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Wprowadzenie: Ryzyko niedos³uchu wród noworodków przedwczenie urodzonych jest wiêksze ni¿
wród dzieci urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. Powodem tego
jest zarówno nie zakoñczony jeszcze
rozwój narz¹du s³uchu, jak i nara¿enie
na liczne czynniki zwi¹zane z leczeniem w oddziale intensywnej terapii.
Cel pracy: Ocena czynników ryzyka
niedos³uchu u noworodków przedwczenie urodzonych. Metodyka: Prospektywne badanie kohortowe w okresie 2.10.96 - 17.11.02. Badani: 218 noworodków z urodzeniow¹ mas¹ cia³a
520-3000 g (Me - 1300 g), o wieku p³odowym 22 - 36 tygodni (Me - 30). Opis
metody: 6 miesiêczn¹ obserwacj¹ po
wypisie z oddzia³u intensywnej terapii
objêto noworodki urodzone przed
up³ywem 36. tygodnia ci¹¿y. Na podstawie badañ audiologicznych wyró¿niono 2 grupy: A) z niedos³uchem odbiorczym (n=18), B) bez niedos³uchu
(n=200). Na podstawie analizy jednoczynnikowej okrelono czynniki istotnie odró¿niaj¹ce grupê z niedos³uchem od kontrolnej. W dalszej kolejnoci przy pomocy regresji logistycznej wy³oniono niezale¿ne czynniki ryzyka niedos³uchu. Wyniki: Istotnym
czynnikiem ryzyka niedos³uchu okaza³
siê wiek p³odowy (OR: 0,74; 95%CI:
0,57-0,97). Pozosta³ymi czynnikami ryzyka, niezale¿nymi od wieku p³odowego, by³y: hiperbilirubinemia stanowi¹ca wskazanie do transfuzji wymiennej
(OR: 13,88; 95%CI: 2,98-64,64), hipoglikemia (stê¿enie glukozy < 2,46 mmol/
l) (OR: 5,23; 95%CI: 1,19-22,92), ciê¿ki
stan ogólny wymagaj¹cy stosowania
amin katecholowych > 8 dni (OR:
18,69; 95%CI: 3,64-96,02), przed³u¿one
podawanie aminoglikozydów (w szczególnoci amikacyny > 15 dni (OR: 8,36;
95%CI: 1,62-43,16)). Zmienn¹ wspó³istniej¹c¹ z wiekiem p³odowym, istotnie
zwi¹zan¹ z niedos³uchem, by³ czas
wentylacji mechanicznej > 14 dni (OR:
8,56; 95%CI: 1,12-65,74). Model z³o¿ony z powy¿szych estymatorów pozwala³ na wykrycie 13 sporód 18 przypadków niedos³uchu (72%). Wnioski: Rozwój niedos³uchu odbiorczego w grupie dzieci przedwczenie urodzonych
jest uwarunkowany wieloma czynnikami takimi, jak: wiek p³odowy, czas wen-

Objective: The incidence of sensorineural hearing impairment among
premature infants - survivors of intensive care - is high. The purpose of this
study was to identify the risk factors
of hearing impairment in this group of
children. Methods: Prospective cohort
study (2.10.96 - 17.11.02). A total of 218
premature infants with birth weight
520-3000g (Me-1300g) and gestational
age 22-36 weeks (Me-30) were tested
by ABR and divided into 2 groups: with
hearing impairment n=18 and control
n=200. The logistic regression analysis was performed to identify the independent risk factors of hearing impairment. Results: Significant risk factors of hearing impairment were: gestation age (OR: 0.7; 95%CI: 0.6-0.97),
hyperbilirubinemia qualified for exchange transfusion (OR: 13; 95%CI:
2.9-64), severe general condition and
prolonged use of katecholamines > 8
days (OR: 18; 95%CI: 3.6-96), treatment
with amikacin >15 days (OR: 8; 95%CI:
1.6-43), hypoglycaemia < 2.46mmol/l
(OR:6; 95%CI: 1.2-23). Mechanical ventilation > 14 days was an additional risk
factor associated with gestational age
(OR:8; 95%CI:1.1-65). The model evaluated by logistic regression could predict 13 out of 18 hearing impairment
cases (72%). Conclusion: The independent risk factors of hearing impairment in premature infants are: low gestational age or associated with it prolonged mechanical ventilation,
hyperbilirubinemia, severe general
condition, hypoglycaemia and prolonged treatment with amikacin.
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tylacji mechanicznej, hiperbilirubinemia, ciê¿ki stan kliniczny, hipoglikemia i d³ugotrwa³e leczenie aminoglikozydami.

Wstêp
Niedos³uch jest chorob¹ prowadz¹c¹ do
zaburzeñ rozwoju mowy, zdolnoci uczenia
i rozwoju intelektualnego dziecka.
Czêstoæ niedos³uchu okrelona na podstawie badania przesiewowego noworodków wynosi 1/1000 [55]. Po³owa przypadków redniego i ciê¿kiego stopnia obustronnego niedos³uchu od urodzenia lub pojawiaj¹cego siê w okresie niemowlêcym jest wywo³ana czynnikami genetycznymi, pozosta³e s¹ spowodowane infekcj¹ wrodzon¹,
komplikacjami okresu oko³oporodowego, a
a¿ w 30% nie stwierdza siê uchwytnej przyczyny [27,62,63]
W ostatnich latach odnotowuje siê
wzrost liczby chorych z oko³oporodowymi
czynnikami ryzyka uszkodzenia s³uchu.
Odsetek dzieci, u których wystêpuje ciê¿ki
niedos³uch, wymagaj¹cy protezowania i rehabilitacji mowy, wynosi 2-4%, a w niektórych publikacjach nawet do 9% [6,14,17,22,
42,46,57,63]. Przyczyna tak wysokiej czêstoci niedos³uchu u tych pacjentów pozostaje
nieznana [2,6,17,49]. Niedos³uch zwi¹zany
z zaburzeniami oko³oporodowymi ma charakter odbiorczy i zwykle jest obustronny.
Okrelenie znaczenia poszczególnych
czynników ryzyka niedos³uchu umo¿liwia
wyodrêbnienie grupy dzieci szczególnie zagro¿onych wyst¹pieniem tej choroby i objêcie ich systematyczn¹ opiek¹ audiologiczn¹. Nale¿¹ do niej noworodki urodzone
przedwczenie. Niedos³uch wystêpuje u nich
co najmniej 10 razy czêciej ni¿ w ca³ej populacji noworodków. Poprawa opieki oko³oporodowej i postêp intensywnej terapii,
szczególnie w zakresie technik wentylacji
mechanicznej, zmniejszy³y miertelnoæ w
grupie dzieci skrajnie niedojrza³ych o bardzo ma³ej urodzeniowej masie cia³a. Dojrzewanie struktur ucha i drogi s³uchowej przypadaj¹ce na okres pomiêdzy 28. a 33. tygodniem ¿ycia p³odowego u dzieci tych odbywa siê w czasie hospitalizacji. Dziecko zostaje nara¿one na wiele szkodliwych czynników. Wynikaj¹ one zarówno z niedojrza³oci organizmu i niewydolnoci wielu narz¹dów, jak i procedur leczniczych s³u¿¹cych
utrzymaniu dziecka przy ¿yciu [24,40,49,61].
W licznych pracach na temat czynników ryzyka niedos³uchu prezentowane s¹ jednak
sprzeczne wyniki. Uzyskanie jednoznacznych wyników badañ jest szczególnie utrudnione przez nak³adanie siê i wspó³zale¿noæ
miêdzy wieloma czynnikami ryzyka w tej
grupie wiekowej [6,17,21,24,32,49,58]
Celem pracy by³o okrelenie czynników
ryzyka niedos³uchu, zwi¹zanych z okresem
oko³oporodowym i noworodkowym, w grupie dzieci przedwczenie urodzonych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii.
Materia³ i metody

Badanie przeprowadzono wród 218 noworodków
urodzonych przed 37 tygodniem ci¹¿y, hospitalizowanych
w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytutu Pediatrii CM UJ w okresie od 2.10.96 do
17.11.02. Wszyscy pacjenci byli przyjmowani do oddzia³u
z orodków regionalnych w pierwszych dobach ¿ycia
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Tabela I
Charakterystyka badanej populacji (n = 218).
Characteristics of patients population (n = 218).
M e (zakres)
w iek p³odow y (ty godnie)

30 (22-36)

m asa cia³a (g)

1300 (520-3000)

w iek przy przy jêciu (dni)

1 (1-66)

Apgar w 1. m inucie (punkty )

5 (0-10)

Apgar w 5. m inucie

6 (1-10)

Apgar w 10. m inucie

6 (3-10)

Czas hospitalizacji (dni)

56 (13-249)
n (%)

Apgar < 4 punkty w 1. m inucie

79 (36%)

P³eæ - m êska
P³eæ - ¿eñska

113 (52%)
105 (48%)

Rodzaj porodu - si³am i natury
Rodzaj porodu - ciêcie cesarskie

112 (51%)
106 (49%)

Zespó³ b³on szklisty ch

128 (59%)

Wenty lacja m echaniczna

150 (69%)

Podanie dotchaw icze surfaktantu

53 (24%)

Dy splazja oskrzelow o-p³ucna

65 (30%)

Wy lew ródczaszkow y

80 (37%)

Leukom alacja oko³okom orow a

19 (8,7%)

Wodog³ow ie

8 (3,7%)

Posocznica - Gram dodatnia
Posocznica - Gram ujem na
Posocznica - grzy bicza

122 (56%)
22 (10%)
9 (4%)

Wstrz¹s septy czny

10 (4,6%)

Zapalenie opon m .-rdzeniow y ch

13 (6%)

Cy tom egalia (jedy na patologia z grupy TORCH)

4 (1,8%)

Hiperbilirubinem ia

33 (15%)

Znieczulenie ogólne

46 (21%)

Reanim acja

66 (30%)

Am inoglikozy dy

169 (77,5%)

Niedos³uch

18 (8%)

(Me: 1 dzieñ).
Jako kryterium w³¹czenia do badania przyjêto:
1. Wiek p³odowy poni¿ej 37 tygodnia.
Kryteria wykluczenia z badania stanowi³y:
1. Wady ucha zewnêtrznego, rodkowego
i wewnêtrznego.
2. Nieprawid³owoci twarzowej czêci czaszki.
3. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku
wrodzonego niedos³uchu.
4. Zaburzenia genetyczne o typie aberracji
chromosomalnych.
5. Zespo³y kliniczne kojarz¹ce siê z niedos³uchem.
6. Wrodzone wady mózgu.
Charakterystykê badanej populacji przedstawiono
w tabeli I.
U wszystkich noworodków przy przyjêciu do oddzia³u okrelono: wiek p³odowy wed³ug regu³y Naegelego,
stosunek masy cia³a do wieku p³odowego (za ma³a masa
urodzeniowa  masa poni¿ej 10 percentyla dla wieku
p³odowego, za du¿a masa urodzeniowa - powy¿ej 90
percentyla dla wieku p³odowego), odnotowano wystêpowanie wad wrodzonych oraz przeprowadzono wywiad
rodzinny w kierunku niedos³uchu, wywiad ci¹¿owy i oko³oporodowy.
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W czasie pobytu dziecka w oddziale noworodkowym w sposób prospektywny gromadzono dane dotycz¹ce rozpoznania, odnotowywano stosowane leki (w
tym antybiotyki, diuretyki), jak równie¿ codziennie zapisywano w bazie danych wyniki wszystkich badañ dodatkowych (laboratoryjnych i obrazowych). Dane zapisywano w komputerowej bazie danych Neonatal Information
System (NIS III, Revelation Software, USA).
W niniejszej pracy uwzglêdniono zmienne identyfikowane w pimiennictwie jako czynniki ryzyka niedos³uchu. W szczególnoci wykorzystano informacje dotycz¹ce: niewydolnoci oddechowej (zespó³ b³on szklistych z
uwzglêdnieniem 4 stopniowej klasyfikacji ciê¿koci), czasu trwania oraz rodzaju prowadzonej wentylacji mechanicznej: wentylacja konwencjonalna (respiratory: IMV Bear Cub, SIMV - Bear 750, Draeger Babylog 2000, Stephania), lub wentylacja wysokimi czêstotliwociami (respiratory: HFFI- Draeger Babylog 2000, Stephania,
HFJV-Bunnel), czasu tlenoterapii, wyst¹pienia odmy
op³ucnowej, rozwoju dysplazji oskrzelowo p³ucnej, obecnoci przetrwa³ego przewodu têtniczego, zespo³u przetrwa³ego kr¹¿enia p³odowego, wstrz¹su z obni¿eniem
cinienia skurczowego poni¿ej wartoci 5. percentyla
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odpowiedniego do wieku p³odowego, retinopatii wczeniaczej (z uwzglêdnieniem stopnia ciê¿koci kwalifikuj¹cego do postêpowania zabiegowego), zaburzeñ równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (najni¿sze
lub najwy¿sze wartoci pH, BE, pCO2 oraz pO2, stê¿enie Na oraz K), hiperbilirubinemii o wartociach bêd¹cymi wskazaniem do wykonania transfuzji wymiennej skorygowanych w odniesieniu do masy cia³a [56] (analizowana jako zmienna jakociowa):
masa cia³a (g)
stê¿enia bilirubiny (mmol/l)
< 1000
> 200
1001-1500
> 250
1501-2000
> 300
> 2000
> 340
niedokrwistoci (najni¿sze wartoci hematokrytu i
hemoglobiny krwi), ma³op³ytkowoci (najni¿sze wartoci liczby p³ytek krwi, objawy skazy krwotocznej), posocznicy Gram ujemnej, Gram dodatniej i grzybiczej, cytomegalii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, krwawienia wewn¹trzczaszkowego (objawy krwawienia jedno lub obustronnego w badaniu ultrasonograficznym z
uwzglêdnieniem 4 stopniowej klasyfikacji wg Papile'a)
[28], leukomalacji oko³okomorowej, poszerzenia komór
mózgowych, wodog³owia (objawy w badaniu ultrasonograficznym mózgu) [28], najni¿szego i najwy¿szego stê¿enia glukozy w krwi; dane dotycz¹ce terapii lekami ototoksycznymi: czas terapii aminoglikozydami, wankomycyn¹, furosemidem; kumulacyjnej dawki w przeliczeniu
na masê cia³a leków stosowanych w nastêpuj¹cych dawkach dobowych: amikacyna 15 mg/kg 1 lub 2 razy na
dobê, netylmycyna 8 mg/kg 1 do 3 razy na dobê, gentamycyna 4 mg/kg 2 do 3 razy na dobê, tobramycyna 4mg/
kg 2 razy na dobê; wankomycyna 10 mg/kg/dawkê 1 do
3 razy w ci¹gu doby w zale¿noci od wieku postkoncepcyjnego, kontroluj¹c podstawowe stê¿enie tego leku nie
przekraczaj¹ce 10 mg/ml, oraz jego stê¿enie szczytowe
oznaczane po 30 minutach od zakoñczenia infuzji leku
 40 mg/ml; furosemid 1 mg/kg, w wyj¹tkowych wypadkach oligurii lub anurii do 10 mg/kg/dobê; znieczulenia
ogólnego w czasie zabiegu operacyjnego; koniecznoci podejmowania czynnoci reanimacyjnych, obejmuj¹cych masa¿ serca i wentylacjê mechaniczn¹; stosowania leków wspomagaj¹cych kr¹¿enie krwi (dopamina, dobutamina); pobytu w inkubatorze zamkniêtym ze wzglêdu na bliskie ród³o dwiêku (Inkubatory firmy
Ohmeda oraz Air Shields).
Przed wypisem z oddzia³u, lub w krótkim okresie
(do 4 tygodni) po wypisie  w wieku zbli¿onym do 40
tygodni, licz¹c od daty ostatniej miesi¹czki, u wszystkich dzieci wykonano badanie ABR (rejestracja s³uchowych potencja³ów wywo³anych z pnia mózgu  ang.
Auditory Brainstem Responses).
Dzieci, u których zaistnia³o podejrzenie niedos³uchu (na podstawie wyniku badania ABR lub obserwacji
klinicznej), kierowano do regionalnego orodka audiologicznego, celem dalszej diagnostyki, weryfikacji rozpoznania i leczenia.
Na podstawie danych klinicznych i wyników badañ
audiologicznych wyró¿niono 2 grupy dzieci: 1) z niedos³uchem oraz 2) bez niedos³uchu.
Niedos³uch odbiorczy rozpoznano u 18 dzieci. U
16 z nich, ze wzglêdu na wysoki stopieñ uszkodzenia
s³uchu, zastosowane by³y aparaty wzmacniaj¹ce dwiêk.
14 dzieci ma niedos³uch obustronny; czworo - niedos³uch
jednostronny: dwoje z nich rozwinê³o niedos³uch ciê¿kiego stopnia, wymagaj¹cy leczenia, natomiast dwoje
pozosta³ych ma niedos³uch redniego stopnia i nie posiada do tej pory aparatów s³uchowych. U 8 dzieci wykonywano badanie genetyczne mutacji w genie GJB2 i
by³o ono ujemne. U dwojga z 8 badanych rozpoznano
cytomegaliê. Szczegó³ow¹ charakterystykê dzieci z niedos³uchem przedstawiono w tabeli II.
Badanie ABR wykonywano przy pomocy przenonego aparatu Kuba (producent: Instytut Systemów
Sterowania z Katowic) w czasie snu fizjologicznego, po
uprzednim przygotowaniu skóry g³owy zgodnie z instrukcj¹ producenta i sprawdzeniu wziernikiem dro¿noci
przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Dwiêk  szerokopasmowy trzask o czasie trwania 100 ms  podawany by³ do ucha z czêstotliwoci¹ 51/s. Ka¿de ucho badane by³o oddzielnie. Detekcja artefaktów zwi¹zanych
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Tabela II
Charakterystyka populacji dzieci z niedos³uchem.
Characteristics of patients with hearing loss.

Stopieñ uszkodzenia
Pacjent

Rodzaj niedos³uchu
(odbiorczy )

31-60dB redni

Otoem isja akusty czna

61-90dB ciê¿ki

Rodzaj leczenia

91-120dB g³êboki
1

obustronny

2

obustronny

3

jednostronny

niepraw id³ow a

aparaty
80 dB

aparaty

niepraw id³ow a

70dB

aparat

4

obustronny

70/70 dB

aparaty

5

obustronny

niepraw id³ow a

80/90 dB

aparaty

6

obustronny

niepraw id³ow a

90/100dB

aparaty

7

jednostronny

60dB

brak

8

jednostronny

80 dB

aparat

9

jednostronny

niepraw id³ow a

50 dB

brak

10

obustronny

niepraw id³ow a

70/75 dB

aparaty

11

obustronny

ciê¿ki

aparaty

12

obustronny

niepraw id³ow a

100/100dB

aparaty

13

obustronny

niepraw id³ow a

60/90 dB

aparaty

14

obustronny

niepraw id³ow a

100/100dB

aparaty

15

obustronny

niepraw id³ow a

g³êboki 100/100dB

aparaty

16

obustronny

niepraw id³ow a

ciê¿ki

aparaty

17

obustronny

niepraw id³ow a

60/60dB

aparaty

18

obustronny

niepraw id³ow a

90dB

aparaty

Tabela III
Istotne czynniki ryzyka niedos³uchu wy³onione na podstawie analizy regresji logistycznej.
Significant predictors of Hearing Loss From Multiple Logistic Regression.

N=218

M odel 1: regresja logisty czna (logit) Zm ienna zale¿na: s³uch 0-1 Koñcow a strata 28,63,
Chi 2 (5) = 66,994 p =,00000
Sta³a B0

Hiperbilirubinem ia

Am iny
katecholow e

Glikem ia
<2,46 m m ol/l

Wiek
p³odow y

Am ikacy na
>15 dni

Ocena

3

2,63

2,928

1,655

-0,298

2,124

B³¹d standardow y

4

0,78

0,830

0,750

0,135

0,833

t (212)

1

3,37

3,527

2,207

-2,205

2,551

Poziom p

0

0,0009

0,001

0,028

0,029

0,011

-95%CL

-4

1,09

1,291

0,177

-0,564

0,482

+95%CL

11

4,168

4,565

3,132

-0,032

3,765

c Walda

1

11,37

12,438

4,872

4,862

6,505

2

Poziom p

0

0,00075

0,000

0,027

0,027

0,011

Iloraz szans zm iany
jednostkow ej

27

13,886

18,691

5,231

0,743

8,362

-95%CL

0

2,983

3,638

1,194

0,569

1,620

+95%CL

47818

64,64

96,022

22,924

0,969

43,161

z poruszaniem siê pacjenta lub utrat¹ kontaktu elektrody ze skór¹ nastêpowa³a automatycznie. Pomiar natê¿enia ha³asu w otoczeniu odbywa³ siê automatycznie, a
w razie przekroczenia poziomu dopuszczalnego urz¹dzenie zatrzymywa³o proces uredniania odpowiedzi.
Za wynik prawid³owy uznawano zapis z obecnymi
falami: I, III, V, próg s³yszalnoci na poziomie 30 dB, latencje fal przy natê¿eniu dwiêku 70 dB oraz ich interwa³y nie przekraczaj¹ce wartoci prawid³owych (wartoæ
rednia + 2 SD) dla danego wieku postkoncepcyjnego
[47]. Wynik okrelono jako nieprawid³owy, jeli wartoæ
progowa wynosi³a > 40 dB, brakowa³o poszczególnych
fal lub ich latencje by³y wyd³u¿one. Latencje fal s³ucho-

wych i interwa³y czasowe miêdzy falami rejestrowano u
ka¿dego pacjenta stosuj¹c bodce o wybranej intensywnoci 70dB [51]. Wykresy fal wywietlane na ekranie aparatu oraz wartoci latencji by³y zapisywane w
postaci wydruku.
Czynniki ryzyka niedos³uchu wy³onione zosta³y na
podstawie analizy jednoczynnikowej, w której wykorzystano testy: c2 (z poprawk¹ Yatesa), test U Manna-Whitneya, iloraz szans (OR) wraz z okreleniem 95% przedzia³u ufnoci (95%CI) oraz analizy wieloczynnikowej w
oparciu o model regresji logistycznej z niedos³uchem jako
zmienn¹ zale¿n¹.
Analizy statystycznej dokonano przy u¿yciu kom-
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Wyniki
W okresie od 2.10.96 do 17.11.2002
obserwacj¹ kliniczn¹, trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 6
miesiêcy, objêto 218 noworodków spe³niaj¹cych kryteria kwalifikacji do badania. Na
podstawie obserwacji klinicznej i badañ audiologicznych niedos³uch rozpoznano u 18
(8%) dzieci.
Pierwsz¹ obserwacj¹ by³o istotne znaczenie wieku p³odowego przy urodzeniu dla
póniejszego rozwoju niedos³uchu. W grupie z niedos³uchem dominowa³y dzieci urodzone przed 30. tygodniem ci¹¿y (16/18 vs
73/200, test c2 z poprawk¹ Yatesa = 16,6;
p<0,001), rycina 1. Tylko u jednego pacjenta z niedos³uchem wiek p³odowy wynosi³ 36
tygodni. Mediana wieku p³odowego w tej
grupie wynosi³a 27 tygodni (zakres: 24-36)
i istotnie ró¿ni³a siê od mediany w grupie
prawid³owo s³ysz¹cych (rycina 2.): 30 tygodni (zakres: 22-36), test U Manna-Whitneya,
p<0,001. Wa¿ona ró¿nica median wynosi³a
3 (95%CI: 2-5). Urodzeniowa masa cia³a w
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Tabela IV
Alternatywny model regresji logistycznej.
Alternative model of Logistic Regression.
Zm ienna zale¿na: s³uch 0-1 Koñcow a strata 29,58, Chi 2 (4) = 65,097, p =,00000
N=218

Sta³a B0

Hiperbilirubi-nem ia

am iny
katecholow e

glikem ia
<2,46 m m ol/l

w enty lacja
m echaniczna >14 dni

Ocena

-7

2,527

2,560

1,671

2,950

B³¹d standardow y

1

0,72

0,814

0,715

1,086

t (213)

-6

3,335

3,145

2,337

2,716

Poziom p

0

0,001

0,002

0,020

0,007

-95%CL

-9

1,034

0,955

0,262

0,809

+95%CL

-4

4,021

4,165

3,081

5,091

c Walda

31

11,128

9,889

5,463

7,378

Poziom p

0

0,0008

0,002

0,019

0,007

Iloraz szans zm iany
jednostkow ej

0

12,521

12,938

5,318

19,110

2

-95%CL

0

2,812

2,600

1,299

2,246

+95%CL

0

55,745

64,385

21,770

162,572

Niedos³uch

6
5

5
4
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Rycina 1
Liczebnoæ w grupie z niedos³uchem w zale¿noci od wieku p³odowego.
Number of patients with hearing loss according to gestational age.

S³uch prawid³owy
35
30

29
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Liczba obs.

puterowego programu statystycznego STATISTICA 6,0
PL. (StatSoft, Inc. STATISTICA for Windows) oraz programu Stats Direct, wersja 2,3,4.
Test c2 z poprawk¹ Yatesa stosowano dla porównania zmiennych jakociowych.
W przypadku zmiennych ilociowych charakter rozk³adu analizowano testem Lillieforsa, hipotezê o normalnoci odrzucono przy wartoci statystyki D istotnej statystycznie (p < 0,05). Rozk³ad wszystkich analizowanych
zmiennych by³ ró¿ny od normalnego. Do porównania
zmiennych ilociowych w badanych grupach stosowano nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Dodatkowo porównywano mediany wartoci analizowanych
zmiennych testem wa¿onej ró¿nicy median (WMD) z
uwzglêdnieniem 95% przedzia³u ufnoci. Wyst¹pienie
wartoci zero w zakresie przedzia³u ufnoci dawa³o podstawê do wykluczenia ró¿nicy miêdzy medianami.
Do porównania zmiennych w skali porz¹dkowej (np.
ocena skali Apgar) stosowano test U Manna-Whitneya.
Ró¿nice i zale¿noci uznano za istotne statystycznie, je¿eli prawdopodobieñstwo odrzucenia prawdziwej
hipotezy zerowej wynosi³o mniej ni¿ 5% (p<0,05) (test
dwustronny).
W przypadku zmiennych ci¹g³ych w celu wyznaczenia wartoci ró¿nicuj¹cej obydwie grupy pos³u¿ono siê
analiz¹ krzywej ROC metod¹, w której stosunek czu³oci
do swoistoci wartoci ró¿nicuj¹cej jest zbli¿ony do 1.
Kolejnym etapem pracy by³o wybranie sporód wielu czynników wy³onionych na podstawie analizy jednoczynnikowej tych, które s¹ najbardziej niezale¿ne od pozosta³ych i maj¹ najwiêkszy wp³yw na wyst¹pienie niedos³uchu.
Do analizy wp³ywu wielu zmiennych niezale¿nych
na jedn¹ zmienn¹ zale¿n¹ typu dychotomicznego (1 niedos³uch wystêpuje lub 0 - nie wystêpuje) wybrano regresjê logistyczn¹ [52]. Utworzono model matematyczny, opisuj¹cy wartoci prawdopodobieñstwa okrelaj¹ce ryzyko wyst¹pienia niedos³uchu. Buduj¹c model logistyczny korzystano z tzw. podejcia od ogó³u do szczegó³u. Pocz¹tkowo w modelu umieszczono wszystkie
zmienne wy³onione na podstawie analizy jednoczynnikowej. Nastêpnie kolejno usuwano po jednej zmiennej
o najmniejszej istotnoci. Postêpowanie takie nios³o ze
sob¹ ryzyko odrzucenia zmiennej, która mo¿e byæ istotna w ostatecznym modelu. W zwi¹zku z tym konieczne
by³o testowanie modelu poprzez do³¹czanie i usuwanie
zmiennych tak, aby model ostateczny by³ najlepiej dopasowany do analizowanych danych. Estymacjê równania regresji logistycznej prowadzono metod¹ quasi-Newtona.
Aby okreliæ, który z wy³onionych w analizie regresji logistycznej czynników posiada³ najwiêksz¹ zdolnoæ
przewidywania niedos³uchu, dla ka¿dego z nich oraz ich
kombinacji, obliczono czu³oæ, swoistoæ, wartoæ predykcji dodatniej i ujemnej oraz wskanik LR.
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Rycina 2
Liczebnoæ w grupie s³ysz¹cych prawid³owo w zale¿noci od wieku p³odowego.
Number of patients with normal hearing according to gestational age.
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T. Tomasik

Tabela V
Zestawienie wartoci predykcji dodatniej (PPV) i ujemnej (NPV), czu³oci, swoistoci i wskaników wiarygodnoci (LR) dla czynników ryzyka niedos³uchu wy³onionych
na podstawie analizy wieloczynnikowej (bez uwzglêdnienia zwi¹zku czasowego).
The PPV, NPV, sensitivity, specificity, LR for risk factors of hearing loss from Logistic Regression Analysis.
Czy nniki ry zy ka

PPV (%)

NPV (%)

Czu³oæ (%)

Sw oist (%)

LR+ (95%CI)

LR- (95%CI)

am ikacy na >15 dni
+ am iny katech. > 8 dni

100

93,9

27,8

100

® ¥

0,72 (0,49-0,87)

hiperbilirubinem ia + am iny katech. > 8 dni

100

93,5

22

100

® ¥

0,77 (0,5-0,91)

hiperbilirubinem ia + am ikacy na > 15 dni

83,3

93,9

27,8

99,5

55 (8,87-344)

0,72 (0,49-0,87)

hiperbilirubinem ia + hipoglikem ia + IM V >14 dni*

75

95,6

50

98,5

33 (10,4-105)

0,5 (0,29-0,72)

hiperbilirubinem ia + IM V > 14 dni

61,1

96,5

61

96,5

17,5(7,7-38,4)

0,4 (0,21-0,63)

am ikacy na > 15 dni

47

95

44,4

95,5

9,9(4,26-21,5)

0,58 (0,35-0,8)

am iny katecholow e > 8

38

94

44,4

93

6,8(3,16-13,6)

0,59 (0,36-0,8)

hiperbilirubinem ia

33,3

96,2

61

89

5,6 (3,09-9,2)

0,43 (0,2-0,7)

IM V >14 dni

21

99,3

94,4

68

2,95 (2,2-3,7)

0,08 (0,01-0,38)

hipoglikem ia

21

96,8

72

75,5

2,94 (1,9-4,1)

0,36 (0,16-0,67)

w iek p³odow y < 30 t.c.

17,9

98,5

88,8

63,5

2,47(1,86-3,1)

0,17 (0,04-0,4)

* IMV > 14 dni - wentylacja mechaniczna d³u¿sza ni¿ 14 dni

grupie dzieci z niedos³uchem by³a mniejsza
ni¿ u s³ysz¹cych prawid³owo (Me: 950g vs
1335g). Iloraz szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu u dzieci z urodzeniow¹ mas¹ cia³a £ 1000g wynosi³ 9,22 (95%CI: 3,1227,26).
Sporód wielu innych zmiennych w analizie jednoczynnikowej na rycinie 3 i rycinie
4 przedstawiono te, które istotnie odró¿nia³y grupê dzieci z niedos³uchem od s³ysz¹cych prawid³owo.
Na podstawie analizy jednoczynnikowej
wykazano, ¿e du¿a liczba zmiennych mo¿e
stanowiæ czynniki ryzyka niedos³uchu. Kolejnym etapem pracy by³o wy³onienie sporód nich czynników niezale¿nych, maj¹cych
najwiêkszy wp³yw na wyst¹pienie niedos³uchu.
W wyniku analizy regresji logistycznej
tylko kilka zmiennych posiada³o istotny statystycznie zwi¹zek z niedos³uchem. Nale¿a³y do nich: wiek p³odowy, hiperbilirubinemia, leczenie amikacyn¹ d³u¿sze ni¿ 15
dni, hipoglikemia oraz stosowanie amin
katecholowych (dopaminy, dobutaminy)
przez okres d³u¿szy ni¿ 8 dni. Ostatni¹ z
wymienionych zmiennych interpretowano
jako kliniczny wskanik ciê¿kiego stanu pacjenta, tabela III. Model z³o¿ony z powy¿szych estymatorów pozwala³ na wykrycie 13
sporód 18 przypadków niedos³uchu (72%).
Iloraz szans dla zmiany jednostkowej
wskazywa³, ¿e wyst¹pienie hiperbilirubinemii zwiêksza ryzyko niedos³uchu 14-krotnie
(od 3 do 65 razy z prawdopodobieñstwem
95%) (rycina 5), przed³u¿enie kuracji amikacyn¹ ponad 15 dni  8,36-krotnie (od 1,6
do 43) (rycina 6), stan kliniczny pacjenta wymagaj¹cy leczenia aminami katecholowymi
d³u¿szego ni¿ 8 dni  18,7-krotnie (3,6 do
96), wyst¹pienie hipoglikemii  5,23-krotnie
(1,2 do 22,9) (rycina 7). Dojrza³oæ dziecka
przy urodzeniu wiêksza o 1 tydzieñ zmniejsza ryzyko niedos³uchu 0,7-krotnie (0,6 do
0,96).
Gdy umieszczono w modelu regresji logistycznej zmienn¹ ilociow¹ czas stosowania amikacyny, jej parametry posiada³y
Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

równie¿ istotnoæ statystyczn¹. Wspó³czynnik regresji (ocena) wynosi³ 0,092 (95%CI:
0,019-0,165), b³¹d standardowy 0,037, wartoæ testu t Studenta 2,48, poziom p 0,014,
test c2 Walda 6,191, poziom p dla testu Walda 0,013, iloraz szans dla zmiany jednostkowej 1,096 (95%CI: 1,019-1,179). Tak wiêc
wyd³u¿enie czasu leczenia amikacyn¹ o 1
dzieñ zwiêksza ryzyko wyst¹pienia niedos³uchu 1,096 krotnie.
Inne zmienne wprowadzane do modelu
nie uzyskiwa³y istotnoci statystycznej. Najczêciej by³y one powi¹zane z wiekiem p³odowym. Równie¿ p³eæ pacjentów nie mia³a
istotnego znaczenia statystycznego w analizie regresji logistycznej. Pozosta³e analizowane leki ototoksyczne (inne aminoglikozydy, wankomycyna oraz furosemid) w badanej populacji nie stanowi³y niezale¿nych
czynników ryzyka niedos³uchu.
Na uwagê zas³ugiwa³a zmienna czas
wentylacji mechanicznej, poniewa¿ w wysokim stopniu skorelowana by³a z wiekiem
p³odowym (wspó³czynnik korelacji wynosi³
0,53). Zmienna jakociowa wentylacja mechaniczna > 14 dni" by³a skorelowana z wiekiem p³odowym (wspó³czynnik korelacji wynosi³ 0,46) oraz leczeniem amikacyn¹ (0,24).
W badanej populacji niedos³uch wystêpowa³
u dzieci o najmniejszym wieku p³odowym
wymagaj¹cych d³ugotrwa³ej wentylacji mechanicznej (rycina 8), w zwi¹zku z tym trudno by³o udowodniæ, który z tych czynników
mia³ zasadnicze znaczenie w patogenezie
niedos³uchu.
Zast¹pienie zmiennych wiek p³odowy i
amikacyna > 15 dni przez zmienn¹ wentylacja mechaniczna > 14 dni doprowadzi³o
do modelu zbli¿onego do przedstawionego
powy¿ej, tabela IV.
Porównuj¹c poszczególne czynniki ryzyka niedos³uchu (tabela V) du¿e wartoci predykcji dodatniej odnotowano dla zmiennych:
amikacyna > 15 dni, aminy katecholowe
> 8 dni oraz hiperbilirubinemia. Kombinacje tych czynników wi¹za³y siê z bardzo wysokim prawdopodobieñstwem wyst¹pienia
niedos³uchu. Dwie kombinacje czynników:

amikacyna > 15 dni + aminy katecholowe > 8 dni oraz hiperbilirubinemia + aminy katecholowe > 8 dni posiada³y wartoæ
predykcji dodatniej równ¹ 100%. Mo¿na powiedzieæ, ¿e u dzieci, u których wyst¹pi¹
wymienione czynniki, z du¿ym prawdopodobieñstwem pojawi siê niedos³uch. Niestety czu³oæ tych czynników by³a niska (odpowiednio 27,8% oraz 22,2%), a wiêc wystêpowa³y u niewielkiej liczby pacjentów z
niedos³uchem.
Na podstawie zgromadzonych danych
mo¿na powiedzieæ, ¿e niedos³uch jest chorob¹ uwarunkowan¹ wieloma czynnikami.
Kilka z nich w sposób niezale¿ny mo¿e odpowiadaæ za rozwój choroby, lub stanowiæ
jej czynnik predykcyjny. Wyst¹pienie 2 lub
3 czynników u 1 pacjenta zwiêksza³o prawdopodobieñstwo wyst¹pienia choroby.
Omówienie
Badana populacja obejmowa³a dzieci
szczególnie nara¿one na wyst¹pienie niedos³uchu. Analiza dotyczy³a 218 dzieci o
wieku p³odowym w zakresie 22-36 tygodni
(mediana Me - 30 tygodni) i urodzeniowej
masie cia³a 520-3000 g (Me - 1300 g). Miejscem badania by³ oddzia³ intensywnej terapii noworodka szpitala uniwersyteckiego,
do którego pacjenci byli przyjêci z orodków regionalnych w pierwszych dobach
¿ycia. Czas hospitalizacji mieci³ siê w zakresie 13-249 dni (Me - 56).
Niedos³uch odbiorczy rozpoznano u 18
dzieci. Czêstoæ niedos³uchu w badanej populacji wynosi³a 8%. Podobna czêstoæ spotykana jest w pimiennictwie: 9% [2,14],
9,4% [15], 9,7% [3].
Ryzyko wyst¹pienia niedos³uchu jest
najwiêksze w grupie skrajnie niedojrza³ych
noworodków urodzonych przed 30. tygodniem ci¹¿y. Choroba wystêpowa³a praktycznie tylko w tej grupie wieku p³odowego.
Znaczenie m³odego wieku p³odowego udowadniano w wielu pracach dotycz¹cych
czynników ryzyka niedos³uchu [5,16]. Wielu autorów z niedojrza³oci¹ noworodka uto¿samia³o ma³¹ urodzeniow¹ masê cia³a. W
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Wykres zakresu OR (95%CI OR)
Funkcja = 1
IMV > 14 dni
Wiek p³odowy < 30 tyg.
Znieczulenie
Hiperbilirubinemia
Amikacyna > 15 dni
IVH III/IV
Aminoglikozydy > 15 dni
Furosemid > 14 dni
Zapalenie opon m-r.
Masa urodz.<1001g
Tlen > 42 dni
IMV
Sterydy>12 dni
Wodog³owie
Retinopatia
BPD + sterydoterapia
Aminy katecholowe >8 dni
Posocznica grzybicza
RDS
Drgawki
BPD
Wstrz¹s
Aminy katecholowe
AP1 < 4 pkt
Posocznica
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Rycina 3
Uszeregowane malej¹co wartoci ilorazu szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu dla wybranych czynników
ryzyka.
OR for significant risk factors of hearing loss on Univariable Analysis.
OR (95%CI OR)
Hb<92 g/l
Na<131 mmol/l
Ht<26 %
P³ytki krwi <91ty
glukoza<2,47 mmol/l
mocznik>7,96 mmol/l
BE>9
Na>145 mmol/l
pCO2>63 mmHg
BE<-10
glukoza>12,9 mmol/l
pH>7,45
K<3,21 mmol/l
Ca++< 0,82 mmol/l
pH<7,16
pO2<31,2 mmHg
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Rycina 4
Uszeregowane malej¹co wartoci ilorazu szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu dla wybranych laboratoryjnych
czynników ryzyka.
OR for significant laboratory risk factors of hearing loss on Univariable Analysis.
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badanej grupie dzieci nie by³o pacjentów z
dystrofi¹ wewn¹trzmaciczn¹, w zwi¹zku z
tym analiza zale¿noci wystêpowania niedos³uchu od masy cia³a by³a wiarygodna.
Urodzeniowa masa cia³a w grupie dzieci z
niedos³uchem by³a mniejsza ni¿ u s³ysz¹cych prawid³owo. Podobne dane znajduj¹
siê w pimiennictwie [21,43,45,49]. Naarden
i Decoufle [60] analizuj¹c dane z badañ populacyjnych w Atlancie udokumentowali, ¿e
wród 169 dzieci z wrodzonym niedos³uchem odbiorczym czêstoæ niedos³uchu by³a
odwrotnie proporcjonalna do urodzeniowej
masy cia³a (ryzyko wzglêdne dla najni¿szej
kategorii masy cia³a wynosi³o 13,9). Karen
Chu, badaj¹c grupê 64 noworodków z niedos³uchem, na podstawie analizy wieloczynnikowej równie¿ potwierdzi³a istotny zwi¹zek malej urodzeniowej masy cia³a (£ 1500
g) z niedos³uchem (OR: 7; 95%CI: 3-18) [9].
W badanej populacji wiek p³odowy, okrelony na podstawie daty ostatniej miesi¹czki,
by³ silniejszym czynnikiem ryzyka niedos³uchu ni¿ ma³a urodzeniowa masa cia³a i zosta³ wykorzystany w analizie wieloczynnikowej.
Dojrzewanie struktur ucha i drogi s³uchowej przypadaj¹ce na okres pomiêdzy 28. a
33. tygodniem ¿ycia p³odowego u dzieci tych
odbywa³o siê w czasie leczenia na oddziale
intensywnej terapii. Nara¿enie na szkodliwe czynniki, wynikaj¹ce z niedojrza³oci organizmu i niewydolnoci wielu narz¹dów, jak
i procedur leczniczych s³u¿¹cych podtrzymaniu dziecka przy ¿yciu zwiêksza ryzyko
uszkodzenia s³uchu [24,40,49,61].
Na podstawie analizy wieloczynnikowej
wykazano, ¿e w badanej populacji takimi
czynnikami by³y: hiperbilirubinemia, przed³u¿one leczenie amikacyn¹, hipoglikemia,
ciê¿ki stan pacjenta wymagaj¹cy stosowania amin katecholowych.
Koniecznoæ stosowania wentylacji mechanicznej d³u¿ej ni¿ 2 tygodnie stanowi³a
istotny czynnik ryzyka niedos³uchu skorelowany ze stopniem wczeniactwa. Dzieci o
mniejszej dojrza³oci przy urodzeniu, a takie dominowa³y wród pacjentów z niedos³uchem, wymagaj¹ zwykle d³ugotrwa³ej terapii oddechowej. Trudno wiêc te dwa czynniki w populacji dzieci przedwczenie urodzonych rozdzieliæ. St¹d przedstawiono dwa
modele regresji logistycznej, porównywalne
pod wzglêdem zdolnoci predykcji niedos³uchu: jeden z wiekiem p³odowym jako estymatorem, drugi z czasem wentylacji mechanicznej d³u¿szym ni¿ 2 tygodnie. Choæ ryzyko niedos³uchu by³o wiêksze u pacjentów
d³ugotrwale poddawanych wentylacji mechanicznej, to czynnik ten nie by³by wystarczaj¹cy aby samodzielnie uszkodziæ s³uch
(PPV - 21%). Nie stwierdzono istotnej zale¿noci miêdzy sposobem prowadzenia
wentylacji mechanicznej (konwencjonalna
lub wysokimi czêstotliwociami) a niedos³uchem.
W pimiennictwie doniesienia o zale¿noci niedos³uchu od wentylacji mechanicznej s¹ niejednoznaczne [15,34]. Wykazano,
¿e zespó³ niedoboru surfaktantu u dzieci
przedwczenie urodzonych wi¹¿¹cy siê z
koniecznoci¹ d³u¿szej wentylacji mechanicznej powoduje uszkodzenie s³uchu du¿o
wczeniej ni¿ inne czynniki ryzyka. Roland
Eavey na podstawie analizy wieloczynniT. Tomasik

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

800

180

1000

200
600

maksymalne stê¿enie bilirubiny ca³kowitej (umol/l)

Wykres rozrzutu bilirubina wzglêdem masy cia³a
(przypadki hiperbilirubinemii kwalifikuj¹cej do transfuzji
wymiennej)

S³. prawid³owy
Niedos³uch

urodzeniowa masa cia³a (g)

Rycina 5
Wartoci stê¿enia bilirubiny kwalifikuj¹ce do wykonania transfuzji wymiennej w zale¿noci od urodzeniowej
masy cia³a, w badanych grupach pacjentów.
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loss vs normal hearing).
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Rycina 6
Zale¿noæ czasu terapii amikacyn¹ od wieku postkoncepcyjnego, w którym podano jej pierwsz¹ dawkê, w
badanych grupach pacjentów.
Time of amikacin treatment according to postconceptional age in group of patients (hearing loss vs normal hearing) in
whom first dose was given.
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Rycina 7
Wartoci najni¿szego stê¿enia glukozy w zale¿noci od wieku postkoncepcyjnego, w którym wykonano ich
oznaczenie, w badanych grupach pacjentów.
Value of lowest glucose concentration according to postconceptional age in group of patients in whom (hearing loss
vs normal hearing) this test was made.
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kowej potwierdzi³, ¿e sporód wielu czynników ryzyka jedynie koniecznoæ i czas wentylacji mechanicznej stanowi³y istotny czynnik ryzyka niedos³uchu. Nie stwierdzi³ zale¿noci miêdzy typem respiratora, liczb¹ intubacji, ani sposobem intubacji (przez usta,
czy przez nos) [17].
Miêdzy potencjalnymi czynnikami szkodliwymi zwi¹zanymi z respiratoroterapi¹ takimi jak: ha³as respiratora, szum przep³ywu
gazów oddechowych [54], u dzieci przedwczenie urodzonych istnieje ryzyko ropnego zapalenia wysiêkowego ucha rodkowego spowodowanego infekcj¹ bakteryjn¹,
szczególnie przy d³ugotrwa³ym utrzymywaniem rurki intubacyjnej w przewodzie nosowym [6].
W przypadku d³u¿ej utrzymuj¹cych siê
zaburzeñ kr¹¿enia u pacjentów w badanej
populacji stosowano aminy katecholowe
(dopamina i dobutamina). Okaza³o siê, ¿e
leczenie aminami katecholowymi przez
okres d³u¿szy ni¿ 8 dni, stanowi³o istotny i
niezale¿ny czynnik ryzyka niedos³uchu. W
jednym z badañ dotycz¹cych dzieci przedwczenie urodzonych [32] zwrócono uwagê, ¿e dopamina stosowana by³a czêciej
wród pacjentów, u których wyst¹pi³ niedos³uch. Wspomniano ju¿, ¿e zmienn¹ aminy katecholowe > 8 dni interpretowano jako
kliniczny wskanik stanu pacjenta. Leki te
nie maj¹ bowiem w³aciwoci ototoksycznych. Stosowane by³y w przypadkach niewydolnoci kr¹¿enia w przebiegu: ciê¿kiego zespo³u b³on szklistych (RDS III i IV stopnia), rozleg³ego wylewu ródczaszkowego,
infekcji uogólnionej, wstrz¹su oraz ciê¿kiego niedotlenienia oko³oporodowego. U 5
sporód 8 pacjentów z niedos³uchem leczonych w ten sposób wystêpowa³a posocznica. O ile posocznica by³a czêst¹ chorob¹
na oddziale intensywnej terapii noworodka,
to zapalenie opon zdarza³o siê du¿o rzadziej.
Rozpoznanie postawiono u 5/18 pacjentów
niedos³ysz¹cych i u 8/200 prawid³owo s³ysz¹cych. Iloraz szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu obliczony na podstawie analizy
jednoczynnikowej wynosi³ 9,23 (95%CI:
2,64-32,24). Analiza wieloczynnikowa nie
potwierdzi³a istotnej zale¿noci miêdzy niedos³uchem a t¹ chorob¹.
U ¿adnego pacjenta bior¹cego udzia³ w
badaniu nie stwierdzono objawów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii. Nie mo¿na jednak wykluczyæ przebiegu bezobjawowego, chocia¿ u dzieci urodzonych przedwczenie choroba zwykle przebiega z manifestacj¹ kliniczn¹. Obraz chorobowy u niektórych pacjentów sugerowa³ cytomegaliê
nabyt¹. Objawy choroby nie by³y nasilone,
obejmowa³y nieprawid³owoci laboratoryjne
(zwiêkszona aktywnoæ transaminaz) i ¿ó³taczkê o charakterze cholestatycznym. Pojawi³y siê one po ukoñczeniu 5. tygodnia
¿ycia (w 9. i 12. tygodniu ¿ycia u dwojga
dzieci niedos³ysz¹cych i w 6. tygodniu ¿ycia u dwojga dzieci prawid³owo s³ysz¹cych).
W tym okresie wykryto u nich wirusa cytomegalii w moczu. U jednego z dzieci niedos³ysz¹cych badanie wykonane 2 tygodnie
wczeniej by³o ujemne. U wszystkich przed
wyst¹pieniem objawów konieczna by³a
transfuzja uzupe³niaj¹ca preparatu krwi (wielokrotnie powtarzana by³a u dzieci niedos³ysz¹cych). Wykluczenie z analizy statystycz381
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Rycina 8
Zale¿noæ czasu wentylacji mechanicznej od wieku postkoncepcyjnego, w którym rozpoczêto leczenie.
Time of mechanical ventilation according to postconceptional age of ventilation start in group of patients (hearing loss
vs normal hearing).

nej dzieci z cytomegali¹ nie zmieni³o wyników dotycz¹cych pozosta³ych czynników ryzyka. W badanej populacji zarówno analiza
jednoczynnikowa, jak i wieloczynnikowa, nie
pozwoli³y na potwierdzenie udzia³u tego
czynnika w etiologii niedos³uchu.
Wed³ug dotychczasowych pogl¹dów na
temat aminoglikozydów o ich otoksycznoci decyduje przed³u¿ona kuracja lub jej powtórzenie (czas leczenia), ca³kowita dawka
lecznicza, podwy¿szone stê¿enia we krwi,
uprzednie leczenie aminoglikozydami, zaburzenia funkcji nerek, równoczesne stosowanie innych leków ototoksycznych, m³ody
wiek pacjenta (do 3 roku ¿ycia) [6,8,18,32,
46,49]. Relacja miêdzy stê¿eniem antybiotyku w surowicy krwi a toksycznoci¹ nie
zosta³a jednak wykazana na podstawie badañ klinicznych [11,25].
W ostatnich latach uda³o siê zidentyfikowaæ mutacjê w genie mitochondrialnego
DNA koduj¹cym mniejsz¹ podjednostkê rybosomalnego RNA (12S rRNA), polegaj¹c¹ na zamianie adeniny na guaninê w miejscu 1555 (A1555G) i odpowiedzialn¹ za indywidualn¹ wra¿liwoæ pacjenta na ototoksycznoæ aminoglikozydów [36,41,65]. Mutacja ta powoduje takie zmiany konformacyjne mniejszej podjednostki rybosomu, ¿e
staje siê ona podobna do bakteryjnego
rRNA, stanowi¹cego cel dzia³ania aminoglikozydów. W zwi¹zku z tym uszkodzenie s³uchu mo¿e pojawiæ siê tylko u niektórych
pacjentów leczonych aminoglikozydami.
Stopieñ tego uszkodzenia jest osobniczo
zmienny. Moment uszkodzenia s³uchu jest
nieprzewidywalny i mo¿e wyst¹piæ po jednej dawce lub po kilku tygodniach i miesi¹cach od zakoñczenia leczenia. W zwi¹zku
z tym, prawid³owe wyniki stê¿enia aminoglikozydu w surowicy krwi nie wykluczaj¹
ryzyka uszkodzenia s³uchu [39]. Patomechanizm uszkodzenia s³uchu przez aminoglikozydy jest poddawany pod dyskusjê od
wielu lat. Jest on z³o¿ony i wieloczynnikowy.
W badanej populacji stwierdzono, ¿e
³¹czny czas trwania kuracji gentamycyn¹,
amikacyn¹, netylmycyn¹ i tobramycyn¹ by³
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znacz¹co d³u¿szy w grupie z niedos³uchem
w porównaniu z grup¹ prawid³owo s³ysz¹cych. Na podstawie analizy jednoczynnikowej iloraz szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu u dzieci leczonych aminoglikozydami 16
dni lub d³u¿ej wynosi³ 11,10 (95%CI: 2,7936,51).
Na podstawie analizy czasu trwania terapii poszczególnymi aminoglikozydami
stwierdzono, ¿e badane grupy ró¿ni³y siê jedynie ³¹cznym czasem podawania amikacyny, który by³ d³u¿szy w grupie z niedos³uchem. Czas pojedynczego kursu leczenia,
a tak¿e kumulacyjna dawka w przeliczeniu
na masê cia³a by³y podobne w obu grupach.
Ró¿nica wynika³a z tego, ¿e w grupie dzieci
z niedos³uchem kuracjê powtórzono. Czas
podawania pozosta³ych aminoglikozydów,
jak ich kumulacyjne dawki w przeliczeniu na
masê cia³a by³y podobne w obu grupach
dzieci. Liczba powtórnych kuracji wszystkimi aminoglikozydami przypadaj¹ca na 1
pacjenta by³a istotnie wiêksza w grupie dzieci niedos³ysz¹cych. Nie stwierdzono zale¿noci miêdzy liczb¹ dawek podawanych w
ci¹gu doby a niedos³uchem.
Podobne wyniki prezentowali inni autorzy. Borradori i wsp. wykazali, ¿e czas trwania leczenia aminoglikozydami i dawka kumulacyjna (powtarzano kuracjê) by³y istotnie wiêksze u dzieci z niedos³uchem. Co ciekawe w odniesieniu do gentamycyny nie
zaobserwowano ró¿nicy w sposobie leczenia miêdzy pacjentami z niedos³uchem i s³ysz¹cymi prawid³owo [6]. Salamy i wsp. równie¿ nie stwierdzili zwi¹zku pomiêdzy ca³kowit¹ dawk¹ gentamycyny lub tobramycyny a wyst¹pieniem niedos³uchu w grupie
dzieci o urodzeniowej masie cia³a < 1500g
[51]. Na podstawie publikowanej w 2003
roku pracy oraz wczeniejszego badania pilota¿owego Matthijs de Hoog podawa³, ¿e
tobramycyna nie stanowi czynnika ryzyka
niedos³uchu. Na podstawie analizy wieloczynnikowej nie stwierdzono ró¿nic miêdzy
grupami w odniesieniu do dawki kumulacyjnej w przeliczeniu na masê cia³a, stê¿eñ leku
w surowicy krwi, jak równie¿ kombinacji ró¿Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

nych leków ototoksycznych (tobramycyna,
wankomycyna, furodsemid), przy czym wiek
p³odowy < 32 tygodnia ci¹¿y nie mia³ wp³ywu na wynik analizy. W pracy tej uwzglêdniono jednak tylko wynik badania ABR a nie
ostateczne rozpoznanie niedos³uchu [11,12].
Terese Finitzo-Hieber i wsp. w badaniu, publikowanym w 1978 roku, w którym uczestniczy³o 347 noworodków nie stwierdzili istotnej zale¿noci miêdzy dawk¹ kumulacyjn¹
gentamycyny oraz kanamycyny w przeliczeniu na masê cia³a a niedos³uchem [20]. Dziesiêæ lat póniej ta sama grupa badaczy nie
stwierdzi³a zale¿noci miêdzy leczeniem
netylmycyn¹ i amikacyn¹ a niedos³uchem
[19]. Z kolei McCracken donosi³, ¿e u noworodków i dzieci amikacyna jest bardziej
toksyczna dla narz¹du s³uchu ni¿ gentamycyna i tobramycyna, a netylmycyna jest najmniej ototoksyczna. Gentamycyna i streptomycyna czêciej uszkadzaj¹ uk³ad równowagi [33]. Odsetek uszkodzenia s³uchu w
przypadku stosowania amikacyny wynosi13,9%, gentamycyny  8,6%, netylmycyny2,4% [6,39]. Prawdopodobieñstwo dzia³ania
ototoksycznego aminoglikozydów zwiêksza
siê w przypadku terapii trwaj¹cej d³u¿ej ni¿
14 dni [39].
Fakt, ¿e o wyniku dzia³ania aminoglikozydów na s³uch decyduj¹ czynniki genetyczne, mo¿e t³umaczyæ niejednoznacznoæ
wyników cytowanych w wielu wczeniejszych pracach. W publikowanym w 2000
roku konsensusie JCIH [1] zauwa¿ono, ¿e
na tle innych czynników (przede wszystkim
wrodzonych zespo³ów i anomalii budowy
twarzowej czêci czaszki i ucha) udzia³ procentowy aminoglikozydów w powstawaniu
niedos³uchu jest zaskakuj¹co niski i wynosi
1,5%. W niniejszej pracy potwierdzono na
podstawie analizy wieloczynnikowej, ¿e leczenie amikacyn¹ przed³u¿one ponad 15 dni
stanowi³o istotny i niezale¿ny czynnik ryzyka niedos³uchu.
W pimiennictwie mo¿na spotkaæ prace wykluczaj¹ce niekorzystne dzia³anie wankomycyny na s³uch na podstawie braku ró¿nic w dawce kumulacyjnej w przeliczeniu na
masê cia³a, a tak¿e w stê¿eniu leku w surowicy krwi miêdzy dzieæmi z prawid³owym i
nieprawid³owym wynikiem ABR [11]. W innych badaniach mo¿liwoæ taka by³a dopuszczona w przypadku skojarzenia tego
antybiotyku z aminoglikozydami, w przebiegu niewydolnoci nerek lub przy przekroczeniu jego dopuszczalnej dawki dobowej [39].
Salamy i wsp. wykluczyli zwi¹zek ca³kowitej dawki wankomycyny z powstaniem niedos³uchu [51]. Natomiast zwrócono uwagê,
¿e skojarzenie tego antybiotyku z furosemidem lub aminoglikozydami mo¿e zwiêkszaæ
ryzyko wyst¹pienia niedos³uchu [36].
Furosemid mo¿e byæ odpowiedzialny za
przejciowy niedos³uch spowodowany
uszkodzeniem pr¹¿ka naczyniowego lub
zaburzeniami elektrolitowymi w endolimfie i
porednim wp³ywem na proces depolaryzacji i repolaryzacji komórek rzêsatych, co potwierdzi³y badania histochemiczne i morfologiczne [6,43,50]. Analiza wieloczynnikowa
w badanej populacji nie potwierdzi³a niezale¿nego udzia³u tego czynnika w etiologii niedos³uchu. W pimiennictwie opisywano
zwi¹zek pomiêdzy czasem terapii tym lekiem a niedos³uchem [7,36,51]. PodkrelaT. Tomasik

no, ¿e zastosowanie tego leku w sytuacji
obecnoci innych czynników ryzyka, mo¿e
byæ szczególnie niebezpieczne dla narz¹du
s³uchu. Marlow analizuj¹c przyczyny niedos³uchu u dzieci urodzonych przed 33. tygodniem ci¹¿y wykry³a istotne ryzyko wyst¹pienia niedos³uchu pod wp³ywem terapii
furosemidem, jeli stê¿enie kreatyniny by³o
podwy¿szone [32]. W badanej populacji
zwrócono uwagê na mo¿liwoæ synergistycznego dzia³ania ototoksycznego furosemidu i aminoglikozydów oraz furosemidu i
wankomycyny. Furosemid podawano równoczenie z aminoglikozydem (gentamycyn¹, lub netylmycyn¹) istotnie czêciej w grupie dzieci z niedos³uchem. Na podstawie
analizy wieloczynnikowej nie potwierdzono
niezale¿nego udzia³u kombinacji tych leków
w etiologii niedos³uchu.
Hiperbilirubinemia jest uznanym czynnikiem etiologicznym niedos³uchu. Niedos³uch mo¿e byæ wynikiem zarówno uszkodzenia j¹dra limakowego, wówczas nie
musz¹ mu towarzyszyæ inne objawy neurologiczne, jak i uszkodzenia struktur pozalimakowych drogi s³uchowej. W tym drugim
wypadku encefalopatia bilirubinowa poza
niedos³uchem manifestuje siê mózgowym
pora¿eniem o charakterze atetotycznym.
Bilirubina mo¿e w sposób przejciowy
lub trwa³y uszkadzaæ j¹dra podstawy mózgu, ga³kê blad¹, skorupê i j¹dro ogoniaste
[3,35,48]. Uszkodzenie s³uchu dotyczy
przede wszystkim tonów wysokoczêstotliwych [2]. Czêstoæ niedos³uchu na skutek
hiperbilirubinemii w okresie noworodkowym
na podstawie retrospektywnego badania
obejmuj¹cego ponad 1000 pacjentów oszacowano na 6,5% [38].
Mechanizm toksycznego dzia³ania bilirubiny polega na hamowaniu enzymów mitochondrialnych, wp³ywie na replikacjê DNA,
bia³ek, enzymów, neuroprzekaników oraz
na wymianê jonów i tym samym na przewodnictwo nerwowe [29]. Zmiany w b³onie
mitochondrialnej wiod¹ do apoptozy komórek. Nieprawid³owoci metaboliczne oraz
strukturalne tkanki mózgowej wywo³ane wysokimi stê¿eniami bilirubiny u noworodków
zosta³y potwierdzone nowoczesnymi technikami rezonansu magnetycznego [23,53].
W badanej populacji analizowano stê¿enia bilirubiny ca³kowitej oznaczane w
pierwszym tygodniu ¿ycia. Powinowactwo
do neuronów i ich sk³adników posiada frakcja wolna bilirubiny. Rekomendacje dotycz¹ce postêpowania terapeutycznego u noworodka odnosz¹ siê jednak do wyników bilirubiny ca³kowitej, któr¹ w pierwszych dniach
¿ycia noworodka bez wrodzonej cholestazy
stanowi w ca³oci bilirubina niesprzê¿ona.
Maksymalne wartoci stê¿eñ bilirubiny u pacjentów uczestnicz¹cych w badaniu wystêpowa³y miêdzy 3. a 5. dob¹ ¿ycia. W analizie nie uwzglêdniono frakcji bilirubiny po³¹czonej z albuminami. W obu badanych grupach maksymalne wartoci stê¿eñ bilirubiny nie ró¿ni³y siê istotnie. Zauwa¿ono natomiast, ¿e w przypadku noworodków z urodzeniow¹ mas¹ cia³a < 1001 g (n=57), u których wyst¹pi³ niedos³uch (n=13), stê¿enia bilirubiny ca³kowitej by³y znacz¹co wy¿sze w
porównaniu z grup¹ s³ysz¹cych prawid³owo
(n=44). Ze wzglêdu na to, ¿e podstawowym
czynnikiem ryzyka encefalopatii bilirubinoPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

wej jest niedojrza³oæ noworodka [29], konieczne by³o odniesienie stê¿enia bilirubiny
do masy cia³a pacjenta. Przyporz¹dkowanie wykonano zgodnie z rekomendacjami
pochodz¹cymi z polskiego podrêcznika neonatologicznego [56], uwzglêdniaj¹c wartoci kwalifikuj¹ce do wykonania transfuzji
wymiennej. Otrzymano zmienn¹ jakociow¹,
która by³a bardzo silnym i niezale¿nym predyktorem niedos³uchu w badanej populacji.
Na podstawie analizy wieloczynnikowej iloraz szans (OR) wyst¹pienia niedos³uchu dla
hiperbilirubinemii wynosi³ 13,88 (95%CI:
2,98-64,64). Podkreliæ nale¿y fakt, ¿e czynnik ten wystêpowa³ prawie wy³¹cznie u dzieci
z mas¹ cia³a < 1501 g. Hiperbilirubinemia
jako predyktor niedos³uchu posiada³a czu³oæ 61%, swoistoæ 89%, PPV 33%, NPV
96,2%. Wskanik wiarygodnoci dla obecnoci tego czynnika ryzyka LR (+) = 5,6
wiadczy³ o doæ du¿ej wartoci diagnostycznej tego parametru w przewidywaniu
niedos³uchu.
Dzieci przedwczenie urodzone s¹ grup¹ szczególnie nara¿on¹ na toksyczne dzia³anie bilirubiny. Niedojrza³a bariera krewmózg u³atwia przenikanie bilirubiny do
orodkowego uk³adu nerwowego. Sprzyjaj¹ temu kwasica i niedotlenienie w przebiegu zespo³u zaburzeñ oddychania i zaburzeñ
kr¹¿enia, typowych w tej grupie wiekowej, a
tak¿e p³eæ mêska [3,4,29,37,59,64].
W kilku pracach udowodniono, ¿e wysokie stê¿enia  kwalifikuj¹ce do wykonania transfuzji wymiennej  stanowi³y czynnik ryzyka niedos³uchu [31,43,46,48,49]. Natomiast Lex Doyle u dzieci niedos³ysz¹cych
o masie urodzeniowej poni¿ej 1000g stwierdza³ hiperbilirubinemiê znacznie mniejszego stopnia, 157-191 mmol/l (oko³o 9,2-11,2
mg%) [14]. Równie¿ badania autopsyjne u
wczeniaków wykazywa³y zmiany neuropatologiczne typowe dla encefalopatii bilirubinowej, choæ rednie stê¿enia bilirubiny nie
przekracza³y 160 mmol/l. Linda De Vries i
wsp. zaobserwowali, ¿e stê¿enie bilirubiny
przekraczaj¹ce 240 mmol/l u zdrowych dzieci
z urodzeniow¹ mas¹ cia³a wiêksz¹ ni¿ 1500
g niesie niewielkie ryzyko uszkodzenia s³uchu. Przeciwnie u noworodków z mas¹ poni¿ej 1501 g  u tych pacjentów w przypadku takich poziomów bilirubiny ryzyko niedos³uchu jest znacz¹co wy¿sze [13]. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi
niedos³uchu by³y epizody obni¿onego pH krwi
zwi¹zane z hiperkapni¹ (pCO2 > 60 mmHg).
Wp³yw wysokiego pCO2 na toksycznoæ bilirubiny udowadniano równie¿ w pracach eksperymentalnych na zwierzêtach [64].
Tak wiêc hiperbilirubinemia stanowi wa¿ny czynnik ryzyka niedos³uchu. Wczesne
prowadzenie fototerapii, uzupe³nienie puli
albumin [26], korekta maksymalnych dopuszczalnych stê¿eñ bilirubiny do masy cia³a, kwalifikacja do transfuzji wymiennej mog¹
przyczyniæ siê do zmniejszenia liczby dzieci rozwijaj¹cych niedos³uch.
Glukoza stanowi podstawowe ród³o
energii dla komórek orodkowego uk³adu
nerwowego, szczególnie w grupie dzieci
przedwczenie urodzonych. Mechanizmy,
które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie alternatywnych róde³ energii takich jak cia³a ketonowe, nie s¹ w pe³ni wykszta³cone w tej grupie wiekowej. Zaobserwowano, ¿e rejony

drogi s³uchowej (wzgórki dolne blaszki czworaczej i kora s³uchowa) nale¿¹ do obszarów mózgu o najwiêkszej aktywnoci metabolicznej i najwiêkszym zu¿yciu glukozy [5].
St¹d nieprawid³owoci glikemii zosta³y wziête pod uwagê jako potencjalny czynnik ryzyka niedos³uchu.
Na podstawie analizy wieloczynnikowej
w badanej populacji wykazano, ¿e istotnym
niezale¿nym czynnikiem ryzyka niedos³uchu
by³a hipoglikemia z OR: 5,23 (95%CI: 1,1922,92). Czu³oæ tego czynnika ryzyka wynosi³a 72%, swoistoæ 75,5%, wartoæ PPV
21%, NPV 96,8%. Wartoci wskanika wiarygodnoci dla braku tego czynnika LR(-) =
0,36 i dla jego obecnoci LR (+) = 2,94 wskazywa³y na umiarkowanego stopnia przydatnoæ hipoglikemii w przewidywaniu niedos³uchu. Wyst¹pienie tego czynnika nie by³o
skorelowane z wiekiem chronologicznym lub
wiekiem postkoncepcyjnym.
W grupie noworodków po ukoñczeniu
pierwszej doby ¿ycia za doln¹ granicê normy glikemii uznawana jest wartoæ 2,5
mmol/l [30]. Wiadomo, ¿e ciê¿ka hipoglikemia noworodkowa mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia neuronów i komórek glejowych. Nawet niewielkiego stopnia obni¿enie stê¿enia glukozy (<2,6 mmol/l), trwaj¹ce przez 3 dni, mo¿e byæ przyczyn¹ zaburzeñ rozwoju neurologicznego. Przy niskich
wartociach glikemii obserwowano nieprawid³owe potencja³y wywo³ane z pnia mózgu
(ABR) [10].
W sytuacji klinicznej w jakiej znajduje siê
dziecko przedwczenie urodzone, istnienie
interakcji pomiêdzy ró¿nymi czynnikami jest
pewne. W pimiennictwie podkrelano wieloczynnikowe uwarunkowanie niedos³uchu
[32]. W przypadku pacjentów wymagaj¹cych
leczenia w oddziale intensywnej terapii zazwyczaj obserwuje siê wspó³istnienie kilku
czynników ryzyka uszkodzenia s³uchu wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych [15]. U dzieci
z ma³¹ urodzeniow¹ mas¹ cia³a czynniki te
zwykle wystêpuj¹ w tym samym czasie. A.
Pruszewicz [44] na podstawie analizy 110
przypadków niedos³uchu u dzieci z oko³oporodowymi czynnikami ryzyka stwierdzi³, ¿e
g³êboki niedos³uch jest spowodowany kombinacj¹ kilku czynników, a najwiêksze ryzyko jego wyst¹pienia dotyczy dzieci z bardzo
ma³¹ urodzeniow¹ mas¹ cia³a wymagaj¹cych intensywnej terapii z powodu ciê¿kiego stanu. Maria Drela [15] zwróci³a uwagê
na jednoczesne wystêpowanie u niemowl¹t
z niedos³uchem takich czynników ryzyka, jak
wiek p³odowy < 33 tygodnia ci¹¿y, masa cia³a < 1500 g, niewydolnoæ kr¹¿eniowo oddechowa, czynniki oko³oporodowe i leki ototoksyczne. Borradori i wsp. [6] uwa¿aj¹, ¿e
za rozwój niedos³uchu mo¿e byæ odpowiedzialne wspó³dzia³anie wielu czynników:
ciê¿kiego zespo³u zaburzeñ oddychania,
przed³u¿onej wentylacji mechanicznej i d³u¿szego pobytu w oddziale intensywnej terapii, infekcji, antybiotyków oraz leków moczopêdnych.
Dawid Watson i wsp. [63] wykazali, ¿e
hiperbilirubinemia, zaburzenia neurologiczne i infekcja posiada³y najwiêkszy zwi¹zek
z niedos³uchem. Marlow [32] potwierdzi³a w
grupie dzieci przedwczenie urodzonych
istotne znaczenie wspó³istnienia w czasie
takich czynników, jak: hiperbilirubinemia i
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aminoglikozydy, hiperbilirubinemia i kwasica, furosemid i podwy¿szone stê¿enie kreatyniny, furosemid i aminoglikozyd. W badanej populacji niedos³uch dotyczy³ g³ównie
dzieci urodzonych przed ukoñczeniem 29.
tygodnia ¿ycia p³odowego, a najwiêksz¹
swoistoci¹ odznacza³o siê wspó³istnienie
dwóch czynników takich, jak: przed³u¿one
stosowanie aminoglikozydów i zaburzenia
kr¹¿enia wymagaj¹ce leczenia aminami
katecholowymi oraz hiperbilirubinemia i
zaburzenia kr¹¿enia, lub trzech czynników:
hiperbilirubinemia, hipoglikemia i przed³u¿ona wentylacja mechaniczna.
Wnioski
Wyniki analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy, jak i dane z pimiennictwa
wiadcz¹ o tym, ¿e etiologia niedos³uchu jest
z³o¿ona. Do czynników ryzyka nale¿¹ niedojrza³oæ pacjenta, ciê¿ki stan z zaburzeniami kr¹¿enia, toksyczny wp³yw hiperbilirubinemii i amikacyny oraz niedobory energetyczne (hipoglikemia). ¯aden pojedynczy
czynnik nie jest na tyle silny, aby stanowiæ
jedyny istotny czynnik etiologiczny niedos³uchu.
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