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Wprowadzenie. Kombinacja chemioterapii wysokimi dawkami cytostatyków z nastêpowym przeszczepem szpiku kostnego pozwala na dostarczenie
do komórek nowotworu maksymalnej dawki leku oraz ominiêcie zasadniczego dla ¿ycia efektu toksycznego – supresji szpiku kostnego. Niemniej
chemioterapia mo¿e powodowaæ upoœledzenie s³uchu w zakresie wysokich
czêstotliwoœci, a efekt toksyczny zale¿y miêdzy innymi od skumulowanej
dawki cytostatyku.
Cel pracy
pracy.. Ocena narz¹du s³uchu i uk³adu równowagi u dzieci leczonych
wysokimi dawkami cytostatyków z ratuj¹cym przeszczepem szpiku kostnego.
Materia³ i metody
metody.. Badaniami objêto dzieci z ró¿nymi typami nowotworów
lub anemii aplastycznej. W pierwszej grupie 43 dzieci oceniono wczesne
skutki wp³ywu megachemioterapii na s³uch. W drugiej, 14 osobowej grupie
pacjentów, oceniano odleg³e (6 miesiêcy do 4 lat) wyniki s³uchowe oraz
czynnoœciowy stan narz¹du równowagi (posturografia). U wszystkich dzieci
wykonywano badanie laryngologiczne, audiometriê tonaln¹ progow¹, tympanometriê, emisje otoakustyczne produktów zniekszta³ceñ nieliniowych
œlimaka, s³uchowe potencja³y wywo³ane z pnia mózgu. W drugiej grupie
dodatkowo – badanie statoposturograficzne.
Wyniki. Ocena wczesnych skutków wykaza³a pog³êbienie niedos³uchu odbiorczego u dwojga dzieci z wczeœniejszym uszkodzeniem s³uchu. W badaniach obiektywnych obserwowano subkliniczne zaburzenia narz¹du s³uchu
sugeruj¹ce uszkodzenie œlimaka i/lub pozaœlimakowe uszkodzenia o typie
neuropatii u 9 z 43 dzieci. Ocena wyników odleg³ych wykaza³a wystêpowanie subklinicznych zaburzeñ narz¹du s³uchu i równowagi u 4 z 14 pacjentów.
Wnioski. Pogorszenie stwierdzanego uprzednio niedos³uchu, jak równie¿
wspó³istnienie zaburzeñ w ró¿nych czêœciach drogi s³uchowej, wskazuje na
koniecznoœæ sta³ego monitorowania s³uchu u pacjentów leczonych wysokimi dawkami leków przeciwnowotworowych.

Introduction. Treatment with high doses of cystostatics followed by bone
marrow transplantation (BMT) allows to deliver maximum dose of cytostatic
drug to the neoplasmatic cells, and to omit the toxic effect of this therapy –
suppression of the bone marrow. However, standard chemiotherapy may
cause ototoxic and neurotoxic side effects and the effects depend on the
cumulated dose of the drug.
Aim. Evaluation of hearing and balance organs in children treated with
high doses of cytostatics followed by salvage bone marrow transplantation.
Material and methods. The study comprised children with various neoplasms or aplastic anaemia. In the first group of 43 children, early side effects of
megachemiotherapy influence on the hearing organ were analysed. In the
second group of 14 patients hearing organ and balance organ were assessed 6 months to 14 years after bone marrow transplantation (late side
effects). All the children underwent otolaryngologic examination, followed
by pure-tone audiometry, tympanometr y, distortion product otoacoustic
emission (DPOAE) and auditory brainstem responses (ABR); in the second
group in addition – static posturography was performed.
Results. Early evaluation revealed deterioration hearing threshold in two
children with previously diagnosed hearing loss. Of 43 children 9 presented
neuropatic hearing impairment of the cochlea and/or hearing pathway in
objective hearing tests. Considering late side effects, 4 out of 14 children
presented subclinical disturbances in hearing and balance organs.
Conclusions. An increase of previously diagnosed hearing deterioration as
well as co-existence of impairment at the different levels of auditory pathway
suggest the necessity of constant hearing monitoring of the patients treated
with high doses of anti-neoplasmatic drugs.
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WSTÊP
Nowoczesne leczenie nowotworów wieku dzieciêcego poprawia rokowanie i zwiêksza liczbê osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Kombinacja chemioterapii wysokimi dawkami cytostatyków z nastêpowym
przeszczepem szpiku kostnego pozwala na dostarczenie
do komórek nowotworu maksymalnej dawki cytostatyku oraz ominiêcie zasadniczego dla ¿ycia efektu toksycznego – supresji szpiku kostnego. Ototoksycznoœæ i neurotoksycznoœæ s¹ znanymi dzia³aniami ubocznymi niektórych leków przeciwnowotworowych. Zwi¹zki platyny (cisplatyna i karboplatyna) stosowane w standardowych dawkach powoduj¹ upoœledzenie s³uchu w zakresie wysokich czêstotliwoœci, a efekt toksyczny zale¿y
miêdzy innymi od skumulowanej dawki cytostatyku, ale
równie¿ od wieku pacjenta [1-4]. Wysokie dawki karboplatyny z ratuj¹cym przeszczepem szpiku podawane
dzieciom z nerwiakiem zarodkowym (NBL) powodowa³y upoœledzenie s³uchu nie tylko w zakresie wysokich
czêstotliwoœci, ale równie¿ w zakresie pasma mowy u 80%
pacjentów. Wiêkszoœæ z nich wymaga³a protezowania
s³uchu [5]. Oxazafosforyny, które powoduj¹ szereg dzia³añ neurotoksycznych jak sennoœæ, dezorientacja, œpi¹czka,
napady drgawek, stosowane w wysokich dawkach równie¿ uszkadza³y narz¹d s³uchu [6-8]. Nale¿y ponadto
pamiêtaæ o innych lekach ototoksycznych stosowanych
u chorych w immunosupresji jak aminoglikozydy, wankomycyna, leki moczopêdne, które dodatkowo mog¹
uszkadzaæ s³uch.
Celem pracy jest ocena oraz monitorowanie narz¹du
s³uchu i uk³adu równowagi u dzieci leczonych z powodu ró¿nych nowotworów lub anemii aplastycznej wysokimi dawkami cytostatyków z ratuj¹cym przeszczepem
szpiku kostnego.

PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniom poddano dwie grupy pacjentów leczonych
w Klinice Hematologii i Onkologii Pediatrycznej we
Wroc³awiu megachemioterapi¹ z ratuj¹cym autologicznym przeszczepem szpiku kostnego (ABMT), przeczepem allogenicznym od rodzeñstwa (HLA ID SIB) lub
przeszczepem progenitorowych komórek hematopoetycznych od osób niespokrewnionych (MUD).
W pierwszej grupie 43 dzieci badano wczesne skutki wp³ywu megachemioterapii na s³uch – przeprowadzono prospektywn¹ ocenê narz¹du s³uchu przed zastosowaniem leczenia kondycjonuj¹cego oraz w chwili
opuszczania przez pacjenta oddzia³u przeszczepu szpiku tj. oko³o miesi¹c po przeszczepie szpiku. W drugiej,
14-osobowej grupie pacjentów, oceniano odleg³e skutki
s³uchowe oraz posturograficzne; badanie przeprowadzono w okresie od 6 miesiêcy do 4 lat po przeszczepie szpiku kostnego. Badania narz¹du s³uchu i równowagi wy-

konywano w Klinice Laryngologii AM we Wroc³awiu.
Dane kliniczne pacjentów pierwszej grupy i rozpoznania przedstawiono w tabeli I, dane pacjentów grupy drugiej przedstawiono w tabeli II.
Metody
Wykonywano badanie laryngologiczne w tym otoskopiê, audiometriê tonaln¹ przy u¿yciu audiometru
klinicznego Madsen OB 822, tympanometriê przy zastosowaniu mostka impedancyjnego Zodiak 801 firmy
Madsen, emisje otoakustyczne produktów zniekszta³ceñ
nieliniowych (Distortion Product Otoacustic Emissions
– DPOAE) przy u¿yciu aparatu ILO 88 DP Otodynamics oraz badanie s³uchowych potencja³ów wywo³anych
Tabela I. Rozpoznania u pacjentów pierwszej grupy, leczonych megachemioterapi¹ z ratuj¹cym przeszczepem szpiku kostnego, u których
oceniano s³uch miesi¹c po leczeniu (skutki wczesne)
Liczba pacjentów

Rozpoznanie

25
5
3
4
2
2
2

ALL
AML
CML
Non-Hodgkin lymphoma
Rhabdomyosarcoma
Neuroblastoma
Yolk sac tumor

ALL – ostra bia³aczka limfoblastyczna, AML – ostra bia³aczka mieloblastyczna,
CML – przewlek³a bia³aczka mielocytarna

Tabela II. Dane kliniczne pacjentów drugiej grupy, u których oceniano
odleg³e skutki wp³ywu leczenia na narz¹d s³uchu i równowagi (6 miesiêcy
do 4 lat po przeszczepie)
Nr

Pacjent
(wiek)

Rozpoznanie

Leczenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RK [15]
SzP [12]
PM [11]
GM [13]
SzA [18]
BA [7]
SzA [9]
PK [10]
BJ [8]
ChP [10]
RM [9]
SzP [16]
FS [12]
MD [14]

SAA
SAA
AML M4
ALL HR
NHL-B
NHL-B IV
CML
ALL HRG
AML
NHL B III
NBL IV
NHL B
ALL
CML

Cy/ATG
Cy/ATG
Bu/Mel
TBI/VP
BEAM
BEAM
Bu/Cy/ATG
BCNU/TT
Bu/Mel
BEAM
MEC
Bu/Mel
TBI,VP
Bu/Cy/ATG

Przeszczep
Czas od
(rodzaj) przeszczepu
(miesi¹ce)
HLA ID SIB
HLA ID SIB
Auto
HLA ID SIB
AUTO
Auto
MUD
HLA ID SIB
Auto
Auto
Auto
Auto
HLA ID SIB
MUD

30
12
16
6
7
21
48
17
36
6
10
10
12
13

SAA – anemia aplastyczna, ALL – ostra bia³aczka limfoblastyczna, AML – ostra
bia³aczka mieloblastyczna, CML – przewlek³a bia³aczka mielocytarna, CGL –
przewlek³a bia³aczka granulocytarna, NHL-B – ch³oniak nieziarniczy typu B, NBL
(neuroblastoma) – nerwiak zarodkowy
Cy – cyklofosfamid; ATG – przeciwcia³a pc-limfocytarne; Bu – busulfan; Mel –
melfalan; TBI – radioterapia ca³ego cia³a; VP – etopozyd; BEAM – karmustyna,
etopozyd, arabinozyd cytozyny; BCNU – karmustyna; TT – thiotepa; MEC –
melfalan, etopozyd, karboplatyna; HLA ID SIB – przeszczep szpiku od rodzeñstwa; AUTO – autoprzeszczep szpiku kostnego; MUD – przeszczep komórek
progenitorowych od osób nie spokrewnionych
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pnia mózgu ( Auditory Brainstem Responses – ABR)
stosuj¹c aparat Sapphire 4NE firmy Medelec. U ka¿dego pacjenta z grupy drugiej, w której oceniano skutki
odleg³e, oprócz badañ s³uchu, przeprowadzono badanie
statoposturograficzne za pomoc¹ posturografu PE 62
Model 04. Badanie to przeprowadzono podczas stania
pacjenta na platformie statoposturograficznej na dwóch
stopach. W ka¿dym przypadku wykonano trzy testy,
ka¿dy po 30 sekund – dwa statyczne z oczami otwartymi i zamkniêtymi oraz badanie polegaj¹ce na obserwowaniu przez pacjenta na ekranie monitora punktu œwietlnego obrazuj¹cego aktualne po³o¿enie jego œrodka ciê¿koœci cia³a i wykonywaniu drobnych ruchów cia³a koryguj¹cych jego po³o¿enie (sprzê¿enie zwrotne). W zapisach statokinezjogramów do analizy wybrano takie parametry jak pole powierzchni rozwiniêtej (mm2 ), oznaczaj¹ce pole jakie zakreœla wêdruj¹cy œrodek ciê¿koœci
oraz œredni¹ prêdkoœæ wychyleñ œrodka ciê¿koœci cia³a
pacjenta. Uzyskane wyniki odniesiono do wystandaryzowanych w pracowni Kliniki parametrów posturograficznych u osób zdrowych, w analogicznym do grupy
badanej wieku. Wynik badania posturograficzego w grupie badanej uznawano za nieprawid³owy, je¿eli przynajmniej w dwóch wykonywanych testach, w odniesieniu do przynajmniej jednego ocenianego parametru uzyskano podwy¿szenie parametrów stabilogramów.

WYNIKI
Skutki wczesne
W grupie pierwszej u ¿adnego z badanych dzieci
nie stwierdzono odchyleñ od normy w przedmiotowym
badaniu laryngologicznym przed i po przeszczepie szpiku. Przed leczeniem ¿aden z badanych pacjentów nie
zg³asza³ objawów ze strony narz¹du s³uchu i uk³adu równowagi, jednak¿e u dwojga dzieci stwierdzono niewielkie obustronne upoœledzenie s³uchu w badaniu behawioralnym s³uchu w zakresie wysokich czêstotliwoœci
(6-8kHz) oraz brak DPOAE w tych czêstotliwoœciach.
Po przeszczepie szpiku u obojga tych dzieci w audiometrii tonalnej progowej stwierdzono pog³êbienie niedos³uchu odbiorczego (obustronny niedos³uch rzêdu
50-60 dB powy¿ej 3 kHz). Otrzymywa³y one du¿e dawki karboplatyny w chemioterapii przed przeszczepem.
W badaniu tympanometrycznym nie stwierdzono
odchyleñ od normy w zakresie ciœnienie w uchu œrodkowym oraz podatnoœci uk³adu przewodz¹cego u ¿adnego
z badanych dzieci, natomiast u 6 dzieci stwierdzono brak
odruchów kontralateralnych z miêœnia strzemi¹czkowego. Czworo spoœród tych pacjentów, dwoje z ALL i jedna
osoba z CML, leczone cyklofosfamidem i busulfanem
(Cy/Bu) w du¿ych dawkach oraz jedna osoba z ALL
leczona Bu/VP16/Cy, prezentowa³o obustronny brak
odruchów kontralateralnych przy prawid³owych odruchach ipsilateralnych. U 2 dzieci stwierdzono jednostron-
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ny brak odruchów strzemi¹czkowych kontralateralnych:
jedna osoba leczona z powodu NHL karmustyn¹ (Car),
etopozydem (Vp-16), arabinozydem cytozyny (Ara-C)
i melfalanem (Mel), a druga leczona by³a z powodu ALL
– Bu/Cy.
W badaniu DPOAE stwierdzono brak otoemisji
w zakresie wysokich czêstotliwoœci u 4 pacjentów:
u dwojga dzieci, u których stwierdzano brak DPOAE
przed przeszczepem szpiku oraz u dwóch osób z prawid³ow¹ emisj¹ otoakustyczn¹ przed przeszczepem: jednej dziewczynki leczonej z powodu Yolk sac tumor ,
drugiej – z powodu neuroblastoma. U obojga tych dzieci
stosowano du¿e dawki karboplatyny w chemioterapii poprzedzaj¹cej przeszczep szpiku kostnego. U wszystkich
pacjentów brak otoemisji wystêpowa³ obuusznie w zakresie wysokich czêstotliwoœci (powy¿ej 4 kHz), u dwóch
z tych osób stwierdzano tak¿e upoœledzenie s³uchu w badaniu audiometrii tonalnej.
Spoœród 43 badanych dzieci zaburzenia w badaniu
ABR stwierdzono u 9 dzieci (21%). U 3 dzieci wystêpowa³o wyd³u¿enie latencji za³amka I z prawid³owymi
latencjami za³amków III i V oraz skróceniem interwa³ów interlatencyjnych I-V: jedno z nich leczono karboplatyn¹ dwoje – Cy/Bu przed przeszczepem szpiku.
U trojga dzieci: 1 dziewczynka leczona karboplatyn¹ oraz
2 ch³opców otrzymuj¹cych Cy/Bu stwierdzono wyd³u¿enie latencji za³amka I i III, ze skróceniem latencji
miedzyza³amkowej I-V. U 3 dzieci po megachemioterapii Bu/VP-16/Cy stwierdzano opóŸnienie latencji
za³amka III z wyd³u¿eniem odstêpu I-III. W 4 przypadkach stwierdzono zaburzenia morfologii zapisu.
Skutki odleg³e
W drugiej grupie pacjentów, w której oceniano odleg³e skutki leczenia i ich wp³yw na narz¹d s³uchu i równowagi, nieprawid³owoœci w zakresie narz¹du s³uchu
stwierdzono u 4 spoœród 14 osób. ¯aden z pacjentów
nie zg³asza³ dolegliwoœci subiektywnych dotycz¹cych
s³uchu i równowagi. Nie stwierdzano równie¿ zmian
w badaniu klinicznym. W audiometrii tonalnej progowej obserwowano niedos³uch odbiorczy w zakresie wysokich czêstotliwoœci u trzech osób: jednej z nich leczonej z powodu nerwiaka zarodkowego m.in. karboplatyn¹ – RM, drugiej – SA leczonej z powodu przewlek³ej
bia³aczki szpikowej busulfanem, cyklofosfamidem, trzeciej – BJ leczonej busulfanem i melfalanem z powodu
ostrej bia³aczki szpikowej. Niedos³uch u pacjentów nie
otrzymuj¹cych zwi¹zków platyny by³ jednouszny, niewielki rzêdu 20 i 30 dB i dotyczy³ czêstotliwoœci 8 kHz,
natomiast u pacjenta RM leczonego m.in. du¿ymi dawkami karboplatyny, stwierdzono niedos³uch obustronny
rzêdu 30-40 dB dla 6-8 kHz; u tego pacjenta stwierdzono równie¿ wyd³u¿enie latencji za³amka I i III w uchu
lewym w badaniu ABR.
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U 4 pacjentów obserwowano nieprawid³owoœci w zapisie emisji otoakustycznych: troje z nich to pacjenci,
u których stwierdzano zaburzenia w audiogramie, a brak
otoemisji dotyczy³ tych samych czêstotliwoœci. U ch³opca
RK leczonego przeszczepem szpiku od rodzeñstwa z powodu anemii aplastycznej obserwowano brak otoemisji
w zakresie niskich czêstotliwoœci (poni¿ej 2 kHz) w lewym uchu. U ch³opca tego stwierdzono równie¿ w tym
samym uchu opóŸnienie latencji za³amka I i III w badaniu ABR ze skróceniem interwa³ów I-V i III-V oraz
brak odruchów ipsilateralnych i kontralateralnych przy
stymulacji ucha lewego w tympanometrii – zmiany
mog¹ce œwiadczyæ o subklinicznym uszkodzeniu czêœci
œlimaka i nerwu s³uchowego (tab. III).
W zapisach statokinezjogramów u 11 osób wartoœci
ocenianych parametrów posturograficznych pozostawa³y w granicach normy. U 4 chorych stwierdzono podwy¿szone parametry stabilogramów; w 2 przypadkach
zarówno w odniesieniu do wartoœci pola powierzchni
rozwiniêtej, jak i œredniej prêdkoœci wychyleñ œrodka ciê¿koœci: pacjentka PK z ALL leczona BCNU/TT, pacjent BJ z AML leczony Bu/Mel; w 1 przypadku –
pacjent SzP leczony z powodu NHL busulfanem i melfalanem jedynie w odniesieniu do wartoœci pola powierzchni rozwiniêtej oraz w 1 przypadku w odniesieniu do œredniej prêdkoœci wychyleñ œrodka ciê¿koœci –
pacjent RM z nerwiakiem zarodkowym leczony MEC
(tab. IV).
Tabela III. Zaburzenia w badaniu s³uchowych potencja³ów wywo³anych
pnia mózgu u pacjentów z grupy pierwszej (skutki wczesne)
Nr Pacjent Rozpoznanie
1

PM

YST

2

CM

ALL

3
4

CM
DB

ALL
NB

5

SS

NHL

6
7

ZS
JR

ALL
CML

8

BT

ALL

9

MD

NB

Leczenie
Mel,Vp-16,
karboplatyna
Bu,Vp-16, Cy

ABR
Wyd³u¿enie latencji za³amka I
Zaburzenie morfologii zapisu,
wyd³u¿enie latencji za³amka III
Wyd³u¿enie latencji za³amka III
Wyd³u¿enie latencji za³amka I

Bu,Vp-16, Cy
Mel, Vp-16,
karboplatyna
Car,Vp-16,
Zaburzenia morfologii zapisu,
Ara-c, Mel
wyd³u¿enie latencji za³amków
I i III
Bu, Cy
Wyd³u¿enie latencji za³amka III
Bu,Cy
Zaburzenia morfologii zapisu,
wyd³u¿enie latencji za³amków
I i III
Bu,Vp-16, Cy Zaburzenia morfologii zapisu,
wyd³u¿enie latencji za³amków
I i III
Cy, Mel, Vp-16, Wyd³u¿enie latencji za³amka I
karboplatyna

YST – Yolk sac tumor , ALL – ostra bia³aczka limfoblastyczna, CML – przewlek³a
bia³aczka mielocytarna, NB – neuroblastoma, NHL – ch³oniak nieziarniczy
Bu – busulfan, Cy – cyklofosfamid, Mel – melfalan, Vp-16 – etopozyd, Car –
karmustyna, Ara-C – arabinozyd cytozyny
ABR – s³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu

Tabela IV. Zaburzenia s³uchu i równowagi u pacjentów z grupy drugiej
(skutki odleg³e)
Nr Pacjent Rozpoznanie Audiometria DPOAE

ABR

Posturografia
Pole pow. Œrednia
rozw.
prêdk.
wych.

1

RK

SAA

2

SzA

CML

3
4

PK
BJ

ALL
AML

5

RM

NBL IV

6

SzP

NHLB

p

UL –
brak
<2 kHz
UL – HFHL UL –
brak
> 8 kHz
p
P
UL – HFHL UL –
brak
> 8 kHz
UP, UL – UP i UL –
HFHL
brak
>6 kHz
p
p

UL –
niepr. I, III
za³amek
p

p

p

p

p

p
p

n
n

n
n

UL –
niepr. I, III
za³amek
p

p

n

n

p

SAA – anemia aplastyczna, ALL – ostra bia³aczka limfatyczna, AML – ostra
bia³aczka szpikowa, CML – przewlek³a bia³aczka szpikowa, NHL B – ch³oniak
nieziarniczy typu B, NBL – neuroblastoma
HFHL – niedos³uch czuciowo-nerwowy w zakresie wysokich czêstotliwoœci
p – parametry audiometryczne i/lub stabilogramów prawid³owe
n – parametry audiometryczne i/lub stabilogramów nieprawid³owe
UL – ucho lewe; UP – ucho prawe; DPOAE – emisje otoakustyczne produktów
zniekszta³ceñ nieliniowch; ABR – s³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu

DYSKUSJA
Upoœledzenie funkcji ucha wewnêtrznego w zakresie wysokich czêstotliwoœci obserwowano u dzieci leczonych z powodu nowotworów standardowymi dawkami
cisplatyny lub karboplatyny [9]. W naszych badaniach
obserwowaliœmy upoœledzenie s³uchu typu odbiorczego
(w audiometrii i w badaniu emisji otoakustycznych) u 2
dzieci przed przeszczepem szpiku. Jedno z nich leczone by³o uprzednio z powodu nerwiaka zarodkowego karboplatyn¹, drugie leczone z powodu ALL otrzymywa³o
wczeœniej inne leki ototoksyczne (m.in. amikin i furosemid). U jednego z dzieci obserwowano pog³êbienie siê
uszkodzenia ucha wewnêtrznego po megachemioterapii
zawieraj¹cej karboplatynê. Dane literaturowe wskazuj¹,
¿e uszkodzenie s³uchu w zakresie czêstotliwoœci pasma
mowy dotyczy 14-80% dzieci leczonych wysokimi dawkami cisplatyny lub karboplatyny z powodu nerwiaka
zarodkowego lub guzów CUN [4,10,11]. Wielu autorów obserwowa³o nasilenie efektu toksycznego chemioterapii przez radioterapiê [7,9,12]. W grupie badanych
przez nas dzieci, u których nie stwierdziliœmy ¿adnych
zmian w badaniu przed przeszczepem szpiku, obserwowaliœmy zmiany w badaniu otoemisji akustycznych
(DPOAE), potencja³ów wywo³anych z pnia mózgu oraz
w badaniu odruchu strzemi¹czkowego, powsta³e po chemioterapii du¿ymi dawkami leków, zarówno karboplaty ny, jak i cyklofosfamidu, etopozydu, busulfanu
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i karmustyny. Obserwowany jest równie¿ efekt ototoksyczny wysokich dawek Bu/Cy stosowanych przed przeszczepem szpiku [8], mimo ¿e standardowe dawki oxazosforyn nie maj¹ dzia³ania ototoksycznego [13]. Punnet i wsp. stwierdzali nieprawid³owoœci w audiometrii
tonalnej progowej, jak i w badaniu emisji otoakustycznych u 44% dzieci po chemioterapii du¿ymi dawkami
cytostatyków, najwiêksze ubytki s³uchu wystêpowa³y
u pacjentów leczonych z powodu nerwiaka zarodkowego, którzy otrzymywali karboplatynê w leczeniu kondycjonuj¹cym [14]. W naszych badaniach stwierdzaliœmy zarówno brak DPOAE oraz wyd³u¿enie latencji za³amka I w badaniu s³uchowych potencja³ów wywo³anych
pnia mózgu zwi¹zane z ototoksycznoœci¹ zwi¹zków platyny, jak i nieprawid³owe latencje za³amka III zwi¹zane
najprawdopodobniej z neurotoksycznoœci¹ leków alkiluj¹cych; tak wiêc obserwowano cechy uszkodzenia ucha
wewnêtrznego oraz neuropatiê s³uchow¹ [15]. Brak odruchów kontralateralnych odruchu strzemi¹czkowego
mo¿e byæ równie¿ efektem neurotoksycznego dzia³ania
leków alkilujacych na poziomie pnia mózgu. U naszych
pacjentów powy¿sze zmiany by³y subkliniczne i stwierdzaliœmy je u dzieci we wczesnym okresie po leczeniu,
jak i w odleg³ym czasie po przeszczepie szpiku, co mo¿e
œwiadczyæ o nieodwracalnoœci tych uszkodzeñ.
Obserwowane przez innych autorów kliniczne zaburzenia równowagi u osób leczonych lekami ototok-
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sycznymi mia³y charakter ³agodnego napadowego zawrotu g³owy [16].
Zaburzenia narz¹du równowagi obserwowane w badaniach posturograficznych w naszych badaniach we
wszystkich przypadkach przebiega³y w sposób subkliniczny. Charakter stwierdzanych odchyleñ mo¿e odzwierciedlaæ obecnoœæ neuropatii u badanych dzieci
[10,12].

WNIOSKI
1. Leczenie megachemioterapi¹ z nastêpowym przeszczepem szpiku kostnego nie powoduje znacznych
uszkodzeñ w zakresie narz¹du s³uchu i uk³adu równowagi u wiêkszoœci pacjentów, a obserwowane zburzenia maj¹ przewa¿nie charakter subkliniczny i wydaj¹ siê nie powodowaæ istotnego pogorszenia jakoœci ¿ycia badanych pacjentów.
2. Nasilanie siê zaburzeñ s³uchu istniej¹cych przed leczeniem oraz pojawienie siê uszkodzenia przewodzenia w drodze s³uchowej narzucaj¹ koniecznoœæ
monitorowania pacjentów leczonych du¿ymi dawkami leków przeciwnowotworowych zw³aszcza, ¿e
czêsto towarzyszy temu leczeniu koniecznoœæ stosowania innych leków oto- i neurotoksycznych (antybiotyki, œrodki moczopêdne).
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