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Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów
intensywnej terapii
Etiopathogenesis of hearing impairment in Neonatal Intensive Care Unit patients
GRA¯YNA NIEDZIELSKA, MICHA£ KOTOWSKI, ARTUR NIEDZIELSKI
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dzieciêcej, Foniatrii i Audiologii AM, Lublin

Pacjenci Oddzia³ów Intensywnej Terapii (OIT) s¹ czêsto obarczeni czynnikami
ryzyka uszkodzenia narz¹du s³uchu zwi¹zanymi z przebiegiem ci¹¿y, porodem lub chorobami w okresie niemowlêcym. Czynnikami ryzyka wyst¹pienia g³uchoty postêpuj¹cej o opóŸnionym pocz¹tku, które dotycz¹ w szczególnoœci pacjentów OIT s¹ ostra niewydolnoœæ oddechowa, mechaniczna
wentylacja o wysokiej czêstoœci i przetrwa³e nadciœnienie p³ucne.
Upoœledzenie s³yszenia jest najczêœciej spowodowane utrat¹ komórek s³uchowych zewnêtrznych. Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne i obejmuj¹ ha³as (inkubatora),
leki ototoksyczne stosowane w leczeniu sepsy (aminoglikozydy), infekcje.
Antybiotyki aminoglikozydowe maj¹ potencja³ ototoksyczny z preferencj¹
do komórek s³uchowych zewnêtrznych. Moleku³y aminoglikozydów silnie
oddzia³ywuj¹ z ujemnie na³adowanymi fosfolipidowymi receptorami b³on.
Kompleksy antybiotyków aminoglikozydowych z polifosfoinozytami maj¹
hamuj¹cy wp³yw na receptory b³on komórkowych, blokuj¹c kana³y wapniowe i prowadz¹c do uszkodzenia narz¹du Cortiego. Antybiotyki aminoglikozydowe mog¹ chelatowaæ ¿elazo, tworz¹c kompleks o w³aœciwoœciach
oksydacyjnych, zwiêkszaj¹c produkcjê wolnych rodników.
Powszechnie znan¹ przyczyn¹ powstawania niedos³uchu jest niedotlenienie. W procesie tym odgrywaæ mo¿e rolê œródb³onkowy czynnik wzrostu
(VEGF). Ekspresja VEGF wzrasta w odpowiedzi na hypoksjê, jest równie¿
zwiêkszana poprzez aktywowane onkogeny i szereg cytokin.
W pracy omówiono najczêstsze przyczyny uszkodzeñ s³uchu u pacjentów
oddzia³ów intensywnej terapii oraz patofizjologiê tych uszkodzeñ.

The Neonatal Intensive Care Unit (NICU) patients are often at a higher risk
for hearing disorders connected with the pathologies during the pregnancy, delivery and perinatal diseases. Severe respiratory failure, high-frequency
mechanical ventilation and persistent pulmonary hypertension are the risk
factors for delayed-onset progressive hearing loss.
Hearing impairment is usually caused by the loss of outer hair cells (OHCs)
due to variety of factors that generate oxidative stress, such as incubator
noise, infection or administration of ototoxic drugs in case of sepsis.
Aminoglycoside antibiotics have ototoxic potential with the preference for
the outer hair cells. The molecules of aminoglycosides strongly interact with
negatively charged membrane phospholipid receptors. Complexes between
aminoglycoside antibiotics and polyphosphoinositides show several inhibitory effects on the cell membrane receptors, blocking the calcium channels
and causing lesions of the organ of Corti. Aminoglycoside antibiotics can
chelate iron, forming a complex with oxidative properties and may provoke
the formation of free radicals.
Hypoxia is a widely known causative factor of hearing loss. Vascular endothelial growth factor (VEGF) may play a role in that process. The expression
of VEGF is increased in response to hypoxia, but is also augmented by
activated oncogenes and a variety of other cytokines.
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W 1994 r. Joint Committee of Infant Hearing
(JCIH) poda³ listê dziesiêciu czynników ryzyka, które
identyfikuj¹ te dzieci, które s¹ w najwiêkszym stopniu
nara¿one na zaburzenia s³uchu [1]. S¹ to: g³uchota w wywiadzie rodzinnym, wrodzone infekcje, anomalie czaszkowo-twarzowe, niska masa urodzeniowa, hiperbilirubinemia, leczenie ototoksyczne, bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, niski Apgar, mechaniczna wentylacja powy¿ej 5 dni, cechy fizyczne œwiadcz¹ce
o zespole skojarzonym z utrat¹ s³uchu.
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Do dodatkowych czynników ryzyka zaliczane s¹:
niewydolnoœæ oddechowa, pobyt w oddziale intensywnej opieki (OIT), poród przedwczesny, hipoksja, krwawienie œródczaszkowe.
Czêstoœæ
W porównaniu z normaln¹ populacj¹ noworodków,
byli pacjenci OIT s¹ z natury na wy¿szym poziomie
ryzyka wyst¹pienia g³uchoty odbiorczej; ryzyko to jest
okreœlane jako 10-20 razy wiêksze ni¿ w normalnej populacji [2]. Wydaje siê te¿ logiczne, ¿e ryzyko powstania niedos³uchu postêpuj¹cego o opóŸnionym pocz¹tku
jest wiêksze a mo¿e byæ przeoczone w rutynowym badaniu skryningowym [3]. Czêstoœæ wystêpowania g³uchoty odbiorczej postêpuj¹cej nie jest znana, ale niektóre badania donosz¹ o wskaŸniku 2-6% spoœród dzieci
zdiagnozowanych uprzednio jako g³uchota odbiorcza [4].
Etiologia
Etiologiczne czynniki postêpuj¹cej g³uchoty odbiorczej s¹ zarówno wrodzone jak i nabyte i obejmuj¹: czynniki genetyczne, anatomiczne, infekcyjne, autoimmunologiczne i ototoksyczne [4, 5]. Szczególnym obci¹¿eniem dla grupy pacjentów OIT wydaje siê byæ niewydolnoœæ oddechowa, mechaniczna wentylacja o wysokiej
czêstoœci, nadciœnienie p³ucne w powi¹zaniu z postêpuj¹c¹ g³uchot¹ odbiorcz¹ o opóŸnionym pocz¹tku [6-8].
G³uchota odbiorcza u pacjentów z nadciœnieniem p³ucnym jest szacowana na 20-50%, wystêpuje obustronne
dotyczy wysokich czêstotliwoœci, czasami ma charakter
postêpuj¹cy [6].
Leki ototoksyczne – s¹ pewne dowody, ¿e u dzieci
urodzonych przedwczeœnie istnieje wiêksza podatnoœæ
na ich dzia³anie. Wielu autorów jednak¿e wierzy, ¿e
noworodki s¹ mniej podatne na dzia³anie ototoksyczne
ni¿ doroœli i starsze dzieci [9, 10]. Dodatkowo wykazano, ¿e u pacjentów maj¹cych pewne mutacje mitochondrialne szkodliwe s¹ nawet dawki subterapeutyczne [4].
Nie ma ¿adnych badañ dotycz¹cych odleg³ych skutków
audiologicznych u dzieci, które otrzymywa³y krótkie leczenie antybiotykami ototoksycznymi OIT w zwi¹zku
z seps¹.
Nagromadzenie tak du¿ej liczby czynników ryzyka
uszkodzenia narz¹du s³uchu u by³ych pacjentów OIT
wskazuje na koniecznoœæ prowadzenia d³ugoterminowej
kontroli audiologicznej w tej grupie dzieci.
Wiele wirusów od dawna jest uwa¿anych za uszkadzaj¹ce struktury ucha wewnêtrznego np. wirus œwinki,
ospy wietrznej, odry, ró¿yczki CMV, opryszczki, adenowirusy. Infekcje wirusowe i bakteryjne s¹ wiod¹cymi
infekcjami prowadz¹cymi do g³uchoty. Dowiedziono
równie¿, i¿ istnieje korelacja pomiêdzy rosn¹cymi war-
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toœciami CRP a nag³¹ g³uchot¹ obustronn¹ [11-14].
Ryzyko postêpuj¹cej g³uchoty wystêpuje przy zaka¿eniu wirusem cytomegalii (CMV). Infekcja CMV jest
dobrze udokumentowanym czynnikiem sprawczym g³uchoty postêpuj¹cej o opóŸnionym pocz¹tku; jest najczêstsz¹ przyczyn¹ wrodzonych g³uchot pochodzenia
infekcyjnego [15, 16]. G³uchota w nastêpstwie zaka¿enia wirusem cytomegalii dotyczy 0,4-2,3% ¿ywych urodzeñ [15].
Wystêpowanie niskiej urodzeniowej masy cia³a nie
ujawni³o statystycznej ró¿nicy w populacji dzieci zdrowych i pacjentów OIT. Zwi¹zek pomiêdzy nisk¹ mas¹
cia³a a g³uchot¹ jest kontrowersyjny. Niektóre badania
nie ujawni³y takiej zale¿noœci [17-21], podczas gdy inne
donosi³y o jej silnym zwi¹zku [22]. Dzieci z nisk¹ mas¹
urodzeniow¹ maj¹ generalnie wiele czynników mog¹cych
skutkowaæ uszkodzeniem mózgu a wiêc i s³uchu. Tymi
czynnikami s¹: niedojrza³oœæ, podawanie leków ototoksycznych, ha³as inkubatora, powik³ania oko³oporodowe
jak hipoksja, kwasica itp.
Coraz wiêcej w¹tpliwoœci pozostawia punktacja APGAR jako markera asfiksji, wobec powy¿szego niska jest
równie¿ jego wartoœæ jako markera niedos³uchu. Po³¹czenie asfiksji i dystrofii wewn¹trzmacicznej (intra-uterine growth ratardation – IUGR) jest uwa¿ana za powa¿niejszy czynnik powstania niedos³uchu ni¿ niedotlenienie i niska masa urodzeniowa [23]. Jest to logiczne, bowiem badania wykaza³y, ¿e krótkotrwa³a hipoksja
œlimaka prowadzi do zmian odwracalnych, natomiast
przed³u¿aj¹ce siê niedotlenienie prowadzi do zmian nieodwracalnych [24-26].
Patofizjologia uszkodzeñ
Upoœledzenie s³yszenia jest czêsto spowodowane
utrat¹ komórek s³uchowych zewnêtrznych spowodowan¹
ró¿nymi czynnikami powoduj¹cymi stres oksydacyjny.
Czynnikami takimi mo¿e byæ ha³as inkubatora, leki ototoksyczne, infekcje; czynniki te indukuj¹ apoptozê.
W uchu wewnêtrznym apoptoza mo¿e byæ indukowana zarówno komórkach s³uchowych jak i w neuronach
zwoju spiralnego. Uraz pod postaci¹ braku neurotropiny, ekspozycji na substancje ototoksyczne, czy hipoksjê/ischemiê prowadz¹ do stresu oksydacyjnego, który
nastêpnie prowadzi do apoptozy [27].
Wolne rodniki tlenowe (reactive oxygen species –
ROS) tworz¹ siê jako produkty przygodne licznych szlaków metabolicznych i te moleku³y mog¹ same w sobie
powodowaæ uszkodzenie komórki poprzez reakcje z bia³kami komórkowymi, lipidami i DNA. Reakcja ROS
z b³onami plazmatycznymi powoduje powstanie produktów peroksydacji fosfolipidów b³onowych takich jak 4-hydroxynonental (HNE), aldehydowy produkt peroksydacji lipidów, który jest wysoce reaktywny i prowadzi do
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uszkodzenia komórki lub do jej œmierci. Komórki zabezpieczaj¹ siê przed stresem oksydacyjnym poprzez system obrony antyoksydacyjnej, który wykorzystuje wymiatacze wolnych rodników takie jak „thiol tripeptide
glutathion” (GSH) oraz enzymy: dysmutazê ponadtlenkow¹, katalazy, peroksydazê glutationow¹, które zachowuj¹ w³aœciwy status redox w bia³kach komórkowych.
Glutation dzia³a redukuj¹c bia³ka oksydowane przez
ROS i jest odpowiedzialny za detoksykacjê HNE.
W ostatnim dziesiêcioleciu wykryto proteazy bior¹ce istotny udzia³ w procesie apoptozy; nale¿¹ do nich
kaspazy i kalpainy. Kaspazy (caspases) s¹ cysteinowymi
proteazami, które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w procesie
apoptozy. Inhibicja kaspaz chroni neurony przed apoptoz¹ wywo³an¹ stresem oksydacyjnym [28-30]. Ze wzglêdu na fakt tak powszechnego i istotnego udzia³u kaspaz
w apoptozie staje siê kusz¹cym celem wprowadzanie jej
inhibitorów. Kalpainy (calpains) s¹ proteinami aktywowanymi wapniem. Substratami dla calpain s¹ bia³ka cytoszkieletu, bia³ka zwi¹zane z b³onami np. ATP-aza oraz
inne cytoplazmatyczne i j¹drowe bia³ka (np. kinazy bia³kowe, p-53). Kalpainy mog¹ dzia³aæ w licznych modelach apoptozy indukowanej niedotlenieniem. Podkreœla
siê ich udzia³ w modelach apoptozy indukowanej udarem, dzia³aniem œrodków cytotoksycznych oraz napromienianiem [31].
C-Jun N-koñcowa kinaza ( c-Jun-terminal kinase –
JNK) jest kinaz¹ bia³kow¹ aktywowan¹ stresem, bior¹c¹
udzia³ w neuronalnej œmierci komórki. Fosforylacja kinaz JNK prowadzi do aktywacji czynnika transkrypcyjnego c-Jun. Sygnalizacja JNK poprzedza uwolnienie
cytochromu c i aktywacjê kaspaz. Badania doœwiadczalne wykaza³y, ¿e aplikacja do schodów bêbenka czynnika
blokuj¹cego drogê sygna³u (D-HNK-1) ca³kowicie zabezpiecza³a komórki rzêsate przed œmierci¹ indukowan¹
neomycyn¹ [32].
Rodniki tlenku azotu odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w œlimaku jako wewn¹trz i zewn¹trzkomórkowy przekaŸnik,
ale równie¿ dyskutowano ich rolê jako czynnika inicjuj¹cego patofizjologiczne procesy zale¿ne od iloœci wytworzonych rodników NO. W kontekœcie zmian patologicznych nadmierny nap³yw jonów Ca 2+ poprzez
uszkodzone kana³y wapniowe mo¿e prowadziæ do aktywacji kalmoduliny, która z kolei aktywuje eNOS i /lub
nNOS (sródb³onkowa i neuronalna izoforma syntetaz
NO) prowadz¹c do wzrostu NO w postsynaptycznych
dendrytach komórek s³uchowych wewnêtrznych [33].
Nadmiar NO mo¿e ³¹czyæ siê z anionem nadtlenkowym
tworz¹c peroksynitraty powoduj¹c ró¿ne uszkodzenia
lipidów, bia³ek oraz cytoszkieletu komórek rzêsatych
[34]. Wzrost koncentracji NO zosta³ zaobserwowany
po ekspozycji na ha³as w komórkach s³uchowych, komórkach Deitersa, Hensena oraz w aferentnych i eferentnych w³óknach nerwowych [35, 36]. Wzrost eNOS
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po ostrym urazie akustycznym jest dyskutowany jako
mo¿liwy mechanizm cytoprotekcyjny [37].
Apoptoza w neuronach s³uchowych mo¿e byæ indukowana „wycofaniem” neurotropiny (NT). W narz¹dzie s³uchu neurotropiny s¹ potrzebne do przetrwania
neuronów œlimaka. Neurotropina-3 (NT-3) i BDNF
(brain-derived neurotropic factor ) s¹ produkowane przez
komórki rzêsate wewnêtrzne œlimaka i rozszerzaj¹ swoje
dzia³anie w sposób autokrynny i parakrynny [38]. Gdy
komórki s¹ uszkodzone przez czynnik toksyczny pojawia siê degeneracja neuronów w zwoju spiralnym a zapobiega jej perfuzja neurotropiny (BDNF i/lub NT-3
do schodów bêbenka, sugeruj¹c ich rolê w podtrzymaniu neuronów s³uchowych [39]. Czynnik wzrostu nerwów (nerve growth factor – NGF) jest jednym z najlepiej poznanych czynników neurotropowych. Stres oksydacyjny zaœ jest jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za œmieræ komórek indukowan¹ brakiem neurotropiny. Dugan i wsp. (1997) odkryli, ¿e brak NGF powodowa³ wzrost produkcji ROS zarówno w hodowlach
komórek zwoju szyjnego górnego jak i linii komórek
(GT-1) CUN [40]. Wzrost wolnych rodników zosta³
zahamowany poprzez podanie NGF, antyoksydant ten
i wymiatacz wolnych rodników by³ równie¿ w stanie
blokowaæ apoptozê indukowan¹ brakiem neurotropiny.
Inhibitory kaspaz s¹ równie¿ zdolne blokowaæ apoptozê
indukowan¹ „wycofywaniem” neurotropiny w neuronach.
Bcl-2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który mo¿e
kontrolowaæ szlak apoptozy poprzez hamowanie uwalniania cytochromu c przez mitochondria. Nadekspresja
bcl-2 daje efekt zabezpieczenia przed apoptoz¹ neuronów [31].
W uchu wewnêtrznym takie czynniki jak brak neurotropiny, uraz akustyczny, hipoksja/ischemia, antybiotyki indukuj¹ apoptozê zarówno komórkach rzêsatych,
jak i w neuronach zwoju spiralnego poprzez szlaki metaboliczne prowadz¹ce do stresu oksydacyjnego z produkcj¹ wolnych rodników i aktywacj¹ proteaz apoptotycznych takich jak kaspazy i kalpainy. Szlaki te maj¹
liczne miejsca, w których inhibicja mog³aby ochroniæ
komórki przed zaprogramowan¹ œmierci¹. Aby unikn¹æ
apoptozy indukowanej stresem oksydacyjnym istniej¹
strategie ochrony, obejmuj¹ one: prewencjê powstawania ROS albo przez wi¹zanie toksyn lub uzupe³nianie
brakuj¹cych czynników neurotropowych w przypadku
braku neurotropiny; odwracanie peroksydacji lipidów,
dodawanie egzogennych wymiataczy wolnych rodników,
enzymów antyoksydacyjnych i moleku³ w celu zabezpieczenia przed interakcjami ROS z bia³kami komórkowymi, lipidami i DNA, wzrost endogennego systemu
antyoksydacyjnego. Aktywacja caspaz i caplain mo¿e byæ
zahamowana poprzez dodanie egzogennych inhibitorów
proteaz lub u¿ycie terapii genowej do regulacji (wzrostu)
produktów genów antyapoptotycznych takich jak Bcl-2.
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Mechanizm uszkodzenia ucha wewnêtrznego przez
infekcje wirusowe pozostaje nadal niewyjaœniony. W literaturze amerykañskiej jest dyskutowana infekcja wirusowa pr¹¿ka naczyniowego, narz¹du Cortiego lub komórek zwoju spiralnego; w Europie natomiast jest faworyzowana geneza naczyniowa z zastêpcz¹ perfuzj¹
w uchu wewnêtrznym. Mimo, ¿e obie hipotezy s¹ popierane przez ró¿ne strategie terapeutyczne, ich wp³yw
na samoistne wyleczenie nadal pozostaje niewyjaœniony.
Jak wiadomo podczas zapalenia naczyñ na tle wirusowym kr¹¿¹ce immunoglobuliny s¹ deponowane oko³onaczyniowo, co prowadzi do miejscowego spadku przep³ywu i hipoksji tkanek. Równie¿ w chorobach autoimmunologicznych, zapalenie oko³onaczyniowe jest powszechne a œródb³onek odgrywa g³ówn¹ rolê w pocz¹tkowych stadiach choroby. Komórki endothelium promuj¹ zapalenie naczyñ poprzez wydzielanie prozapalnych cytokin (Il-1,Il-6,TNF-alfa) oraz ekspresjê moleku³ adhezyjnych. Podczas trwania tych immunopatologicznych mechanizmów dochodzi do stenozy lub zamkniêcia naczynia a w konsekwencji do nekrozy na tle
niedokrwiennym [41].
Zupe³nie inny mechanizm uszkodzenia ucha wewnêtrznego wystêpuje podczas infekcji wywo³anej Streptococcus pneumoniae. W powstawaniu g³uchoty odbiorczej zwi¹zanej z t¹ infekcj¹ poœredniczy egzotoksyna –
pneumolizyna, która indukuje powa¿ne uszkodzenia
komórek s³uchowych pocz¹wszy od dezorganizacji stereociliów po ca³kowit¹ utratê komórek. Pneumolizyna
wybiórczo uszkadza komórki s³uchowe wewnêtrzne.
Toksyna powoduje przemieszczanie siê wapnia do wnêtrza komórki przez pory przez ni¹ wytworzone. Wi¹zanie pneumolizyny z b³on¹ plazmatyczn¹ komórki s³uchowej prowadzi do jej œmierci. Zwiêkszenie wapnia
zewn¹trzkomórkowego redukuje toksycznoœæ wobec komórki poprzez zabezpieczenie jej przed wi¹zaniem pneumolizyny do b³on komórkowych [42].
Ekspozycja na ha³as prowadzi do uszkodzenia ucha
wewnêtrznego na poziomie molekularnym bowiem
uszkodzeniu podlegaj¹ komórki s³uchowe zewnêtrzne,
wewnêtrzne oraz synapsy [43, 44] w wyniku wzrostu
stê¿enia wolnych rodników. Brak równowagi pomiêdzy
ROS a moleku³ami cytoprotekcyjnymi takimi jak bia³ka
szoku cieplnego, antyoksydanty powoduje stres i uszkadzanie tkanki. Ta zale¿noœæ sugeruje, ¿e subletalne poziomy ró¿nych stresów mog¹ indukowaæ podwy¿szone
poziomy sk³adników ochronnych, tak, ¿e tkanki w sytuacji wy¿szego poziomu stresu lepiej go toleruj¹. W oparciu o tê koncepcjê Yoshida i wsp. w 1999 r. zastosowali
stres termiczny w badaniach doœwiadczalnych u myszy
nara¿onych na ha³as. W swoich badaniach uzyskali potwierdzenie protekcyjnego dzia³ania stresu termicznego
na narz¹d s³uchu [45]. Ekspozycja na ha³as mo¿e powodowaæ produkcjê przeciwcia³ przeciwko bia³kom szoku cieplnego (Hsps), co mo¿e mieæ znaczenie w pro-
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gnozowaniu chorób autoimmunologicznych ucha wewnêtrznego. U¿ywaj¹c metody immunoblotingu zbadano obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko Hsp60 i Hsp70
i zanalizowano ich zwi¹zek z utrat¹ s³uchu indukowan¹
ha³asem. Badania wykaza³y podwy¿szony poziom antyHsp 70 powi¹zany z niedos³uchem indukowanym ha³asem na wysokich czêstotliwoœciach, podwy¿szony poziom w surowicy anty-Hsp 60 by³ zwi¹zany z niedos³uchem na niskich czêstotliwoœciach. Wyniki te sugeruj¹, ¿e produkcja przeciwcia³ przeciwko bia³kom szoku
cieplnego mo¿e odgrywaæ rolê w patogenezie niedos³uchu wywo³anego ha³asem [46].
Aktywny proces œlimakowy jest zwi¹zany z elektroruchomoœci¹ komórek s³uchowych zewnêtrznych
(OHC); warunkiem elektroruchomoœci OHC jest nieuszkodzony szkielet b³onowy komórki i wystarczaj¹ce
dostarczenie energii. Obserwowano rozpad F-aktyny
(g³ówny sk³adnik szkieletu b³onowego OHC) po ekspozycji na ha³as. Genowa ekspresja beta-aktyny mo¿e
byæ odpowiedzi¹ na indukowany ha³asem rozpad aktyny obserwowany zarówno w komórkach rzêsatych jak
i podporowych [47, 48]. Wywo³ane ha³asem uszkodzenie aktyny w p³ytce oskórkowej i stereociliach komórek
s³uchowych rzêsatych mo¿e powracaæ do normy po krótkiej ekspozycji na ha³as [49]. Uszkodzenie aktyny
w bocznej œcianie OHC mo¿e nie zostaæ naprawione
i powodowaæ trwa³¹ utratê ruchomoœci OHC.
Hipoksja potêguje zmiany wywo³ane przez ha³as
[50]. Asfiksja jest praktycznie zawsze w³¹czana do czynników oko³oporodowych uszkodzenia s³uchu. Jednak¿e
Borg (1997) uwa¿a, ¿e ucho wewnêtrzne jest mniej podatne na asfiksjê ni¿ mózg, co byæ mo¿e wyjaœnia dlaczego tak wiele dzieci cierpi¹cych na asfiksjê zachowuje
prawid³owe funkcje s³uchowe [51]. Kaga M. i wsp.
(2005) twierdz¹, ¿e u noworodków bariera krew-b³êdnik oraz krew-mózg s¹ niedojrza³e a komórki s³uchowe
zewnêtrzne s¹ podatne na hipoksjê. Prawdopodobnie
d³ugotrwa³e niedotlenienie prowadzi do uszkodzenia
komórek s³uchowych [52].
Badania Picciotti i wsp. (2004) wykaza³y, ¿e w odpowiedzi na anoksjê wzrasta ekspresja œródb³onkowego
naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF). VEGF jest
specyficznym dla komórek endotelialnych mitogenem
o kluczowych funkcjach w metabolizmie naczyniowym;
ma istotny wp³yw na przepuszczalnoœæ naczyñ, migracjê komórek œródb³onka, tworzenie i relaksacjê naczyñ
oraz apoptozê. Zmniejszona waskularyzacja i dysfunkcja œródb³onka mo¿e byæ istotnym mechanizmem patogenetycznym w wielu zaburzeniach otologicznych,
z utrat¹ s³uchu w³¹cznie [53]. Uwa¿a siê, ¿e brak równowagi w uk³adzie kr¹¿enia odpowiada za przejœciow¹
anoksjê œlimaka. Ucho wewnêtrzne wydaje siê byæ bardzo
wra¿liwe na zmiany naczyniowe z powodu zaopatrzenia
w krew pochodz¹ce z têtnicy koñcowej, uzale¿nienia od
pr¹¿ka naczyniowego, który najprawdopodobniej bywa
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wci¹gany w zmiany metaboliczne [54] oraz jest zale¿ny
od stanu p³ynów ucha wewnêtrznego. Uwa¿a siê, ¿e przep³yw krwi przez ucho jest funkcj¹ œlimakowego przep³ywu perfuzyjnego, które jest obliczane jako ró¿nica
miêdzy ciœnieniem têtniczym a ciœnieniem p³ynów ucha
wewnêtrznego. Spadek przep³ywu œlimakowego spowodowany spadkiem ciœnienia têtniczego zosta³ jasno wykazany przez Hulcrantz i wsp. [55] oraz Maas [56] sugeruj¹cych zale¿noœæ kr¹¿enia w uchu wewnêtrznym od
zmian w napiêciu uk³adu wspó³czulnego indukowane
przez sta³e zmniejszanie ciœnienia przez hipotensjê sam¹
w sobie [57].

61

Narz¹d Cortiego dysponuje najmniejsz¹ iloœci¹ komórek zmys³owych w porównaniu do innych narz¹dów
zmys³u. Upoœledzenie s³yszenia jest zwi¹zane z utrat¹
komórek s³uchowych spowodowane ró¿nymi czynnikami powoduj¹cymi stres oksydacyjny. U ssaków komórki
s³uchowe s¹ produkowane tylko w okresie embriogenezy
[58] i nie regeneruj¹ siê, jeœli raz zostan¹ utracone w ¿yciu pozamacicznym. Aktualnie nie ma efektywnej terapii leczenia œlimaka i odwrócenia tego stanu. Dlatego
zapobieganie œmierci komórek indukowanej stresem oksydacyjnym by³oby wielk¹ wartoœci¹ terapeutyczn¹.
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