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Wspó³czesne spojr
zenie na uszkodzenia s³uchu
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spowodowane lekami
Current views on drug-induced hearing loss
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Ostatnie dziesiêciolecie przynios³o du¿e postêpy w zrozumieniu mechanizmów le¿¹cych u podstaw ototoksycznoœci. Istotne jest, ¿e wiedza uzyskana z tych badañ ma istotne znaczenie dla zrozumienia roli, jak¹ odgrywaj¹
aktywne rodniki tlenowe w licznych patologiach ucha wewnêtrznego. Aktywne formy tlenu stanowi¹ wspóln¹ œcie¿kê patogenetyczn¹ w uszkodzeniach s³uchu spowodowanych nie tylko ototoksycznoœci¹ aminoglikozydów i cis-platyny, lecz równie¿ wywo³anych nara¿eniem na ha³as i, byæ
mo¿e, ubytkami s³uchu zwi¹zanymi z wiekiem. Praktyczne znaczenie znajomoœci mechanizmów prowadzi do opracowania zasad leczenia. Zmniejszenie objawów ubocznych aminoglikozydów i cis-platyny ma daleko id¹ce
skutki dla bezpiecznego ich stosowania, leków, których skutecznoœæ lecznicza jest niekwestionowana.
S³owa kluczowe: reaktywne formy tlenu, aminoglikozydy, cis-platyna, patomechanizm, apoptoza

Czêstoœæ wystêpowania g³êbokich wrodzonych obustronnych uszkodzeñ s³uchu wynosi oko³o 1-3 na 1000
urodzeñ [1]. Oko³o 60% z nich spowodowanych jest
czynnikami genetycznymi, podczas, gdy pozosta³e s¹
spowodowanych innymi czynnikami np. infekcjami p³odu pochodz¹cymi od matki, powik³aniami oko³oporodowymi lub nara¿eniem na dzia³anie leków ototoksycznych w okresie p³odowym [2]. Jeszcze dziesiêæ lat temu
bardzo niewiele wiadomo by³o na temat genetycznie uwarunkowanych uszkodzeñ s³uchu, jednak¿e w dziedzinie
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The past decade has brought great advances in our understanding of
the mechanisms underlying ototoxicity. Importantly, the knowledge resulting from these studies is having a significant impact on our understanding
of the role of reactive oxygen species in a broad range of inner ear pathologies. Reactive oxygen species appear to provide a common pathway not
only for aminoglycoside and cisplatin toxicity but also for noise-induced
hearing loss, and perhaps age-related hearing impairment. In practical terms,
knowledge of the mechanism will drive the design of novel rational therapeutic interventions. The amelioration of adverse effects of aminoglycosides
and cisplatin will have far reaching implications for the safe use of drugs
whose primary efficacy is unquestioned.
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tej zanotowano zdumiewaj¹cy postêp, do czego przyczyni³ siê rozwój technologii klonowania, mapowania
i skryningu genów. Dotychczas zidentyfikowano oko³o
100 genów zwi¹zanych z genetycznymi uszkodzeniami
s³uchu. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹ ró¿ne mutacje kodowania bia³ek koneksyny, które grupuj¹ siê w okolicy po³¹czeñ komórkowych (gap junctions) w uchu wewnêtrznym; s¹ one odpowiedzialne za najwiêkszy odsetek g³uchot wrodzonych [3].
Nabyte uszkodzenia s³uchu, podobnie jak genetyczne
i wrodzone, mog¹ objawiaæ siê w ró¿ny sposób, w tym
jako nag³a g³uchota, upoœledzenie s³uchu fluktuacyjne
czy postêpuj¹ce na przestrzeni tygodni, miesiêcy lub lat.
Jedn¹ z najczêstszych chorób spowodowanych warunkami pracy s¹ uszkodzenia s³uchu spowodowane ha³asem, przy czym oko³o 10% osób populacji œwiatowej jest
co dzieñ nara¿onych na potencjalnie szkodliwe poziomy ha³asu. Uszkodzenia s³uchu spowodowane ha³asem
oraz ekspozycj¹ na rozpuszczalniki organiczne s¹ przedmiotem badañ ze wzglêdu na przewlek³oœæ nara¿enia oraz
niemo¿noœæ wyeliminowania tych czynników szkodliwych
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z otoczenia. Uszkodzenie s³uchu zwi¹zane z wiekiem
(presbyacusis ) s¹ nastêpnym rodzajem nabytych uszkodzeñ s³uchu, które dotykaj¹ prawie wszystkie osoby ¿yj¹ce wystarczaj¹co d³ugo: prawie po³owa populacji wykazuje presbyacusis w wieku 50 lat, zaœ w wieku 80 lat
i powy¿ej jest ono obecne u 90% osób w populacji. Mimo,
¿e presbyacusis mo¿e byæ objawem ogólnego starzenia
siê organizmu, ma równie¿ najprawdopodobniej pod³o¿e genetyczne.
Du¿y odsetek nabytych uszkodzeñ s³uchu mo¿e byæ
zwi¹zany z nara¿eniem na substancje ototoksyczne, czyli
leki i substancje chemiczne, które mog¹ uszkadzaæ s³uch
lub narz¹d równowagi. Aktualnie lista znanych substancji ototoksycznych ma szeroki zakres – od rozpuszczalników przemys³owych, takich jak toluen i tlenek wêgla,
do zwi¹zków chelatuj¹cych jak deferoksamina podawana pacjentom z talasemi¹, u których wystêpuje podwy¿szony poziom ¿elaza we krwi oraz leków moczopêdnych,
w³¹czaj¹c diuretyki pêtlowe, leki przeciwmalaryczne,
przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i wiele antybiotyków przeciwbakteryjnych. Efekty szkodliwe substancji ototoksycznych ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od miejsca
ich dzia³ania (droga s³uchowa lub uk³ad równowagi),
powodowanych objawów chorobowych (szumy uszne,
zawroty g³owy, utrata s³uchu) i ich odwracalnoœci (czasowy lub trwa³y ubytek s³uchu) (tab. I). Poni¿szy przegl¹d danych literaturowych obejmuje dwie z najwa¿niejszych i aktualnie stosowanych grup leków tj. antybiotyków aminoglikozydowych i leku przeciwnowotworowego - cisplatyny.
Antybiotyki aminoglikozydowe
Przeciwbakteryjne dzia³anie antybiotyków aminoglikozydowych po raz pierwszy zaobserwowali Waksman
i wsp. izoluj¹c streptomycynê, pierwszy lek z rodziny
aminoglikozydów otrzymany z organizmów ziemi
w 1944 roku [4]. Odkrycie to by³o bardzo istotne i na
czasie ze wzglêdu na walkê z rosn¹cym problemem gruŸ-

licy, choroby wczeœniej nie poddaj¹cej siê leczeniu. Pomimo, i¿ po roku od wprowadzenia leku poznano jego
ototosyczne i nefrotoksyczne dzia³ania uboczne, streptomycyna i odkryte nastêpnie aminoglikozydy (jak kanamycyna, gentamycyna, netlimycyna i inne) by³y szeroko stosowane ze wzglêdu na ich skutecznoœæ w stosunku do szerokiego widma bakterii, szczególnie gramujemnych, takich, jak Pseudomonas . Wiele krajów rozwijaj¹cych siê dzisiaj w znacznym stopniu bazuje na tych
lekach – czêsto dostêpnych bez ewidencjonowania (recepty) - ze wzglêdu na ich ogromnie tani¹ produkcjê.
Co wiêcej, aminoglikozydy s¹ integraln¹ czêœci¹ terapii
zalecanej przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia [5]
w przypadku gruŸlicy opornej na inne leki. Dlatego te¿
aminoglikozydy s¹ najczêœciej stosowanymi na œwiecie
antybiotykami.
Patofizjologia

Ototoksycznoœæ aminoglikozydów jest spowodowana g³ównie utrat¹ komórek rzêsatych œlimaka i narz¹du
przedsionkowego. Zniszczenia komórek s³uchowych œlimaka, nie maj¹cych zdolnoœci regeneracji, dotycz¹
w pierwszej kolejnoœci trzeciego rzêdu komórek s³uchowych zewnêtrznych, poczynaj¹c od podstawy œlimaka
postêpuj¹c w kierunku szczytu (ryc. 1). Degeneracja komórek s³uchowych wewnêtrznych jest obserwowana póŸniej i zwykle jest odwracalna. Inne tkanki œlimaka mog¹
równie¿ zostaæ uszkodzone przez aminoglikozydy, w³¹czaj¹c w to pr¹¿ek naczyniowy i komórki zwoju spiralnego. Czasami, w ciê¿kich uszkodzeniach, mo¿e pojawiæ siê uogólniona dystrofia narz¹du Cortiego [6, 7].
Mimo, ¿e nastêpuj¹ca utrata komórek s³uchowych ma
znaczenie najwiêksze, degeneracja komórek zwoju spiralnego mo¿e miêæ wp³yw na ewentualn¹ rehabilitacjê
na drodze protezowania narz¹du s³uchu. W b³êdniku
utrata komórek zmys³owych rozpoczyna siê w szczycie
grzebieni baniek oraz w okolicy pr¹¿ka plamki i rozprzestrzenia siê w kierunku obwodowej czêœci receptora
narz¹du przedsionkowego [8]. Komórki zmys³owe typu
I s¹ ogólnie bardziej wra¿liwe na dzia³anie ototoksyn, ni¿

Tabela I. Przyk³ady substancji ototoksycznych i ich dzia³anie na ucho wewnêtrzne
Grupa leków
Leki przeciwmalaryczne
Leki przeciwzapalne
Leki przeciwnowotworowe
Antybiotyki aminoglikozydowe

Inne leki przeciwbakteryjne
Substancje chelatuj¹ce
Leki moczopêdne pêtlowe
Rozpuszczalniki przemys³owe

Przyk³ady
Chinina, Chlorochina
Aspiryna, Naproxen
Cis-platyna, Karboplatyna
Streptomycyna, Gentamycyna,
Amikacyna, Kanamycyna,
Tobramycyna
Erytromycyna, Minocyklina,
Wankomycyna, Chloramphenikol
Deferoksamina
Furosemid, Kwas etakrynowy,
bumetanid
Toluen, tlenek wêgla, styren

Dzia³anie na ucho wewnêtrzne
Uszkodzenie s³uchu zwi¹zane prawdopodobnie z dzia³aniem na pr¹¿ek naczyniowy
Szumy uszne, czasowe przesuniêcie progu s³uchu
Uszkodzenie komórek rzêsatych i trwa³e przesuniêcie progu s³uchu
Degeneracja komórek zmys³owych œlimaka lub b³êdnika powoduj¹ca odpowiednio
uszkodzenie s³uchu lub zaburzenia równowagi
Odwracalne ubytki s³uchu, pojedyncze przypadki uszkodzeñ trwa³ych
Uszkodzenia komórek rzêsatych i trwa³e przesuniêcie progu s³uchu
Czasowe przesuniêcie progu s³yszenia, nasilenie uszkodzeñ s³uchu powodowanych
przez aminoglikozydy
Przesuniêcie progu s³uchu, nasilenie dzia³ania innych leków ototoksycznych i ha³asu
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w znacz¹cy sposób wzrastaj¹ w d³ugoterminowym leczeniu gruŸlicy, prawdopodobnie a¿ do czêstoœci tak du¿ej, jak 80% [12].
Mechanizm uszkodzeñ

Badania podstawowe prowadzone w ci¹gu ostatnich
10 lat ujawni³y tworzenie w nadmiarze reaktywnych
form tlenu (reactive oxygen species - ROS) jako g³ówny
mechanizm ototoksycznoœci aminoglikozydów. Reaktywne formy tlenu („wolne rodniki”) s¹ obecne we wszystkich komórkach w niskich stê¿eniach, a ich powstawanie jest czêœci¹ procesów fizjologicznych komórki. Wolne
rodniki tlenu s¹ równowa¿one przez obecne równie¿
w komórkach zwi¹zki antyoksydacyjne. Jednak¿e produkowany w nadmiarze tlen reaktywny mo¿e w efekcie
prowadziæ do jej rozleg³ych uszkodzeñ. Z powodu powtarzaj¹cych siê uszkodzeñ równowaga miêdzy wytwarzaniem rodników a ich usuwaniem przez zwi¹zki antyoksydacyjne mo¿e zostaæ zaburzona, co prowadzi do
Ryc. 1. Uszkodzenia komórek s³uchowych zewnêtrznych przez aminoglikozydy przystosowania czynnoœci komórki i wystêpowania reRycina ilustruje typowe cechy uszkodzeñ komórek rzêsatych œlimaka spowo- akcji maj¹cych na celu zapewnienie prze¿ycia b¹dŸ prodowane przez aminoglikozydy, ha³as czy proces starzenia siê. Na górnym
wadz¹cych do œmierci komórki.
zdjêciu przedstawiono prawid³owe komórki s³uchowe zewnêtrzne narz¹du
Cortiego myszy (preparat powierzchniowy). Komórki barwione s¹ palladem Udzia³ wolnych rodników w wystêpowaniu skutktów
rodaminy, co pozwala na zobrazowanie kierunku u³o¿enia filamentów aktyny ototoksycznego dzia³ania aminoglikozydów udowodniona ich szczytowej powierzchni oraz stereociliów. Na zdjêciu dolnym widoczne ny zosta³ w wielu badaniach. Glutation, najbardziej
s¹ ubytki komórek rzêsatych, zaœ w czêœci, gdzie zanik³y komórki s³uchowe wszechobecny zwi¹zek antyoksydacyjny komórkowy,
zewnêtrzne – tkanki blizny.
chroni komórki rzêsate przed uszkodzeniami [13, 14].
Tworzenie wolnych rodników jest te¿ obserwowane po
komórki typu II. Pomimo, i¿ u ssaków komórki rzêsate zastosowaniu aminoglikozydów w wypreparowanym
b³êdnika maj¹ pewne zdolnoœci regeneracyjne, uszko- uchu wewnêtrznym [15, 16]. Myszy, u których wystêpuje nadmiar nadtlenku dysmutazy, kluczowego enzydzenia b³êdnika mog¹ byæ postêpuj¹ce i trwa³e.
mu przy usuwaniu rodników, s¹ dobrze zabezpieczone
Poniewa¿ zniszczenia komórek rzêsatych powstaj¹ przed ototoksycznym dzia³aniem kanamycyny [17].
pierwotnie w czêœci podstawnej œlimaka, uszkodzenie s³u- W koñcu istniej¹ dane, ¿e aminoglikozydy mog¹ twochu w pierwszej kolejnoœci dotyczy wysokich czêstotli- rzyæ wolne rodniki wprost, przez tworzenie komplekwoœci, obejmuj¹c nastêpnie czêstotliwoœci niskie. Proces sów czwartorzêdowych z jonami ¿elaza i lipidami koten mo¿e we wczesnym okresie zostaæ niezauwa¿ony, mórek [18, 19].
gdy¿ diagnostyka wymaga zastosowania audiometrii
Istnieje wiele mechanizmów nasilania przez wolne
wysokich czêstotliwoœci, nie stosowanych w rutynowym
rodniki
procesów prowadz¹cych do œmierci komórek. Po
badaniu. Co wiêcej, uszkodzenia s³uchu mog¹ postêpopodaniu
aminoglikozydów bez w¹tpienia aktywowane
waæ (a nawet rozwin¹æ siê) nawet po zakoñczeniu podas¹
procesy
zarówno apoptozy (kontrolowana, programowania preparatów ototoksycznych, tak wiêc zwi¹zek
wana
œmieræ
komórki), jak i nekrozy. Jednak¿e sposób,
miêdzy stosowaniem leków a uszkodzeniem s³uchu mo¿e
nie byæ od razu rozpoznany. Uszkodzenia b³êdnika mog¹ w jaki komórki rzêsate s¹ usuwane i zastêpowane przez
równie¿ zostaæ niezauwa¿one przez pewien czas, z po- komórki podporowe, nie wykazuj¹cy cech zapalenia,
wodu zdolnoœci uk³adu równowagi do kompensacji nie- sugeruje drogê apoptozy. Faktycznie, istnieje wiele prac
wskazuj¹cych na wystêpowanie cech apoptozy (np. konwielkich uszkodzeñ.
densacja chromatyny i fragmentacja DNA) nasilanej
przez aminoglikozydy w hodowlach komórkowych zaCzêstoœæ
równo komórek œlimaka, jak i narz¹du przedsionkowego
Czêstoœæ uszkodzeñ s³uchu spowodowanych lekami ró¿ni
[20-22]. Te mechanistyczne badania pozwoli³y na lepsiê w zale¿noœci od rodzaju podanych aminoglikozydów
sze zrozumienie uszkadzaj¹cego dzia³ania aminogliko(np. uwa¿a siê, ¿e neomycyna jest bardziej toksyczna
zydów oraz ewentualnych mechanizmów ochrony przed
ni¿ gentamycyna) oraz dawki i czasu leczenia. W kilku
nimi. Co wiêcej, wyznaczono zale¿noœci miêdzy otobadaniach klinicznych ustalono, ¿e uszkodzenia œlimatoksycznoœci¹ aminoglikozydów oraz innych uszkodzeñ
ka wystêpuj¹ w 20 do 33% przypadków, natomiast b³êdtoksycznych zale¿nych od wolnych rodników (ryc. 2).
nika – w 15% przypadków [9-11]. Efekty uboczne
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Zwi¹zki
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Czynnik ototoksyczny

(leki ototoksyczne, ha³as)

Wewn¹trzkomórkowe
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Równowaga komórkowa
- redox
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Odtworzenie
równowagi redox
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komórki
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Apoptoza

Nekroza
Nekroza

Ryc. 2. Schematyczne przedstawienie zmian molekularnych zachodz¹cych
w urazie akustycznym oraz procesów ochronnych
Aby prawid³owo funkcjonowaæ, komórki utrzymuj¹ stan równowagi. Przez
ca³y czas s¹ produkowane fizjologicznie wa¿ne, lecz potencjalnie niebezpieczne, reaktywne formy tlenu. S¹ one równowa¿one przez uk³ad antyoksydacyjny,
sk³adaj¹cy siê z ma³ych moleku³ antyoksydacyjnych (np. glutation) oraz uk³adu enzymów wyspecjalizowanych w usuwaniu wolnych rodników tlenowych. Czynniki zewnêtrzne, jak leki ototoksyczne i ha³as, mog¹ prowadziæ to
natê¿onego wytwarzania reaktywnych form tlenu powoduj¹c stan nierównowagi uk³adu redoks i w nastêpstwie œmieræ komórki. Komórkowy uk³ad
redoks mo¿e byæ wzmocniony przez dostarczenie czynników antyoksydacyjnych z zewn¹trz przywracaj¹cych równowagê i pozwalaj¹cych na prze¿ycie
komórki poddanej dzia³aniu czynników toksycznych

Cis-platyna
Cis-platyna (cis-diaminodichydroplatyna (II)) uznawana jest za skuteczny lek przeciwko ró¿nym guzom,
szczególnie rakom j¹der, jajników, g³owy i szyi oraz p³uc.
Jednak¿e, wraz z dzia³aniem przeciwnowotworowym
wystêpuj¹ objawy uboczne. Oprócz omawianej ototoksycznoœci s¹ to nefrotoksycznoœæ i neurototoksycznoœæ,
które ograniczaj¹ u¿ytecznoœæ kliniczn¹ leku. Czêstoœæ
uszkodzeñ s³uchu spowodowanych cis-platyn¹ wynosi
od 62% (we wczesnych pracach klinicznych) a¿ do
84-100% u pacjentów pediatrycznych otrzymuj¹cych
dawkê skumulowan¹ 60-100 mg/m [23].
Patologia

Podobnie, jak w przypadku aminoglikozydów, cisplatyna pierwotnie niszczy komórki s³uchowe zewnêtrzne
zakrêtu podstawnego œlimaka, po czym uszkodzenia rozprzestrzeniaj¹ siê w kierunku szczytu i ostatecznie obejmuj¹ równie¿ komórki s³uchowe wewnêtrzne. Mechanizm ten, podobnie jak w odniesieniu do aminoglikozydów, prowadzi do utraty s³uchu pocz¹tkowo w zakresie wysokich czêstotliwoœci, a nastêpnie wraz ze wzrostem dawki lub przed³u¿aniem leczenia – czêstotliwoœci
niskich. Cis-platyna dzia³a równie¿ na pr¹¿ek naczyniowy oraz zmniejsza liczbê komórek zwoju spiralnego

[24, 25]. Prace nad dzia³aniem cis-platyny na uk³ad
przedsionkowy daj¹ wyniki niejednoznaczne. W kilku
badaniach czynnoœciowych wykazano zaburzenia równowagi u ludzi leczonych cis-platyn¹ [26], podczas gdy
w innych nie stwierdzono zmian u zwierz¹t [27]. Nawet wysokie dawki cis-platyny nie wywo³ywa³y istotnych
zmian morfologicznych w nab³onku zmys³owym b³êdnika œwinek morskich [28, 29].
Mechanizm powstawania uszkodzeñ

Analogicznie do patogenezy powstawania uszkodzeñ
powodowanych gentamycyn¹, mechanizm dzia³ania cisplatyny jest oparty na odpowiedzi na stres komórkowy.
Leczenie cis-platyn¹ powoduje powstawanie wolnych
rodników tlenu w wypreparowanym œlimaku [15], przy
czym ototoksycznoœæ cis-platyny jest zwi¹zana z redukcj¹
poziomu glutationu oraz podwy¿szeniem poziomu enzymów stresu oksydacyjnego, takich jak dysmutaza i katalaza. Co wiêcej, w wyniku leczenia cis-platyn¹ wzrasta w œlimaku poziom dwualdehydu malonianu, produktu reakcji oksydacyjnej [30].
Podobnie jak w przypadku antybiotyków aminoglikozydowych, drogi uszkadzania komórek s¹ z³o¿one.
W mechanizmach dzia³ania wolnych rodników szczególne znaczenie maj¹ kaspazy, mniejsz¹ rolê mo¿e odgrywaæ N-terminalna kinaza c-Jun [31]. W wyniku
podania cis-platyny aktywowane s¹ komponenty kaskady kaspaz, podobnie jak czynnika indukuj¹cego apoptozê (AIF) oraz bia³ka rodziny Bcl-2 i kaspazy-9 [32].
Mimo, i¿ istniej¹ podobieñstwa miêdzy reakcjami molekularnymi powodowanymi przez te dwa leki, jest pewnym, ¿e dla ka¿dego z nich mo¿na znaleŸæ indywidualn¹ drogê progresji uszkodzeñ.
Zapobieganie
Ostatnie prace, pozwalaj¹ce na zrozumienie mechanizmów ototoksycznoœci oraz œmierci komórek zwi¹zanej z reaktywnymi formami tlenu, pozwalaj¹ na opracowania racjonalnych i skutecznych programów leczenia.
Ma³e, sztuczne moleku³y przeznaczone do hamowania
jednego z wielu stopni kaskady apoptozy okaza³y siê skuteczne w ochronie komórek s³uchowych w kulturach
komórkowych. Jednak¿e dane te s¹ jedynie pierwszym
etapem „projektowania” leczenia, które mog³oby zostaæ
zastosowane w klinice, a które mo¿e nie zostaæ nigdy
opracowane, gdy¿ nawet niewielka zmiana w tak wa¿nych procesach przekazywania sygna³ów miêdzy komórkami mo¿e mieæ daleko id¹ce fizjologiczne konsekwencje. Miejscowa terapia genowa, proces, w którym poprzez wirusy wprowadzamy geny do tkanek œlimaka,
takie jak gen koduj¹cy neurotropinê czy enzymy antyooksydacyjne, wydaje siê byæ obiecuj¹ca w ³agodzeniu
ototoksycznoœci i jest klinicznie bardziej prawdopodobna [33].
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Byæ mo¿e z perspektywy klinicznej bardziej istotny
jest fakt, ¿e szkodliwe efekty dzia³ania aminoglikozydów mog¹ byæ os³abione przez jednoczesne podawanie
ró¿nych antyoksydantów [34, 35]. Leczenie zwi¹zkami
antyoksydacyjnymi wydaje siê dawaæ dobre efekty zarówno w przypadku œlimaka, jak i b³êdnika, niezale¿nie
od rodzaju stosowanego aminoglikozydu. Co wiêcej, ten
rodzaj interwencji mo¿e dzia³aæ wprost na reaktywne
formy tlenu czyli pocz¹tkow¹ czêœæ procesów apoptozy
i dlatego mo¿e hamowaæ procesy toksyczne na bardzo
wczesnym etapie.
Szczególnie interesuj¹ce dla dalszych badañ klinicznych s¹ niektóre substancje, których skutecznoœæ wyka-
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zano na modelach zwierzêcych, jako ¿e s¹ one dostêpne
w postaci leków, leków bez recepty (nie ewidencjonowanych) lub suplementów ¿ywnoœciowych, jak D-metionina, tiosulfat, witamina E czy salicylany [36, 37].
Wstêpne wyniki badañ klinicznych s¹ zachêcaj¹ce i sugeruj¹, ¿e objawy uboczne aminoglikozydów i cis-platyny mog¹ zostaæ ograniczone [38, 39].
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