Menieren taudin hoidosta

Menieren tauti on krooninen sisäkorvasairaus, jonka oireita ovat aluksi vaihteleva kuulovika, kiertohuimauskohtaukset ja humina korvassa. Kallon pohjassa noin sormenpään kokoisen luun sisällä on sokkeloinen nestetila, jonka sisällä on ohuen kalvon ympäröimänä toisenlaisen nesteen täyttämä sisäkorvasokkelo kuulosimpukkoineen ja tasapainoelimen kaarikäytävineen. Menieren taudissa tämä sisempi kalvosokkelo turpoaa. Tyypillistä tälle sisäkorvan painetaudille on oireiden oikullisuus: kymmenistä minuuteista tunteihin kestävät huimauskohtaukset ja pahoinvointi  eivät tunnu noudattavan mitään sääntöjä. Joskus esioireena ilmaantuu pelkästään kuulon vaihtelua tai huimauskohtauksia. Välillä saattaa olla vuosien oireettomia jaksoja, mutta pahimmassa vaiheessa kohtaukset saattavat olla viikoittaisia, jopa päivittäisiä. Useimmilla kuitenkin kohtauksia on muutaman kerran vuodessa. Vuosien sairastamisen jälkeen tauti yleensä palaa loppuun jättäen jälkeensä huonon kuulon. Täysi korvan kuuroutuminen on hyvin harvinaista. Tässä vaiheessa huimauskohtaukset jäävät pois. 
Hoito on oireenmukaista, koska taudin tarkkoja syntymekanismeja ei tunneta. Useille on apua sisäkorvan verenkiertoon ja huimausta hillitsevästi vaikuttavasta betahistiinilääkkeestä (Betaserc) tai nesteenpoistolääkkeistä. Hoidon vaikuttavuudesta on vain vaikea  saada selvää oireiden oikullisuudesta johtuen. Huimauskohtaukseen liittyvää pahoinvointia voidaan hillitä kohtauksen yhteydessä otettavilla lääkkeillä. Taudin alkuvaiheessa on käytetty myös takakuopan aivokalvon sisällä olevan korvan sisänesteen aineenvaihduntarakkulaston avaamista leikkauksella. Varmasti tehoavaa keinoa kuulon säilyttämiseksi ei tunneta.
Huimauskohtaukset voidaan lopettaa aikaistamalla tasapainoelimen toiminnan loppumista. Tasapainojärjestelmässä aivot lukevat kummankin tasapainoelimen tietoja yhdessä. Pään asennon muutoksissa ja liikkeissä toisen puolen hermotoiminnan vilkastumista vastaa toisen puolen vaimeneminen. Aivot lukevat ikään kuin keinulaudan asentoa. Kaikki oleellinen asentotieto on luettavissa yhdenkin tasapainoelimen lähettämistä viesteistä. Huimauskohtaukset johtuvat toiminnan äkillisistä muutoksista. Jos muuttunut tilanne kestää samanlaisena viikkoja tai kauemmin, aivot oppivat lukemaan muuttunutta hermoviestiä ja huimaus loppuu vähitellen. 
Tähän perustuu huimauskohtausten poisto tai lieventäminen hävittämällä tasapainoaistin toimintaa sairaalta puolelta katkaisemalla tasapainohermo kallon sisältä tai tavallisemmin lääkkeellä. 
Gentamysiinihoidoidossa muutama tippa tätä sisäkorvalle (erityisesti tasapainoelimelle) myrkyllistä antibioottia valutetaan pienen tärykalvoon tehdyn reiän läpi välikorvaan, josta se sopivassa pään asennossa (leuka pystyssä pitkällään) imeytyy sisäkorvaikkunoiden läpi. Tässä asennossa pysytään puoli tuntia. Hoito onnistuu poliklinikkakäynnin yhteydessä. Tasapainoelimen vauriosta saattaa seurata aiempia kohtauksia muistuttava huimausreaktio. Se alkaa yleensä parin päivän sisällä. Tasapainoelimen toiminnan säilyessä  samanlaisena huimaus laantuu pikkuhiljaa. Katseen ja pään liikeharjoittelu palauttaa tasapainotaidot vähitellen (lähes) normaaliksi. Ensimmäisten viikkojen aikana kehitys on nopeinta, mutta paranemista voidaan havaita vielä vuosien ajan.
Sisäkorvan ”hierominen” pienillä painepulsseilla tärykalvoputken läpi tekee vähitellen tuloaan. Siihen käytetyn laitteen kalleus on rajoittanut hoitokokeiluja.
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