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1. Rövidítések jegyzéke: 

 

AFP: alpha-fetoprotein  

BEP: cisplatin + etoposid + bleomycin   

CIS: carcinoma in situ  

CR: komplett remisszió 

dB: decibel  

DPOAE: disztorziós otoakusztikus emisszió 

EP: etoposid + cisplatin 

EOAE: kiváltott (evoked) otoakusztikus emisszió 

GEMOX: gemcitabine + oxaliplatin 

GSH: glutation 

GST: glutation-S-transferáz 

HCG: human choriogonadotropin  

IGCCCG: International Germ Cell Cancer Collaborativ Group 

IHC: belső szőrsejtek 

LDH: laktát-dehidrogenáz 

MHC: (monohydrated comlex) hidratált platinakomplex 

OAE: otoakusztikus emisszió 

OHC: külső szőrsejtek 

PAO: paraaortális mező 

PIL: parailiacalis mező 

RLA: retroperitonealis lymphadenectomia  

SFOAE: stimulus frekvencia otoakusztikus emisszió   

SOAE: spontán otoakusztikus emisszió 

SPL: sound pressure level (hangnyomás) 

TIP: paclitaxel +ifosfamid+cisplatin 

TNM: a daganatok TNM rendszere (tumor (T), nyirokcsomó (N), metastasis(M)) 

TOAE: tranziens otoakusztikus emisszió 

VeIP: vinblastin + ifosfamid +cisplatin 

VIP: etoposid + ifosfamid + cisplatin 

VPB: vinblastin + cisplatin + bleomycin
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2. Bevezetés, irodalmi áttekintés 

    Bevezetés 
A heredaganat a 15-35 év közötti férfiak leggyakoribb rosszindulatú szolid tumora. 

Osztályunk (Országos Onkológiai Intézet Kemoterápia-C és Klinikai Farmakológiai osztály) a 

heredaganatos betegek kemoterápiás kezelésének országos központja. Évente 350-400 új 

heredaganatos beteg kemoterápiás kezelését végezzük el. Ez a betegszám a kemoterápiával 

hazánkban kezelt heretumoros betegek döntő többségét jelenti.  

A hererákban használatos kombinált citosztatikus kezelés legfontosabb szere a cisplatin, 

melynek bevezetése óta a heredaganatok prognózisa alapvetően megváltozott. Jelenleg a 

kemoterápiával potenciálisan gyógyítható daganatok közé tartozik. Az osztályunkon kezelt 

heretumoros betegek több mint 80%-a meggyógyul, ezeket a betegeket élethosszig követjük. 

A cisplatin mellékhatásai közül vesetoxikus hatása megfelelő folyadékbevitellel, hidrálással 

kivédhető. Ismert a vegyület halláskárosító hatása is, keveset tudtunk azonban arról, hogy 

ennek megjelenése, illetve mértéke hogyan függ a kezelés sajátságaitól: például az 

alkalmazott dózistól, vagy a gyógyszerbevitel módjától. Kutatómunkám során célom az volt, 

hogy választ találjak ezekre a kérdésekre. Ugyanis sokszor csak a beteg definitív 

halláscsökkenése hívja fel a figyelmet a kezelés e mellékhatására a kontroll-vizsgálatok során, 

a folyamat azonban ekkor már nem befolyásolható. 

Az utóbbi 25 évben számos jelentős eredmény született a halláskutatásban. Ezek közül az 

egyik legfontosabb az otoakusztikus emisszió (OAE) felfedezése volt (Kemp1978), mely a 

cochlea vizsgálatának új irányait indította el. Az OAE használatával adatokhoz juthatunk a 

cochlea fiziológiás, illetve patológiás működésével kapcsolatban, és új klinikai vizsgáló, 

valamint szűrő módszerek kialakítására nyílik lehetőség.  

Az OAE a külső hallójáratban detektálható, rendkívül alacsony intenzitású hangjelenség. A 

belsőfülben, a külső szőrsejtek aktív működése során keletkezik és az ép hallócsontokon és 

dobhártyán keresztül – retrográd úton – a hallójáratba jut, ahol megfelelő műszerrel mérni 

lehet. Anatómiai és élettani bizonyítékok alapján igazolt, hogy a belsőfül a hallórendszer 

legsérülékenyebb része, amit a klinikai gyakorlat is alátámaszt. Ischaemia, akusztikus trauma, 

anyagcserezavarok és bizonyos gyógyszerek elsősorban a belső fülben okozhatnak maradandó 

károsodásokat. Ezek a változások a hallás csökkenésében mutatkoznak meg, amit a mai 

terápiás lehetőségeinkkel visszafordítani, befolyásolni nem tudunk, így definitív percepciós 

jellegű halláscsökkenés alakul ki. A halláskárosodás igen gyakori, emberek millióit érintő 
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megbetegedés. Oki terápiás lehetőség hiányában a jelenség megelőzésére és korai 

felismerésére kell hangsúlyt fordítani. 

A belsőfül működését objektíven és non-invazív módon otoakusztikus emissziós készülékkel 

vizsgálhatjuk. Előnye, hogy gyors, objektív, használatakor nem szükséges hangizolált 

mérőhelység (süketszoba) és a klinikai gyakorlatban könnyen és egyszerűen alkalmazható az 

ototoxikus szerek hatékony monitorozására. 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy az audiológia újabb felfedezésének, az otoakusztikus 

emissziónak (OAE) a felhasználásával jobban megismerjük a cisplatin halláskárosító 

hatásának valódi gyakoriságát, az ototoxikus hatás időbeni lefolyásának jellemzőit és a 

halláskárosodás kialakulásának kockázati tényezőit.   
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 Irodalmi áttekintés 

 
2.1. Heredaganat: 

 

2.1.1 . A germinális (csírasejt) típusú heredaganat az összes rosszindulatú daganat kb. 1%-a, a 

15 és 35 év közötti férfiak között azonban a leggyakoribb rosszindulatú solid tumor. 

Előfordulási gyakorisága az utóbbi 40 évben világszerte több mint kétszeresére nőtt [1]. A 

nyugati országokban előfordulása 6-8/100 000 [2], míg Magyarországon évente 650 új 

beteggel számolhatunk. (2006-os adat). A heredaganat pontos oka nem ismert. A betegek 

száma elsősorban az iparilag fejlett országokban emelkedik, ami környezeti tényezők 

szerepére utal. Az ismert veleszületett hajlamosító tényezők közül a cryptorchismus a 

legelfogadottabb [3], kockázati valószínűsége 5,3 (4,1-6,9). A heredaganat ismert családi 

előfordulása miatt a genetikai háttér is felvetődött. Heredaganatos beteg testvérének kockázati 

valószínűsége 8-10-szeres, daganatos apa fiának heredaganat kialakulásának valószínűsége 

négyszeres [4,5]. A csírasejtes heredaganatok korábban feltételezett génje (Xq27), nagy 

valószínűséggel nem az egyetlen heredaganat gén. [6]. A rosszindulatú heredaganat több mint 

93%-a csírasejt tumor, mely kiindulhat extragenitalisan a retroperitoneumból (valószínűleg 

extragenitalis tumor), (10%), a mediastinumból (2-6%), a corpus pinealéból a suprasellaris 

területből, a presacralis területből és egyéb szervekből, prosztata, vese, máj stb. (valódi 

extragenitalis csírasejt tumorok). Anaplastikus AFP és/vagy HCG emelkedéssel járó 

daganatok valószínűleg csírasejt eredetűek, a kemoterápiás kezelésre jól reagálnak. A 

heredaganat lokális terjedésekor a here strukturális szöveteit involválja (rete testis, tunica 

albuginea, here tokja, mellékhere, funiculus spermaticus, környező nyirok- és vérerek, vénák), 

regionális terjedése révén lymphogén áttét keletkezik a véna spermatica beömlésének 

megfelelően a precavalis vagy preaortikus nyirokcsomókban, periaorticus, pericavalis és 

interaorto-cavalis nyirokcsomókban. Hematogén áttét a tüdőben, májban és agyban a 

leggyakoribb, de észlelünk bőrben (choriocarcinoma), csontban (seminoma), lépben is. 

Klinikai szempontból célszerű a csírasejt típusú heredaganatokat két nagy szövettani 

csoportra, seminoma és nonseminoma típusú daganatokra osztani, mivel ez a kezelést és a 

prognózist egyaránt meghatározza. (1. táblázat) Mindkét csoport közel felét teszi ki a 

heredaganatoknak. 
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                                                                  1. táblázat 
 A heredaganatok szövettani beosztása a WHO ajánlása szerint történik (2004) [7].   

 

                          GERMINÁLIS (CSÍRASEJT) DAGANATOK  

 

Rákmegelőző elváltozás:  
Intratubularis csírasejt daganat (CIS)  

 
Germinalis daganatok: 
 

            Egykomponensű (tiszta):  
• Seminoma 
               Seminoma syncytiotrophoblast komponenssel 
               Spermatocytás seminoma  
               Spermatocytás seminoma sarcomatosus komponenssel 
• Embryonalis carcinoma 
• Yolk sac tumor (endodermalis sinus tumor)  
• Trophoblast tumor  

Choriocarcinoma  
Nem choriocarcinomás trophoblast tumor 
      Placentáris eredetű trophoblast tumor 
       Monofázisos choriocarcinoma  

• Teratoma  
Dermoid ciszta 

            Monodermal teratoma  
                                   Teratoma másodlagos malignus komponensekkel 
 
           Több komponensű csírasejt daganat (kevert) 

Embryonális carcinoma + teratoma  
Teratoma+seminoma 
Choriocarcinoma+teratoma/embryonalis carcinoma 
Egyéb 
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Seminoma leginkább 35-50 éves kor között jelentkezik és nem társul marker (AFP) 

emelkedéssel. Időnként trophoblastos óriás sejteket tartalmaz, melyek HCG-t termelhetnek, 

így a HCG emelkedés nem zárja ki a diagnózist. Ritkább variáns a spermatocytás seminoma,  

mely főleg 45 évesnél idősebb férfiaknál jelentkezik és ritkán metasztatizál. A seminoma 

mind sugár- mind kemoterápiára jól reagál. A nonseminoma - embryonalis carcinoma, 

choriocarcinoma, Yolk sac tumor, teratoma és kevert csírasejt tumor – az élet harmadik 

évtizedében a leggyakoribb. Gyakran társul marker emelkedéssel (AFP, HCG). Az esetek 

62%-a kevert csírasejtes daganat.   

Seminoma és non-seminoma együttes előfordulása esetén a daganatot non-seminoma 

csoportba soroljuk. A teratomában különböző fokú differenciálódással mind a három 

csíralemezre jellemző sejtvonalat megtalálhatjuk. A véglegesen differenciálódott (érett) 

teratoma ritkán képez metastasist, kemoterápiára nem érzékeny, kezelése sebészi. A lassan 

növő úgynevezett „growing teratoma” műtéttel távolítandó el [8,9]. 

Az intratubularis csírasejt tumorról (carcinoma in situ CIS) [10] általánosan elfogadott, hogy 

felnőttekben az invazív heredaganat precursora mind seminomák, mind a nonseminomák 

esetén. CIS jelenlétekor a heredaganat kialakulásának kumulatív valószínűsége 7 év alatt 

70%. A CIS előfordulása magasabb (2-5%) a cryptorchid herében, a korábban heredaganatos 

betegek ellenoldali heréjében, míg a csökkent fertilitású férfiak heréjében az előfordulás 0,5% 

[11] . A sex cord és stromal sejtes tumorok előfordulása 4-6%, az áttét ritka.   

Citogenetikai vizsgálatokkal a heredaganat sejtjei szinte mindig hyperdiploidok, gyakran 

triploidok vagy tetraploidok és minimum egy X és egy Y kromoszómát tartalmaznak [12]. A 

12-es kromoszóma rövid karjának izokromoszómája (i12p) a heretumorok marker 

kromoszómája és bármely primer helyről kiinduló mindegyik szövettani szubtípusban [13], a 

szövetkulturák 80%-ában és a CIS-ban is kimutatható. Ebből arra következtetnek, hogy a 12-

es kromoszoma rövid karján található gének kritikusak a heredaganat kialakulása 

szempontjából [14]. A heredaganatok TNM és stádiumbeosztása a UICC 2002-es ajánlása 

szerint történik.(2.,3. táblázat) [15]. 
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2.táblázat A heredaganatok TNM beosztása (UICC 2002)[15] 

 
pT: primer tumor 
pTX Primer tumor nem ítélhetõ meg. 
pT0 Primer tumor nem mutatható ki (pl. szövettanilag csak hegszövet található a herében). 
pTis Intratubularis tumor: preinvasiv carcinoma (ca. in situ). 
pT1 A tumor a testisre és a mellékherékre terjed, és nincs vascularis - lymphaticus érinvasio. 
A tunica albugineát involválhatja, de a tunica vaginalist nem. 
pT2 A tumor beszűri a tunica albugineán túli területeket és/vagy a mellékherét és/vagy 
vascularis-lymphaticus érinvasio, vagy a tumor a tunica albugineán túl terjed, involválja a 
tunica vaginalist. 
pT3 A tumor eléri az ondózsinórt +/- vascularis-lymphaticus érinvasio. 
pT4 A tumor a scrotumra terjed +/- vascularis-lymphaticus érinvasio. 
 
N: a nyirokcsomók állapota 
NX A regionális nyirokcsomók nem ítélhetõk meg. 
N0 Nincs környéki nyirokcsomóáttét. 
N1 Egy 2 cm vagy kisebb nyirokcsomóáttét vagy multiplex nyirokcsomóáttét, de a 
legnagyobb átmérője <2 cm. 
N2 Egy 2-5 cm közötti vagy több 5 cm-nél kisebb nyirokcsomóáttét. 
N3 5 cm-nél nagyobb nyirokcsomóáttét. 
 
M: távoli áttétek 
MX Nem ítélhetõ meg a megfelelõ vizsgálatok hiánya miatt. 
M0 Nincs képalkotó/patológiai vizsgálatokkal kimutatható nyirokcsomóáttét. 
M1a Nem regionális (juxtaregionális) nyirokcsomó- vagy tüdõáttétek. 
M1b Egyéb szerv(ek)ben áttét. 
 
 S: A serum tumormarker-szintjei 
SX Szérum tumormarker adatok nem állnak redelkezésre. 
S0  Szérum tumormarker értékek a normál tartományon belül. 
           LDH                                   HCG                                              AFP                                       
S1 <1,5 x normálérték                 <5000                                             <1000 
S2 1,5-10 x normálérték           5000- 50 000                                 1000-10000 
S3 >10 x normálérték                  >50000                                          >10000 
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3. táblázat -Klinikai stádium – IGCCCG* - UICC 2002 – 
(*International Germ Cell Cancer Collaborative Group)[15] 

                             
  Stádium 0 pTis N0 M0 S0, SX  
Stádium I pT1-4 N0 M0 SX  

Stádium IA pT1 N0 M0 S0  

Stádium IB pT2-3-4 N0 M0 S0  
Stádium IS bármely T/TX N0 M0 S1-3  

Stádium II bármely T/TX N1-3 M0 SX  

Stádium IIA bármely T/TX N1 M0 S0-1 
Stádium IIB bármely T/TX N2 M0 S0-1  

Stádium IIC bármely T/TX N3 M0 S0-1  

Stádium III bármely T/TX bármely N M1a SX  
Stádium IIIA bármely T/TX bármely N M1a S0-1  

Stádium IIIB bármely T/TX N1-3 M0 S2  
  bármely T/TX bármely N M1a S2  
Stádium IIIC bármely T/TX N1-3 M0 S3  
  bármely T/TX bármely N M1a S3 
  bármely T/TX bármely N M1b bármely S  
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2.1.2. A csírasejt típusú daganatok klinikai prognosztikai beosztása: 

A korábbi prognosztikai beosztásokat az IGCCCG Az (International Germ Cell Cancer 

Collaborative Group) nemzetközileg egyeztetett beosztása váltotta fel. A beosztás figyelembe 

veszi a csírasejt daganat kiindulási helyét (genitalis vagy extragenitalis kiindulás), szövettani 

típusát (seminoma vagy non-seminoma), a metasztázisok elhelyezkedését és a szérum marker 

értékeket. Ezen paraméterek alapján jó, közepes és rossz prognózisú csoportokat különít el. 

(4. táblázat) [16]. 

 

4. táblázat A csírasejt típusú daganatok (IGCCCG) prognosztikai beosztása 
 

 Seminoma  Non-seminoma  
 

Jó prognózisú csoport 

 

bármely HCG   
bármely LDH  
nem pulmonalis (visceralis) áttét 
hiánya  
bármely kiindulás hely  

AFP < 1000 ng/ml 
HCG < 5 000 mIU/ml 
LDH < 1,5 x normál 
nem pulmonalis (visceralis) 
áttét hiánya  
here, vagy retroperitonealis 
kiindulás  
 

Közepes prognózisú 
csoport  
 
 

nem pulmonalis, visceralis áttét  
(máj, agy, csont stb.)  
bármely HCG  
bármely LDH  
bármely kiindulás hely  

AFP 1000 - 10 000 ng/ml 
HCG 5 000-50 000 mIU/ml 
LDH 1,5 – 10 x normál  
nem pulmonális (visceralis) 
áttét hiánya  
here vagy retroperitonealis 
kiindulás  

Rossz prognózisú 
csoport  
 
 

 Mediastinalis kiindulás 
Nem pulmonalis (visceralis) 
áttét (máj, csont, agy stb.) 
AFP > 10 000 ng/ml 
HCG > 50 000 mIU/ml 
LDH > 10 x normál  
 

 

A betegek 15%-a e prognosztikai faktorok alapján a rossz kimenetelű csoportba sorolható, az 

5 éves túlélés valószínűsége rossz prognózis esetén kb. 50%. A kedvező prognosztikai 

csoportban az 5 éves túlélés esélye 95%, közepes prognózisú csoportban a gyógyulás 

valószínűsége 80%.  
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2.1.3. A csírasejt típusú daganatok általános kezelési elve 

 

A cisplatin alapú kemoterápia bevezetése óta (Einhorn és Donohue) [17] a heredaganatos 

betegek életkilátásai drámaian megjavultak. Összességében elmondható, hogy a modern 

multidisciplináris kezeléssel a heredaganatok 90-95%-a meggyógyul [18]. Az elmúlt 25 évben 

a heredaganatos betegek prognózisa folyamatosan javult, ma már 3 illetve 4 ciklus BEP 

kezeléssel (5. táblázat) az áttéttel rendelkező betegeknél is 70-80%-ban tartós komplett 

remissziót lehet elérni [19]. A kezelési lehetőségek racionális alkalmazásával a toxicitás, főleg 

a beteg életminőségét alapvetően befolyásoló késői toxicitás jelentősen csökkenthető. A mai 

modern kezelés alapja a beteg rizikótényezőihez adaptált „risk adapted” kezelés, mellyel a 

mellékhatások száma és mértéke a beteg életminőségének javulása mellett csökkenthető, 

mégpedig anélkül hogy a gyógyulás esélye romlana [20]. 

 

A seminoma típusú heredaganatok kezelése  

Történetileg a standard kezelés korai stádiumban (stádium I, II/A és II/B) a paraaorticus és 

kismedencei nyirokcsomók 25-30 Gy sugárkezelése volt. Csak 2-3%-ban alakult ki recidíva 

és a gyógyulási ráta salvage kezeléssel elérte a 100%-ot. A gastrointestinalis daganatok 

nagyobb előfordulási gyakorisága miatt klinikai stádium I-ben a célterület a paraaorticus 

mező. A dózis 20 Gy, ami alacsonyabb toxicitás mellett ad hasonló eredményt [21]. Távoli 

áttét (elsősorban a supraclavicularis nyirokcsomó) 2-9%-ban fordul elő, a halálozás 2% [22]. 

Korai esetben az 5 éves relapsus arány adjuvans radioterápia nélkül 15-20%, de ilyenkor a 

hatékony kemoterápia 95-98%-ban teljes gyógyulást eredményez [23]. A daganat nagysága 

(<4 cm) és a rete testis érintettség az extratesticularis terjedés prognosztikai paraméterei [24]. 

A beteg szoros követése (surveillance, wait and see) ugyan csak később terjedt el, mivel a 

betegkövetés a markerek hiánya miatt nehezebb és a relapsus évekkel a castratio után is 

előfordulhat, de az elmúlt években egyre inkább elfogadottabbá vált [25, 26]. A seminoma 

kifejezett kemoterápiás érzékenysége miatt a primer kemoterápia (carboplatin monoterápia) 

az első randomizált vizsgálatok eredményei alapján a radioterápiával egyenértékű [27], de 

hosszabb távú követés eredményei még nem állnak rendelkezésre. Nagy rizikójú esetben 2 

BEP kezelés elfogadott, főleg ha sugárkezelés egyéb okból nem alkalmazható. Előrehaladt 

seminoma esetén ( >II/B, 5 cm-nél nagyobb retroperitonealis nyirokcsomók esetén) a standard 

kezelés a kemoterápia, az IGCCG osztályozás alapján jó prognózisú esetben 4 EP, vagy 3 

BEP, közepes prognózis esetén 4 BEP kezelés ajánlott (ld. 5.táblázat) [20].  
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5. táblázat Csírasejt daganatokban használt kemoterápiás kombinációk 
 

VPB 
vinblastin 6 mg/m2 
cisplatin 20 mg/m2 
bleomycin 30 mg 

1-2 nap 
1-5 nap 
1, 9, 16 nap 

EP etoposide 100 mg/m2 
cisplatin 20 mg/m2

1-5 nap 
1-5 nap 

BEP 
bleomycin 30 mg 
etoposide 100 mg/m2 
cisplatin 20 mg/m2

1, 9, 16 nap 
1-5 nap 
1-5 nap 

VeIP 
vinblastin 0,11 mg/kg 
ifoszfamid 1,2 gr/m2 (mesna) 
cisplatin 20 mg/m2

1-2 nap 
1-5 nap 
1-5 nap 

VIP 

etoposide 100 mg/m2 
ifoszfamid 1,2 gr/m2 
(mesna) 
cisplatin 20 mg/m2 

1-5 nap 
1-5 nap 
  
1-5 nap 

 
Megjegyzés:A kezelési intervallum 21 nap. A cisplatin megfelelő hidrációval alkalmazható, 

és csak kloridiont tartalmazó oldatban NaCl vagy Rindexben szabad beadni. Amennyiben a 

betegnek lázzal járó súlyos granulocytopeniája volt, a következő ciklus után G-CSF secunder 

prevenciót alkalmazunk, mind a kezelés elhalasztását, mind a dózis csökkentését lehetőleg el 

kell kerülni [28]. 

  

Non-seminoma típusú daganatok kezelése  

A korai, klinikailag herére lokalizált daganat kezelése  

Herére lokalizált daganat, vagyis normális marker értékek a castratio után, normális mellkasi, 

hasi és kismedencei CT esetén (klinikai stádium I.) a kezelés lehetőségei a retroperitonealis 

lymphadenectomia (RLA), szoros betegkövetés (”wait and see”) és a kemoterápia. Klinikai 

stádium I. daganat esetén az RLA-t követő hamis negatív lelet kb. 20% (vagyis stádium II.), 

klinikai stádium II/A-II/B daganatnál a hamis pozitív lelet (vagyis stádium I.) kb. 10%.  Az 

RLA hátránya a műtéti szövődmény (11-23%) és az előforduló műtéti mortalitás lehetősége 

(0,3%) [29]. 

A ”wait and see” az RLA alternatívája, alapja a relapsus hatékony gyógyításának lehetősége 

kemoterápiával. A szoros betegkövetés hátránya, hogy megfelelően felszerelt és szakmailag 

jártas team, valamint a beteg megfelelő együttműködése szükséges hozzá [30]. A primer 

kemoterápia előnye, hogy utána a relapsus valószínűsége 5% alatti [31], de mint azt a rutin 

RLA alkalmazása esetén láttuk, a betegek 80%-a feleslegesen kap kemoterápiát.  
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Jelenleg a stádium I. non-seminoma kezelése a prognosztikai faktorok, és az egyéni kimenetel 

felmérése alapján történhet [32]. A UK Medical Research Council a következő 

rizikótényezőket határozta meg: vénás tumorinfiltráció a primer daganatban, tumorinfiltráció 

a nyirokerekben, yolk sac szövettani elem hiánya, carcinoma embryonale jelenléte [32, 33]. 

Ha a primer daganatban a carcinoma embryonale aránya 45% alatti és nincs intravascularis 

tumor terjedés, a daganat extratesticularis jelenlétének valószínűsége 10-20% alatti, ami jó 

indikációja a beteg további kezelés nélküli szoros követésének (”wait and see”). Ha a 

betegnek egy vagy két rizikó tényezője van, az extratesticularis terjedés valószínűsége 40-

50%. Prospektív vizsgálat igazolta a ”risk adapted” kemoterápia létjogosultságát nagy 

kockázatú, klinikailag herére lokalizált daganatos betegekben. Két BEP kezeléssel fázis II 

vizsgálatban 115 beteg kezelése kapcsán 2 betegséggel kapcsolatos halálozást észleltek [34]. 

Jelenleg az RLA szisztematikus elvégzése nem ajánlott, ennek ellenére normális marker 

értékek mellett, nagyfokú teratoma komponens vagy teratocarcinoma jelenléte esetén, egyedi 

elbírálást és a beteg megfelelő felvilágosítását követően indikált lehet [35]. 

 

Metasztatikus csírasejt daganatok kezelése  

 

A jó prognózisú csoportban jelenleg két kezelés ajánlható: három ciklus BEP vagy 4 ciklus 

EP kemoterápia. Egy francia tanulmány igazolta a 4 EP és 3 BEP egyenértékűségét. [36]. A 

közepes prognózisú csoportot jelenleg úgy kell kezelni, mint a rossz prognózisú daganatokat. 

Nincs kialakult egységes kezelési stratégia. Multicentrikus, randomizált, prospektív 

tanulmány vizsgálja a paclitaxel és BEP kombináció versus BEP kezelés hatékonyságát 

(EORTC trial). Rossz prognózisú betegekben igazolták az elsődleges kezelésként adott 4 BEP 

nagyobb hatékonyságát a 4 VPB-vel szemben [37] és kiterjedt betegség esetén szignifikánsan 

jobb túlélést közöltek a BEP kezelés javára. (p=0,002). Jelenleg a 4 BEP az ajánlott kezelés, 

de csak akkor elegendő, ha a beteg marker értékei a felezési időnek megfelelő mértékben 

csökkennek, és a klinikai kép is ennek megfelelően javul. Randomizált vizsgálat nem igazolta 

a cisplatin dupla dózisának nagyobb hatékonyságát [38]. A bleomycin ifosfamiddal történő 

helyettesítése, valamint a hetente alkalmazott indukciós kezelés sem növelte a hatékonyságot 

[39]. A kezelés kellő tapasztalattal rendelkező centrumokban alkalmazandó a túlkezelés vagy 

a korai kemoterápiás váltás elkerülése végett.  

Nemzetközi, multicentrikus, prospektív tanulmányban nem igazolódott a”first-line” nagy 

dózisú kemoterápia előnye a konvencionális kezeléssel szemben. Így egyelőre minden 

prognosztikai csoportban a standard a 3 illetve 4 BEP kezelés [40]. 
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 Kezelés sikertelen első vonalú kemoterápia után  
 
Az elsődleges kemoterápia sikertelenségének valószínűsége a jó és közepes prognózisú 

csoportban 10-20%, rossz prognózis esetén 50% [41]. A visszaesés valószínűsége komplett 

remissziót követően csak 5-7% [42]. Ha a relapsus idején a marker értékek normálisak, a 

választandó kezelés az észlelt elváltozás sebészi eltávolítása. Ha a marker koncentráció 

emelkedett, a standard kezelés a VeIP vagy VIP kombináció. E kezelések után a CR 50%, de 

a gyógyulás nem éri el a 20-25%-ot. A prognosztikai faktorok a következők: két évnél 

kevesebb progressziómentes intervallum, teljes remisszió az elsővonalú kezelés után, 

emelkedett marker értékek (AFP >100 ng/ml és/vagy HCG >100 IU/l) a relapsus idején. 

Három faktor jelenléte rossz prognózist, egy faktoré jó prognózist jelent [43]. 

Másodlagos kezelés utáni reziduum sebészileg távolítandó el. Standard elsővonalú kezelést 

követő relapsusban az intenzifikált kemoterápia nagyobb hatékonysága a konvencionális VeIP 

kezeléssel szemben nem igazolódott (IT-94) [44]. A nagydózisú terápia jelenleg nem rutin 

kezelési eljárás. Új lehetőséget a TIP (paclitaxel, ifoszfamid, cisplatin), a GEMOX 

(gemcitabine, oxaliplatin), valamint a paclitaxel-GEMOX kombináció jelenthet [45,46]. A 

gemcitabine, paclitaxel és cisplatin kombinációval is történtek vizsgálatok. [47]. Ez utóbbi 

kezelések Magyarországon jelenleg rutin kezelésként nem elérhetőek. 

 

2.1.4. A kezelés főbb, korai és késői következményei  
 
A kemoterápia akut mellékhatásait, az émelygést és hányást az 5-HT3 és dexamethason 

alkalmazásával ma már viszonylag jól ki tudjuk védeni [48]. Az akut nephrotoxikus hatást, 

mely szinte minden betegben jelentkezik, erőteljes hidrálással és mannisol alkalmazásával 

tudjuk elkerülni. Az ifosfamid fokozhatja a cisplatin nephrotoxikus hatását. Klinikai 

tanulmányok vizsgálják az amiphostine illetve a flavonoidok nephroprotektív hatását [49]. 

Mieloszuppresszio, mely elsősorban a fehérvérsejtek számának csökkenésében és lázas 

neutropeniákban nyilvánul meg, VeIP kezelés mellett gyakrabban fordul elő, mint BEP 

kezelés esetén [50]. Anaemia szinte minden betegnél kialakul, de ritkán teszi szükségessé 

transzfúzió adását [51]. Súlyos thrombopenia elsődleges kezelésnél ritkábban, salvage kezelés 

esetén viszont már gyakrabban fordul elő. 

Mivel a heretumoros paciensek betegségük kialakulásakor általában csak 25-35 évesek és a 

gyógyult betegek várható élettartama megegyezik kortársaikéval, a kezelés késői 

következményeit intenzíven vizsgálják.[52-54]. A kezelés okozta késői komplikációk 
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csökkentésével elkerülhető az életminőség romlása, a másodlagos morbiditások gyakoribbá 

válása és a késői toxicitások kezelésére költött források is csökkenthetők Másodlagos 

leukémia nagyobb előfordulási gyakoriságát figyelték meg, ha a betegek 2000 mg/m2-nél 

nagyobb etoposid kezelésben (high-dose kezelés) részesültek [55]. 

 A kezelés elsődleges következménye a fertilitás csökkenése, ami spermakonzerválást tehet 

szükségessé. Megelőző hypofertilitás esetén valószínűbb a kemoterápiát követő aspermia 

veszélye. Az RLA az esetek jelentős részében az ejakulátoros ideget kímélő sebészeti 

technika ellenére is az ejakuláció zavarához vezet. A beteg életminőségét befolyásoló késői 

szövődmények: szív és érrendszeri szövődmények, anyagcsere és hormonális változások, 

neurológiai és érbetegségek - elsősorban Raynaud szindróma -, vesefunkció károsodása, 

második daganat megjelenése, szexuális zavarok, tüdőfibrózis és halláskárosodás [52-54]. A 

legfőbb prognosztikai tényező a késői toxicitás kialakulása szempontjából a cisplatin 

kumulatív dózisa. 400 mg/m2 kumulatív dózis felett az oto-, a neuro- és a gonadalis toxicitás 

gyakorisága egyaránt megnő, és a betegek állapotukat szubjektíven is rosszabbnak ítélik [54]. 

Mindazonáltal a késői szövődmények bármennyire jelentősek is, nem mérhetők a 

heredaganatos betegek gyógyíthatóságának hatalmas eredményéhez [20].   

 

2.2. Cisplatin 

 

A cisz-[Pt(NH3)2Cl2] összetételű, a gyógyászatban cisplatin néven számontartott 

fémkomplexet 1964-ben Barnett Rosenberg állította elő és vizsgálta biokémiai hatását [56]. 

Bár a vegyület már Peyron kloridja néven 1844-től ismert volt (Michel Peyron), és később 

Alfred Werner is felhasználta a komplexek geometriáját elemző munkája során, biológiai 

vizsgálatok nem történtek. Rosenberg és munkatársai a váltakozó elektromos erőtér 

Escherichia coli baktériumokra gyakorolt hatását tanulmányozták, és kísérleteikben 

baktériumtenyészeteken különböző körülmények között vezettek át váltakozó erősségű 

elektromos áramot. Megfigyelték, hogy akkor (és csakis akkor), ha ektródként platinát, „inert” 

elektrolitként pedig ammónium-kloridot használnak, a baktériumok osztódása megállt. Ebből 

rájöttek, hogy a sejtosztódás megszűnését nem az elektromos erőtér okozza. Hosszú 

kutatómunka során sikerült azonosítaniuk a sejtosztódás gátlásáért felelős vegyületet, a 

cisplatint, amelyről kiderült, hogy +4-es oxidációs állapotú központi iont tartalmazó cisz-

[Pt(NH3)2Cl2] semleges komplex. [57]. A transz változatnak - meglepő módon - nem volt 

ilyen hatása. [58,59,60]. 
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1. ábra. A cisplatin kémiai szerkezete 

 

A cisplatin felfedezése után számos kutatócsoport figyelme fordult a fémkomplex felé. 

Kiderült, hogy kemoterápiás készítményként a cisplatin alkalmas lehet daganatos 

megbetegedések kezelésére. 1972-ben meg is kezdődött a vegyület hatékonyságának és 

alkalmazhatóságának klinikai vizsgálata. Az eredmények azt mutatták, hogy alkalmazásával 

elsősorban here, petefészek, húgyhólyag valamint fej-nyaki és nem kissejtes tüdődaganatok 

kezelése valósítható meg hatékonyan, így 1978-ban az Egyesült Államokban klinikai 

alkalmazásba került és napjainkban is megtalálható a daganat-ellenes kemoterápiás szerek 

között [61].  

A szervezetbe vénásan bejuttatott cisplatin a véráramba jut. Itt elég nagy a kloridion 

koncentráció ahhoz, hogy meggátolja más ligandumok koordinációját a fémcentrumhoz [28].  

A sejthártyához érve a komplexnek át kell jutnia a sejtmembránon. Az még a mai napig sem 

teljesen tisztázott, hogy az átjutás egyszerű diffúzióval, aktív vagy passzív transzporttal 

valósul-e meg [62]. A sejten belüli térben a kloridion koncentráció kisebb (4 mM), mint a 

sejten kívül, így lejátszódhat a fémkomplexben a kloridionok – vízmolekulák cseréje. Ez 

utóbbi reakció során alkilezési reakcióra képes hidratált platinakomplex képződik 

(monohydrated complex=MHC) [63,64]. Az így keletkező komplexek már képesek eljutni a 

genomiális vagy a mitochondrialis DNS-lánchoz, ahol ki tudják fejteni hatásukat. A 

platinakomplexek jelentős része a DNS kettős spiráljához kapcsolódik [59]. A cisplatinnal 

kezelt sejtkultúrából kivont DNS enzimatikus és egyéb biokémiai lebontása során sikerült 

megállapítani, hogy a kettős spirálon melyek a legfontosabb koordinációs helyek [65]. Mind 

az in vivo, mind az in vitro kísérletek azt mutatták, hogy a bejuttatott cisplatin nagy része, kb. 

70%-a, két szomszédos guanin N(7)-atomjához kötődik. A kialakuló 17-tagú makrokelátot az 

ammónia és a guanin oxocsoportjai között kialakuló hidrogénkötések stabilizálják. [63]. A 

cisplatin koordinációja miatt a DNS háromdimenziós szerkezete megváltozik, a hélix 

megtörik [66], és beindul a programozott sejthalál, az apoptosis folyamata. Későbbi 

vizsgálatok kimutatták, hogy nem csak a DNS-hez, hanem az RNS-hez és a sejt működéséhez 

elengedhetetlenül szükséges fehérjékhez is hozzákötődik, amely folyamatok szintén segítik az 

apoptosis beindulását [67], és magyarázhatják a cisplatin egyes mellékhatásait. A vegyület 
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klinikai alkalmazását korlátozzák a dózisfüggő mellékhatások: az émelygés, a hányás, a 

nephrotoxicitás, a perifériás neuropathia és az ototoxicitás. 

 

2.3. A cisplatin halláskárosító hatása 

 

Az aminoglikozid antibiotikumok visszaszorulásával, illetve vérszintjük monitorozásának 

lehetőségével a fejlett világban a legjelentősebb ototoxikus gyógyszerré a cisplatin vált. 

A cisplatin ototoxicitását széles körben vizsgálták hagyományos audiológiai vizsgáló 

módszerekkel [53,54,68-72], és azt találták, hogy elsősorban fülzúgást és szenzorineurális 

halláscsökkenést okoz. A kialakult halláscsökkenés dózisfüggő, kumulatív, kétoldali és 

legtöbbször végleges. Kezdetben a magas hangok területén jelentkezik, majd a mélyebbek 

felé progrediál [69]. A beadás módjától, valamint az egyszeri és a kumulatív dózistól függően, 

az incidencia 11 és 91 % között mozog [73,74]. Az interindividuális különbségek azonos 

dózis mellett is igen jelentősek [75]. Norvég kutatók kimutatták, hogy a cisplatint detoxikáló 

enzim (glutation-S-transferáz) genetikai variabilitása fontos szerepet játszik a vegyület 

halláskárosító hatásának kialakulásában. A szerzők a glutation-S-transzferáz (GST) 

toxikogenomikájának vizsgálata során azt találták, hogy négyszer rosszabb audiometriai 

eredmény mutatható ki azokban a betegekben, akik a glutation-S-transzferáz GSTP1 105 A/G 

polimorfizmusa tekintetében a vad típusú allélra nézve homo- vagy heterozigóták. [76]. 

A rizikófaktorokkal kapcsolatban az irodalom ellentmondó. Egyes szerzők szerint az életkor 

és a korábbi zajterhelés is befolyásolja az előfordulási gyakoriságot [77], míg mások nem 

találtak ilyen összefüggéseket [74]. A halláskárosodás első jelei 270 mg/m2 kumulatív dózis 

felett észlelhetők, elsősorban a magas frekvenciákon [78]. 450 mg/m2 kumulatív dózisnál 

pedig már a betegek 88%-ában mutatható ki magas frekvenciákon (≥4 kHz) a hallás 

csökkenése [79]. Az irodalom a cisplatin okozta halláskárosodás csak sporadikus és nem 

teljes felépülését, írja le. [68,80,81], ellentétben a fülzúgással mely a kemoterápia befejezése 

után gyakran elmúlik. A halláscsökkenés első jelei a kezelés 3-4. napján jelentkeznek (15-65 

dB között). Kisebb napi cisplatin dózis azonos összdózis mellett is kisebb halláskárosodást 

okoz, mint a nagyobb napi dózis [74,75,82,]. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy milyen 

anatómiai, élettani és biokémiai folyamatok hozzák létre a cisplatin okozta halláskárosodást. 

A leggyakrabban talált szövettani eltérés a főleg a bazális membránon elhelyezkedő külső 

szőrsejtek (OHC) [83], majd később a belső szőrsejtek (IHC) és a hozzájuk kapcsolódó 

idegek degenerációja, [84,85] melyet elsősorban a feszültségérzékeny kalciumcsatornák 

elzáródása okoz [86].  Néhány szerző szerint ehhez a megváltozott magnézium-anyagcsere is 
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hozzájárul [87]. A folyamat előrehaladása során sérül a stria vascularis [88], a ganglion 

spirale [89] és a membrana tectoria [90]. Nagy dózisú platina adása után az endolymphaticus 

potenciál csökkenése figyelhető meg, mely 3 nap elteltével, állandósuló akut hallásromlással 

jár [91]. Ezzel szemben a többszöri kis dózisú cisplatin elsősorban a külső szőrsejteket 

károsítja, melynek következményei lassabban alakulnak ki. A cisplatin erősen kötődik a 

fehérjék sulfhidrid csoportjaihoz és ily módon, csökkenti a belső fülben a gluthation 

rendszerhez tartozó antioxidánsok szintjét [92]. Ez hozzájárul a sejtek pusztulásához, hiszen a 

gluthation rendszer antioxidánsain keresztül védi a sejteket a peroxidációtól. Az intracellularis 

antioxidánsok mennyisége az apikális és a bazális sejtekben különböző, ami magyarázhatja az 

apikalis és bazális sejtek pusztulása közti különbséget [93].   

 

2.4 A hallás élettana 

  
A hallórendszer olyan komplex érzékszerv, amely a fizikai ingereket elektrofiziológiai 

ingerekké alakítja át, majd  ezeket az elektromos jeleket érzetté dolgozza fel. 

 

 
 

2. ábra. A hallószerv, a külső, a középső és a belső fül felépítése 
               Kép forrása: www.nlm.nih.gov/medlineplus
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A külsőfül két részre osztható: a fülkagylóra és a külső hallójáratra. Mindkét rész ugyanazt a 

célt szolgálja: a hanghullámokat terelik a külsőfül-középfül határát képező dobhártyára. A 

fülkagyló a külső hallójáratba (meatus acusticus externus) vezeti a hanghullámokat, ahol azok 

a dobhártyát (membrana tympani) rezegtetik meg. A külsőfülnek a hanginger lokalizálásában 

és a hang erősítésében van szerepe. 

 A középfül a membrana tympani mögötti, levegővel teli üreg a halántékcsontban, amely a 

fülkürt (tuba auditiva) útján az orrgaratba nyílik, és így kapcsolatban áll a külvilággal. A 

középfülben helyezkedik el a három hallócsontocska, kívülről befelé a következő sorrendben: 

a kalapács (malleus), az üllő (incus) és a kengyel (stapes). A hallócsontok szerepe a 

mechanikai rezgés továbbítása a belsőfülhöz. Az ovális ablak mögött a csontos labyrinthust 

kitöltő perilympha helyezkedik el, ami összetételében az extracelluláris folyadékhoz hasonlít. 

A hallócsontok az „impedanciatranszformátor” szerepét töltik be, feladatuk a hang minél 

kisebb energiaveszteséggel történő átvitele alacsony hullámimpedanciájú közegből (levegő) 

magas hullámimpedanciájú közegbe (perilympha). Az impedanciatranszformáció nélkül a 

hanghullámok jelentős része visszaverődne az ovális ablakról, aminek következtében a fül 

érzékenysége jelentősen, kb. 20 db-lel csökkenne. Az impedanciaillesztés egyrészt annak 

köszönhető, hogy az energia a nagy felületről a kis felületre (dobhártya : ovális ablak = 55 

mm2 : 3,2 mm2) tevődik át (kb 17-szeres erősítés), másrészt pedig annak, hogy a hallócsontok 

emelőkarrendszere az ovális ablakra ható erőt mintegy 1,3-szeresére növeli (optimális 

hatásfok 1-2 kHz esetén). A transzformáció együttesen mintegy 24-26-szoros. A középfülben 

a musculus tensor tympani és a musculus stapedius az alacsony frekvenciájú hangátvitel 

bizonyos fokú gyengítésére képes. Reflexesen állandó szinten tartják az alacsony frekvenciák 

intenzitását, védelmet biztosítanak a túl hangos hangok ellen, a középfülben bizonyos 

rezonanciákat csillapítanak, és alacsonyabb frekvenciájú hangok magasabb frekvenciájúakat 

maszkírorozó hatását mérséklik. A reflexek 70-80 dB felett váltódnak ki és latenciaidejük 

relatíve hosszú (10 ms felett) így a hirtelen erős és rövid zajokkal szemben nem védenek [94]. 

 A belső fül (labyrinthus) két részből áll, amelyek közül az egyik körülfogja a másikat. A 

csontos labyrinthus az os temporale pars petrosájában lévő csatornarendszer, amelyben 

perilymphának nevezett folyadékkal körülvéve helyezkedik el a hártyás labyrinthus. Ez utóbbi 

nagyjából ugyanolyan alakú, mint a csontos labyrinthus, de endolymphával van kitöltve. A 

két kompartment egymással nem közlekedik; a perilympha összetételében az extracelluláris 

folyadékra hasonlít (magas [Na+] és alacsony [K+]), az endolympha pedig az intracelluláris 

folyadékra (alacsony [Na+] és magas [K+], . Viszont a fő anion a plazmához hasonlóan Cl- 
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[95], ami legalábbis elvben, nem segíti elő a platina biotranszformációját MHC formává.  A 

labyrinthus hallás szolgálatában álló része a cochlea, amely egy tekercsszerűen felcsavarodó 

cső; emberben 35 mm hosszú és 2¾ csavarulata van. Lumenét teljes hosszában három részre 

osztja a membrana basilaris és a Reisner-hártya. Ezek a részek a scala vestibuli, a scala media 

és a scala tympani. A scala vestibuli és a scala tympani perilymphát tartalmaz. Ez a két 

kompartment tulajdonképpen nem is kettő, hanem egy, mert a csiga csúcsánál, a helicotremán 

át közlekednek egymással (3. ábra). 

 

 

  

      
  

3. ábra. A cochlea felépítése és átmetszete a Corti szervvel  
              (GN Otometrics Taastrup, Dánia hozzájárulásával) 
 

A középső cochleáris kompartment a hártyás labyrinthust képező scala media endolymphát 

tartalmaz, és a másik két scalával nem kommunikál. A scala media legfontosabb 

jellegzetessége, hogy magába foglalja a hallás szervét, a Corti-szervet, amelyben a 

hallóreceptor funkciót ellátó szőrsejtek találhatók. Ez a szerv a csiga csúcsától a bázisáig 

terjed, vagyis ugyancsak spiralis alakú. A szőrsejtek nyúlványai átfúrják a merev, hártyaszerű 

lamina reticularist, amelyet a Corti-féle pillérsejtek támasztanak alá. A szőrsejtek négy sorban 
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helyezkednek el: három sorban a külső szőrsejtek, a pillérsejtek által alkotott Corti-alagúttól 

laterálisan, és egy sorban a belső szőrsejtek az alagúttól mediálisan. A cochleában 13 400 

külső és 3400 belső szőrsejt található. A szőrsejt sorokat a vékony, viszkózus ugyanakkor 

rugalmas membrana tectoria borítja. Ebbe vannak beágyazva a külső szőrsejtek ciliumai, a 

belső szőrsejtekéi azonban nem. A szőrsejtek bázisa körül faágszerűen elágazódó afferens 

neuronok sejttestjei a ganglion spiraléban vannak. Békésy György szerint (1961, Nobel díj) a 

hanginger keltette perilympha nyomásingadozás a membrana basilaris maximális kitérését 

egy frekvenciaspecifikus helyen hozza létre. Szemléletbeli változást jelentett a hallószerv 

passzív modelljének elméletével szemben egy aktív mechanizmus feltételezése [96,97,98]. Az 

aktív modell lokális energia befektetéssel magyarázza a membrana basilaris mozgásainak 

szelektív erősítését. [99,100]. A Corti-szerv szőrsejtjeinek apikális végét a lamina reticularis 

mereven tartja, és a külső szőrsejtek ciliumai a membrana tectoriába vannak beágyazva. 

Amikor a kengyel mozog, mindkét hártya (Reisner-hártya és membrana basilaris) azonos 

irányba, de különböző tengely körül leng ki, így nyírófeszültség jön létre, ami meghajlítja a 

szőröket. A belső szőrsejtek ciliumai nincsenek beágyazva a membrana tectoriába; úgy tűnik, 

hogy ezeket a membrana tectoria és az alatta levő szőrsejtek közötti folyadék mozgása hajlítja 

[101, 94] (4. 5. ábra). 

 
4. ábra. A Corti szerv felépítése, egy sor IHC elsősorban afferens rostokkal, és három sor  
             OHC elsősorban efferens rostokkal ellátva.  
             (GN Otometrics Taastrup, Dánia hozzájárulásával) 
 
A szőrsejtek két folyadék kompartmentet választanak el egymástól. A szőrsejtek bázisával a 

scala tympaniban helyet foglaló perilympha érintkezik, a sterociliumok az endolympha-térbe 
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nyúlnak bele. A kettő közötti permeabilitási barriert a szőrsejtek és a közöttük elhelyezkedő 

különböző támasztósejtek alsó harmada képezi. Az endolympha szekréciós termék, a scala 

media laterális falán elhelyezkedő stria vascularis sejtjei választják ki. Az endolympha és a 

perilympha között elektromos potenciálkülönbség van: az endolympha mintegy 80 mV-tal 

pozitívabb a perilymphánál (endocochlearis potenciál). Még nagyobb az elektromos 

potenciálkülönbség az endolympha és a sejt eleve negatív belseje között: az érték kb. 150 mV. 

A stereociliumok csúcsán mechanosensitiv kationcsatornák vannak A stereociliumok 

elhajlása a mechanosensitiv ioncsatornák megnyílását indukálja.   

A nyitott csatornán a sejtbe főleg K+ áramlik be [102]. Az endolympha és a sejt intracelluláris 

folyadéktere között koncentrációkülönbség nincs, a K+-ot a kb. 150 mV-nyi elektromos 

potenciálkülönbség hajtja be. Nyugalmi körülmények között a csatornák kb. 15%-a nyitott 

állapotban van, ami egy bazális depolarizációt hoz létre. A mechano-elektromos transzdukció 

hatására létrejövő depolarizáció miatt a sejtek bazális felszínéhez közeli feszültségfüggő Ca2+-

csatronák megnyílnak, és az endolymphából Ca2+ áramlik be a sejtbe. A Ca2+-jelnek a  külső- 

és a belső szőrsejtekben eltérő hatása van. Az izomelemeket, aktin rostokat tartalmazó, tehát 

összehúzódásra képes külső szőrsejtekben a Ca2+-jel aktiválja a citosceletont. A „kontraháló” 

szőrsejtek elmozdítják a membrana tectoriát, ezzel a passzív vándorló hullám 

amplitúdómaximumának helyén növelik a kitérés nagyságát, és élesebbé teszik a hangolást  

(6. ábra) [101,103,-105]. Ez az aktív bidirekcionális transzdukció a szomszédos belső 

szőrsejtet érzékenyíti, ennek ciliumai térnek ki a legnagyobb mértékben. A belső szőrsejt 

ingerküszöbe 50-60 dB-el magasabb, mint a külső szőrsejté, a bidirekcionális transzdukció 

nélkül a szokványos hangnyomás szinteken nem alakulna ki megfelelő mértékű kitérés a 

ciliumokban, így hangérzet sem. A belső szőrsejtekben az ide-oda kitérés oszcilláló 

depolarizációt hoz létre (váltóáramú komponens), ugyanakkor mivel a két depolarizáló irányú 

kitérés között a repolarizáció nem teljes, a depolarizációnak és a következményes Ca2+-

áramnak egyenáramú komponense is van. Ezekben a sejtekben az intracelluláris Ca2+ 

emelkedése transzmitterleadást eredményez, melynek intenzitása a Ca2+-jelhez hasonlóan 

oszcilláló jellegű. A transzmitter a glutamát. [106]. A belső szőrsejtek ingerületüket a 

ganglion spiraléban elhelyezkedő bipolaris afferens neuronok apikális dendritjének adják át 

(4.ábra). 
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5. ábra. A külső szőrsejtek (OHC), szabályos rendben helyezkednek el. Aktív mozgásukkal 
energiát adnak át a belső szőrsejteknek (IHC). (GN Otometrics Taastrup, Dánia 
hozzájárulásával) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra Külső ingerre a szőrsejtek aktív összehúzódással válaszolnak. A „kontraháló” 
szőrsejtek elmozdítják a membrana tectoriát. (GN Otometrics Taastrup, Dánia 
hozzájárulásával) 
 
 
2.5. Pathologiás folyamatok a cochleában: ototoxikus gyógyszerek  

 

A halláskutatás egyik fő vonalába tartozó ototoxikus antibiotikumok hatásmechanizmusának 

vizsgálatában többféle elmélet születet. A legtöbbet vizsgált aminoglikozidok, feltehetőleg 
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nem közvetlenül károsítják a belső fület, hanem egy citotoxikus lebontási termékük révén 

[107]. Ez az anyag a belső fülben elsősorban a külső szőrsejteket károsítja, de a folyamat 

előrehaladtával belsők is sérülhetnek [108]. A károsodás a csiga bazális kanyarulatában 

kezdődik és halad az apikális felé [109]. Izolált külső szőrsejtekben kimutatható az 

antibiotikum okozta feszültségfüggő calcium csatorna gátlása [110,111].  Egy másik elmélet 

szerint ezek a gyógyszerek a külső szőrsejt és a medialis efferens közötti szinapszisban lévő 

kolinerg receptoron hatnak, ahol a preszinaptikus muszkarinikus receptorokon az acetilkolin 

felszabadulás negatív kontrollját gátolják, ami nagyobb mennyiségű acetilkolin 

felszabaduláshoz vezet [112]. Az aminoglikozidok között szerepelnek vestibulotoxikus szerek 

is (gentamicin, streptomycin, tobramycin), melyek a crista ampullaris szőrsejtjeit, valamint a 

sacculus és az utriculus maculáját károsítják. Az I típusú szőrsejtek érzékenyebbek, mint a II 

típusúak [113].  A külső szőrsejtek pusztulása elsősorban apoptosis (programozott sejthalál) 

révén valósul meg.  Az apoptosis gyulladásos reakció nélkül tünteti el a sérült szőrsejteket, 

majd a Corti szervben így felszabadult területre a környező támasztósejtek kúsznak be, ami 

gyakorlatilag egy heget képez a lamina proprián. [114]. Az apoptosis mellett- igaz ritkábban- 

több kutató a necrosis lehetséges szerepét is felvetette. Úgy tűnik, hogy habár különböző 

mértékben, de mindkét folyamat szerepet játszhat a sejtpusztulásban, a kettő arányát az 

aminoglikozid dózisa is befolyásolhatja [115,116].   

 A kacs-diuretikumok ototoxicitását számos kiadványban igazolták [117,118]. Mind tinnitus, 

mind középfrekvenciás hallásvesztés, mind pedig vertigo jelentkezhet furosemid 

használatakor.  A kacs-diuretikumok a stria vascularist károsítják, blokkolják a KCl 

transzportját a marginális sejtekből, mely a sejt dehidrációját okozza [119], valamint az 

endolympha ionösszetételének megváltozása az idegelemek, így többek között a külső 

szőrsejtek polarizációs eltolódását eredményezi [120]. Más ototoxikus szerekkel adva egymás 

halláskárosító hatását potencírozzák, így ezek kombinációja kerülendő.   

 A kinin volt az elsőként ismert ototoxikus szer. Főként idős embereknél nagy dózisban 

használva tinnitusról és halláscsökkenésről számoltak be. Később felváltotta a chloroqunine, 

mely hasonlóan ototoxikus. A belsőfülben vasokonstrikciót okoz, melynek következménye 

ischémiás károsodás [121]. Intravénásan alkalmazva nagy százalékban okoz halláscsökkenést, 

ami még mindig probléma a szegény országokban a malária kezelése során. 

 

 

2.6. Az otoakusztikus emisszió: 
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1948-ban Gold megállapította, hogy az addigi passzív hallásmodell, mely Békéssy György 

modelleken és kadavereken végzett megfigyelései alapján fogalmazódott meg, nem 

magyarázza a cochlea nagy érzékenységét, széles dinamikus tartományát, nagyfokú 

frekvenciaszelektivitását. Méréseket végzett a cochlea rezonációs képességének 

meghatározására, majd az eredmények alapján feltételezte, hogy a cochlea nem lineáris 

szélesen hangolt és erősen csillapított, hanem egy pozitív visszacsatolással működő aktív 

erősítő mechanizmusnak köszönhetően jól rezonál. A pozitívan visszacsatolt rendszer csak 

úgy működhet, ha az intenzitás növekedésével egy bizonyos szint felett egyre gyengébben 

erősít (non-linearis). Gold elmélete alapján azt is valószínűsítette, hogy a cochleában 

elektromechanikus folyamat révén mechanikus energia keletkezik, mely retrográd úton 

kijuthat a külső hallójáratba és ott mérhető [122]. Az otoakusztikus emisszió (Kemp 

1978)[123] és a külső szőrsejtekben az aktin felfedezése [124] direkt bizonyítékát adta a 

cochleában létrejövő aktív erősítő folyamatnak. David Kemp először 1978-ban írta le az 

otoakusztikus emissziót (OAE). Ez a hangjelenség click inger hatására, a külső szőrsejtek 

aktív motilitásából származó membrana basilaris vibráció, amely az ép hangvezető rendszeren 

keresztül eljut a külső hallójáratba, ahol intenzitását mérni tudjuk (7. ábra). A mérést 

átlagolási technikával az inger után több mint 5 ms latenciával lehet elvégezni. A kiváltott 

emisszió kezdetét nem lehet megállapítani, mert az inger 2,5 ms-ig tartó utórezgései miatt ez 

alatt az idő alatt nem lehet mérni, de ezt követően már mérhető emisszió. Kemp 

megállapította, hogy a jelenség az emberi fülhöz hasonló impedanciájú üregben, ill. nagyfokú 

percepciós nagyothallásban szenvedő betegeken nem váltható ki. Ezekkel a kísérletekkel 

bizonyította, hogy az emisszió nem valamiféle szűrt visszhang, vagy műtermék. A középfül 

nagyfokú mechanikus csillapítottsága miatt nem tartotta lehetségesnek, hogy a középfülből 

származó jelenségről lenne szó [123]. A jelenség alacsony intenzitású inger esetén non-

linearis növekedést mutat, vagyis az inger erősségét fokozva, a jelenség amplitúdója nem 

növekszik lineárisan [125]. Ez aktívan szabályozott élettani eredetre enged következtetni. 

Kemp már akkor feltételezte, hogy a cochlea élettani működése, az akusztikus inger aktív 

erősítése során létrejövő hangjelenségről van szó, és megemlítette az aktint tartamazó külső 

szőrsejtek szerepét is. 

Az otoakusztikus emisszió (OAE) mérése a klinikumban nagyfokú érzékenysége, gyorsasága, 

non-invazivitása miatt jól alkalmazható diagnosztikai- és szűrő módszer. A belső fület illetve 

a külső szőrsejteket károsító folyamatok jól nyomon követhetőek az OAE változásában, és 

ezen változásokból következtetni lehet a belső fül finom struktúráinak változásaira is [126-

128]. OAE csak ép középfül esetén mérhető (7. ábra) [129,130]. 
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ris:  

 
7. ábra. Az otoakusztikus emisszió elve és mérése. 

                                         (GN Otometrics Taastrup, Dánia hozzájárulásával) 
 
 

2.7. Az otoakusztikus emisszió fajtái: 

 

Az otoakusztikus emissziók két fő csoportra, spontán és kiváltott emissziókra oszthatók. 

 

I: Spontán OAE (SOAE) 

II: Kiváltott OAE (Evoked OAE, EOAE) 

1. Tranziens otoakusztikus emisszió (TOAE) 

2. Stimulus frekvencia otoakusztikus emisszió (SFOAE) 

3. Disztórziós kombinációs hangemisszió (Distorsion Product OAE, DPOAE) 

 

A négy típus közül a vizsgálataink során általunk is használt SOAE-t, a TOAE-t és  

DPOAE-t ismertetem részletesen: 

 

I. Spontán otoakusztikus emisszió (SOAE):  

Definició: Keskeny frekvenciasávú akusztikus energia, mely külső inger nélkül, természetes 

körülmények között keletkezik a cochleában és a külső hallójáratban felfogható. Az 

egészséges fülek 25-70%-ában mutatható ki. [131-133]. A SOAE ún. „place fixed emission”, 

a basilaris membrán egy bizonyos helyének körülírt aktivitása hozza létre. Clark és 
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munkatársainak kísérlete jól megvilágítja a SOAE egyik lehetséges kialakulásának módját 

[134]. Zajkárosodás után csincsillákon SOAE-t észleltek, mely külső hangokkal 

szuprimálható volt. Morfológiailag kimutatható volt a Corti szerv többszörös permanens, 

histopatológiai módszerekkel kimutatható károsodása, ezek helye a cochleában egybeesett a 

SOAE keletkezési helyével, melyet a SOAE frekvenciájából kalkuláltak. Distorziós emissziós 

mérésekkel a károsodott területtel szomszédos területek vibrációs ingerelhetőségének 

fokozódását észlelték. Tehát a Corti szerv pontszerű károsodása facilitálhatja a SOAE 

létrejöttét, feltehetőleg a károsodással szomszédos területek non-linearis szabályozó 

mechanizmusainak károsodása révén. 

Mérése: Nagy érzékenységű alacsony zajszintű mikrofont csatlakoztatnak a külső 

hallójárathoz a mérési térfogat csökkentése érdekében. A testből származó alacsony 

frekvenciájú zajokat szűrővel kiszűrik, a külső hallójáratban uralkodó hangrezgést erősítés 

után „fast-Fourier transzformációval” frekvenciakomponenseire bontják és a 

frekvenciaspektrumot néhányszor átlagolják [135]. Ez kiszűri a véletlen csúcsokat (műtermék 

kiszűrés). 

Amplitudó és frekvencia: A SOAE -10 és +20 dB SPL közé esik.[132] Ennek magyarázata 

talán, hogy valamilyen belső szabályozó mechanizmus megakadályozza, hogy nagy energiájú 

emisszió jöjjön létre. A frekvencia általában 0,5-6 KHz között van, de leggyakrabban 1-2 kHz 

közé esik (5. ábra) [136]. Az amplitudóval ellentétben a frekvencia általában stabilitást mutat, 

hónapok alatt is csak 0,4-1% változás észlelhető (place fixed emission) [137]. 

Klinikai alkalmazás: Mivel a SOAE még nagyon érzékeny mikrofonnal is csak az egészséges 

fülek kb. 30-70%-ában észlelhető, klinikai alkalmazása még nem alakult ki. Mivel azonban 

időben stabil, ha jelen van, alkalmas lehet a cochlea apróbb változásainak monitorozására és 

követésére [137]. 
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5. ábra: Spontán otoakusztikus emisszió (saját mérés)   

 

                  II .       Kiváltott otoakusztikus emisszió: 

 

II.1 Tranziens otoakusztikus emisszió: 

Definició: Rövid ideig tartó hanginger (min: 80-100 usec, max: 7-8 msec) hatására a 

cochleában keletkező alacsony energiájú hangrezgés, mely a külső hallójáratban mérhető. 

Mérése: a külső hallójáratba légmentesen mérőfejet illesztenek, mely hangforrást és mikrofont 

tartalmaz. Az inger kezdete után általában 20-40 ms-os időablakban ábrázolják a külső 

hallójáratban mérhető hangnyomást előerősítés, átlagolás és szűrés után (6. ábra). A TOAE 

nonlinearitását fel lehet használni arra, hogy a dobhártyáról és a középfül képleteiről 

visszaverődő hangot a cochleából származó biológiai szignáltól megkülönböztessük [138].  

Előfordulása: Ma már az irodalomban elfogadott, hogy a TOAE minden egészséges 

cochleában regisztrálható [139]. Előfordulhat, hogy a TOAE annak ellenére nem észlelhető, 

hogy a cochlea ép. Ez a mérőberendezés hibájának, a vizsgált személy által generált zajoknak, 

illetve a külső hallójárat, vagy a középfül diszfunkciójának egyaránt következménye lehet.   

Amplitudó és frekvencia: A TOAE amplitudója függ a stimulus intenzitásától, a vizsgált 

cochlea sajátosságaitól, a mérőműszer felépítésétől. Továbbá a TOAE hullámformája több 

különböző frekvenciájú komponensből tevődik össze, melyek különböző amplitúdóval és 

latenciával rendelkeznek. Ezért Kemp a görbe amplitúdóját „átlag hangnyomásként” adta meg 

[123]. A TOAE spektrumát általában 500-4000 Hz közötti frekvencián mérik. Alacsonyabb 

frekvenciákat a felső légutakban keletkező alacsony frekvenciájú zaj miatt nem lehet 
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kimutatni, magasabb frekvenciák pedig az inger után olyan rövid idővel jelentkeznek, hogy 

összemosódnak az inger utórezgéseivel. 

Klinikai alkalmazás: A TOAE klinikai felhasználás több területen is lehetséges.  

• A cochlea funkciójának objektív megállapítása: 

Ép középfül esetén a halláscsökkenés percepciós komponensének gyors, objektív, non-invazív 

kvalitatív megítélése („ép-nem ép”) [123,136]. 

• A cochlea funkciójának követése: 

Tekintettel arra, hogy a mérés non-invazív, hónapokon át jól reprodukálható, gyors, emiatt 

tetszőleges számban (akár naponta) ismételhető, valamint arra, hogy a cochlea károsodását 

korábban kimutatja, mint a hagyományos hallásvizsgálat a módszer alkalmas a cochlea 

funkció monitorozására ototoxikus ill. zajkárosodás esetén. [140,141,142] 

A klinikai alkalmazás korlátai: Ellentétben a DPOAE-val, a TOAE nem frekvenciaspecifikus 

vizsgálat, de ennél is komolyabb gondot jelent, hogy 30 dB-nél nagyobb halláscsökkenésnél a 

reprodukálhatóság erősen csökken, súlyosan halláskárosodott betegeknél (hallásküszöb 50 

dB-nél magasabb) pedig emisszió egyáltalán nem váltható ki.  Ezen betegek követésére az 

OAE nem alkalmas. 

 

 

 
  

 6.ábra. Tranziens otoakusztikus emisszió  (GN Otometrics Taastrup, Dánia hozzájárulásával) 
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II.2. Disztorziós otoakusztikus emisszió. 

Definició: A disztorziós otoakusztikus emisszió (distorsion product otoacoustic emission: 

DPOAE), (helyes magyar fordítása torzítási szorzat [94]) a belső fülben két folyamatos hang 

(f1<f2) hatására jön létre. Frekvenciája a két stimulus hang (primér hangok) frekvenciájának 

egyszerű számtani függvénye. A legnagyobb amplitúdója a 2f1-f2 DPOAE kombinációs 

hangnak van. A DPOAE ún. „wave fixed” emisszió, vagyis minden frekvencián kiváltható. 

Mérése: Hasonlóan a többi OAE méréséhez, a mérőfejet légmentesen csatlakoztatják a külső 

hallójárathoz. A mérőfej két hangforásból ((f1;f2 ) és az OAE-t felfogó mikrofonból áll. A 

mérés frekvenciánkénti lépésekben történik, majd szűrés és átlagolás után frekvenciaspektrum 

szerint ábrázolják. A vizsgált frekvenciatartomány általában 500-8000 Hz. Ez a frekvencia –

amplitúdó grafikon a normálértékek ismeretében egyfajta objektív audiogrammnak fogható 

fel  (7. ábra) [143,144,145]. 

  

  
 
7. ábra. Disztorziós otoakusztikus emisszió  
(GN Otometrics Taastrup, Dánia hozzájárulásával) 
  
Előfordulás: Altalánosan elfogadott, hogy a DPOAE 500-8000 Hz között minden egészséges 

fülben kiváltható. [143,144,146]. 

Amplitudó és frekvencia: Alacsony intenzitású stimulus esetén általában a stimulus hangoknál 

60 dB-lel kisebb amplitúdót várhatunk. [143]. A frekvencia 500-8000 Hz-ig váltható ki a 

stimulus frekvenciájától függő frekvencián. 
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Klinikai alkalmazás: A DPOAE a TOAE-hoz hasonlóan alkalmas a cochlea funkciójának 

megítélésére. Előnye, hogy az eredmény frekvencia szerinti felbontása pontosabb.  

Hátránya, hogy a mérés több időt vesz igénybe, és hogy a TOAE-hoz hasonlóan ennél  a 

vizsgálatnál is a már eleve halláskárosodott betegeknél (hallásküszöb 50 dB-nél magasabb) 

emisszió nem váltható ki, sőt 30 dB-nél nagyobb halláscsökkenésnél a reprodukálhatóság már 

erősen csökken.    

 

 2.8. A cisplatin halláskárosító hatásának vizsgálata otoakusztikus emisszióval  

 

Amikor a MEDLINE keresőjébe beírtam a „cisplatin” és az „otoacoustic emissions” 

címszavakat, 45 hivatkozást kaptam. Az első cikk 1991-ben [141], az utolsó 2006-ban [145] 

jelent meg. A hivatkozások között 26 állatkísérletet, 18 klinikai vizsgálatot és 1 összefoglalót 

találtam. A 18 humán vizsgálat közül 3 cikknek magam is szerzője vagyok. Ezeket a 

közleményeket itt külön nem ismertetem, az ezekben közölt eredményeket dolgozatom saját 

vizsgálatok fejezetében írom le.  

Plinkert és Klober 1991-ben, Beck és munkatársai 1992-ben mutatták ki, hogy az OAE a 

belső fül „minimális károsodását” előbb észleli, mint a hagyományos hallásvizsgálat 

[141,147]. Eredményeiket később számos kutatócsoport megerősítette. [148-154] Egyetlen 

olyan vizsgálatot találtam, amely ezeknek ellentmondó eredményeket ismertetett. Yardly és 

munkatársai 22 betegnél végeztek TOAE méréseket, valamint küszöbaudiometriát, és azt 

találták, hogy a küszöbaudiometria korábban jelzi a hallás változását, mint az OAE [155].  

A cisplatin okozta halláskárosodás kimutatására az OAE-n belül a DPOAE a legalkalmasabb, 

mivel elsősorban a magas frekvenciák érintettek. Stavroulaki és munkatársai gyermekek 

cisplatin okozta halláskárosodását tanulmányozták. Összehasonlították a hagyományos 

hallásvizsgálatot, a tranziens otoakusztikus emissziót (TOAE), és a DPOAE-t. Úgy találták, 

hogy a három módszer közül szűrővizsgálatként a DPOAE a legérzékenyebb [149]. 

A tanulmányozott irodalom alapján az alábbi következtetések vonhatók le:  

• Az OAE alkalmas a cisplatin okozta halláskárosodás monitorozására  

       [141,145,147-158]. 

• Az OAE érzékenyebben és korábban jelzi a belső fül változásait, mint a 

hagyományos hallásvizsgálat [141,1147-150,151-154]. 

• Az OAE gyors, nem invazív vizsgálat [141,145-158]. 

 33



• Több tanulmány is felveti, hogy cisplatin kezelés esetén az OAE-t érdemes lenne a 

normál szűrővizsgálat részévé tenni [141,145,149,150,157]. 

 

 

2.9. Az otoakusztikus emisszió mérésének feltételei: 

 

• Szabad, ép külső hallójárat (fülzsír, idegen test ne zárja el a külső hallójáratot). 

• A szonda optimálisan elhelyezve, légmentesen illeszkedjen a hallójáratba. 

• Ép dobhártya és középfül. 

• Ép működésű külső szőrsejtek 

• Csendes helyiség. (Nem kell süketszoba) 

• Nyugodtan ülő, csendes beteg  [159]. 

 
Saját vizsgálataink  
 
3. Célkitűzés 

 
Nemzetközi tapasztalat szerint a cisplatin kezelésben részesülő betegek audiológiai szűrése 

nem megoldott [161]. Ennek oka elsősorban az, hogy a hagyományos audiológiai vizsgálatok 

komoly technikai felszereltséget, képzett személyzetet, valamint sok időt igényelnek. 

Vizsgálataink célja az volt, hogy a modern audiológia által nyújtott lehetőséget, azaz az 

otoakusztikus emisszió mérését alkalmazva, heredaganatos betegeknél jobban megismerjük a 

cisplatin halláskárosító hatásának valódi gyakoriságát, az ototoxikus hatás időbeni 

lefolyásának jellemzőit, valamint a halláskárosodás kialakulásának kockázati tényezőit. Egy 

megfelelő szűrési protokoll kialakításával a szokványos kezelésre halláskárosodással reagáló 

betegcsoportot (rizikócsoportot) kívántuk felismerni és kiválasztani.  

Célunk volt hogy: 

1. TOAE készülék használatával megvizsgáljuk, hogy heretumoros betegeinknél az általunk 

alkalmazott kemoterápiás protokoll mellett észlelünk-e korai halláskárosodást.   

2. DPOAE készülékkel felmérjük a cisplatin okozta késői halláskárosodás előfordulását. 

     2.1. A halláskárosodás gyakoriságát.  

     2.2. A károsodás alkalmazott kezeléssel, dózissal való kapcsolatát.  

     2.3. A halláskárosodást elősegítő kockázati tényezőket.  
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3. A kezelt és nem kezelt (kontroll) csoportban összehasonlítsuk a SOAE előfordulásának 

gyakoriságát. 

4. Tanulmányozzuk, hogy szűrővizsgálati módszerként az OAE különböző típusainak 

milyen előnyei és hátrányai vannak. 

 

4. Betegek és módszerek. 
 4.1. Korai halláskárosodás vizsgálata: 

 

4.1.1. Az OAE mérésének feltételei alapján (ld 2.8) a következő vizsgálati protokollt 

dolgoztuk ki. 

A kemoterápia beadása előtt (1. nap) 

• A vizsgálat menetének ismertetése a beteggel, beleegyezés kérése. 

• Anamnesis felvétele. 

•  A külső hallójárat vizsgálata otoscoppal. 

• A középfül vizsgálata tympanométerrel. 

• Szubjektív audiometria (küszöbaudiometria) végzése. 

• TOAE vizsgálata. 

• Az adatok számítógépben történő rögzítése statisztikai feldolgozás céljából (Excel 

program). 

A kemoterápia befejezése után (5. nap) 

• Beteg kikérdezése (szubjektív panaszok). 

• A külső hallójárat vizsgálata otoscoppal. 

• A középfül vizsgálata tympanométerrel. 

• Szubjektív audiometria (küszöbaudiometria) végzése. 

• TOAE vizsgálata. 

• Az adatok rögzítése statisztikai feldolgozás céljából. 

  

4.1.2. Beválasztási kritériumok: 

• Az Országos Onkológiai Intézetben kezelt olyan heretumoros betegek, akik korábban 

kemoterápiás kezelést még nem kaptak. 

• 55 év alatti életkor (a presbyacusis elkerülésére). 

• Szabad külső hallójárat. 

• „A” típusú tympanogram (ld. később). 
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• Normál küszöbaudiogram, (A hallásküszöb 0,5 és 1,2 KHz-en kisebb, mint 20 dB). 

• TOAE jelenléte (a két görbe egymáshoz viszonyított korrelációja: Repro> 80%).  

• Azon betegek, akik felvilágosítás után önként beleegyeztek a vizsgálatba. 

 

4.1.3. A vizsgálat részletes ismertetése 

 

I. Mérés a cisplatin kezelés előtt: 

Az első kezelés első napján a beteggel ismertettük a vizsgálat menetét, és beleegyezését 

kértük a vizsgálathoz. Amennyiben ez megtörtént, a beteget egy csöndes (nem hangszigetelt) 

szobában kényelmes székbe ültettük, és megkértük, hogy a vizsgálat alatt üljön nyugodtan. 

Részletes anamnézissel tártuk fel a hallással kapcsolatos panaszokat (halláscsökkenés, 

fülzúgás) és rizikófaktorokat (fejsérülés, krónikus középfülgyulladás, zajterhelés, ototoxikus 

szerek szedése, családi süketség, ld. kezelés előtti adatlap, 6.táblázat). 

 A vezetéses komponens kizárására először a külső hallójárat vizsgálatát végeztük el 

otoscoppal, hogy ellenőrizzük hogy a külső hallójárat szabad-e, cerumen vagy idegen test 

nem zárja-e el. Az otoscopos vizsgálat segítette a megfelelő méretű szonda kiválasztását is. 

Mivel a cochleában keletkezett emisszió csak intakt középfül funkció esetén jut ki a külső 

hallójáratba, vizsgálatainkba csak olyan személyeket vontunk be, akiknél nem állt fenn 

vezetéses nagyothallás és az elvégzett tympanometria normális értéket mutatott.  

A tympanométer a dobhártya rugalmasságát (ez az acusticus impedancia reciprok értéke) a 

belső nyomás emelésével majd csökkentésével, hanggenerátor és mikrofon segítségével méri. 

A méréshez a szondát légmentesen illesztettük a külső hallójáratba. A készülék a mérést 

automatikusan végezte el, majd az eredményt grafikusan ábrázolta. Az így kapott görbe 

csúcsának vízszintes koordinátája adja meg a középfülben lévő nyomást (a rugalmasság ennél 

a nyomásértéknél a legmagasabb). A csúcs magassága a dobhártya mozgékonyságát jelzi. 

Normális tympanogramnak hegyes csúcsa van („A” típusú görbe) Amikor a középfülben 

folyadék van, és a dobhártya nem mozog, a görbe egy egyenes vonal. („B” típusú görbe). A 

beválasztási kritériumok alapján csak az „A” típusú görbével rendelkező betegeket értékeltük. 

Küszöbaudiometriás vizsgálatnál mind a légvezetéses mind a csontvezetéses vizsgálatot 

elvégeztük. A hallást akkor tekintettük épnek, ha a hallásküszöb 0,5 és 1,2 KHz-en sem érte el 

a 20 dB-t. 2 betegnél észleltünk magas frekvenciákon, feltehetőleg zaj okozta 

halláscsökkenést (4 kHz-en 20 és 40 dB közötti küszöbérték).  
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Küszöb audometriát Peters 6 audiometerrel, tympanometriát GSI Middle Ear Analyser-rel 

végeztünk. TOAE méréséhez ILO88 (Otodynamics Limited, Hatfield, Herts, UK) készüléket 

használtunk.  

Az ILO88 részei: 1. Hangszonda (műanyag fültölcsérbe épített kisméretű hangforrás és 

mikrofon) 2. Analóg erősítő 3. Személyi számítógép, melybe két bővítő kártyát illesztettünk 

(stimulus fejlesztő panel, jelfeldolgozó panel). Első lépésként a készülék kalibrálását végeztük 

el. A hardware és a mikrofon teljesítőképességének ellenőrzése egy meghatározott térfogatú 

tesztüreg segítségével, a teljes mérőkör kalibrálásával történik,. Ezt követően a felnőtt ILO88 

típusú szondát légmentesen illesztettük a külső hallójáratba, a légmentes illeszkedést a 

készülék ellenőrizte. A 80-100 µs időtartalmú  klikk ingerek hatására fellépő emissziót non-

lineáris üzemmódban mértük. A külső hallójáratban mérhető hangnyomást erősítés, átlagolás 

és szűrés után 20-40 ms-os időablakban ábrázoltuk.  

(60-65 dB SPL, 260 klikk átlagolásával) 

Otoakusztikus emisszió jelenlétét állapítottuk meg, ha:  

• két egymást fedő emissziós görbe jelent meg az amplitudó-idő diagrammon 

• az ECHO > 7 dB és 

• a zaj átlagos intenzitása (dB SPL-ben) kisebb, mint az emissziós átlag intenzitásának a 

fele. 

• Repro≥ 80% 

Az eredményeket statisztikai feldolgozás céljából rögzítettük. 

 

II. Kemoterápiás kezelés: 

A vizsgálatot követően a betegek osztályunkon öt napon keresztül cisplatin tartalmú 

kemoterápiás kezelésben részesültek. Ebben az időben (1996-ban) az adjuváns kezelés és a jó 

prognózisú betegek első vonalú kezelése a VPB kombinációs terápia, a közepes és rossz 

prognózisú betegek első vonalú kezelése a BEP kombináció volt.  (ld. 5. táblázat). 

A betegek mindkét kezelés típusnál öt napon át naponta 20 mg/m2 cisplatint kaptak  

(Σ: 100 mg/m2). A többi beadott gyógyszernek az irodalom szerint nincs ototoxikus hatása, 

így a kétféle protokoll értékelésénél nem tettünk különbséget. A cisplatint klór tartalmú 

oldatban (Salsol, Rindex) adtuk be 60 perc alatt, megfelelő pre- és posthidrálással. Az 

osztályunkon alkalmazott hányáscsillapító protokoll mellett komolyabb hányást nem 

észleltünk. Ez azért lényeges, mert a hányás, középfülre gyakorolt hatása révén, 

befolyásolhatta volna a kontroll méréseket.  
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III. Mérés az ötödik napon 

A betegeket kikérdeztük az esetleges szubjektív panaszokról: tinnitus, halláscsökkenés (ld. 

kezelés utáni adatlap, 7. táblázat). Ezt követően megismételtük az első napon elvégzett 

méréseket (tympanometria, audiogram, TOAE). Az adatokat számítógépben rögzítettük.  
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6. táblázat Kemoterápia előtti kérdőív 
 
  NEM IGEN  1 2 3 4 5 
1 Volt valaha 

halláspanasza? 
 mikor?:       

   mennyi ideig?:       
   fülzúgás Kétoldali      
    Jobb      
    Bal      
   hallásromlás kétoldali      
    jobb      
    bal      
   egyéb       
  NEM IGEN       
2 Volt valaha 

fülészeti 
beavatkozása, 

sérülése? 

 beavatkozás: fülfelszúrás fülműtét egyéb:    

   sérülés: dobhártya fülfolyás koponyatörés egyéb:   

  NEM IGEN       
3 Van panasza a 

hallására? 
 fülzúgás kétoldali      

    jobb      
    bal      
   hallásromlás kétoldali      
    jobb      
    bal      
   egyéb       
  NEM IGEN       
4 Dohányzik?                  most  Alkalman-

ként 
1-5szál 5-10 10-

20 
>20 

        
   már nem régen      
    nem régen      
  NEM IGEN       
    Milyet mikor mennyit    
5 Volt valaha 

halláskárosító 
(kórházi) 

kezelése? 

 kemoterápia       

   aminoglikozid:       
   egyéb       
  NEM IGEN       
6 Érte zajártalom?    folyamatos 

mikor? 
alkalomszerű 

mikor? 
   

   hangos 
munkahely  

      

   hangos hobbi        
   baleset 

(pl.:petárda) 
      

 Fordult-e elő a 
családban 
süketség? 
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4.1.4. Vizsgálati csoportok: 

 

1. vizsgálati csoport: 10 (különböző szövettani csoportba tartozó) heretumoros beteg (20 

fül) felelt meg a beválasztási kritériumoknak. Életkoruk 22-29 év (átlag: 27 év), A 

betegek közül senki sem számolt be családi süketségről, fejsérülésről vagy krónikus 

középfülgyulladásról. A vizsgálat előtt senkinek sem volt szubjektív panasza. 

2. vizsgálati csoport: Az első csoport tagjaival életkorban hasonló megoszlású, 

egészséges hallású, egészséges önkénteseken is elvégeztük a vizsgálatot. Ez a csoport 

nem részesült kezelésben. A vizsgálat menete mindkét csoportban azonos volt.   

 

4.1.5. Statisztikai elemzés:  

Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát és Wilcoxon tesztet alkalmaztunk.  A 

szignifikanciaszintet p=0,05-ben állapítottuk meg. A jobb és bal fül vizsgálatával nyert 

értékeket független adatként kezeltük. 

 

7. táblázat Kemoterápia utáni kérdőív 
 
 Kemoterápia fajta:     
                Cisplatin napi dózis: összdózis:    

   milyen elosztásban:    
  beadás ideje:  perc   
       
  NEM IGEN    

1 Van- e panasza a 
hallására? 

 fülzúgás Kétoldali   

    Jobb   
    Bal   
   hallásromlás kétoldali   
    jobb   
    bal   
   egyéb    

2 Hányás volt? NEM                                        IGEN    
    1-2x 3-4x többször 
   Naponta    
   5 nap alatt    
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 4.2. Késői halláskárosodás vizsgálata. 

           

4.2.1. Vizsgálati protokoll 

• A vizsgálat menetének ismertetése a beteggel, beleegyezés kérése. 

• Anamnesis felvétele. 

• A külső hallójárat vizsgálata otoscoppal. 

• A középfül vizsgálata tympanométerrel. 

• DPOAE vizsgálata. 

• SOAE mérése. 

• Az adatok rögzítése statisztikai feldolgozás céljából. 

 

4.2.2. Beválasztási kritériumok: 

• Az Országos Onkológiai Intézetben gondozott heretumoros betegek, akik korábban 

kemoterápiás kezelésben részesültek (kezelt csoport). 

•  Kemoterápiás kezelésben nem részesült heretumoros betegek (kontroll csoport). 

• A kezelésben részesült betegeknél az utolsó kezelés után legalább 6 hónap telt el. 

• 55 év alatti életkor (a presbyacusis elkerülésére). 

• Szabad külső hallójárat. 

• „A” típusú tympanogram. 

• Azon betegek, akik felvilágosítás után önként beleegyeztek a vizsgálatba. 

 

 4.2.3. A vizsgálat részletes ismertetése: 

 

A kontroll vizsgálatokon rendszeresen megjelenő betegeken végeztük a méréseket. A 

szokásos kontroll vizsgálat után a beteggel ismertettük a hallásvizsgálat menetét, és 

elvégzéséhez a beleegyezését kértük. Ezt követően a beteget egy csöndes (nem hangszigetelt) 

szobában kényelmes székbe ültettük, és megkértük, hogy a vizsgálat alatt üljön nyugodtan. 

Részletes anamnézissel tártuk fel a hallással kapcsolatos panaszokat (halláscsökkenés, 

fülzúgás) és a rizikófaktorokat (fejsérülés, krónikus középfülgyulladás, zajterhelés, ototoxikus 

szerek szedése, családi süketség ld. adatlap). Rögzítettük a korábbi kemoterápiás kezelések 

számát és az utolsó kezelés idejét. Ezeket az adatokat a későbbiekben, a kórlapokban 

ellenőriztük. A méréseket, megfelelő betanítás után, két onkológus és egy orvostanhallgató 

végezte. Madsen-Capella (GN Otometrics Taastrup, Dánia) otoakusztikus emissziós 

 41



készüléket használtunk, amely tartalmazott egy tympanometriás és egy SOAE mérésére 

alkalmas modult és mérőfejet. A készülékhez egy ASUS laptopot kapcsoltunk, melybe a 

megfelelő bővítőkártyákat illesztettük. A készülék ezáltal hordozhatóvá és így akár ágy 

melletti mérésekre is alkalmassá vált. A korai halláskárosodás vizsgálatához hasonlóan, a 

vezetéses komponens kizárására, először otoscoppal elvégeztük a külső hallójárat vizsgálatát,   

majd a középfül állapotát ellenőriztük tympanometriával. A beválasztási kritériumok alapján 

csak az „A” típusú görbével rendelkező betegeket értékeltük.  DPOAE-t 8 frekvencián 

mértünk 750 Hz-től 8000 Hz-ig. (Stimulushangok: 2 szinusz stimulus (F1,F2), F1: 65 dB, F2: 

55 dB. (Készülékünk leírása alapján a válasz megbízhatósága: 500-tól 4000 Hz-ig ± 3 dB ,  

4000-től  9000 Hz-ig ± 6 dB). A kiértékelésnél a DPOAE amplitúdóját vettük figyelembe, a 

stimulushangok frekvenciájának függvényében. Minden betegnél történt SOAE mérés is. A 

mérés kivitelezése megegyezett a DPOAE mérésével. 

 

4.2.4. Vizsgálati csoportok 

 

273 különböző szövettani csoportba tartozó, heretumoros beteget vizsgáltunk, közülük  223-

an feleltek meg a beválasztási kritériumoknak, így statisztikailag az ő adataikat  értékeltük. 

Ezeknél a betegeknél az átlagos követési idő a kemoterápia befejezése után 4,27 év (0,5-20 

év), az átlagéletkor 37 év (18-55 év) volt. A betegek ciklusonként 100 mg/m2 cisplatint kaptak 

(napi 20mg/m2 -t 5 napon át) EP, BEP, VPB, VeIP vagy VIP protokoll szerint. A cisplatint 60 

perc alatt adtuk be megfelelő pre- és poszthidrálással. A kontroll csoportban 40 olyan 

heretumoros beteg volt, akik nem kaptak kemoterápiás kezelést, átlagéletkoruk 35 év (16-54 

év) volt (8. táblázat). (A kontroll csoport kialakításakor 49 személynél végeztünk méréseket, 

de csak 40-en feleltek meg a beválasztási kritériumoknak). A betegek közül senki sem 

számolt be családi süketségről, vagy krónikus középfülgyulladásról 3 beteg említett korábbi 

fejsérülést.  

 

8. táblázat A kezelt betegek és a kontroll csoport életkor szerinti megoszlása. Az átlag dózis 
kiszámításánál csak a kezelt csoport adatait vettük figyelembe 

 

Dózis 
0 

(kontroll) 
100-

200mg/m² 300mg/m² 400mg/m²
500-

600mg/m²
700 - 

>700mg/m²
Átlag (kezelt): 378mg/m²,  

st. dev.: 312 
Beteg Nº 40 104 24 36 39 20 Σ263 (223 kezelt+40 kontroll)
Átlag életkor 35 év 36 év 37 év 38 év 40 év 36 év Kezelt: 37 év (18-55) 
Tartomány 16-54 27-54 18-53 23-53 24-55 25-53 életkor (kezelt ) st. dev.: 8,87
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4.2.5. Statisztikai elemzés 

Az elemzéshez az adatokat Excel táblázatban rögzítettük. Statisztikai elemzéshez kétmintás  

t-próbát és Mann-Whitney-tesztet használtunk. Mivel az eredmények normáleloszlást 

mutattak, a kétmintás t-próba és a Mann-Whitney-teszt közel azonos eredményt adott, így az 

eredményekben csak a kétmintás t-próbával nyert értékeket adjuk meg. A 

szignifikanciaszintet p=0,01-ben határoztuk meg, mivel többszörös összehasonlítást 

végeztünk. A jobb és bal fül vizsgálatával nyert értékeket független adatként kezeltük. 

Lépésenkénti diszkriminanciaanalízist is végeztünk annak eldöntésére, hogy mely faktorok 

segítik elő a halláskárosodás kialakulását. A statisztikai analízishez alcsoportokat hoztunk 

létre a cisplatin kumulatív dózisa, dohányos nem-dohányos, zajterhelt- zajjal nem terhelt 

betegcsoportok alapján. 

 

5. Eredmények: 
5.1 Korai halláskárosodás vizsgálata: 

1. Az audiogrammal épnek mért hallású betegek 100%-nál ki tudtunk váltani TOAE-t.  

2. A TOAE vizsgálat betegenként körülbelül két percet vett igénybe. 

3. A heretumoros- és a kontroll csoport között sem a fülészeti fizikális vizsgálat, sem a 

tympanometriai, sem a konvencionális audiometriai vizsgálat (küszöbérték változás 

kisebb, mint 10 dB).  

4. Az amplitúdó értékekben sem akkor nem találtunk statisztikailag szignifikáns 

különbségeket, amikor a betegcsoport tagjainak kezelés előtti és utáni adatait vetettük 

össze, sem akkor, amikor a beteg- illetve a kontroll csoport adatait hasonlítottuk össze. 

Az elemzést t próbával és Wilcoxon teszttel egyaránt elvégeztük. (ld. 9. táblázat, 8. 

ábra). 

5. A tíz beteg esetében vizsgált 20 fülből kettőnél az amplitúdó nem változott, 11-nél 

amplitúdócsökkenést, 7-nél amplitúdónövekedést észleltünk. A különbségek átlaga 

0,25 dB volt. A változás nem volt statisztikailag szignifikáns (t próbával p=0,32, 

Wilcoxon próbával p=0,33), Pearson korreláció:0,9628. A korreláció t próbával 

számolt szignifikanciája p=0,0000 (8.ábra) 

6. A kezelés előtti és kezelés utáni audiogramm nem mutatott különbséget. Az első 

csoportban két betegnél (feltehetőleg zaj okozta) magas frekvenciájú halláscsökkenést 

észleltünk, mely a kezelés után sem változott. 

 43



7. A betegek a kezelés után nem számoltak be sem szubjektív halláscsökkenésről sem 

tinnitusról. 

 

 

9. táblázat  
A TOAE amplitúdók kezelés előtti és kezelés utáni átlag értékei a standard deviációkkal 

 
Amplitúdó dB  Kezelés előtt Kezelés után 

Első csoport 

(kezelt betegek) 

7,15±2,6 6,9±2,6 

Második csoport 

(kontroll) 

8,1±3,2 7,9±3,1 

 

 

 

TOAE 

y = 0,9051x + 0,4233
R2 = 0,8213

0
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8.ábra. A tranziens otoakusztikus emisszió amplitúdó görbéinek eloszlása cisplatin kezelés 
előtt és után. Pearson korreláció: 0,9628 

 

 

 44



5.2 Késői halláskárosodás vizsgálata: 
 

5.2.1. Különböző dózisszinteken mért amplitúdó változások: 

Mivel a kezelt csoportnál nem állt rendelkezésre kezelés előtti hallásvizsgálat, ezért a kezelt 

csoport adatait minden dózisszinten a kemoterápiát nem kapott kontroll csoport adataival 

hasonlítottuk össze. Az eredményeket a 9-13. ábrán és az 10. táblázatban foglaltuk össze. 

Azoknál a betegeknél, akik legfeljebb 300 mg/m² összdózisú (1-3 ciklus) cisplatint kaptak, 

nem észleltünk szignifikáns amplitúdó változást. Szignifikáns amplitúdócsökkenést észleltünk 

400 mg/m2 cisplatin dózisnál 3000 Hz-en és 4000 Hz-en (p=0,0105; 0,0005), 500-600 mg/m2 

összdózisnál 1500 Hz-en, 2000 Hz-en 3000 Hz-en, 4000 Hz-en és 8000 Hz-en (p=0,0045; 

0,0001; 0,0002; 0,0006; 0,0028), és 700 mg/m2 illetve azt meghaladó összdózisnál 3000 Hz-

en 4000 Hz-en, 6000 Hz-en és 8000 Hz-en (p=0,014, 0,0046; 0,0004; 0,0007). A legrosszabb 

hallást annál a 44 betegnél mértük, akiknek hallással kapcsolatos panaszaik is voltak. Ezeknél 

a betegeknél szignifikáns amplitúdócsökkenést észleltünk minden frekvencián 1000 Hz-től 

8000Hz-ig (p=0,00) 

                                                                  10. táblázat.  
A cisplatinnal kezelt és a kontroll csoport amplitúdó értékei szórással, és a szignifikancia 
értékek a kontroll csoporttal összehasonlítva dózisszintenként. A szignifikáns értékeket 
kiemeltem. A szignifikancia értékeket t-próbával számoltuk ki. 
 

amplitúdók(dB) ± St. dev. 

  750Hz  1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz 

kontroll 1,92 ± 8,41 4,97 ± 8,58 4,49 ± 9,00 0,97 ± 8,57 -1,17 ± 9,29 2,74 ± 9,86 3,30 ± 10,01 7,09 ± 12,09

1-2 ciklus 3,32 ± 7,07 4,03 ± 8,55 3,63 ± 9,91 0,184 ± 8,97 -1,137 ± 9,29 2,00 ± 10,67 2,74 ± 10,62 4,93 ± 11,86

3 ciklus 4,36 ± 5,78 5,51 ± 6,43 2,36 ± 9,08 0,68 ± 6,93 0,02 ± 9,94 2,68 ± 10,54 4,07 ± 8,98 5,83 ± 9,26 

4 ciklus 0,25 ± 10,02 2,73 ± 8,72  2,04 ± 10,23 -1,18 ± 9,57 -5,79 ± 12,24 -4,59 ± 14,88 0,42 ± 12,25 2,86 ± 10,81

5-6 ciklus 1,54 ± 8,26 2,74 ± 10,20 -0,17 ± 11,02 -4,98 ± 10,74 -7,38 ± 11,36 -3,50 ± 12,33 -1,02 ± 12,19 1,50 ± 10,90

7,>7 ciklus 0,49 ± 8,38  4,49 ± 8,73 2,46 ± 10,31 -1,36 ± 12,73 -7,16 ± 13,44 -4,34 ± 13,33 -4,61 ± 11,52 -1,48 ± 12,73

panaszosak 0,09 ± 8,64 1,19 ± 9,47 -0,89 ± 12,22 -5,01 ± 11,39 -9,42 ± 13,47 -8,14 ± 14,45 -4,32 ± 10,83 -3,08 ± 9,05

szignifikancia-értékek 

  750Hz  1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz 

1-2 ciklus vs kontroll 0,18527 0,41109 0,48392 0,49397 0,97702 0,58142 0,67734 0,17613 

3 ciklus vs kontroll 0,05389 0,68257 0,20158 0,83365 0,50223 0,97407 0,65751 0,50845 

4 ciklus vs kontroll 0,27061 0,11411 0,12081 0,14826 0,01054 0,00058 0,11692 0,02414 

5-6 ciklus vs kontroll 0,77887 0,14071 0,00456 0,00018 0,00028 0,00063 0,01629 0,00281 

7,>7 ciklus vs kontroll 0,38333 0,77939 0,29918 0,30068 0,01413 0,00462 0,00043 0,00071 

panaszosak vs kontrol 0,19152 0,00425 0,00049 0,00003 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 
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9. ábra. A cisplatinnal kezelt betegek amplitúdóinak összehasonlítása a nem kezelt 

(kontroll) csoporttal, dózisszintenként. A legrosszabb hallást azoknál a betegnél mértük, 
akiknek hallással kapcsolatos panaszaik is voltak. 

 

1-2 ciklus vs kontroll

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

frekvencia

am
pl

itú
dó

1-2 ciklus 3,33 4,03 3,63 0,18 -1,14 2,00 2,74 4,94

kontroll 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,19 0,41 0,48 0,49 0,98 0,58 0,68 0,18

Mann-Whitney 0,20 0,57 0,77 0,81 0,81 0,55 0,97 0,19

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

10. ábra. Az 1 vagy 2 ciklust kapott betegek és a kontroll csoport amlitúdó-görbéinek 
összehasonlítása. A különbség egyik frekvencián sem szignifikáns. 
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3 ciklus vs kontroll

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

frekvencia

am
pl

itú
dó

3 ciklus 4,36 5,51 2,36 0,68 0,02 2,68 4,07 5,83

kontroll 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,05 0,68 0,20 0,83 0,50 0,97 0,66 0,51

Mann-Whitney 0,07 0,92 0,16 0,94 0,14 0,74 0,52 0,50

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

 11. ábra. A 3 ciklust kapott betegek és a kontroll csoport amlitúdó-görbéinek 
összehasonlítása. A különbség egyik frekvencián sem szignifikáns. 

 

4 ciklus vs kontroll

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
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itú
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4 ciklus 0,25 2,73 2,04 -1,18 -5,79 -4,59 0,42 2,86

kontrol l 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,27 0,11 0,12 0,15 0,01 0,00 0,12 0,02

Mann-Whitney 0,31 0,12 0,14 0,15 0,02 0,00 0,26 0,03

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

12. ábra. A 4 ciklust kapott betegek és a kontroll csoport amlitúdó-görbéinek 
összehasonlítása. A különbség 3000 és 4000 Hz-en szignifikáns. 
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5-6 ciklus vs kontroll
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5-6 ciklus 1,54 2,74 -0,17 -4,98 -7,38 -3,50 -1,02 1,50

kontrol l 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,78 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

Mann-Whitney 0,80 0,30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

13. ábra. Az 5 vagy 6 ciklust kapott betegek és a kontroll csoport amlitúdógörbéinek 
összehasonlítása. A különbség 1500, 2000, 3000, 4000 és 8000 Hz-en szignifikáns. 

 

7-7< ciklus vs kontroll

-12,00
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7-7< ciklus 0,49 4,49 2,46 -1,36 -7,16 -4,34 -4,61 -1,48

kontroll 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,38 0,78 0,30 0,30 0,01 0,00 0,00 0,00

Mann-Whitney 0,47 0,96 0,30 0,76 0,03 0,00 0,00 0,00

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

14. ábra. A 7 vagy annál több ciklust kapott betegek és a kontroll csoport amlitúdógörbéinek 
összehasonlítása. A különbség 3000, 4000, 6000 és 8000 Hz-en szignifikáns. 
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panaszos vs kontroll

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00
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panaszos 0,21 0,99 -1,27 -5,47 -9,38 -8,57 -4,36 -3,32

kontrol l 1,92 4,97 4,49 0,97 -1,17 2,74 3,30 7,09

t-próba 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mann-Whitney 0,17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

15. ábra. A legrosszabb hallást annál a 44 betegnél mértük, akiknek hallással kapcsolatos 
panaszaik voltak. A különbség 1000 Hz-től 8000 Hz-ig minden frekvencián szignifikáns. 

 
5.2.2. SOAE: 
 
Minden betegnél mértünk SOAE-t is. A SOAE előfordulási gyakorisága a kezelt és a kontroll 

csoport között nem különbözött szignifikánsan. Az előfordulás valamivel alacsonyabb volt, 

mint az irodalomban a férfiaknál talált átlag. A kontroll csoportnál az előfordulás 28,3%, az 

1,2,3 ciklust kapott betegeknél 25,9% és a 4, ill. annál több ciklust kapott betegeknél 

24,6%volt. 

5.2.3. Szubjektív tünetek 
 
44 betegnek (20%) volt hallással kapcsolatos panasza. 32 beteg (15%) panaszkodott 

fülzúgásra és 7 beteg (3%) halláscsökkenésre. 5 betegnél (2%) mindkét tünet jelen volt. 177 

betegnek nem voltak hallással kapcsolatos panaszai, két beteg pedig nem válaszolt a 

kérdéseinkre. A panaszos betegek nagyobb dózisú cisplatin kezelést kaptak, mint a 

tünetmentesek (4,21 ciklus vs. 3,67), de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns 

(p=0,25). Fossa és munkatársai nagy prospektív vizsgálatban azt igazolták, hogy egy év 

elteltével a szubjektív halláspanaszok csökkennek, [160] ezért a 11. táblázatban a betegeket 

két csoportra bontottuk, aszerint, hogy egy évnél rövidebb, illetve hosszabb ideig követtük 

őket.   

 49



11. táblázat  Tünetek a kezelt csoportban. A panaszos betegek nagyobb dózisú kezelést 
kaptak, mint a panaszmentesek, de a különbség nem szignifikáns. A betegeket két csoportra 

osztottuk aszerint, hogy egy évnél rövidebb, vagy hosszabb ideig követtük őket. 
 

IGEN 
Tünetek  

hosszabb mint 1 éves követés rövidebb mint 1 éves követés

 CDDP 
dózis 

(mg/m)²
NEM

 CDDP 
dózis 

(mg/m)² 

 Dóziskülönbség 
(szign.-érték) 

Tünetek:                       35                        9 
     tinnitus 27 5 
     hallásromlás 5 2 
     mindkettő 3 2 

421 177 367 0,25 

                                                             
 
 
 
                                         12. táblázat Tünetek a nem kezelt (kontroll) csoportban. 
 

Tünetek  IGEN NEM 

Tünetek: 6 
     tinnitus 5 
     halláscsökkenés 0 
     mindkettő 1 

30 

                                                             
 

5.2.4. Rizikótényezők 

A kezelt csoportban az amplitúdóváltozás kialakulásához sem a dohányzás, sem a korábbi 

zajterhelés nem járult hozzá szignifikánsan. Mivel a dohányos és nem-dohányos, illetve a 

zajterhelt és zajjal nem terhelt csoport tagjainál a cisplatin összdózisában nem volt 

szignifikáns különbség, ezeket a csoportokat statisztikailag össze lehetett hasonítani (13. és 

14. táblázat). Szignifikáns amplitúdó különbséget egyik frekvencián sem találtunk e csoportok 

között (14. és 15. ábra).  Elvégeztük ugyanezt az összehasonlítást a kontroll csoportban is (14. 

táblázat, 16. és 17. ábra). Itt a korább zajterhelés szignifikánsan rontotta a hallást, elsősorban - 

ahogy az várható volt - a magas frekvenciákon, 4000 Hz-en, 6000 Hz-en és 8000 Hz-en 

észleltünk különbséget a zajterheltek és zajjal nem terheltek között. 

Lépésenkénti diszkriminancia analízist is végeztünk az életkorral, a cisplatin összdózisával, a 

zajjal és a dohányzással. A vizsgálat azt mutatta, hogy csak az életkornak és a cisplatin 

összdózisának van prediktív szerepe a halláskárosodás kialakulásában. E két tényező 

kumulatív hatása is mindössze 62,9%. A zajnak és a dohányzásnak nincs prediktív értéke.                        
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13. táblázat Rizikótényezők a kezelt csoportban 
 
Rizikótényezők IGEN CDDP  

dózis (mg/m)² 
NEM CDDP  

dózis (mg/m)² 
Dóziskülönbség 
(szign.-érték 

Dohányos 95 385 126 371 0,76 

Zajártalom 62 367 159 382 0,71 

                                                             

 

14. táblázat Rizikótényezők a nem kezelt (kontroll) csoportban. 
 

Rizikótényezők IGEN NEM 

Dohányos 15 21 
Zajártalom 13 23 

                                                             
 

 

kezelt dohányos vs Ødohányos 

-12,00

-10,00

-8,00
-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00
4,00

6,00

8,00

frekvencia

am
pl

itú
dó

Ødohányos 2,63 4,33 2,34 -1,06 -3,29 -0,04 1,77 3,82

dohányos 2,04 2,98 2,51 -1,13 -3,55 -1,15 0,43 3,09

t-próba 0,44 0,12 0,86 0,94 0,81 0,35 0,22 0,52

Mann-Whitney 0,54 0,25 0,90 0,68 0,53 0,21 0,26 0,56

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

14. ábra. A kezelt dohányzó és nem dohányzó betegek amplitúdó-görbéi. A különbség egyik 
frekvencián sem szignifikáns. 
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kezelt zaj vs Øzaj

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

frekvencia

am
pl

itú
dó

Øzaj 2,66 3,78 2,52 -0,76 -2,91 0,03 1,39 3,62

zaj 1,68 3,69 2,17 -1,89 -4,62 -1,85 0,71 3,22

t-próba 0,24 0,92 0,75 0,30 0,17 0,16 0,55 0,72

Mann-Whitney 0,12 0,67 0,70 0,46 0,41 0,10 0,41 0,68

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

15.ábra. A kezelt csoporton belül a zajjal terhelt és nem terhelt betegek amplitúdóinak 
összehasonlítása. A különbség egyik frekvencián sem szignifikáns. 

 
 

kontroll Øzaj vs zaj

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

frekvencia
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pl

itú
dó

Øzaj 3,07 6,67 5,29 1,17 -0,20 4,46 6,49 10,09

zaj -1,39 1,06 0,98 -1,87 -6,02 -3,59 -2,50 0,66

t-próba 0,05 0,01 0,11 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00

Mann-Whitney 0,02 0,04 0,22 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

16. ábra. A kontroll csoportban a zajjal terhelt és nem terhelt betegek amplitúdóinak 
összehasonlítása. Magas frekvenciákon a különbség szignifikáns. 
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kontroll dohányos vs Ødohányos

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

frekvencia

am
pl

itú
dó

Ødohányos 2,77 6,74 6,24 0,47 -0,78 3,94 4,22 9,67

dohányos 0,43 2,59 1,28 -0,42 -2,64 -0,28 1,89 5,43

t-próba 0,26 0,06 0,04 0,70 0,46 0,12 0,39 0,16

Mann-Whitney 0,11 0,03 0,02 0,50 0,83 0,47 0,24 0,40

750Hz 1000Hz 1500Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

17. ábra. A kontroll csoportban a dohányzó és nem dohányzó betegek amplitúdóinak 
összehasonlítása. A különbség 1000 Hz-en és 1500 Hz-en megközelíti a szignifikanciahatárt. 

 

6. Megbeszélés: 
 

A germinális daganatok a fiatal férfiak leggyakoribb szervből kiinduló daganatai, melynek 

incidenciája 20 évente megduplázódik [6]. Mivel ez a betegség még előrehaladott stádiumban 

is 70-80%-ban gyógyítható, különös jelentősége van a hosszú távú mellékhatások 

vizsgálatának. A heredaganat gyógyításában a legfőbb cél, hogy a kiváló gyógyulási esélyek 

legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül csökkentsük a mellékhatásokat. Ez különösen igaz a 

korai stádiumú betegségekre, ahol fennáll a túlkezelés veszélye. A rövid távú 

mellékhatásokat, mint a hányás, vesekárosodás, ma már jól ki tudjuk védeni. Ezzel 

ellentétben, a hosszú távú mellékhatásokkal szemben (neurotoxicitás, halláskárosodás) inkább 

tehetetlenek vagyunk.  

A hallás károsodása mind a szociális kapcsolatokat, mind a munkaerő-piaci lehetőségeket 

erősen korlátozza. Mégis, amikor egy súlyos, esetleg életet veszélyeztető betegséggel állunk 

szemben, rákényszerülhetünk, hogy ismerten ototoxikus szert adjunk be betegünknek. 

Ilyenkor azonban mindent meg kell tennünk, hogy a definitív halláskárosodás kialakulásának 

lehetőségét csökkentsük. Egyik lehetőségünk a cisplatin dózisának csökkentése. Az elmúlt 25 

évben számtalan randomizált klinikai vizsgálat történt (és vannak ilyenek jelenleg is) annak 
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érdekében, hogy meghatározzák azt a minimális ciklusszámot, mellyel az adott stádiumú 

heretumoros beteg meggyógyítható. [162-164]. Ezen vizsgálatok eredményei alapján, a 20 

évvel ezelőttihez képest, osztályunkon is jelentősen csökkent a heretumoros betegeknek adott 

cisplatin dózisa. Amennyiben a cisplatin dózisának csökkentésére nincs mód, a legfontosabb a 

halláskárosodás minél korábbi felismerése, valamint az alkalmazott dózissal és egyéb 

kockázati tényezőkkel való kapcsolatának minél teljesebb feltérképezése. Ehhez 

természetesen  megfelelő mérési protokollt kell kialakítani. A cisplatinhoz hasonlóan a külső 

szőrsejtek károsításával sensoneuralis halláskárosodást okoznak az öregedés, a zaj és a 

legtöbb ototoxikus gyógyszer, szinergista hatásuk miatt éppen ezért együttadásuk  kerülendő.  

Nemzetközi tapasztalatok szerint az ototoxikus hatásnak kitett betegek audiológiai szűrése 

nem megoldott, annak ellenére, hogy a sensoneuralis halláskárosodás legtöbbször végleges 

[161]. Ennek oka elsősorban a hagyományos audiológiai vizsgálatok komoly technikai és 

személyzeti feltételei, valamint az időigényessége [146]. Vizsgálatunk célja az volt, hogy az 

audiológia újabb felfedezésének –az otoakusztikus emissziónak- a felhasználásával jobban 

megismerjük a cisplatin halláskárosító hatásának valódi gyakoriságát, az ototoxikus hatás 

időbeni lefolyásának jellemzőit és a halláskárosodás kialakulásának kockázati tényezőit. Egy 

megfelelő szűrési protokoll kialakításával a szokványos kezelésre halláskárosodással reagáló 

betegcsoportot (rizikócsoport) felismerhetjük és kiválaszthatjuk. Ezt a kezelés 

megtervezésénél és lebonyolításánál figyelembe lehetne venni. Az így kialakított protokoll 

felhasználható lehetne egyéb ototoxikus hatások korai felismerésére, az irreverzibilis 

károsodások megelőzésére.  A halláskárosodás korai felismerése és a kiszűrt betegek 

gondozásba vétele a betegek számára előnyösebb, hatékonyabb és olcsóbb módszer, mint a 

hallásrehabilitáció.  

 

6.1.  A Korai halláskárosodás vizsgálata TOAE készülékkel: 

Saját vizsgálatunk előtt már több csoport is kihasználta a cisplatin halláskárosító hatásának 

megismerésére a TOAE mérésének előnyeit (a vizsgálat gyors, nem igényel sem süketszobát, 

sem képzett személyzetet). Plinkert és Kröber [141] 100 mg/m2 beadása után 20 betegnél a 

TOAE amplitúdójának 30%-os csökkenését észlelték, a betegek 31%-nál anélkül hogy a 

hagyományos audiogramm változott volna. Beck és munkatársai ugyanekkora dózis hatására 

12 betegnél 13%-os amplitúdó csökkenést regisztráltak [147]. Saját vizsgálataink során 10 

(különböző szövettani csoportba tartozó) heretumoros beteget vizsgáltunk, életkoruk 22-29 

év, átlagéletkoruk 27 év volt. Betegeink szintén 100 mg/m2 cisplatin dózist kaptak, de 

ellentétben a korábban említett vizsgálatokkal, 5 napra elosztva. (5x20 mg/m2 cisplatin). A 
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fenti csoporttal életkorban hasonló megoszlású egészséges hallású, nem beteg önkénteseken is 

elvégeztük a vizsgálatot. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát és Wilcoxon tesztet 

alkalmaztunk.  A jobb és bal fül vizsgálatával nyert értékeket független adatként kezeltük. A 

heretumoros és a kontroll csoport között sem a fizikális fülészeti vizsgálat, sem a 

tympanometriai, sem a konvencionális audiometriai vizsgálat (küszöbérték változás kisebb, 

mint 10 dB) nem mutatott különbséget. A kezelés előtti és kezelés utáni amplitúdó értékek 

között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség sem a betegcsoporton belül, sem a 

betegcsoport és a kontroll csoport között (p=0,32). Mivel vizsgálatunk nem mutatott 

szignifikáns amplitúdó változást napi 20 mg/m2 cisplatin 5 nap alatt történő beadása esetén, 

ellentétben azzal, amit a fenti szerzők 100 mg/m2 cisplatin egyszeri beadása esetén találtak, 

felmerül a kérdés, hogy mivel magyarázható a különbség. Mivel jól ismert volt, hogy az 

azonos dózisú cisplatin több napra elosztva kevésbé toxikus, mint amikor egy nap alatt adják 

be [74,75,82], (feltehetőleg a kisebb szérum csúcskoncentráció miatt), az egyik lehetséges 

magyarázat, hogy az általunk alkalmazott protokoll, vagyis a cisplatin több napra elosztott 

ugyanakkora dózisa, kevésbé ototoxikus. Ennek alapján javasolható, hogy a hasonlóan 

effektív kezelések közül, különösen, ha az életkilátások jók, a kevesebb napi cisplatin dózist 

tartalmazó protokollt érdemes választani. Meg kell azonban említeni, hogy a mi betegeink 

fiatalabbak voltak, mint az említett két vizsgálat betegei, ezen kívül Plinkert és Kröber 

vizsgálataikat 4 héttel a kezelés után végezték, mi az 5. napon. Ez utóbbi két tényező is 

hozzájárulhatott az észlelt különbséghez.  

Az irodalmat áttekintve úgy találtuk, hogy a mi vizsgálatunk volt az első, amelyben TOAE 

készülékkel heretumoros betegek korai halláskárosodását vizsgálták. 

 

 

6.2 Késői halláskárosodás vizsgálata DPOAE készülékkel: 

 

A cisplatin ototoxikus hatását először Piel (1974)[150] írta le, több mint 30 évvel ezelőtt. 

Ennek ellenére a heretumoros betegek késői halláskárosodásának vizsgálatára viszonylag 

kevés tanulmány született, és ezek is általában alacsony betegszámmal (ld.13. táblázat). A 

különböző vizsgálatokban a halláskárosodás előfordulásának gyakoriságát az alkalmazott 

módszertől függően 9% és 77% között észlelték (13.táblázat). Rizikófaktorok tekintetében az 

irodalom ellentmondásos.[54,69,166-168] Strumberg és munkatársai tiszta hang 

audiometriával vizsgáltak 32 gyógyult heretumoros beteget, és a fülek 47%-ánál találtak 

halláscsökkenést, elsősorban magas frekvenciákon. Vizsgálatukban a halláskárosodás és a 
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cisplatin kumulatív dózisa között erős korrelációt mutattak ki, a korábbi zajterhelés a 

halláskárosodás rizikóját háromszorosára növelte [53]. Több csoport azonban nem talált 

összefüggést a cisplatin dózisa és a halláskárosodás kialakulása között [69,167]. 

Saját vizsgálataink során a cisplatin összdózisán és az életkoron kívül nem találtunk olyan 

rizikófaktort, amely befolyásolta volna az amplitúdó változást. A kezelt csoportban sem a 

zajterhelés, sem a dohányzás nem bizonyult független rizikófaktornak. Ezzel ellentétben, a 

kontroll csoportban a korábbi zajterhelés az amplitúdó változás független rizikófaktora volt. 

Feltételezésünk szerint ez azzal magyarázható, hogy amikor a cisplatin károsítja a külső 

szőrsejteket, azon már nem ront a további külső behatás. A külső szőrsejtek toxikus hatásokra 

való érzékenysége jól ismert. Mivel az otoakusztikus emissziót ezen sejtek mozgása hozza 

létre, feltehetőleg az OAE az ideális eszköz a külső szőrsejtek károsodásának szűrésére. 

Ahogy azt állatkísérletek és korábbi vizsgálatok kimutatták, az OAE érzékenyebben jelzi a 

cisplatin okozta halláskárosodást, mint a küszöb audiogramm.  Plinkert és Klober 1991-ben, 

Beck és munkatársai 1992-ben mutatták ki, hogy az OAE a belső fül „minimális károsodását” 

előbb észleli, mint a hagyományos hallásvizsgálat. [141,147]. Eredményeiket később számos 

kutatócsoport megerősítette [148-150,151-154]. 

 A cisplatin okozta halláskárosodás kimutatására az OAE-n belül a disztorziós otoakusztikus 

emisszió (DPOAE) a legalkalmasabb, mivel elsősorban a magas frekvenciák érintettek. 

Stavroulaki és munkatársai gyermekek cisplatin okozta halláskárosodásával kapcsolatban 

összehasonlították a hagyományos hallásvizsgálatot, a tranziens otoakusztikus emissziót 

(TOAE) és a DPOAE-t, és úgy találták, hogy szűrővizsgálatként a DPOAE a hagyományos 

hallásvizsgálatnál és a TOAE-nál is érzékenyebb. [149]. 

Vizsgálatunkban 223 heretumoros betegnél vizsgálatuk a cisplatin halláskárosító hatását 

DPOAE készülékkel. Fontos megjegyezni hogy a betegek más (nem ototoxikus) citosztatikus 

szerrel együtt kapták a cisplatint.  A kezelt csoportot 40 kezeletlen heretumoros beteggel 

hasonlítottuk össze. A presbyacusis a fiatal betegcsoport miatt nem merült fel. A nagyszámú 

adat (526 fül) lehetővé tette, hogy statisztikailag elemezhessük a halláskárosodás mértékét, és 

a kockázati tényezőket. Vizsgálatunk igazolta, hogy az amplitúdó változás erősen korrelál a 

cisplatin összdózisával.  Azonban az irodalommal ellentétben azt találtuk, hogy nem csak a 

magas frekvenciák érintettek. Azoknál a betegeknél, akiknél az összdózis meghaladta a  

300 mg/m²-t, az amplitúdó változás az alacsonyabb frekvenciákon is megjelent. Szignifikáns 

amplitúdócsökkenést észleltünk 400 mg/m2 cisplatin dózisnál 3000 Hz-en és 4000 Hz-en 

(p=0,0105; 0,0005), 500-600 mg/m2 összdózisnál 1500 Hz-en, 2000 Hz-en 3000 Hz-en, 4000 

Hz-en és 8000 Hz-en (p=0,0045; 0,0001; 0,0002; 0,0006; 0,0028), és 700 mg/m2 illetve a 
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feletti összdózisnál 3000Hz-en 4000 Hz-en, 6000 Hz-en és 8000 Hz-en (p=0,014, 0,0046; 

0,0004; 0,0007). A legrosszabb hallást annál a 44 betegnél mértük, akiknek hallással 

kapcsolatos panaszaik is voltak. Ezeknél a betegeknél szignifikáns amplitúdócsökkenést 

észleltünk minden frekvencián 1000 Hz-től 8000Hz-ig (p=0,00). 

Négy változóval - a betegek életkorával, a cisplatin kumulatív dózisával, a dohányzással és a 

zajterheléssel. - lépésenkénti diszkriminancia analízist végeztünk, és azt találtuk, hogy az 

amplitúdó változás szempontjából csak a kor és a cisplatin összdózisa tekinthető független 

rizikófaktornak. Ennek a kettőnek a kumulatív hatása sem haladja meg azonban a 62,9%-t, 

ami azt mutatja, hogy egyéb, általunk nem vizsgálat faktorok is szerepet játszanak a cisplatin 

halláskárosító hatásának kialakulásában. Ezt valószínűsíti az a megfigyelés, hogy azonos 

dózissal kezelt betegek között is jelentős különbségek lehetnek. Ezzel kapcsolatban mutatták 

ki norvég kutatók, hogy a cisplatint lebontó enzim genetikai eredetű variabilitása fontos 

szerepet játszik a halláskárosító hatás kialakulásában [15], de természetesen egyéb, egyelőre 

ismeretlen tényezőknek is szerepük lehet.   

Eredményeink megerősítik azokat a korábbi vizsgálati eredményeket, amelyek szerint a 

DPOAE gyors, nem invazív és megbízható módszer a cisplatin késői halláskárosodásának 

szűrésére. Mivel a vizsgálathoz nincs szükség süketszobára, a normál kontrollvizsgálat 

részévé is válhat. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy OAE érzékenyebben jelzi a cochlea 

károsodását, mint a hagyományos hallásvizsgálat. A küszöb audiometriát, a TOAE-t és a 

DPOAE-t összehasonlítva azt találták, hogy a három módszer közül a változást a DPOAE 

érzékeli a legkorábban, korábban, mint ahogy a betegeknél a halláscsökkenés tünetei 

jelentkeznek.[29,20,23] Azok a „normál hallású” betegek, akiknél objektíven detektálható 

DPOAE eltérés van, érzékenyebbek a további halláskárosító hatásokra, ezért folyamatos 

audiológiai gondozást igényelnek. 
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Az irodalmat áttekintve úgy találtuk, hogy a mi vizsgálatunk volt az első, amelynek során  

heretumoros betegek halláskárosodását DPOAE készülékkel vizsgálták. 

 

6.3. Spontán otoakusztikus emisszió vizsgálata. 

Az irodalom alapján a SOAE előfordulása a mikrofon érzékenysége és a mérési módszer 

függvénye. Általában 30-70% közé teszik az előfordulást, nőknél, fiatalabbaknál, ép 

hallásúaknál és a jobb fülben gyakoribb. [177]. Klinikai jelentőségéről az irodalomban 

egyelőre nincs egyetértés, abban azonban megegyeznek, hogy mérése süketszobában 

előnyösebb. Saját vizsgálatunkban a kezelt és a kontroll csoport között a SOAE előfordulási 

gyakorisága nem különbözött szignifikánsan, de az irodalomban a férfiaknál talált átlagnál 

kisebb volt. A kontroll csoportnál 28,3%-ban, az 1,2,3 ciklust kapott betegeknél 25,9%-ban,   

a 4 vagy annál több ciklust kapott betegeknél 24,6%-ban fordult elő. Az alacsonyabb 

előfordulási arány feltehetőleg a süketszoba hiányára vezethető vissza.  

 

6.4. A háromféle OAE (TOAE, DPOAE, SOAE) szűrési módszerként történő  
alkalmazásának összehasonlítása, saját tapasztalatunk alapján. 
 

6.4.1. SOAE: Spontán otoakusztikus emissziót betegeink megközelítőleg 30%-ánál 

észleltünk, a kezelt és a kezeletlen csoport között nem volt különbség. Saját betegeink 

vizsgálatában a SOAE mérésének egyelőre nem látjuk klinikai jelentőségét. 

6.4.2. TOAE: A tranziens otoakusztikus emisszió mérésének előnyét abban láttuk, hogy 

objektív, gyors vizsgálat (betegenként kb. 2 percet vett igénybe). Elvégzése egyszerű, nem 

igényel sem süketszobát, sem képzett személyzetet. A hagyományos audiogrammal épnek 

észlelt fülek 100%-ában volt kiváltható. Mivel létrejötte a külső szőrsejtek ép működésének 

függvénye, különösen alkalmas a külső szőrsejteket károsító cisplatin hatásának 

monitorozására. Hátrányának azt látjuk, hogy ellentétben a DPOAE-val, a TOAE nem 

frekvenciaspecifikus vizsgálat. 

6.4.3. DPOAE: A disztorziós otoakusztikus emisszió tulajdonságai hasonlóak a TOAE-hoz, 

bár a vizsgálat valamivel lassabb (fülenként kb. 5 perc). Előnye a TOAE-val szemben, hogy a 

magas frekvenciák mérését is lehetővé teszi (TOAE: 500-4000 Hz, DPOAE: 500-8000 Hz), 

valamint, hogy az eredmény frekvencia szerinti felbontása pontosabb, így segítségével a 

különböző frekvenciákon bekövetkező változások jobban követhetőek.   
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Hátránya a limitált - általában 500-8000 Hz - frekvencia terjedelem (8000 Hz felett 

technikailag nehezebb megfelelő stimulust biztosítani), és hasonlóan a TOAE-hoz, a már 

eleve halláskárosodott betegek követése ezzel a módszerrel nem lehetséges. Mindkét készülék 

hordozható, így a vizsgálatok ágy mellett is elvégezhetőek, mi is végeztünk néhány ilyen 

mérést.  

Mindkét módszer (TOAE és DPOAE) alkalmas arra, hogy a szokványos kezelésre 

halláskárosodással reagáló betegcsoportot (rizikócsoport) felismerjük és kiválasszuk. Ezt a 

kezelés megtervezésénél és lebonyolításánál figyelembe lehetne venni. A halláskárosodásra 

hajlamos betegeknél egyéb protokollok illetve platinaszármazékok alkalmazása jöhetne 

szóba melyeknek halláskárosító hatása kisebb. Az idősebb korosztályban az arthritis és stroke 

után a halláskárosodás a harmadik leggyakoribb krónikus panasz. [178]. A halláskárosodás 

jelentősen hozzájárul a daganatos betegek elszigetelődéséhez, ezért ha a halláskárosodás már 

kialakult, a legfontosabb a meglévő hallás megőrzése, hogy a betegnél a minél jobb 

kommunikációs készséget fenntartsák. Súlyos halláskárosodás esetén szelektált betegeken 

meg lehet fontolni, hogy cisplatin helyett carboplatint adjunk [179]. Bár a carboplatin 

kevésbé hatékony, toxicitása is kisebb [180,181]. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti 

és Fej-Nyaksebészeti Klinikájával kialakított munkakapcsolat révén a kiszűrt betegeket 

igyekeztünk minél előbb audiológiai gondozásba vetetni.   

 

Jelenleg folyó vizsgálataink további terveink:  

1. Osztályunkon megkezdtük az újonnan jelentkező heretumoros betegek DPOAE 

készülékkel történő szűrését és követését, az ezzel kapcsolatos első eredményeket a 

2007.-es ASCO proceedingsben közöltük. [182] 

2. A cisplatin mellett az egyéb platinaszármazékok (carboplatin és oxaliplatin) 

halláskárosítró hatásának vizsgálatát is megindítottuk. 

3. Tervezzük -Norvég kutatókhoz hasonlóan- a saját beteganyagunkon is, a cisplatint 

detoxikáló enzimnél (GST) kimutatható genetikai variabilitás halláskárosodásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatát. 
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7. A dolgozat megállapításai: 

1. Mind a TOAE mind a DPOAE gyors, objektív és megbízható módszer a heretumoros 

betegek halláskárosodásának szűrésére és követésére.  

2. A TOAE előnye a gyorsaságában a DPOAE előnye a frekvenciaspecifikusságában van, 

egyik módszer sem igényel sem süketszobát, sem szakszemélyzetet. 

3. A SOAE klinikai hasznáhlatóságát jelen vizsgálatunkkal nem sikerült igazolni. 

4. A korai halláskárosodás vizsgálatakor a betegeknél a kezelés előtt és után nem találtunk 

különbséget sem az audiogramm, sem a tympanometria, sem a TOAE tekintetében. 

Ugyanígy a betegek és a kontrollcsoport összehasonlítása során sem tapasztaltunk eltérést. A 

betegek a kezelés után nem számoltak be hallásukat érintő szubjektív panaszokról. 

5. Mivel betegeinknél napi 20 mg/m2 cisplatin 5 napon át történő alkalmazása mellett nem 

mutattunk ki korai halláskárosodást, ellentétben az irodalom azon vizsgálataival, amelyek 

során ugyanezt a dózist egy nap alatt adták be (100 mg/m2 1 nap alatt), felvetettük, hogy a 

hasonlóan effektív protokollok közül a kisebb napi dózisút érdemes alkalmazni.  

6. A késői halláskárosodást érintő vizsgálatainkban az irodalommal ellentétben azt találtuk, 

hogy nem csak a magas frekvenciák érintettek. Azoknál a betegeknél, akik legalább 

400mg/m2 összdózist kaptak, az általunk használt módszer alacsonyabb, a beszédértéshez 

fontos frekvenciákon is (1000 Hz-3000 Hz) szignifikáns amplitúdócsökkenést mutatott ki. 

7. Betegeink 20%-a (44 beteg) számolt be szubjektív panaszról (tinnitus és/vagy 

halláscsökkenés). A legrosszabb hallást ennél a 44 betegnél mértük 

8. Mivel a halláskárosodás tovább rontja a daganatos betegek amúgy is nehéz helyzetét, a 

kemoterápia alatt a heretumoros betegek hallását rendszeresen ellenőrizni kell. Ahhoz, hogy 

a heretumoros betegek meggyógyuljanak, a cisplatint megfelelő dózisban kell alkalmazni, de 

mivel a késői halláskárosodás az összdózissal korrelál, azt a minimális dózist kell alkalmazni, 

amely a gyógyuláshoz feltétlenül szükséges. 

 

 62



Összefoglalás 

A vizsgálat célja a cisplatinnal kezelt heretumoros betegek korai és késői halláskárosodásának 

detektálása OAE készülékkel, amely egy érzékeny, új, objektív módszer a gyógyszer okozta 

ototoxicitás mérésére. Másodlagos célunk az ototoxicitáshoz vezető kockázati tényezők 

elemzése volt. A korai halláskárosodás vizsgálatánál különböző szövettani csoportba tartozó 

10 heretumoros beteget vizsgáltunk tranziens otoakusztikus emissziós (TOAE) készülékkel, 

az első ciklus kemoterápiás kezelés előtt és után. A betegek 100 mg/m2 cisplatint kaptak 5 

napra elosztva. A fenti csoporttal életkorban hasonló megoszlású egészséges hallású, nem 

beteg önkénteseken is elvégeztük a vizsgálatot. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát és 

Wilcoxon tesztet alkalmaztunk. Vizsgálatunk során a betegeknél a kezelés előtt és után nem 

találtunk különbséget sem az audiogramm, sem a tympanomtria, sem a TOAE tekintetében. 

Ugyanígy a betegek és a kontrollcsoport összehasonlítása során sem tapasztaltunk eltérést. A 

betegek nem számoltak be szubjektív panaszról a kezelés után. 

A késői halláskárosodás vizsgálatánál 223 gyógyult heretumoros betegnél végeztünk 

méréseket disztorziós otoakusztikus emissziós (DPOAE) készülékkel. A betegek 100 mg/m2 

cisplatint kaptak ciklusonként BEP, VPB, VeIP vagy VIP kemoterápiás protokoll részeként. 

A kontroll csoport 40 heretumoros betegből állt, akik nem kaptak kemoterápiás kezelést. 

Részletes beteg- és családi anamnézissel mértük fel az audiológiai rizikófaktorokat, valamint 

a hallással kapcsolatos panaszokat. A DOAE előtt elvégzett tympanometriával az esetleges 

középfül-eredetű halláskárosodást zártuk ki. DOAE-t 750 Hz-től 8000 Hz-ig 8 frekvencián 

mértünk. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát, Mann-Whitney-tesztet és lépésenkénti 

diszkriminanciaanalízist használtunk. A betegek 20%-ának volt valamilyen hallással 

kapcsolatos panasza (halláscsökkenés, fülzúgás, stb). 400 mg/m2 alatt nem észleltünk 

szignifikáns amplitúdócsökkenést. E felett a dózis felett az irodalommal ellentétben nem csak 

a magas frekvenciákon találtunk amplitúdócsökkenést, hanem azokon a frekvenciákon is, 

melyek lényegesek a beszédértés szempontjából. (1000-3000 Hz). A legrosszabb hallást 

azoknál a betegeknél mértük, akiknek hallással kapcsolatos panaszaik is voltak Szignifikáns 

rizikófaktor csak a cisplatin összdózisa és az életkor volt, sem a dohányzás, sem a korábbi 

zajterhelés nem bizonyult szignifikáns rizikófaktornak a kezelt csoportban. Mivel a 

heretumoros betegek várható élettartama az esetek többségében megegyezik egészséges 

társaikéval, a késői mellékhatások vizsgálata igen fontos. Az OAE mérése az ototoxicitás 

detektálásának gyors és megbízható módszere. Eredményeink alapján törekedni kell arra, 

hogy a cisplatin összdózisát a gyógyuláshoz éppen szükséges minimális szinten tartsuk, 

melyet az egyéni kockázati tényezők alapján tudunk meghatározni. 

 63



Irodalomjegyzék: 

  
1. Hernes EH, Harstad K, Fossa
Changing incidence and delay of testicular cancer in southern Norway (1981-1992). 
Eur Urol. 1996;30:349-57.  
  
2. Osterlind A.
Diverging trends in incidence and mortality of testicular cancer in Denmark, 1943-1982. 
Br J Cancer. 1986 ;53:501-5.  
  
3.Batata MA, Chu FC, Hilaris BS, Whitmore WF, Golbey RB 
Testicular cancer in cryptorchids. 
Cancer. 1982;49:1023-30.  
  
4. Heimdal K, Olsson H, Tretli S, Flodgren P, Borresen AL, Fossa SD
Familial testicular cancer in Norway and southern Sweden. 
Br J Cancer. 1996;73:964-9.  
  
5. Forman D, Oliver RT, Brett AR, Marsh SG, Moses JH, Bodmer JG, Chilvers CE, Pike MC
Familial testicular cancer: a report of the UK family register, estimation of risk and an HLA 
class 1 sib-pair analysis. 
Br J Cancer. 1992;65:255-62.  
 
6. Rapley E, Crocford G, Teare D, Briggs P, Seal S, Barfoot R et al: Localisation to Xq27 of a 
susceptibility gene for testicular germ-cell tumours.  
Nature Genetics 2000;24:197-200.  
 
 7.  Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn I. WHO Classification of Tumours. Pathology 
and Genetics. Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon, France: IARC 
Press; 2004. 
 
8. Bodrogi I. Ésik O. Géczi L. et al.  
Onkoterápiás protokoll. ed. Kásler M. Springer Hungarica, Budapest. 1994;427-442.  
 
 9 Schmoll HJ, Souchon R, Krege S, Albers P, Beyer J, et al.   
European consensus on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the European 
Germ Cell Cancer Consensus Group (EGCCCG). 
Ann Oncol. 2004;15:1377-99.   
 
10. Jacobsen GK, Henriksen OB, von der Maase H.
Carcinoma in situ of testicular tissue adjacent to malignant germ-cell tumors: a study of 105 
cases.  
Cancer. 1981;47:2660-2.   
 
11. Pryor JP, Cameron KM, Chilton CP, Ford TF, Parkinson MC, Sinokrot J, Westwood CA. 
Carcinoma in situ in testicular biopsies from men presenting with infertility. 
Br J Urol. 1983;55:780-4.  
 

 64

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8931969&query_hl=25&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=3707843&query_hl=27&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6120755&query_hl=31&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8611416&query_hl=36&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1739626&query_hl=37&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15319245&query_hl=9&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=7260858&query_hl=47&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pryor+JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Cameron+KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Chilton+CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ford+TF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Parkinson+MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Sinokrot+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Westwood+CA%22%5BAuthor%5D


 
12. Chaganti RS, Rodriguez E, Bosl GJ.
Cytogenetics of male germ-cell tumors. 
Urol Clin North Am. 1993;20:55-66.  
  
13. Rodriguez E, Mathew S, Reuter V, Ilson DH, Bosl GJ, Chaganti RS.
Cytogenetic analysis of 124 prospectively ascertained male germ cell tumors. 
Cancer Res. 1992;52:2285-91.  
  
14. Mostert MM, van de Pol M, Olde Weghuis D, Suijkerbuijk RF, Geurts van Kessel A, van 
Echten J, Oosterhuis JW, Looijenga LH.
 Comparative genomic hybridization of germ cell tumors of the adult testis: confirmation of 
karyotypic findings and identification of a 12p-amplicon. 
Cancer Genet Cytogenet. 1996;89:146-52.  
  
15. UICC TNM. A rosszindulatú daganatok klasszifikációja 
(Classification of Malignant Tumours.) 
Ed: Sobin LH, Wittekind Ch, Willey-Liss, New York 174-179, 2002 
Magyar kiadás Panem kiadó kft. 2004, 132.-135 
 
16. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging 
system for metastatic germ cell cancers. International Germ Cell Cancer Collaborative Group. 
J Clin Oncol. 1997;15:594-603.  
 
17. Einhorn LH, Donohue JP.
Improved chemotherapy in disseminated testicular cancer. 
J Urol. 1977;117:65-9.  
  
18. Einhorn EH.
Testicular cancer: an oncological success story. 
Clin Cancer Res. 1997;3:2630-2.  
  
19. Williams SD, Birch R, Einhorn LH, Irwin L, Greco FA, Loehrer PJ.
Treatment of disseminated germ-cell tumors with cisplatin, bleomycin, and either vinblastine 
or etoposide. 
N Engl J Med. 1987;316:1435-40.  
  
20. Hartmann JT, Kanz L, Bokemeyer C.
Diagnosis and treatment of patients with testicular germ cell cancer. 
Drugs. 1999;58:257-81.   
  
21: van Leeuwen FE, Stiggelbout AM, van den Belt-Dusebout AW, Noyon R, Eliel MR, van 
Kerkhoff EH, Delemarre JF, Somers R.
Second cancer risk following testicular cancer: a follow-up study of 1,909 patients. 
J Clin Oncol. 1993;11:415-24.  
  
22. Zagars GK, Babaian RJ.
Stage I testicular seminoma: rationale for postorchiectomy radiation therapy. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1987;13:155-62.  
  

 65

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8381998&query_hl=58&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1313741&query_hl=61&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8697422&query_hl=53&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8697422&query_hl=53&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=63574&query_hl=64&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10068265&query_hl=66&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2437455&query_hl=70&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10473019&query_hl=73&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8445415&query_hl=76&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8445415&query_hl=76&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=3818383&query_hl=81&itool=pubmed_docsum


23. Warde P, Gospodarowicz MK, Panzarella T, Catton CN, Sturgeon JF, Moore M, 
Goodman P, Jewett MA.
Stage I testicular seminoma: results of adjuvant irradiation and surveillance. 
J Clin Oncol. 1995;13:2255-62.  
  
24. Warde P, Specht L, Horwich A, Oliver T, Panzarella T, Gospodarowicz M, von der Maase 
Prognostic factors for relapse in stage I seminoma managed by surveillance: a pooled 
analysis. 
J Clin Oncol. 2002;20:4448-52.  
  
25. de Wit R, Fizazi K.
Controversies in the management of clinical stage I testis cancer. 
J Clin Oncol. 2006;24:5482-92.   
  
26. Martin J, Chung P, Warde P.
 Treatment options, prognostic factors and selection of treatment in stage I seminoma. 
Onkologie. 2006;29:592-8.   
  
27. Oliver RT, Mason MD, Mead GM, von der Maase H, Rustin GJ, Joffe JK, de Wit R, Aass 
N, Graham JD, Coleman R, Kirk SJ, Stenning SP; MRC TE19 collaborators and the EORTC 
30982 collaborators.
Radiotherapy versus single-dose carboplatin in adjuvant treatment of stage I seminoma: a 
randomised trial. 
Lancet. 2005;366:293-300.  
  
28. Bodrogi I. Csírasejt típusú heredaganatok kemoterápiája., Ed: Jeney A, Kralovánszky J: 
Onkofarmakológia, Medicina, 2005; 727-728. 
  
29. Pizzocaro G: Rationale for lymphadenectomy in stage I non-seminoma . In Horwith A: 
Testicular cancer. Chapman and Hall Medical, London, 1996, 193-200 
 
30.  Aparicio J, Germa JR.
Treatment of stage I testicular germ-cell tumors. 
Med Oncol. 2006;23:305-16.  
  
31. Albers P, Perabo FG, Melchior D, Siener R.
Adjuvant chemotherapy in stage I and stage II testicular cancer. 
World J Urol. 2001;19:76-81.   
 
32. Albers P.
Management of stage I testis cancer. 
Eur Urol. 2007;51:34-43;    
 
33. Heidenreich A, Sesterhenn IA, Mostofi FK, Moul JW, Engelmann UH.
[Histopathologic and biological prognostic factors of clinical stage I non-seminomatous germ 
cell tumors. Implications for risk-adjusted therapy] 
Urologe A. 1999;38:168-78.  
  

 66

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=7666083&query_hl=82&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=7666083&query_hl=82&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17158533&query_hl=87&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17202831&query_hl=87&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16039331&query_hl=87&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16039331&query_hl=87&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16039331&query_hl=87&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17018887&query_hl=109&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11374321&query_hl=112&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16996677&query_hl=109&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10231939&query_hl=119&itool=pubmed_docsum


 
34. Cullen MH, Stenning SP, Parkinson MC, Fossa SD, Kaye SB, Horwich AH, Harland SJ, 
Williams MV, Jakes R.
Short-course adjuvant chemotherapy in high-risk stage I nonseminomatous germ cell tumors 
of the testis: a Medical Research Council report. 
J Clin Oncol. 1996;14:1106-13.  
  
35. Geczi L, Biron P, Droz JP.
 [Treatment of germ cell tumors at the threshold of the third millennium] 
Orv Hetil. 2001;142:1673-9.  
  
36. Culine S, Theodore C, Terrier-Lacombe MJ, Droz JP.
Are 3 cycles of bleomycin, etoposide and cisplatin or 4 cycles of etoposide and cisplatin 
equivalent optimal regimens for patients with good risk metastatic germ cell tumors of the 
testis? The need for a randomized trial. 
J Urol. 1997;157:855-8.  
  
37. Williams SD, Birch R, Einhorn LH, Irwin L, Greco FA, Loehrer PJ.
 Treatment of disseminated germ-cell tumors with cisplatin, bleomycin, and either vinblastine 
or etoposide. 
N Engl J Med. 1987;316:1435-40.  
  
38. Nichols CR, Williams SD, Loehrer PJ, Greco FA, Crawford ED, Weetlaufer J, Miller ME, 
Bartolucci A, Schacter L, Einhorn LH.
Randomized study of cisplatin dose intensity in poor-risk germ cell tumors: a Southeastern 
Cancer Study Group and Southwest Oncology Group protocol. 
J Clin Oncol. 1991;9:1163-72.  
  
39. Nichols CR, Catalano PJ, Crawford ED, Vogelzang NJ, Einhorn LH, Loehrer PJ.
Randomized comparison of cisplatin and etoposide and either bleomycin or ifosfamide in 
treatment of advanced disseminated germ cell tumors: an Eastern Cooperative Oncology 
Group, Southwest Oncology Group, and Cancer and Leukemia Group B Study. 
J Clin Oncol. 1998;16:1287-93.  
  
40. Droz JP, Kramar A, Pico JL.
 Prediction of long-term response after high-dose chemotherapy with autologous bone marrow 
transplantation in the salvage treatment of non-seminomatous germ cell tumours. 
Eur J Cancer. 1993;29: 818-21.  
 
41. Einhorn LH.
Curing metastatic testicular cancer. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2002;99:4592-5.    
  
42. Ronnen EA, Kondagunta GV, Bacik J, Marion S, Bajorin DF, Sheinfeld J, Bosl GJ, 
Motzer RJ.
 Incidence of late-relapse germ cell tumor and outcome to salvage chemotherapy. 
J Clin Oncol. 2005;23:6999-7004.  

 67

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8648364&query_hl=123&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8648364&query_hl=123&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11556261&query_hl=126&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9072585&query_hl=127&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2437455&query_hl=129&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1710655&query_hl=132&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1710655&query_hl=132&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9552027&query_hl=133&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8387318&query_hl=134&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11904381&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16192587&query_hl=5&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16192587&query_hl=5&itool=pubmed_DocSum


43. Fossa SD, Stenning SP, Gerl A, Horwich A, Clark PI, Wilkinson PM, Jones WG, 
Williams MV, Oliver RT, Newlands ES, Mead GM, Cullen MH, Kaye SB, Rustin GJ, Cook 
PA.:Prognostic factors in patients progressing after cisplatin-based chemotherapy for 
malignant non-seminomatous germ cell tumours. 
Br J Cancer. 1999;80:1392-9.  
   
44. Sirohi B, Huddart R.  
The management of poor-prognosis, non-seminomatous germ-cell tumours. 
Clin Oncol (R Coll Radiol). 2005;17:543-52.  
 
45. Mead GM, Cullen MH, Huddart R, Harper P, Rustin GJ, Cook PA, Stenning SP, Mason 
M; MRC Testicular Tumour Working Party.
A phase II trial of TIP (paclitaxel, ifosfamide and cisplatin) given as second-line (post-BEP) 
salvage chemotherapy for patients with metastatic germ cell cancer: a medical research 
council trial. 
Br J Cancer. 2005;93:178-84.  
  
46.  De Giorgi U, Rosti G, Aieta M, Testore F, Burattini L, Fornarini G, Naglieri E, Lo Re G, 
Zumaglini F, Marangolo M.
Phase II study of oxaliplatin and gemcitabine salvage chemotherapy in patients with cisplatin-
refractory nonseminomatous germ cell tumor. 
Eur Urol. 2006;50:1032-8. 
  
47. Kollmannsberger C, Nichols C, Bokemeyer C.
Recent advances in management of patients with platinum-refractory testicular germ cell 
tumors. 
Cancer. 2006;106:1217-26.   
 
48. Hartmann JT, Lipp HP.   
Toxicity of platinum compounds. 
Expert Opin Pharmacother. 2003;4:889-901.   
 
49. Kralovánszky J. Toxikus mellékhatások és ellátásuk., Ed: Jeney A, Kralovánszky J: 
Onkofarmakológia, Medicina, 97-123, 2005 
 
50. Loehrer PJ, Lauer R, Roth BJ, et al.  
Salvage Therapy in Recurrent Germ Cell Cancer: Ifosfamide and Cisplatin plus either 
Vinblastine or Etoposide.  
Ann Int Med 1988;109:540-546.  
 
51. Albers P, Heicappell R, Schwaibold H, Wolff J; German Association of Urological 
Oncology, Subdivision of the German Cancer Society.  
Erythropoietin in urologic oncology. 
Eur Urol. 2001;39:1-8.   
 
52. Robinson D, Moller H, Horwich A.  
Mortality and incidence of second cancers following treatment for testicular cancer. 
Br J Cancer. 2007;12;96:529-33.   

 68

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16238142&query_hl=14&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15999102&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15999102&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16757095&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16757095&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16463389&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12783586&query_hl=15&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11173931&query_hl=20&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11173931&query_hl=20&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17262080&query_hl=26&itool=pubmed_DocSum


 
53. Strumberg D, Brugge S, Korn MW, Koeppen S, Ranft J, Scheiber G, Reiners C, Mockel 
C, Seeber S, Scheulen ME.   
Evaluation of long-term toxicity in patients after cisplatin-based chemotherapy for non-
seminomatous testicular cancer. 
Ann Oncol. 200;13:229-36.  
  
54. Bokemeyer C, Berger CC, Kuczyk MA, Schmoll HJ.
 Evaluation of long-term toxicity after chemotherapy for testicular cancer. 
J Clin Oncol. 1996;14:2923-32.  
 
55. Kollmannsberger C, Beyer J, Droz JP, Harstrick A, Hartmann JT, Biron P, Flechon A, 
Schoffski P, Kuczyk M, Schmoll HJ, Kanz L, Bokemeyer C.
Secondary leukemia following high cumulative doses of etoposide in patients treated for 
advanced germ cell tumors. 
J Clin Oncol. 1998;16:3386-91 
 
56. Rosenberg B, Vancamp L, Krigas T, 
Inhibiton of cell division in escherichia coli by electrolysis products from a platinium 
electrode  . 
Nature. 1965;205:698-9.   
  
57. Rosenberg B, Platinum Complexes for the Treatment of Cancer: Why the 
Search Goes On, in: Cisplatin, Chemistry and Biochemistry of a Leading 
Anticancer Drug, ed. B. Lippert, Wiley-VCH, Weinheim, 1999, pp. 3-27. 
 
58. Rosenberg B, VanCamp L, Trosko JE, Mansour VH.
Platinum compounds: a new class of potent antitumour agents. 
Nature. 1969;222:385-6.  
 
59. Kartalou M, Essigmann JM.
Recognition of cisplatin adducts by cellular proteins. 
Mutat Res. 2001;478:1-21.  
  
60. Rosenberg, B., Van Camp, L., Trosko, J.E., Mansour, V.H.,.  
 Platinum compounds: A new class of potent antitumor agents.  
Nature:1969; 222: 385-386. 
 
61. Hill JM, Loeb E, MacLellan A, Hill NO, Khan A, King JJ.
Clinical studies of Platinum Coordination compounds in the treatment of various malignant 
diseases. 
Cancer Chemother Rep. 1975;59:647-59.  
 
62. Gately DP, Howell SB.  
Cellular accumulation of the anticancer agent cisplatin: a review. 
Br J Cancer. 1993;67:1171-6. 
 
63. Jan Reedijk 
 Improved understanding in platinium antitumour chemistry  
Chem. Commun. 1996, 801 – 806 

 69

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11885999&query_hl=27&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11885999&query_hl=27&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8918489&query_hl=28&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9779717&query_hl=30&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9779717&query_hl=30&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=5782119&query_hl=28&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11406166&query_hl=39&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1203889&query_hl=28&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8512802&query_hl=64&itool=pubmed_DocSum


63. J. Reedijk, Platinum-Antitumor Compounds: Their Chemistry in Realtion to 
The Mechanism of Action, in: Handbook of Metal-Ligand Interactions in 
Biological Fluids, ed. G. Berthon, Marcel Dekker, New York, 1995, Vol. 1, 
pp. 967-989.  
  
65. M M Jennerwein and A Eastman 
A polymerase chain reaction-based method to detect cisplatin adducts in specific genes. 
Nucleic Acids Res. 1991; 19: 6209–6214. 
 
66. Stephen J. Lippard 
Chemistry and molecular biology of platinum anticancer drugs 
Pure & Appl. Chem.1987;. 59: 731—742. 
 
67.Harder HC, Rosenberg B.   
Inhibitory effects of anti-tumor platinum compounds on DNA, RNA and protein syntheses in 
mammalian cells in virtro. 
Int J Cancer. 1970;6:207-16.   
 
68. Aguilar-Markulis NV, Beckley S, Priore R, Mettlin C. 
Auditory toxicity effects of long-term cis-dichlorodiammineplatinum 
II therapy in genitourinary cancer 
patients. J Surg Oncol 1981;16:111-123.  
 
69. Bokemeyer C, Berger CC, Hartman JT, et al. Analysis of 
risk factors for cisplatin-induced ototoxicity in patients 
with testicular cancer. Br J Cancer 1988; 77:1355-1362.  
 
70.. Hallmark RJ, Snyder JM, Jusenius K, Tamimi HK. 
Factors influencing ototoxicity in ovarian cancer 
patients treated with Cis-platinum based chemotherapy. 
Eur J Gynaecol Oncol 1992; 13:35-44. 
 
71. Li Y, Womer RB, Silber JH. Predicting cisplatin ototoxicity 
in children: the influence of age and the cumulative 
dose. Eur J Cancer 2004; 40:2445-2451. 
 
72.. Nagy JL, Adelstein DJ, Newman CW, et al.  
Cisplatin ototoxicity: the importance of baseline audiometry.  
Am J Clin Oncol 1999; 22:305-308. 
 
73. De Oliviera, J.A.A., .  
Audiovestibular toxicity of drugs, Vol. II, CRC Press Inc.,  
Boca Raton, FL. 1989 
 
74. Waters, G.S., Ahmad, M., Katsarkas, A., Stanimir, G., McKay, J.,  
Ototoxicity due to cis-diamminedichloroplatinum in the treatment of ovarian cancer: 
influence of dosage and schedule of administration.  
Ear Hear.1991;12, 91-102.,  
 
 
 

 70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=5479434&query_hl=51&itool=pubmed_DocSum


75. Laurell G, Jungnelius U. 
 High-dose cisplatin treatment: hearing loss and plasma concentrations. 
Laryngoscope. 1990;100:724-34.  
 
76. Oldenburg J, Kraggerud SM, Cvancarova M, Lothe RA, Fossa SD.     
Cisplatin-induced long-term hearing impairment is associated with specific glutathione s-
transferase genotypes in testicular cancer survivors. 
J Clin Oncol. 2007;25:708-14.   
 
77. Fausti, S.A., Schechter, M.A., Rappaport, B.Z., Frey, R.H., Mass, R.E.,  
 Early detection of cisplatin ototoxicity.  
Cancer 1984;53, 224-231. 
 
78. Schaefer SD, Post JD, Close LG, Wright CG.  
 Ototoxicity of low- and moderate-dose cisplatin. 
Cancer. 1985;56:1934-9.  
  
79. McHaney VA, Thibadoux G, Hayes FA, Green AA.   
Hearing loss in children receiving cisplatin chemotherapy. 
J Pediatr. 1983;102:314-7  
  
80. Vermorken, J.B., Kapteijn, T.S., Hart, A.A.M., Pinedo, H.M.,  
Ototoxicity of cisdiamminedichloroplatinum (II): Influence of dose, schedule and mode of 
administration. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 1983;19, 53-58.  
 
81. Melamed, L.B., Selim, M.A., Schuchman, D.,  
Cisplatin ototoxicity in gynecologic cancer patients. A preliminary report. 
Cancer. 1985;55, 41-43.  
 
82. Stadnicki SW, Fleischman RW, Schaeppi U, Merriam P. 
Cis-dichlorodiammineplatinum (II) (NSC-119875):hearing loss and  
other toxic effects in rhesus monkeys. 
Cancer Chemother Rep 1975;59:467-480,  
 
83. van Ruijven MW, de Groot JC, Hendriksen F, Smoorenburg GF.  
 Immunohistochemical detection of platinated DNA in the cochlea of cisplatin-treated guinea 
pigs. Hear Res.2005;203:112-21. 
  
84..Hinojosa R, Riggs LC, Strauss M, Matz GJ.  
 Temporal bone histopathology of cisplatin ototoxicity. 
Am J Otol. 1995 ;16:731-40.  
  
85. Wright CG, Schaefer SD.  
Inner ear histopathology in patients treated with cis-platinum. 
Laryngoscope. 1982;92:1408-13.  
 
86. Komune S, Asakuma S, Snow JB Jr.  
Pathophysiology of the ototoxicity of cis-diamminedichloroplatinum. 
Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:275-282. 
 

 71

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2362532&query_hl=13&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17228018&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=4040801&query_hl=73&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6681630&query_hl=76&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15855036&query_hl=29&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8572135&query_hl=21&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6983637&query_hl=25&itool=pubmed_DocSum


87. Cevette MJ, Drew D, Webb TM, Marion MS.  
Cisplatin ototoxicity, increased DPOAE amplitudes, and magnesium deficiency.  
Distorsion product otoacoustic emissions.  
J Am Acad Audiol 2000; 11:323-329. 
 
88. Meech RP, Campbell KC, Hughes LP, Rybak LP.  
A semiquantitative analysis of the effects of cisplatin on the rat stria vascularis. 
Hear Res.1989;124:44-59. 
  
89. Cardinaal RM, de Groot JC, Huizing EH, Veldman JE, Smoorenburg GF.  
 Dose-dependent effect of 8-day cisplatin administration upon the morphology of the albino 
guinea pig cochlea. 
Hear Res. 2000;144:135-46. 
  
90. Estrem SA, Babin RW, Ryu JH, Moore KC.   
Cis-diamminedichloroplatinum (II) ototoxicity in the guinea pig. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 1981;89:638-45. 
 
91. Laurell G, Engstrom B.  
 The ototoxic effect of cisplatin on guinea pigs in relation to dosage. 
Hear Res. 1989;38:27-33.  
  
92. Ravi, R., Somani, S.M., Rybak, L.P.,   
Mechanism of cisplatin ototoxicity: antioxidant system.  
Pharmacol. Toxicol 1995;76, 386-394.  
 
93: Sha SH, Taylor R, Forge A, Schacht J.  
 Differential vulnerability of basal and apical hair cells is based on intrinsic susceptibility to 
free radicals. 
Hear Res. 2001;155:1-8.  
 
94. Pytel J: A hallás élettana,  
Pytel J. Audiológia  Victoria Kft .Pécs 1996 p.49-61 
 
95. Sterkers O, Saumon G, Tran Ba Huy P, Ferrary E, Amiel C.  
 Electrochemical heterogeneity of the cochlear endolymph: effect of acetazolamide. 
Am J Physiol. 1984;246:47-53.  
 
96. Ryan, A.F. and Dallos, P.  
Absence of cochlear outer hair cells: effect on behavioural auditory threshold.  
Nature 1975; 253:44-46. 
 

97. Davis, H.   
Active process in cochlear mechanics.  
Hear. Res.1983; 9:79-90. 
 
98. Dallos, P. The role of outer hair cells in the cochlea. 
 In: Contemporary Sensory Neurobiology (eds.: Correia, M.J. and Perachio, A.A.)  
1985; pp.207-230. Alan R. Liss, Inc., New York  
 

 72

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9822901&query_hl=30&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10831872&query_hl=32&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6793976&query_hl=37&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2708157&query_hl=78&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11335071&query_hl=68&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6696078&query_hl=81&itool=pubmed_docsum


99. Dallos, P. and Evans, B.N.   
High frequency motility of outer hair cells and the cochlear amplifier.  
Science 1995; 267:2006-2009. 
 
100. Dallos, P., Popper, A. N. and Fay, R.R.  
The cochlea. 1996; Springer Verlag, Germany 
 
101. Hudspeth AJ.  
 How the ear's works work. 
Nature. 1989 ;341:397-404.  
  
102. Wangemann P.  
 K+ cycling and the endocochlear potential. 
Hear Res. 2002;165:1-9.   
 
103. Flock, Å., Flock, B., and Ulfendahl, M. 
Mechanisms of movement in out hair cells and possible structural basis 
Arch. Otorhinolaryngol.1986; 243:83-89. 
 
104.Hudspeth, A. J., and Markin, V. S. (1994). 
The ear's gears: Mechanoelectrical transduction by hair cells,  
Physics Today 1994; 47: 22-28. 
 
105. Manley, G. A., and Gallo, L. 
Otoacoustic emissions, hair cells and myosin motors,  
J. Acoust. Soc. Am. 1997; 102:1049-1055. 
 
106. Eybalin M.  
Neurotransmitters and neuromodulators of the mammalian cochlea.  
Physiol Rev. 1993; 73:309-373. 
 
107. Schacht J-2, Henley CM. 
Pharmacokinetics of aminoglycisode antibiotics in blood, inner ear fluids and tissues and their 
relationship to ototoxicity.  
Audiology 1988; 27:137–146  
 
108. Tange RA, Huizing EH.  
Hearing loss and inner ear changes  in a patient suffering from severe gentamicin ototoxicity.  
Arch Otorhinolaryngol 1980; 228:113–121  
 
109. Huizing EH, deGroot JCMJ.  
Human cochlear pathology in aminoglycoside ototoxicity: a review.  
Acta Otolaryngol (Stockh) 1987; 436:117  
 
110.  Nakagawa, T., Kakehata, S., Akaike, N., Komune, S., Takasaka, T. and Uemura, T. 
Effects of Ca2+ antagonists and aminoglycoside antibiotics on Ca2+ current in isolated outer 
hair cells of guinea pig cochlea.  
Brain Res. 1992; 580:345-347. 
 

 73

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2677742&query_hl=12&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12031509&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum


111. Schacht, J.                                                                                                                    
Biochemical basis of aminoglycoside ototoxicity.                                                                      
Ototoxicity, Otolaryngological Clinics of North America. 1993; 26: 845-856. 

 

112. Eybalin M. Neurotransmitters and neuromodulators of the mammalian cochlea. Physiol 
Rev. 1993;73:309-373. 
 
113. Koegel L: Ototoxicity: a contemporary review of aminoglycosides, loop diuretics, 
quinine, erythromycin, and cisplatinum.  
Am J Otot. 1985; 6:190  
 
114. Leist M, Jäättelä M.  
Four deaths and a funeral: from caspases to alternative mechanisms.  
Nat Rev Mol Cell Biol 2001;2:1–10. 
 
115. Nakagawa T, Yamane H, Takayama M, et al.  
Apoptosis of guinea pig cochlear hair cells following aminoglycoside treatment.  
Eur Arch Otorhinolaryngol 1998; 255:127–31. 
 
116. Ylikoski J, Xing-Qun L, Virkkala J, Pirvola. 
U. Blockade of c-Jun N-terminal kinase pathway attenuates gentamicin-induced cochlear and 
vestibular hair cell death.  
Hear Res 2002; 166:33–43. 
 
117. Schwartz GH, David DS, Riggio R, Stenzel KH, Rubin A.  
Ototoxicity induced by furosemide.  
N Engl J Med 1970; 282:1413 – 1414  
 
118. Cantarvich F, Locatelli A, Fernandez JC.  
Furosemide in high doses in treatment of acutrenal failure.  
Postgrad med J 47[Suppl] :13-17 
 
119. Santi PA, Lakhani PN. 
The effect of bumetanide on the stria vascularis: a stereological analysis of cell volume 
density.  
Hear Res 1983; 12:151 – 165  
 
120. Prazma J, Thomas WG, Fischr ND, Preslar MJ.  
Ototoxicity of ethacrynic acid. 1972; 95:448 - 456 
 
121. Hawkins E.  
Ototoxic mechanism.  
Audiology 1973; 12:383 – 393  
 
122.Gold, T.  
Hearing II: The physical basis of the action of the cochlea 
Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.1948;135, 492-498. 
 
 

 74



123. Kemp, D. T.  
„Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system.” 
J. Acoust. Soc. Am. 1978;64, 1386-1391. 
 
124. Flock, Å., Bretscher, A., and Weber, K. 
"Immunohistochemical localization of several cytoskeletal 
proteins in inner ear sensory and supporting cells,"  
Hear. Res. 1982;6, 75-89. 
 
125. Kemp DT, Chum R.  
Properties of the generator of stimulated acoustic emissions. 
Hear Res. 1980;2:213-32.  
 
126. Sun, X. M., Schmiedt, R. A., He, N. J., Lam, C. F.  
"Modeling the fine structures of the 2f1-f2 acoustic distortion product.  
I. Model development,"  
J. Acoust. Soc. Am; 96, 2166-2174. 
 
127. Sun, X. M., Schmiedt, R. A., He, N. J., and Lam, C. F.  
"Modeling the fine structures of the 2f1-f2 acoustic distortion product.  
II. Model evaluation," 
J. Acoust. Soc. Am. 1994; 96, 2175-2183. 
 
128. Kapadia, S., and Lutman, M. E. 
"Reduced 'audiogram ripple' in normally-hearing subjects with weak 
otoacoustic emissions,"  
Audiology 1999;38,257-261. 
 
129. Wada, H., Ohyama, K., Kobayashi, T., Koike, T., and Noguchi, S.  
"Effect of middle ear on otoacoustic emissions,"  
Audiology 1995; 34, 161-176. 
 
130. Magnan, P., Avan, P., Dancer, A., Smurzynski, J., and Probst, R. 
"Reverse middle-ear transfer function in the guinea pig measured with cubic 
difference tones,"  
Hear. Res. 1997;107, 41-45. 
 
131. Kemp, D. T.  
"Evidence of mechanical nonlinearity and frequency selective wave amplification in the 
cochlea,"  
Arch. Otorhinolaryngol. 1979; 224,37-45 
 
132.  Penner, M. J., Glotzbach, L., and Huang, T. 
"Spontaneous otoacoustic emissions: Measurement and data," 
Hear. Res. 1993;68, 229-237. 
 
133. Penner, M. J., and Zhang, T.  
"Prevalence of spontaneous otoacoustic emissions in adults revisited,"  
Hear. Res.1997; 103, 28-34. 
 

 75

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=7410229&query_hl=20&itool=pubmed_DocSum


134. Clark WW, Kim DO, Zurek PM, Bohne BA.  
Spontaneous otoacoustic emissions in chinchilla ear canals: correlation with histopathology 
and suppression by external tones. 
Hear Res. 1984;16:299-314.  
  
135. Fritze W.
 Registration of spontaneous cochlear emissions by means of Fourier transformation. 
Arch Otorhinolaryngol. 1983;238:189-96.  
  
136. Probst R, Lonsbury-Martin BL, Martin GK.   
A review of otoacoustic emissions. 
J Acoust Soc Am. 1991;89:2027-67.  
  
137. Lind O, Randa JS.   
Spontaneous otoacoustic emissions: incidence and short-time variability in normal ears. 
J Otolaryngol. 1990;19:252-9.  
  
138. Bray P, Kemp D.   
An advanced cochlear echo technique suitable for infant screening. 
Br J Audiol. 1987;21:191-204.  
  
139. Probst R, Harris FP, Hauser R.    
Clinical monitoring using otoacoustic emissions. 
Br J Audiol. 1993;27:85-90.  
 
140.  Bonfils P, Piron JP, Uziel A, Pujol R.   
A correlative study of evoked otoacoustic emission properties and audiometric thresholds. 
Arch Otorhinolaryngol. 1988;245:53-6.  
 
141. Plinkert PK, Krober S. 
Early detection of cisplatin-induced ototoxicity using evoked otoacoustic emissions 
Laryngorhinootologie. 1991;70:457-62.    
 
142. Hotz, M. A., Probst, R, Harris, F.P., and Hauser, R.   
"Monitoring the effect of noise exposure using transiently evoked otoacoustic emissions,"  
Acta Otolaryngol.1993;113,478-482. 
  
143. Lonsbury-Martin BL, Harris FP, Stagner BB, Hawkins MD, Martin GK.    
 Distortion product emissions in humans. I. Basic properties in normally hearing subjects. 
Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 1990;147:3-14.  
  
144. Harris FP.  
 Distortion-product otoacoustic emissions in humans with high frequency sensorineural 
hearing loss. 
J Speech Hear Res. 1990 ;33:594-600.  
 
145. Dhooge I, Dhooge C, Geukens S, De Clerck B, De Vel E, Vinck BM
Distortion product otoacoustic emissions: an objective technique for the screening of hearing 
loss in children treated with platin derivatives. 
Int J Audiol. 2006 ;45:337-43.  
 

 76

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6401089&query_hl=39&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6626031&query_hl=44&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1860995&query_hl=62&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2213998&query_hl=67&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=3620753&query_hl=69&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8220286&query_hl=59&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=3390070&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1930486&query_hl=16&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2110797&query_hl=83&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2232776&query_hl=102&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Dhooge+I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Dhooge+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Geukens+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22De+Clerck+B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22De+Vel+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Vinck+BM%22%5BAuthor%5D


146. Probst R, Hauser R.  
 Distortion product otoacoustic emissions in normal and hearing-impaired ears. 
Am J Otolaryngol. 1990;11:236-43.  
 
147. Beck A, Maurer J, Welkoborsky HJ, Mann W
Changes in transitory evoked otoacoustic emissions in chemotherapy with cisplatin and 5FU 
HNO. 1992;40:123-7.   
 
148. Toral-Martinon R, Poblano A, Collado-Corona MA, Gonzalez R
Effects of Cisplatin on Auditory Function in Children with cancer. Otoacoustic Emission 
Evaluation.] 
Gac Med Mex. 2003;139:529-34.    
 
149. Stavroulaki P, Apostolopoulos N, Segas J, Tsakanikos M, Adamopoulos G.
Evoked otoacoustic emissions--an approach for monitoring cisplatin induced ototoxicity in 
children. 
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001;59:47-57.  
 
150. Ress BD, Sridhar KS, Balkany TJ, Waxman GM, Stagner BB, Lonsbury-Martin BL.
Effects of cis-platinum chemotherapy on otoacoustic emissions: the development of an 
objective screening protocol.   
Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;121:693-701.  
 
151. Kashiwamura M
Studies of the evaluation of cochlea function with distortion product otoacoustic emission 
Hokkaido Igaku Zasshi. 1998;73:641-62.    
    
152. Littman TA, Magruder A, Strother DR
Monitoring and predicting ototoxic damage using distortion-product otoacoustic emissions: 
pediatric case study. 
J Am Acad Audiol. 1998;9:257-62.  
  
153. Allen GC, Tiu C, Koike K, Ritchey AK, Kurs-Lasky M, Wax MK.
Transient-evoked otoacoustic emissions in children after cisplatin chemotherapy. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:584-8.  
  
154. Ozturan O, Jerger J, Lew H, Lynch G.R. 
Monitoring of cisplatin ototoxicity by distortion-product otoacoustic emissions. 
Auris Nasus Larynx. 1996;23:147-51.  
 
155. Yardley MP, Davies CM, Stevens JC.   
Use of transient evoked otoacoustic emissions to detect and monitor cochlear damage caused 
by platinum-containing drugs. 
Br J Audiol. 1998;32:305-16.  
  
156. Toral-Martinon R, Shkurovich-Bialik P, Collado-Corona MA, Mora-Magana I, 
Goldgrub-Listopad S, Shkurovich-Zaslavsky M. 
Distortion product otoacoustic emissions test is useful in children undergoing cisplatin 
treatment. 
Arch Med Res. 2003;34:205-8.  
  

 77

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2240411&query_hl=96&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1601678&query_hl=16&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Toral%2DMartinon+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Poblano+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Collado%2DCorona+MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gonzalez+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=11376818&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10580222&query_hl=2&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kashiwamura+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9733234&query_hl=16&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9591854&query_hl=2&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=8809338&query_hl=16&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9845029&query_hl=5&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Toral%2DMartinon+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Shkurovich%2DBialik+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Collado%2DCorona+MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Mora%2DMagana+I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Goldgrub%2DListopad+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Shkurovich%2DZaslavsky+M%22%5BAuthor%5D


157. Gryczynska D, Rychwalska M, Pekacka K, Krawczynski M, Bodalski J
Evaluation of hearing in children with solid tumors treated by chemotherapy 
Otolaryngol Pol. 2001;55:179-83.   
 
158. Berg AL, Spitzer JB, Garvin JH Jr.
Ototoxic impact of cisplatin in pediatric oncology patients. 
Laryngoscope. 1999 ;109:1806-14.  
  
159.  Büki B, Katona G, Noszek L, Jancsó Gy, Ribári O. 
Az otoakusztikus emissziós hallásvizsgálat újszülött és felnőttkorban 
Orvosi Hetilap. 1992; 46:2967-70 
 
160. Fossa SD, de Wit R, Roberts JT, et al. Quality of life in good prognosis patients with 
metastatic germ cell cancer: a prospective study of the European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Genitourinary Group/Medical Research Council Testicular Cancer 
Study Group (30941/TE20). J Clin Oncol. 2003;21:1107-1118.   
 
161. Fausti SA, Wilmington DJ, Helt PV, Helt WJ, Konrad-Martin D.   
Hearing health and care: The need for improved hearing loss prevention and hearing 
conservation practices. 
J Rehabil Res Dev. 2005;42:45-62.  
   
162. Einhorn LH.   
Chemotherapy of disseminated germ cell tumors. 
Cancer. 1987;60:570-3.  
 
163. Weissbach L, Hartlapp JH.   
Adjuvant chemotherapy of metastatic stage II nonseminomatous testis tumor. 
J Urol. 1991;146:1295-8.  
 
164.  Einhorn LH, Williams SD, Loehrer PJ, Birch R, Drasga R, Omura G, Greco FA.   
Evaluation of optimal duration of chemotherapy in favorable-prognosis disseminated germ 
cell tumors: a Southeastern Cancer Study Group protocol. 
J Clin Oncol. 1989;7:387-91.  
 
165. Piel IJ, Meyer D, Perlia CP, Wolfe VI.   
Effects of cis-diamminedichloroplatinum (NSC-119875) on hearing function in man. 
Cancer Chemother Rep. 1974;58:871-5.   
 
166.: Aass N, Kaasa S, Lund E, Kaalhus O, Heier MS, Fossa SD.    
Long-term somatic side-effects and morbidity in testicular cancer patients. 
Br J Cancer. 1990;61:151-5.  
 
167. Bissett D, Kunkeler L, Zwanenburg L, Paul J, Gray C, Swan IR, Kerr DJ, Kaye SB.     
Long-term sequelae of treatment for testicular germ cell tumours. 
Br J Cancer. 1990;62:655-9.  
 
 
 
 

 78

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gryczynska+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Rychwalska+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pekacka+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Krawczynski+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Bodalski+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=10569412&query_hl=2&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16470464&query_hl=16&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2439185&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1719242&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2465391&query_hl=16&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=4447919&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2297486&query_hl=3&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2171622&query_hl=5&itool=pubmed_docsum


168. Boyer M, Raghavan D, Harris PJ, Lietch J, Bleasel A, Walsh JC, Anderson S, Tsang CS.   
Lack of late toxicity in patients treated with cisplatin-containing combination chemotherapy 
for metastatic testicular cancer. 
J Clin Oncol. 1990 ;8:21-6.  
 
169. Fossa SD, Aass N, Kaalhus O, Klepp O, Tveter K.   
Long-term survival and morbidity in patients with metastatic malignant germ cell tumors 
treated with cisplatin-based combination chemotherapy. 
Cancer. 1986;58:2600-5.  
 
170. Hansen SW.  
Late-effects after treatment for germ-cell cancer with cisplatin, vinblastine, and bleomycin. 
Dan Med Bull. 1992;39:391-9.   
 
171. Moul JW, Robertson JE, George SL, Paulson DF, Walther PJ.  
Complications of therapy for testicular cancer. 
J Urol. 1989 ;142:1491-6.  
 
172. Osanto S, Bukman A, Van Hoek F, Sterk PJ, De Laat JA, Hermans J.   
Long-term effects of chemotherapy in patients with testicular cancer. 
J Clin Oncol. 1992;10:574-9.  
 
173. Schwabe HR, Herrmann R, Mathew M, Graf KJ, Sander T, Cordes M, Nagel R, 
Weissbach L, Huhn D.    
The long-term toxicity of polychemotherapy in successfully treated testicular carcinoma 
Dtsch Med Wochenschr. 1992 ;117:121-6.   
 
174. Stoter G, Koopman A, Vendrik CP, Struyvenberg A, Sleyfer DT, Willemse PH, 
Schraffordt Koops H, van Oosterom AT, ten Bokkel Huinink WW, Pinedo HM.     
Ten-year survival and late sequelae in testicular cancer patients treated with cisplatin, 
vinblastine, and bleomycin. 
J Clin Oncol. 1989 ;7:1099-104.  
  
175. Stuart NS, Woodroffe CM, Grundy R, Cullen MH.     
Long-term toxicity of chemotherapy for testicular cancer--the cost of cure. 
Br J Cancer. 1990;61:479-84.  
   
176. Hartwig S, Pettersson U, Stahle J.
cis-Diamminedichloroplatinum: a cytostatic with an ototoxic effect. 
ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 1983;45:257-61.  
  
177. Kuroda T.   
Clinical investigation on spontaneous otoacoustic emission (SOAE) in 447 ears. 
Auris Nasus Larynx. 2007 ;34:29-38.   
  
178. AARP: Beyond 50.02. A report to the nation on trend sin health security 
 [monográfia az interneten]. Washington (DC) AARP 2005,.  
Megtalálható: http://www.aarp.org honlapon. 
 
 

 79

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1688614&query_hl=7&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=3022908&query_hl=1&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1385050&query_hl=12&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2585623&query_hl=15&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1372350&query_hl=18&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1733695&query_hl=21&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=1733695&query_hl=21&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2474060&query_hl=23&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2474060&query_hl=23&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=2109631&query_hl=24&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6684750&query_hl=10&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17116381&query_hl=6&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17116381&itool=iconabstr&query_hl=6&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17116381&itool=iconabstr&query_hl=6&itool=pubmed_DocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17116381&itool=iconabstr&query_hl=6&itool=pubmed_DocSum
http://www.aarp.org/


179. Oliver RT.  
Testicular cancer.  
Curr Opin Oncol 2001;13:191-198, 
 
180. Bajorin DF, Sarosdy MF, Pfister DG, et al.  
Randomized trial of etoposide and cisplatin versus etoposide and carboplatin in patients with 
good-risk germ cell tumors: a multiinstitutional study.  
J Clin Oncol 1993;11:598-606. 
 
181. Bokemeyer C, Kohrmann O, Tischler J, Weissbach L, Rath U, Haupt A, Schoffski P, 
Harstrick A, Schmoll HJ.  
A randomized trial of cisplatin, etoposide and bleomycin (PEB) versus carboplatin, etoposide 
and bleomycin (CEB) for patients with 'good-risk' metastatic non-seminomatous germ cell 
tumors. 
Ann Oncol. 1996;7:1015-21.  
 
182. Biro K, Noszek L, Prekopp P, Vehovszky K, Nemeth E, Nagyivanyi K, Geczi L, Gaudi 
I, Bodrogi I; 
Spontaneous otoacoustic emissions (SOAE) changes in testicular cancer patients treated with 
cisplatin: a pilot study of whether the acute ototoxic effect of cisplatin treatment can be 
detected."   
Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 
18S (June 20 Supplement), 2007: 15581 
 
 

 80



 Publikációs jegyzék: 
 
1. Az értekezéshez kapcsolódó közlemények: 
 

a.) Nemzetközi folyóiratban megjelent közlemények: 
 
Biro K, Baki M, Büki B, Noszek L, Jokuti L.: 
Detection of early ototoxic effect in testicular cancer patients treated with cisplatin by 
transiently evoked otoacoustic emission: a pilot study  
Oncology 1997;54:387-390 
 
Biro K. , Noszek L., Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi I., Bodrogi I.,  
Characteristics and risk factors of cisplatin induced ototoxicity in testicular cancer patients, 
detected by distorsion product otoacoustic emission.                                                        
Oncology 2006;70:177-184.  
  
b.) Magyar nyelvű közlemények: 
 
Noszek L., Rácz T., Büki B., Ribári O., Jókúti L., Széchenyi Sz., Baki M., Biró K., Lampé I. 
Kemoterápiás szerek korai ototoxikus hatásának vizsgálata tranziens otoakusztikus 
emisszióval   
Fül- orr- gégegyógyászat 1997;43:119-123. 
 
Biró K. , Noszek L. , Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi I., Bodrogi I. 
Cisplatinnal kezelt heretumoros betegek késői halláskárosodásának vizsgálata disztorziós  
otoakusztikus emissziós (DOAE) készülékkel.  
Magyar Onkológia 2006;50:329-335.  
 
c.) Nemzetközi kongresszusok (lektorált absztraktok): 
  
Biro K. , Noszek L., Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi I., Bodrogi I.,  
Detection of late ototoxic effect in testicular cancer patients treated with cisplatin by 
distorsion product otoacustic emission (DPOAE) method   
Annals of Oncology, 2004. Vol.15, Suppl. 3. 
 
 Biro K. , Noszek L., Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi I., Bodrogi I.,  
Characteristics and risk factors of cisplatin induced ototoxicity in testicular cancer patients, 
detected by distortion product otoacustic emmision (DPOAE) 
Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, 
Part I of II (June 1 Supplement), 2005: 4578 
 
Biro K, Noszek L, Prekopp P, Vehovszky K, Nemeth E, Nagyivanyi K, Geczi L, Gaudi I, 
Bodrogi I; 
Spontaneous otoacoustic emissions (SOAE) changes in testicular cancer patients treated with 
cisplatin: a pilot study of whether the acute ototoxic effect of cisplatin treatment can be 
detected."   
Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 
18S (June 20 Supplement), 2007: 15581 
 
 

 81



Noszek L, Biro K, Prekopp P, Nagyiványi K, Géczi L, Gaudi I, Büki B, Répássy G.  
Detection of ototoxic effects of cisplatin using different types of otoacustic emissions.   
2nd Shanghaj International Conference on phisiological biophisics- audition and vision, 
2006.nov.3-7 Shanghaj. (előadás) 
 
d.) Magyar kongresszusok 
 
Biró K., Noszek L., Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi L., Bodrogi I  
Cisplatinnal kezelt heretumoros betegek késői halláskárosodásának vizsgálata disztorziós 
otoakusztikus emissziós (DOAE) készülékkel 
Magyar Onkológusok Társaságának XXVI. Kongresszusa, Budapest, 2005. 
Magyar Onkológia 49/3S. 2005. 9.  
 
Noszek L., Prekopp P., Biró K., Géczi L., Répássy G., Bodrogi L. , Büki B. 
Ciszplatinnal kezelt heretumoros betegek hallásának vizsgálata disztorziós, tranziens és 
spontán otoakusztikus emisszióval 
 
Noszek L, Prekopp P., Biró K., Nagyiványi K., Répássy G., Géczi L. 
Spontán Otoakusztikus Emisszióval végzett vizsgálataink ciszplatinnal kezelt heretumoros 
betegeken                                                                                                                      
Audiológus Vándorgyűlés, 2006.05.18-20, Eger 
 
Prekopp P., Noszek L., Biró K., Nagyiványi K., Géczi L., Répássy G., 
A Ciszplatin halláskárosító hatásának prospektív vizsgálata heretumoros betegeknél 
Disztorziós Otoakusztikus Emisszióval,                                                                     
Audiológus Vándorgyűlés, 2006.05.18-20, Eger 
 
Biró K., Noszek L., Prekopp P., Nagyiványi K., Géczi L., Gaudi I., Bodrogi I. 
Cisplatinnal kezelt heretumoros betegek korai halláskárosodásának vizsgálata otoakusztikus 
emissziós készülékkel 
Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Kongresszusa, Budapest, 2007. 
Magyar Onkológia 51/4. 2007. 297. 
 
2. Az értekezéshez nem kapcsolódó közlemények, előadások: 
 
Biró K., Pintér J., Besznyák I., Bodrogi I. 
Sikeres komplex Intron A + Vinblastin és többszörös sebészi terápia metasztatikus bilaterális 
vesetumor esetén 
Magyar Urológia, 2001, XIII: (4), 381-383 
 
Gombos A.,, Orosz Zs., Pólus K., Biró K., Bodrogi I., Gyergyay F.,  
Predictive factors in the treatment of adenoid cytic carcinoma  
Annals of Oncology, Volume 15, Supplement 3, 2004 
 
Gyergyai F.,  Ráthonyi E., Biró K., Nagyiványi K., Bodrogi I.,. 
Comparison of Interleukin-2, Interferon-alpha, 5-fluorouracyl combination and Interferon-
alpha, vinblastin treatment in metastatic renal cell cancer 
ASCO Annual Meeting, General Poster Session, 2005. 4690 (Abstract) 
 
 

 82



Biró K., Bodrogi I.,. 
Epothilone: új mikrotubulus-stabilizáló citosztatikum 
Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága  
(MAGYOT) I. Kongresszusa, Budapest, 2002.03.8-9, (előadás) 
 
Biró K.  
Tüneti terápia helyett megelőzés: Palifermin (Kepivance) szerepe a súlyos mucositis 
kivédésében 
MAGYOT III. Kongresszusa, 2006.03.16-18, (előadás) 
 
Biró K., Bodrogi I. 
Húgyhólyag tumorok szisztémás kezelése  
X. Jubileumi Kecskeméti Urológus Napok 2007.05.31-06.02. (felkért előadás) 
 
Biró K. 
Esetbemutatás: parciális remisszió másodvonalú sorafenib kezelésre 
Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Kongresszusa, Budapest, 2007. 
 
Biró K., Bodrogi I 
A terdicionális kemoterápia és a célzott terápiák szerepe a hugyhólyagdaganat kezelésében, 
jelen és jövő 
MAGYOT IV. Kongresszusa, 2008.03.06-08. (előadás) 
 
Bodrogi I., Baki M., Horti J., Biró K., Liszka Gy., Megyesi J.,  Hindy I:                                                            
Adriblastin, Ifosfamid és Vepesid alkalmazásával elért eredmények a disszeminált 
heredaganatok harmadlagos terápiájában.                                                                                    
A Magyar Onkológusok Társaságának XVIII. Nemzeti Kongresszusa 1989. 

 

Géczi L., Horti J., Biró K., Baki M., Bodrogi I:                                                                   
Granisetron szerepe a kemoterápia okozta hányinger és hányás megelőzésébe. Magyar 
Onkológus társaság 21. Kongresszus, Pécs 1995. Magyar Onkológia, 1995; 
45:Suplementum:p.75 

 

Petri K., Horváth A., Biró K., Géczi L., Bodrogi I., Péter I.,  
Gödény M.,.  
A kemoterápia hatékonyságának megítélése képalkotó módszerekkel non-seminoma típusú 
hererákok áttéteinél. 
Magyar Onkológusok Társasága 24. Kongresszusa, Budapest, 2001. 
Magyar Onkológia 2001. 45. 239. 159.  (Absztrakt) 
Gyergyai F., Baki M., Ráthonyi E., Biró K., Nagyiványi K.,  
Bodrogi I., 
Interleukin-2, Interferon-alfa és 5-Fluorouracyl kombinációja előrehaladott stádiumú 
vesesejtes karcinómában 
Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia, 45. évfolyam, 
2001. 3. szám, 63. (Absztrakt) 
 
Géczi L., Biró K., Ráthonyi E., Nagyiványi K., Fuszek P., Papp J., Farkas I., Bodrogi I.,. 
Az endobiliaris drain behelyezésének jelentősége elzáródásos sárgasággal szövődött 
heredaganatos betegek kezelésében 

 83



Magyar Onkológusok Társaságának XXV. Kongresszusa, Szeged, 2003. 69. (Absztrakt) 
Magyar Onkológia 47/3. 2003. 260.  
 
Gombos A., Orosz Zs, Biró K., Géczi L., Bodrogi I., Gyergyai F.:  
Az adenoid cystikus carcinoma terápiáját befolyásáló prediktív tényezők. MAGYOT II. 
kongresszusa Budapest, 2004.április 1-3. Congress Park Hotel Flamenco. (Poszter) 
 
Ráthonyi E., Géczi L., Bodrogi I., Biró K. 
Érdekes carcinoidtumoros betegünk esete (poszter) 
Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Kongresszusa, Budapest, 2007. 
Magyar Onkológia 51/4. 2007. 385. 
 
 
3. Könyvfejezetek: 
 
Biró K: Szupportív és palliatív kezelés, onkológiai sürgösségi állapototok Pharmindex 
Onkológia CMP Medica Inbformációs kft, 665-687.o    
2003, 2004, 2005, 2006. 
 
Biró K: Szupportív és palliatív kezelés, onkológiai sürgösségi állapototok Pharmindex 
Pulmonológia, CMP Medica Inbformációs kft, 663-672.o    
2005 
 
Biró K: Szupportív és palliatív kezelés, onkológiai sürgösségi állapototok,  
Docindex Onkológia  kiadó: Dokumed kft. 2004, 2005, 2006. 
 
Biró K. :Általános összefoglaló az onkológiában és onkohematológiában használatos 
szerekről 23-39. o. Biró K.:Sejtciklus specifikus szerek 41-55. o. Biró K., Mikala G., Torday 
L.,Target specifikus terápia 83-91. o. Biró K., Gyergyay F. Immunstimulánsok 107-118. o.  
Hatóanyagok készítmények terápiák. Fókuszban az onkológia és az onkohematológia 2006. 
Főszerkesztő: Dank Magdolna és Demeter Judit, Kiadó: Melinda Kiadó és Reklámügynökség 
 
Biró K: Szupportív és palliatív kezelés, onkológiai sürgösségi állapototok  
Útmutató, Klinikai irányelvek kézikönyve, Onkológia/Onkohematológia 2006, 173-193.o 
(Szerk: Prof. Dr. Láng István), Medition kiadó 
 

 84



  
 
Köszönetnyilvánítás: 

Köszönetet szeretnék mondani Dr. Kásler Miklós professzor úrnaknak, aki lehetővé 
tette, hogy az intézetben a betegellátást a kutatással összhangban végezhessem, és biztosította 
a kutatómunkámhoz szükséges feltételeket. 
 
Köszönettel tartozom Dr. Eckhartd Sándor professzor úrnak, akitől elsajátítottam a klinikai 
onkológia alapjait, és aki dolgozatom megírásához fontos elméleti és gyakorlati tanácsokat 
adott. 
 
Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Dr. Kopper László professzor úrnak, hogy 
lehetővé tette számomra, hogy a Doktori Iskola Onkológiai Programjához csatlakozzam, 
elvállalta témavezetésemet és a dolgozatom kijavításával segítette munkámat. 
 
Köszönettel tartozom Dr. Bodrogi István professzor úrnak, aki bíztatott a Ph.D. dolgozat 
megírására és biztosította a tudományos munka klinikai és technikai hátterét. 
 
Különös hálával tartozom Dr. Büki Bélának, Dr. Noszek Lászlónak és Dr. Prekopp Péternek 
az együtt végzett munkáért, és a sok-sok szakmai segítségért.   
 
Hálával tartozom rajtuk kívül Dr. Géczi Lajos kollegámnak, akinek állandó ösztönzése és 
segítsége nélkül ez a dolgozat nem készült volna el. 
 
Hasonlóan köszönöm Dr. Gyergyay Fruzsina, Dr. Horti József főorvosok, Dr. Nagyiványi 
Krisztián és Dr. Ráthonyi Emese adjunktusok, valamint az osztályokon dolgozó, áldozatos 
munkát végző nővérek segítségét a klinikai tevékenységemben. 
 
Köszönetemet fejezem ki Gaudi István matematikusnak a statisztikai feldolgozásban végzett 
segítségéért. 
 
Végül, de nem utolsó sorban hálás vagyok férjemnek és gyerekeimnek, akik elviselték mikor 
helyettük a dolgozatom írásával voltam elfoglalva, lelkesen támogattak, és lehetővé tették 
számomra azt, hogy eljuthassak idáig. 

 85



  
 

 86


	Seminoma 
	Non-seminoma 
	Jó prognózisú csoport
	NEM
	IGEN
	NEM
	IGEN
	NEM
	IGEN
	NEM
	IGEN
	Dohányzik?

	NEM
	IGEN
	NEM
	IGEN
	Kemoterápia
	Hányás volt?
	NEM                      
	                  IGEN


