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Wprowadzenie. Mimo, ¿e uk³ad nerwowy i uk³ad immunologiczny
po³¹czone s¹ licznymi wzajemnymi powi¹zaniami, w dotychczasowej
literaturze brak jest praktycznie danych dotycz¹cych zale¿noci miêdzy
genetycznie uwarunkowanymi chorobami uk³adu nerwowego
a zaburzeniami immunologicznymi, jakkolwiek wydaj¹ siê one
prawdopodobne.
Cel pracy. Ocena odpornoci naturalnej u dzieci z niedos³uchem
w zale¿noci od udowodnionego, b¹d nieudowodnionego
genetycznego t³a choroby.
Materia³ i metody. Badaniu poddano 29 dzieci z niedos³uchem
odbiorczym g³êbokiego stopnia. U dziewiêciorga z nich potwierdzono
genetyczne t³o choroby (mutacja typu 35delG w genie koneksyny 26).
U wszystkich dzieci oceniono zawartoæ neutrofilów we krwi
obwodowej oraz produkcjê reaktywnych form tlenu (RTF) bez
stymulacji, a nastêpnie po stymulacji fMLP (formylo-metionyloleucylofenyloalanina), OZ (opsonizowanym zymosanem) i PMA
(12-mirystyniano-13-octan forbolu).
Wyniki. W grupie dzieci z genetycznie uwarunkowanym niedos³uchem
stwierdzono ni¿szy poziom neutrofilów we krwi obwodowej w
porównaniu z dzieæmi z niedos³uchem o nieznanej etiologii. Wykazano
upoledzenie produkcji RTF spontanicznej i po stymulacji fMLP. Pomiar
produkcji RTF przez neutrofile stymulowane OZ i PMA nie wykaza³
ró¿nic miêdzy grupami.
Wnioski: Wstêpne obserwacje sugeruj¹ istnienie nieprawid³owoci
w uk³adzie mechanizmów odpornoci naturalnej u dzieci z g³êbokim
niedos³uchem odbiorczym o pod³o¿u genetycznym w porównaniu
z dzieæmi o nieznanej etiologii choroby.
S³owa kluczowe: koneksyna 26, niedos³uch, odpornoæ naturalna,
chemiluminescencja

Introduction. Although several links have been shown between
central nervous system and immune system, in the up-to date literature
there is practically no data on possible connection between genetic
central nervous system diseases and the innate immunity in spite that
such links seem to be likely.
Aim. Assess the innate immunity in children with hearing loss of
hereditary and unknown origin.
Material and methods. 29 children with profound sensorineural
hearing loss were included into the study. In nine of them a genetic
background of the disease was proved (35delG mutation in Connexin
26 gene). In all children, the number of neutrophils in the whole blood
and the production of reactive oxygen species (ROS) by the not
stimulated neutrophils and after stimulation with fMLP (formyl-MetLeu-Phe), OZ (opsonized zymosan) or PMA (phorbol myristate
acetate) were assessed.
Results. The level of neutrophils in the whole blood was lower in
children with the hereditary origin of the hearing loss when compared
with children without the genetic background of the hearing loss. In
addition, the intensity of ROS production without stimulation and after
stimulation with fMLP was handicapped. ROS production by OZ- and
PMA-stimulated neutrophils has been found to be the same in both
subgroups.
Conclusions. The preliminary results of this study suggest that the
mechanisms of the innate immunity may be affected in children with
hearing loss of hereditary origin as compared with children with hearing
loss of unknown origin.
Key words: GJB2, hearing loss, natural immune system, blood
chemiluminescence
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WSTÊP
Uk³ad nerwowy i uk³ad immunologiczny po³¹czone s¹ licznymi wzajemnymi powi¹zaniami.
Najlepszym tego przyk³adem jest funkcjonowanie
osi psycho-endokrynno-immunologicznej z udzia³em g³ównych mediatorów, jakimi s¹ w szczególnoci neurohormony, neuropeptydy i cytokiny [1].
Szereg badañ wykaza³o, ¿e odpowied immunologiczna nabyta ma znaczenie w patogenezie
wielu chorób orodkowego uk³adu nerwowego,
w tym równie¿ narz¹du s³uchu. Bariera krew-p³yn
mózgowo-rdzeniowy, a tak¿e krew-perylimfa,
uznawane dawniej za nieprzenikalne, pozwalaj¹ w rzeczywistoci na swobodny transport zarówno antygenów, jak i przeciwcia³, warunkuj¹cych rozwój procesów autoimmunizacyjnych [2].
Stwierdzono, ¿e równowaga miêdzy cytokinami
komórek Th1, monocytów/makrofagów i komórek Th2 mo¿e mieæ istotne znaczenie w warunkowaniu rozwoju degeneracji w³ókien nerwowych
w stwardnieniu rozsianym [3]. Natomiast klasyczn¹ jednostk¹ chorobow¹ ucha wewnêtrznego rozwijaj¹c¹ siê na pod³o¿u autoimmunizacyjnym jest
szybko postêpuj¹cy niedos³uch czuciowo-nerwowy, podatny na leczenie glikokortykosteroidami [2].
W dotychczasowej literaturze brak jest praktycznie danych dotycz¹cych zale¿noci miêdzy genetycznie uwarunkowanymi chorobami uk³adu
nerwowego a zaburzeniami immunologicznymi,
jakkolwiek wydaj¹ siê one prawdopodobne. Przyk³adowo, w zespole Downa zaburzenia uk³adu immunologicznego wystêpuj¹ równolegle z genetycznie uwarunkowanymi dysmorficznymi zmianami
twarzoczaszki i nieprawid³owociami ucha [4].
Badania na zwierzêtach wykaza³y, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy przyspieszonym procesem starzenia siê
narz¹du s³uchu (presbyacusis) u myszy a zaburzeniami immunologicznymi [5]; istniej¹ przy tym
dane, ¿e presbyacusis w znacznej mierze zale¿y od
uwarunkowañ genetycznych [6]. W dowiadczeniach na zwierzêtach wykazano równie¿, ¿e mechanizmy immunologiczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê
protekcyjn¹ w odniesieniu do toksycznoci glutaminianu, jednego z g³ównych neurotransmiterów
ucha wewnêtrznego i orodkowego uk³adu nerwowego [7].
Kluczow¹ rolê w odpornoci naturalnej u ludzi odgrywaj¹ neutrofile (granulocyty obojêtnoch³onne). Komórki te jako pierwsze nap³ywaj¹ do
miejsca zapalenia, eliminuj¹ b¹d inaktywuj¹ bakterie, niektóre wirusy i grzyby. W procesie fagocytozy neutrofile reaguj¹ kilkudziesiêciokrotnym
wzrostem zu¿ycia tlenu, który s³u¿y wytwarzaniu
i uwalnianiu na zewn¹trz komórki du¿ych iloci
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anionorodnika ponadtlenkowego [8,9]. Wielkoæ
tego strumienia sprawia, ¿e pobudzone neutrofile
s¹ jednym z g³ównych róde³ reaktywnych form
tlenu (RFT) w organizmie. Dziêki zastosowaniu
odpowiednich stymulatorów, dzia³aj¹cych drog¹
receptorow¹, jak i pozareceptorow¹ oraz blokerów receptorów, pobudzenie komórki i ocena
transdukcji sygna³u wewn¹trzkomórkowego mog¹
byæ ³atwo i wiarygodnie ocenione poprzez pomiar
produkcji RFT [10].
W poprzedniej pracy oceniono odsetek granulocytów we krwi obwodowej, stê¿enie reaktywnych form tlenu produkowanych przez neutrofile
oraz zbadano efekt preaktywacji neutrofilów poprzez inkubacjê z TNFα u 5 dzieci g³uchych w porównaniu z 10 dzieci zdrowych. Wykazano, ¿e funkcja neutrofilów, mierzona iloci¹ wytwarzanych
RFT, jest ograniczona u dzieci z g³êbokim niedos³uchem, co mo¿e wskazywaæ na nieprawid³owoci w uk³adzie mechanizmów obronnych w tej grupie pacjentów [11].
Celem niniejszej pracy by³a ocena odpornoci
naturalnej dzieci z niedos³uchem odbiorczym g³êbokiego stopnia w zale¿noci od udowodnionego, b¹d nieudowodnionego genetycznego t³a choroby.
MATERIA£ I METODY
Badania oceniaj¹ce wp³yw niedos³uchu na odpornoæ naturaln¹ wykonano w grupie 29 dzieci
(16 dziewczynek i 13 ch³opców) z obustronnym
niedos³uchem odbiorczym g³êbokiego stopnia,
w wieku od 11 do 14 lat. Poza niedos³uchem, wszyscy pacjenci byli klinicznie zdrowi.
Z przeprowadzonego wywiadu wynika³o, ¿e
dzieci te nie by³y obci¹¿one ¿adnym ze znanych
rodowiskowych czy chorobowych czynników ryzyka uszkodzenia s³uchu [12]. Natomiast u 9 dzieci wywiad rodzinny wskazywa³ na mo¿liwoæ genetycznego t³a choroby.
W celu potwierdzenia lub wykluczenia genetycznego pod³o¿a choroby wszystkie dzieci poddano badaniu na obecnoæ mutacji typu 35delG
w genie koneksyny 26 (GJB2) (najczêstszej mutacji
w populacji kaukaskiej). Badanie to przeprowadzono technik¹ specyficznej allelicznie polimerazowej reakcji ³añcuchowej (Allele-Specific polimerase chain reaction  AS-PCR), z zastosowaniem
starterów specyficznych dla sekwencji dzikiej
i zmutowanej [13]. Z grupy 29 badanych dzieci,
u 9 (4dziewcz¹t i 5 ch³opców) stwierdzono obecnoæ mutacji w genie GJB2. Dodatni wywiad rodzinny korelowa³ w pe³ni ze stwierdzeniem mutacji u dziecka.
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U wszystkich dzieci wykonano morfologiê krwi
obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym krwinek bia³ych oraz oceniono odpornoæ naturaln¹
poprzez pomiar produkcji reaktywnych form tlenu (RTF) produkowanych przez neutrofile. Ocenê
wytwarzania RFT przeprowadzono metod¹ chemiluminescencji zale¿nej od luminolu w krwi pe³nej przy u¿yciu aparatu MLX (Microtiter Plate
Lumenometr; Dynex). Zjawisko chemiluminescencji polega na emisji promieniowania wietlnego
bêd¹cej nastêpstwem produkcji reaktywnych form
tlenu. Oceniano chemiluminescencjê spontaniczn¹ oraz stymulowan¹ stymulatorami receptorowozale¿nymi jak fMLP (formylo-metionylo-leucylofenyloalanina), OZ (opsonizowany zymosan) i receptorowo-niezale¿nymi jak PMA (12-mirystyniano-13-octan forbolu). Wyniki badañ przedstawiono w jednostkach umownych Relative Light Unit
Total (RLU).
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie,
oceniaj¹c ró¿nice poszczególnych parametrów miêdzy grup¹ dzieci z udowodnionym t³em genetycznym niedos³uchu (n=9) i grup¹ dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii (n=20). W ocenie statystycznej wykorzystano test t-Studenta, test dok³adny Fischera oraz test Cohrana-Coxa. Za poziom
istotny statystycznie przyjêto wartoæ p<0,05.
WYNIKI
Porównanie morfologii krwi obwodowej u dzieci z niedos³uchem odbiorczym uwarunkowanym
genetycznie i bez udowodnionego t³a genetycznego choroby wykaza³o obni¿enie bezwzglêdnej
wartoci granulocytów w pierwszej z podgrup.
rednia wartoæ bezwzglêdna neutrofilów krwi
obwodowej u dzieci z niedos³uchem uwarunkowanym genetycznie wynosi³a 3,33±0,92 tys/ml,
natomiast u dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii równa by³a 4,18±1,74 tys/ml. Zmiana ta by³a
jedynie na granicy istotnoci statystycznej (p=0,07).
Równie¿ rednia zawartoæ odsetkowa neutrofilów krwi obwodowej u dzieci z niedos³uchem
uwarunkowanym genetycznie by³a ni¿sza i wynosi³a 47,54±4,16%, w porównaniu z dzieæmi z niedos³uchem o nieznanej etiologii  51,88±7,59%.
Pozosta³e parametry krwi obwodowej, czyli bezwzglêdna liczba bia³ych krwinek (WBC), bezwzglêdna liczba czerwonych krwinek (RBC), hemoglobina (Hb), hematokryt (Ht) - bezwzglêdna
liczba p³ytek krwi (PLT) nie wykazywa³y znacz¹cych ró¿nic w porównywanych grupach dzieci niedos³ysz¹cych. Dane zestawiono w tabeli I.
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Tabela I. Wartoci rednie ± SD wybranych parametrów morfologii
krwi obwodowej u dzieci z niedos³uchem uwarunkowanym genetycznie i dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii
Parametry

WBC (tys/ml)
GRAN (tys/ml)
GRAN (%)
RBC (x 1012/l)
Hb (g/dl)
Ht (%)
PLT (x 109/l)

Dzieci z niedos³uchem
uwarunkowanym
o nieznanej
genetycznie
etiologii
7,08 ± 2,843
3,33 ± 0,92*
47,54 ± 4,16*
5,80 ± 3,43
16,94 ± 9,76
44,48 ± 16,01
261,00 ± 74,29

8,09± 0,13
4,18 ± 1,74*
51,88 ± 7,59*
4,74 ± 0,31
13,21 ± 0,94
39,25 ± 2,06
281,60 ± 82,98

* p = 0,07

U dzieci z niedos³uchem uwarunkowanym genetycznie rednia wartoæ chemiluminescencji spontanicznej (oceniaj¹cej produkcjê RFT przez niestymulowane neutrofile) wynosi³a 0,044±0,041 RLU
i by³a istotnie ni¿sza ni¿ w grupie dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii (0,120±0,104 RLU;
p<0,05). W przypadku stymulacji neutrofilów przez
fMLP wartoæ produkcji reaktywnych form tlenu
przez neutrofile w grupie dzieci z niedos³uchem
uwarunkowanym genetycznie wynios³a 0,124±0,083
RLU, a w grupie dzieci z niedos³uchem o nieznanej
etiologii 0,224±0,196 RLU i równie¿ by³a statystycznie istotna (p<0,05). Natomiast w przypadku stymulacji neutrofilów przez OZ i PMA nie zaobserwowano istotnych ró¿nic miêdzy grupami (tab. II).
Tabela II. Analiza wartoci produkcji reaktywnych form tlenu przez
neutrofile spoczynkowe i stymulowane fMLP, OZ i PMA u dzieci
z niedos³uchem uwarunkowanym genetycznie i dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii. Wartoci (rednie ± SD) przedstawiono
w jednostkach Relative Light Units Total
Dzieci z niedos³uchem
uwarunkowanym
o nieznanej
genetycznie
etiologii
redni wiek badanej grupy
Neutrofile niestymulowane
Neutrofile estymulowane
FMLP
OZ
PMA

14
0,044 ± 0,041*

11
0,120 ± 0,104*

0,124 ± 0,083*
0,261 ± 0,166
0,311 ± 0,241

0,224 ± 0,196*
0,309 ± 0,184
0,288 ± 0,175

* p<0,05

Porównuj¹c wyniki uzyskane w obu grupach
dzieci g³uchych stwierdzono, ¿e widoczne s¹ nieprawid³owoci w uk³adzie mechanizmów odpornoci naturalnej u dzieci z g³êbokim niedos³uchem
odbiorczym o udowodnionym tle genetycznym
choroby.
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DYSKUSJA
W niniejszej pracy oceniono odpornoæ naturaln¹ u dzieci z g³êbokim niedos³uchem odbiorczym. Grupê badan¹ stanowi³o 29 dzieci, wszystkie z nich przebadano w kierunku mutacji 35delG
w genie koneksyny 26 (zwanym równie¿ genem
GJB2). Mutacja 35delG jest najczêciej wystêpuj¹c¹ mutacj¹ warunkuj¹c¹ g³uchotê dziedziczn¹
u ludzi rasy bia³ej. Odpowiedzialna jest za 50-70%
wszystkich izolowanych g³uchot recesywnych [14].
Dzieci obci¹¿one t¹ mutacj¹ od urodzenia wykazuj¹ obustronny, czuciowo-nerwowy niedos³uch,
najczêciej znacznego stopnia, przy czym g³uchota ta mo¿e wystêpowaæ w rodzinie sporadycznie.
GJB2 jest ma³ym genem, zawieraj¹cym tylko dwa
eksony, ³atwym i relatywnie tanim do skryningowej oceny w obci¹¿onej niedos³uchem populacji.
Mutacjê 35delG w genie koneksyny 26 potwierdzono u 9 z 29 badanych dzieci. Mimo, ¿e równie¿ u pozosta³ych 20 dzieci teoretycznie nie mo¿na wykluczyæ g³uchoty uwarunkowanej genetycznie, w tym innej mutacji w genie koneksyny 26 lub
mutacji innego genu, brak by³o danych klinicznych, czy danych z wywiadu sugeruj¹cych tak¹
mo¿liwoæ. St¹d przyjêto, zdaj¹c sobie sprawê
z ograniczeñ takiego podzia³u, ¿e u dzieci, u których nie stwierdzono mutacji GJB2 wystêpowa³a
pozagenetyczna przyczyna niedos³uchu.
W niniejszej pracy porównano sk³ad morfologiczny krwi obwodowej u dzieci z niedos³uchem
odbiorczym uwarunkowanym genetycznie i dzieci z nieustalonym t³em choroby. Stwierdzono obni¿enie zarówno bezwzglêdnej, jak i procentowej
wartoci neutrofilów w pierwszej z podgrup.
Badanie odpornoci naturalnej przeprowadzono na drodze oceny produktów wybuchu tlenowego, bêd¹cego efektem pobudzenia neutrofilów.
Pobudzenie tych komórek prowadzi do wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego O-2 [10],
który jako zwi¹zek nietrwa³y staje siê substratem
do tworzenia toksycznych reaktywnych form tlenu, takich jak HO2- (rodnik wodoronadtlenkowy),
H2O2 (nadtlenek wodoru), ten z kolei w reakcji
utleniania jonów metali przejciowych (Fe2+ do
Fe3+, Cu+ do Cu2+ ) prowadzi do powstania jednej
z najbardziej reaktywnych form w uk³adach biologicznych, rodnika hydroksylowego (OH) [15].
Fizjologiczn¹ funkcj¹ wybuchu tlenowego jest
zniszczenie obcych komórek. W warunkach patologicznych, gdy dochodzi do nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu, b¹d za³amania obrony antyoksydacyjnej organizmu, potencja³ tlenowy zostaje wykorzystany przeciwko w³asnym komórkom [16].
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Reakcje ró¿nych ligandów z odpowiednimi dla
nich receptorami na powierzchni granulocytów
uruchamiaj¹ ró¿ne enzymatyczne szlaki przenoszenia sygna³ów, czego efektem koñcowym jest uwalnianie reaktywnych form tlenu i chemiluminescencja. Wybuch tlenowy powoduje zmiany stê¿enia
wewn¹trzkomórkowego jonów wapnia, a kierunek i czas narastania tych zmian jest uzale¿niony
od rodzaju zastosowanego stymulatora. Chemiluminescencjê mo¿na wywo³aæ drog¹ receptorow¹,
zale¿n¹ od stê¿enia jonów wapnia, poprzez zajêcie receptora chemotaktycznego (fMLP) lub receptora dla fragmentu Fc przeciwcia³a i dope³niacza
(OZ), jak te¿ drog¹ pozareceptorow¹, niezale¿n¹
od Ca2+ (PMA). Czu³oæ testu chemiluminescencji
stosowanego do oceny aktywnoci neutrofilów jest
najwiêksza, gdy jest on przeprowadzany z zestawem ró¿nych stymulatorów; pozwala bowiem oceniæ czy obni¿ona zdolnoæ komórki do wybuchu
tlenowego spowodowana jest brakiem receptora
czy defektem szlaku transmisji dla okrelonego sygna³u [17,18].
W niniejszej pracy wykazano, ¿e wartoci RFT
u dzieci z genetycznie uwarunkowanym niedos³uchem s¹ istotnie ni¿sze ni¿ w grupie dzieci z niedos³uchem o nieustalonej etiologii. Dotyczy³o to produkcji RFT przez neutrofile niestymulowane oraz
stymulowane receptorowo-zale¿nym stymulatorem fMLP. Obni¿enie wartoci produkcji RFT, podobnie jak ich podwy¿szenie, mo¿e byæ przyczyn¹ szeregu nieprawid³owoci i prowadziæ do czêstych, nawracaj¹cych infekcji [10]. Wykazano, ¿e
stres oksydacyjny poprzez RFT odgrywa równie¿
istotn¹ rolê w rozwoju uszkodzenia komórek s³uchowych ucha wewnêtrznego pod wp³ywem leków ototoksycznych [19], ha³asu [20] i procesu
starzenia [21]. Nie wykazano natomiast ró¿nicy
miêdzy podgrupami dzieci niedos³ysz¹cych w stosunku do produkcji reaktywnych form tlenu przez
neutrofile stymulowane innymi stymulatorami, jak
OZ i PMA.
WNIOSKI
Uzyskane wyniki wiadcz¹ o istniej¹cych ró¿nicach pomiêdzy stanem uk³adu mechanizmów
naturalnej odpornoci immunologicznej w grupie
dzieci z niedos³uchem uwarunkowanym genetycznie i dzieci z niedos³uchem o nieznanej etiologii,
jednak¿e celem potwierdzenia tych spostrze¿eñ konieczne jest prowadzenie dalszych badañ.
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