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Problem jatrogennej ototoksyczności leków stosowanych  
w codziennej praktyce lekarskiej

The problem of iatrogenic ototoxicity of medicines used  
in everyday medical practice

Bartosz PolskiB, D–F, Jarosław szydłowskiA, Beata PucherA, D, Jakub sroczyńskiC

klinika otolaryngologii dziecięcej uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. rozwój medycyny w zakresie farmakoterapii przynosi poza korzyściami płynącymi z ich stosowania 
również ryzyko ototoksyczności. Problem dotyczy zarówno lecznictwa podstawowego i specjalistycznego.
Materiał i metody. swoisty charakter indukowanego ototoksycznie niedosłuchu wymaga monitorowania stanu słuchu w przy-
padku stosowania niektórych leków. Proste badania audiologiczne pozwalają zminimalizować lub wcześnie wykryć jego 
symptomy.
Wyniki. wśród ponad stu leków sklasyfikowanych jako potencjalnie ototoksyczne dostrzega się zróżnicowaną etiopatogenezę nie-
dosłuchu, ale również pewne cechy wspólne. Ponadto zauważa się obiecujące mechanizmy bioprotekcyjne niektórych leków.
Wnioski. w perspektywie ogólnego zastosowania leków ototoksycznych podkreśla się istotną rolę lekarza pierwszego kontak-
tu w celu ochrony pacjenta przed niepożądanym efektem ich stosowania.
Słowa kluczowe: ototoksyczność, zapobieganie, minimalizowanie skutków.

Background. Medical development in the field of pharmacotherapy brings clear benefits of the latest medications ap-
plication on the one hand, and on the other hand the risk of ototoxicity. it involves both the primary care and specialist treatment.
Material and methods. specific nature of iatrogenically induced ototoxic hearing loss requires to screen the hearing conditions 
during pharmacotherapy treatment. simple audiological tests allow to minimize or early detect possible ototoxic hearing loss 
symptoms.
Results. currently, among more than a hundred medications classified as potentially ototoxic, the varied etiopathogenesis of 
hearing loss can be recognized, but there are also some common features. some promising bioprotective mechanisms of cer-
tain medications have been noted.
Conclusions. in the general use of potentialy ototoxic medications the important role of the GP is emphasized, in order to pro-
tect the patient against side effect of their use. 
Key words: ototoxicity, prevention, mitigation.

Streszczenie

Summary

rozwój medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego 
stworzył nowe zagrożenia i problemy w procesie farmako-
terapii. w pewnych przypadkach zastosowanie zaawanso-
wanych pod względem działania leków może stanowić za-
grożenie w postaci ototoksyczności. Pierwsze doniesienia 
w piśmiennictwie medycznym z roku 1951 definiowały ter-
min ototoksyczności, jako swoistą właściwość niektórych 
leków i substancji chemicznych powodującą przejściowe 
zmiany lub permanentną degenerację komórkową i upośle-
dzenie czynnościowe ucha wewnętrznego [1, 2]. Problem 
kontrolowania ototoksyczności dotyczy zarówno leczenia 
specjalistycznego, jak i planowania leczenia na poziomie 
Poz. Należy zwrócić uwagę na fakt opieki postterapeutycz-
nej w grupie osób po zakończonym leczeniu przeciwno-
wotworowym. zakończenie tego leczenia stanowi dopie-
ro początek długoterminowego monitorowania stanu zdro-
wia pacjenta. wiedza na temat ototoksyczności leków jest 
nie tylko potrzebna lekarzom specjalistom, mającym świa-
domość zagrożenia życia pacjenta z perspektywy jego rato-
wania, ale również lekarzom rodzinnym.

o ile nabyty niedosłuch odbiorczy (włączając w to szu-
my uszne), tożsamy z trwałym uszkodzeniem ucha we-
wnętrznego może być wywołany przez infekcje i zakaże-
nia, choroby wirusowe, związki toksyczne, hałas, udar czy 
uraz, o tyle ototoksyczne działanie leków wiąże się z ogól-
noustrojowym zastosowaniem każdego z ponad 100 sklasy-

fikowanych w ten sposób leków. w tym antybiotyków ami-
noglikozydowych (amikacyna, kanamycyna, streptomycy-
na, neomycyna, gentamycyna, tobramycyna, netylmycyna, 
azitromycyna), antybiotyków glikopeptydowych i makroli-
dowych (wankomycyna, erytromycyna), diuretyków pętlo-
wych (furosemid, kwas etakrynowy, iretamid, bumetanid, 
kripamin), leków przeciwmalarycznych (chinina), niestery-
dowych leków przeciwzapalnych (salicylany – pochodne 
kwasu acetylosalicylowego/aspiryna, indometacyna) oraz 
leków cytostatycznych (cisplatyna, karboplatyna, nitrogra-
nulogen, aminonikotynamid, winkrystyna i winblastyna, bi-
sulfan, cyklofosfamid, lomustyna, alkeran, bleomycyna, ak-
tynomycyna, rabiomycyna, fluorouracyl, merkaptopuryna 
i metinotexat). i choć ototoksyczne działanie gentamycyny 
znalazło swoje korzystne, pomocne i zasadne wykorzysta-
ne w leczeniu choroby Ménière’a, to jatrogenne uszkodze-
nie ucha wewnętrznego stanowi problem nawet przy miej-
scowym stosowaniu tego typu leków w chorobach przewo-
du słuchowego zewnętrznego, ucha środkowego, przy wy-
stępowaniu perforacji błony bębenkowej lub obecności dre-
nu wentylacyjnego [3].

Jatrogenne działanie leków ma zróżnicowaną etiopa-
togenezę i, co jest ich wspólną cechą, jest wprost propor-
cjonalne do wielkości dawki, czasu trwania terapii, stęże-
nia leku w surowicy krwi, szybkości i drogi podania, ogól-
nego stanu zdrowia, współwystępowania czynników szko-
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dliwych, jednoczesnego stosowania innych leków (nieza-
leżnie od kombinacji łączne działanie dwóch lub większej 
liczby leków ototoksycznych nasila ich toksyczny wpływ na 
narząd słuchu), narażenia na hałas, genetycznej nadwrażli-
wości na aminoglikozydy, wieku zachorowania, płci i rasy 
pacjenta, trybu życia, wydolności nerek, a także indywidu-
alnej wrażliwości. Jednocześnie udało się w przypadku sto-
sowania cisplatyny doświadczalnie wykazać protekcyjne 
działanie substancji, takich jak: amifostyna, preparaty wap-
nia, witamina E, kwas alfaiponowy, miłorząb japoński czy 
Ebselen [4, 5].

Nieodłącznym elementem leczenia za pomocą poten-
cjalnie ototoksycznych środków farmakologicznych jest 
późniejsze monitorowanie i ocena sprawności narządu słu-
chu, w oparciu o badania impedancyjne, audiometrię tonal-
ną, audiometrię tonalną wysokich częstotliwości oraz oto-
emisje akustyczne. ototoksyczne uszkodzenie narządu śli-
makowego objawia się głównie symetrycznym, obustron-
nym, trwałym, nieodwracalnym, sensoneuronalnym (od-
biorczym), wysokoczęstotliwościowym niedosłuchem (nie-
jednokrotnie poprzedzonym wystąpieniem szumu uszne-
go). w początkowym stadium uszkodzenie słuchu dotyczy 
jedynie wysokich częstotliwości (powyżej 8 kHz), który dłu-
go pozostaje niedostrzegalny dla chorego. rzadko pogłę-
bia się po zakończeniu leczenia, ale hipotetycznie może 
obejmować coraz niższe częstotliwości, upodabniając się 
w pewnym sensie do typowego presbycusis (tzw. głucho-
ty starczej). do pogłębiania niedosłuchu nie powinno się 
w szczególności dopuszczać przez wzgląd na ryzyko to-
warzyszącej deprywacji słuchowej i pozaślimakowych za-
burzeń słuchu. z punktu widzenia opieki postterapeutycz-
nej jest to tym bardziej ważne, by ustrzec pacjenta przed 
ewentualnym pojawieniem się niedosłuchu w trakcie lecze-
nia chorób będących następstwem choroby nowotworowej 

oraz niepogłębiania już potencjalnie występującego niedo-
słuchu nabytego w trakcie leczenia onkologicznego. o ile 
najlepszym modelem opieki nad pacjentem po leczeniu 
nowotworowym wydawałby się kontynuowanie leczenia 
w macierzystym, zapewniającym ciągłość opieki, oddziale 
onkologii, o tyle troska nad osobami wyleczonymi poza od-
działem, w oparciu o lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej wymaga wzmożonego zaangażowania, zainteresowania 
i doinformowania z ich strony [6].

z uwagi na fakt, że ze względów praktycznych nie za-
wsze możliwe jest monitorowanie narządu słuchu i równo-
wagi u każdego chorego otrzymującego lek ototoksyczny, 
istotne jest znaczenie ścisłych kontaktów lekarza z chorym 
bądź jego prawnym opiekunem. Ma to na celu przekazanie 
przez lekarza niezbędnych informacji o możliwym, ototok-
sycznym oddziaływaniu zastosowanego leku oraz zwrotnie, 
wczesne zgłaszanie przez chorego wszelkich objawów mo-
gących poprzedzać uszkodzenie ucha wewnętrznego (szu-
my uszne, zaburzenia równowagi, niedosłuch). Grupy cho-
rych najbardziej narażonych na ototoksyczne uszkodzenia 
ucha wewnętrznego, to osoby [7]:

• z upośledzeniem słuchu lub narządu równowagi 
stwierdzonym przed rozpoczęciem leczenia,

• zgłaszające objawy uszkodzenia narządu słuchu 
lub równowagi w trakcie leczenia,

• poniżej 3 r.ż. i powyżej 65 r.ż.,
• kobiety w ciąży,
• otrzymujące równocześnie więcej niż jeden lek 

ototoksyczny,
• u których planuje się podawanie leków ototoksycz-

nych dłużej niż 14 dni,
• otrzymujące leki ototoksyczne w przeszłości,
• z upośledzoną czynnością nerek,
• z podwyższonymi stężeniami leku w surowicy krwi.
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