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STRESZCZENIE:    Cel: Sprawdzenie czy stosunek monocytów do HDL (SMH) jest czynnikiem prognostycznym idiopatycznej nagłej 
utraty słuchu (INUS). 

  Typ badania: Badanie retrospektywne, kliniczno-kontrolne 

  Materiał i metody: Czterdziestu pięciu pacjentów z diagnozą idiopatycznej nagłej utraty słuchu, leczonych w ten 
sam sposób oraz 47 zdrowych ochotników, którzy zgłosili się do szpitala na okresowe badania audiologiczne i labo-
ratoryjne w okresie od marca 2014 do grudnia 2015. SMH w grupie pacjentów i w grupie kontrolnej został obliczony 
na podstawie wyników morfologii krwi obwodowej oraz badań biochemicznych surowicy. Ponadto pacjenci zosta-
li podzieleni na dwie podgrupy według odpowiedzi na leczenie (dobra odpowiedź – responders i zła odpowiedź – 
non-responders), co oceniono w badaniu audiologicznym wykonanym po 3 miesiącach zgodnie z kryteriami Siegela. 
Parametr SMH w obu grupach został porównany za pomocą metod statystycznych. 

  Wyniki: Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w parametrze SMH pomiędzy grupą pacjentów a grupą 
kontrolną (p=0,574). Jednakże parametr SMH był istotnie wyższy w grupie non-responders w porównaniu z grupą re-
sponders, pomimo zastosowania tego samego leczenia (p=0,005). 

  Wnioski: Nie stwierdzono istotnych różnic w wartości parametru SMH pomiędzy grupą pacjentów i grupą kontrolną. 
Jednakże z uwagi na fakt, że pacjenci z dobrą prognozą mają wyższe wartości parametru SMH w porównaniu z pacjen-
tami ze złą prognozą, uważamy, że parametr SMH w idiopatycznej nagłej utracie słuchu może być czynnikiem prog-
nostycznym, ale nie predykcyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE:   utrata słuchu, HDL, monocyty, stosunek 

ABSTRACT:   Objective: In this study, our aim was to investigate whether Monocyte/HDL ratio is a marker of the prognosis of the 
idiopathic sudden hearing loss (ISHL).

  Study design: Retrospective, case-control clinical trial.

  Materials and Methods: 45 patients, who were diagnosed with idiopathic sudden hearing loss and were treated with the 
same therapy regime and 47 healthy volunteers, who applied to the hospital for routine controls and had audiological and 
laboratory examination between March 2014 and December 2015, were included in the study. Monocyte/HDL ratios of the 
patients in the study and control groups were calculated from the results of the blood counts and biochemical analysis. Ad-
ditionally, the study group was divided into two sub-groups regarding their responses (responders and non-responders) to 
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WSTĘP

Idiopatyczna nagła utrata słuchu („Nagły idipatyczny niedo-
słuch czuciowo-nerwowy” – NINCN) to niedosłuch odbior-
czy powyżej 30 dB w zakresie przynajmniej trzech sąsiednich 
częstotliwości i utrzymujący się co najmniej 72 godziny. Uwa-
ża się, że choroba ta ma etiologię wieloczynnikową. Jako przy-
czynę INUS w badaniach klinicznych brano pod uwagę: zaka-
żenie wirusowe, niewydolność i niedrożność naczyń, procesy 
zapalne oraz zaburzenia autoimmunologiczne [1]. Jednakże 
do tej pory żadna z wyżej wymienionych potencjalnych przy-
czyn nie została uznana za czynnik sprawczy odpowiedzial-
ny za rozwój NINCN. W najnowszych badaniach zwraca się 
uwagę na udział przewlekłego procesu zapalnego i związane-
go z nim stresu oksydacyjnego[1, 2]. Monocyty i makrofagi to 
komórki w największym stopniu odpowiedzialne za wydziela-
nie cytokin prozapalnych i prooksydacyjnych podczas reakcji 
zapalnej [3]. Wykazano również, że lipoproteiny o wysokiej 
gęstości (HDL) pełnią funkcję ochronną przed lipoproteina-
mi o niskiej gęstości (LDL) w komórkach śródbłonka, a także 
hamują oksydację cząsteczek LDL. Z tego powodu uważa się, 
że cholesterol HDL ma właściwości przeciwzapalne i antyok-
sydacyjne [4]. W najnowszych badaniach stosunek monocy-
tów do HDL (SMH) został określony jako łatwy do obliczenia 
sercowo-naczyniowy czynnik prognostyczny wskazujący na 
zapalenie i stres oksydacyjny [4, 5, 6].

Celem naszego badania było sprawdzenie czy stosunek licz-
by monocytów do stężenia cholesterolu HDL jest czynnikiem 
prognostycznym INUS.

MATERIAŁY I METODY 

Uczestniczy badania 

Badanie miało charakter retrospektywny. Otrzymano pozytywną 
opinię miejscowej Komisji Bioetycznej (nr 2016-03-04). Dane 
pozyskano z historii chorób 45 pacjentów z diagnozą NINCN 

oraz 47 zdrowych ochotników, którzy zgłosili się do szpitala 
na okresowe badania audiologiczne i laboratoryjne od marca 
2014 do grudnia 2015. Pacjenci z niedosłuchem odbiorczym 
większym niż 30 dB w zakresie trzech sąsiednich częstotliwo-
ści i utrzymującym się przez co najmniej 72 godziny byli zdia-
gnozowani jako pacjenci z NINCN. U wszystkich wykonano: 
ustrukturyzowane badanie przedmiotowe, szczegółowe badanie 
otologiczne, badania hematologiczne i biochemiczne, ocenę 
audiologiczną oraz badanie obrazowe rezonansu magnetycz-
nego (MRI). Pacjenci z utratą słuchu spowodowaną zaburze-
niami zaślimakowymi, autoimmunologicznymi chorobami 
ucha wewnętrznego, zakażeniami oraz z obustronną NINCN 
lub palący papierosy zostali wyłączeni z badania. 

Ocena hematologiczna
Próbki krwi zostały pobrane od pacjentów przy przyjęciu do 
szpitala. Parametr SMH obliczono jako proporcję liczby mo-
nocytów do wartości stężenia HDL. Liczba monocytów została 
oznaczona za pomocą analizatora Pentra 120 Retic Hematolo-
gy Analyzer (ABX, Montpellier, France) w ramach rutynowego 
badania morfologii krwi obwodowej. Wartość referencyjna dla 
monocytów w naszym laboratorium to 4,4–12,7%. 

Badanie słuchu 
U wszystkich pacjentów wykonano audiometrię tonalną oraz 
tympanometrię. Przewodnictwo kostne i powietrzne zostało 
ocenione w zakresie następujących częstotliwości – 250Hz, 
500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz. Średni wynik został obli-
czony uwzględniając średnią analityczną z tych 6 częstotliwo-
ści. Pacjenci z tympanogramem innym niż tympanogram typu 
A zostali wykluczeni z badania. Wszyscy byli ocenieni audiolo-
gicznie przy przyjęciu oraz 3 miesiące po zakończeniu leczenia. 
W celu oceny odpowiedzi pacjentów na otrzymane leczenie 
posłużono się kryteriami Siegela [7] (tab. 1).

Pacjenci zostali podzieleni na dwie podgrupy według od-
powiedzi na leczenie (dobra odpowiedź – responders i zła 

the treatment determined by the audiological examination, which was carried out after 3 months according to the Siegel 
criteria. The Monocyte/HDL ratios between the groups were statistically evaluated.

  Results: There was no statistically significant difference between the MHRs of the study and control groups (p=0.574). 
However, the MHR was significantly higher in the non-responders’ group compared with the responders’ group, al-
though they were treated with the same therapy regimen (p=0.005).

  Conclusion: There was no difference in MHRs between study and control groups. However, as MHR was higher in the 
patients with good prognosis compared with the patients with bad prognosis, we believe that regarding the ISHL, 
MHR is not a predictive value but might have prognostic marker.

KEYWORDS:  hearing loss, HDL, Monocyte, Ratio
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odpowiedź – non-responders). Zgodnie z kryteriami Siege-
la całkowita, częściowa i nieznaczna poprawa (typ 1, 2, 3) 
została zdefiniowana jako dobra odpowiedź na leczenie (re-
sponders), natomiast brak poprawy (typ 4) jako zła (non-re-
sponders). Wszyscy pacjenci otrzymali metyloprednizolon 
(Prednol-L®, Mustafa Nevzat, Stambuł, Turcja) w dawce 1 mg/
kg masy ciała w podaniu pozajelitowym przez 14 dni (pełna 
dawka przez pierwsze 3 dni, następnie zmniejszana o 5 mg 
dziennie) oraz deksametazon podany do jamy bębenkowej 
(Dekort® 8 mg/2mL, 1 ampułka, Deva, Stambuł, Turcja) co 
drugi dzień (łącznie 8 dawek).

Analiza statystyczna 
Użyto następujących statystyk opisowych – średnia, odchylenie 
standardowe, mediana, częstość, stosunek wartości. Dla porów-
nania rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym użyto testu 
Kołmogorowa-Smironowa. Test U Manna-Whitneya i test T dla 
prób niezależnych zostały użyte dla danych jakościowych. Test 
chi-kwadrat był zastosowany w przypadku danych ilościowych. 
Obliczeń dokonano przy pomocy programu SPSS v22.0 (PASW 
for Windows, Rel. 18.0.0.2009; SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

WYNIKI 

W badaniu wzięło udział 45 pacjentów z NINCN oraz 47 zdro-
wych ochotników (grupa kontrolna). Spośród grupy pacjen-
tów 27 zostało zakwalifikowanych jako responders, a 18 jako 
non-responders zgodnie z kryteriami Sigela. Średni wiek pa-
cjentów wyniósł 31,1 (± 7,4 lat), a średni wiek członków gru-
py kontrolnej 32,4 (± 8,1 lat). Wśród badanych znalazło się 20 
kobiet i 25 mężczyzn, natomiast w grupie kontrolnej 28 kobiet 
i 19 mężczyzn. Pomiędzy grupami nie było istotnych różnic 
w zakresie wieku i płci (tab. 2). 

Charakterystyka demograficzna i wyniki badań laboratoryjnych 
w grupie pacjentów i grupie kontrolnej zostały przedstawione 
w tabeli 2. Średnia liczba monocytów grupie pacjentów wy-
niosła  563±238x109/L, a w grupie kontrolnej 524±173x109/L. 
Średnia wartość HDL wyniosła 46,0 (±8,9) mg/dL w grupie 
pacjentów i 46,7 (±10,3) mg/dL w grupie kontrolnej. Średnie 
wyżej wymienionych wartości nie były istotnie różne w obu 
grupach (odpowiednio p=0,793; p=0,659). Wartość parame-
tru SMH w grupie pacjentów wyniosła 12,8 (±6,1) w grupie 
pacjentów i 11,8 (±4,9) w grupie kontrolnej. Różnica wartości 
parametru SMH pomiędzy obiema grupami nie była istotna 
statystycznie (p=0,524) (tab. 2).

Grupa pacjentów została podzielona na dwie podgrupy 
według wyniku badania audiologicznego wykonanego w 3. 

miesiącu. Zgodnie z kryteriami Siegela pacjenci odpowia-
dających typom 1–3 byli zakwalifikowani jak responders, 
a pacjenci odpowiadający typowi 4 jako non-responders. 
Średnia liczba monocytów wyniosła 476 (±156) w grupie ba-
danej oraz 693 (±281) w grupie kontrolnej. Różnica ta była 
istotna statystycznie (p=0,002). Wartości HDL dla grupy 
badanej i kontrolnej wyniosły odpowiednio 46,x (±9) i 45,7 
(±8,9), ale różnica nie była istotna statystycznie (p=0,754). 
SMH wyniósł 10,7 (±4,3) w grupie badanej oraz 15,9 (±7,2) 
w grupie kontrolnej. Różnica ta była istotna statystycznie 
(p=0,005) (tab. 3).

DYSKUSJA

NNCN jest zaburzeniem o nieznanej etiologii i zazwyczaj 
określa się je jako idiopatyczne, uważając, że rozwija się ono 
w następstwie działania wielu procesów. Istnieje kilka hipotez 
próbujących wyjaśnić przyczyny jego powstania. Najczęściej 
podkreślanymi są procesy zapalne, zakażenia wirusowe i hi-
poksja [8]. Główną przesłanką podawania steroidów pacjen-
tom z nagłą utratą słuchu – drogą układową oraz bezpośred-
nio do jamy bębenkowej – jest próba ograniczenia procesu 
zapalnego [2]. Terapia tlenem hiperbarycznym, stosowana 
w połączeniu ze sterydami lub jako metoda alternatywna do 
terapii ratunkowej, wspierała leczenie NINCN z towarzy-
szącym wzrostem natlenienia w uchu wewnętrznym. Z tego 
powodu przypuszczano, że niedotlenienie ślimaka (domnie-
mana przyczyna NINCN) może być związane ze skurczem 
lub niedrożnością tętnicy ślimaka [9].

Ponieważ uważamy, że niestabilne blaszki miażdżycowe 
mogą powodować okluzję tętnicy ślimaka, czynniki przy-
spieszające ich tworzenie się byłyby także pośrednimi przy-
czynami NINCN. Monocyty i makrofagi wewnątrz blaszek 
miażdżycowych przekształcają się w komórki piankowate po 
sfagocytowaniu utlenionych cząsteczek LDL i mogą przez 

Tab. I.  Kryteria Sigela*. Ostateczny poziomu słuchu: średnia arytmetyczna 
z częstotliwości 500 Hz,1000 Hz,2000 Hz i 4000 Hz (Committee on 
Hearing and Equilibrium of the American Academy of Otolaryngology-
Head and Neck Surgery).

TYP OCENA OBJAŚNIENIE 

1 Całkowita poprawa Ostateczny poziom słuchu wynosi 25 dB lub 
więcej, niezależnie od wartości poprawy.

2 Częściowa poprawa Wartość poprawy powyżej 15 dB, ostateczny 
poziom słuchu pomiędzy 25 a 45 dB.

3 Niewielka poprawa Wartość poprawy powyżej 15 dB, ostateczny 
poziom słuchu poniżej 45 dB.

4 Brak poprawy Poprawa mniejsza niż 15 dB.
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(responders) i źle reagujących na terapię (non-responders) wy-
łonionych na podstawie badania audiologicznego po 3 miesią-
cach (według kryteriów Siegela), wartości SMH były istotnie 
niższe w tej pierwszej (p=0,005). Podobnie liczba monocytów 
była niższa wśród pacjentów dobrze reagujących na leczenie 
(responders) (p=0,002), choć nie było istotnych różnic w zakre-
sie wartości HDL (p=0,754).

W świetle wyżej opisanych wyników (brak różnicy pomiędzy 
grupą pacjentów i grupą kontrolną w wartościach SMH), uwa-
żamy że SMH nie jest niezależnym markerem NINCN, ale jego 
wysokie wartości mogą być związane z gorszym rokowaniem. 
Wskazywać to może na uszkodzenie naczyń mikrokrążenia 
i nasilenie procesów zapalnych u pacjentów źle odpowiada-
jących na leczenie. 

WNIOSKI

Choć wartości SMH nie były istotnie różne w grupie badanej 
i kontrolnej, były jednak niższe wśród pacjentów z dobrym 
rokowaniem niż u tych z rokowaniem złym. Z tego powo-
du można sądzić, że SMH jest czynnikiem prognostycznym, 
ale nie predykcyjnym INUS. Ponieważ lepsze zrozumienie 
tej korelacji może przyczynić się do poznania etiopatoge-
nezy NINCN, wskazane są dalsze badania z większą liczbą 
uczestników. 

to zmniejszać stabilność blaszek [10]. We wcześniejszych 
badaniach wykazano, że liczba monocytów we krwi ob-
wodowej jest ważnym i niezależnym czynnikiem rozwoju 
i progresji blaszek miażdżycowych [6, 11]. W przeciwień-
stwie do monocytów, cząsteczki HDL wykazują właści-
wości wazoprotekcyjne poprzez zapobieganie oksydacji 
LDL oraz przeciwdziałanie czynnikom zapalnym, proza-
krzepowym i oksydacyjnym [12]. Od niedawna uważa się, 
że SMH jest kolejnym sercowo-naczyniowym czynnikiem 
prognostycznym wskazującym na udział procesów zapal-
nych i stresu oksydacyjnego [4–6]. Wykazano, że SMH 
korelował z wysokimi stężeniami białka C reaktywnego 
(hs-CRP – ang. high-sensitive C-reactive protein) [4, 13]. 

W badaniu Canpolat i wsp. [4] SMH korelował z zaawan-
sowaną miażdżycą, zapaleniem, dysfunkcją naczyń mikro-
krążenia, a tym samym zmniejszonym przepływem w tęt-
nicach wieńcowych. Ponieważ podobne czynniki mogą 
być związane z rozwojem NUS, uważamy że SMH może 
być związany z prognozą w tej chorobie. Największą zale-
tą naszego badania jest jego innowacyjne podejście – jako 
pierwsi podjęliśmy tę kwestię. 

Porównanie wartości SMH wszystkich pacjentów i członków 
grupy kontrolnej nie ujawniło istotnych różnic (p=0,524). Po-
dobnie nie było statystycznie istotnych różnić w liczbie mono-
cytów i wartości HDL (odpowiednio p=0,793 i p=0,659). Jed-
nakże wśród grup pacjentów dobrze reagujących na terapię 

Tab. II. Charakterystyka demograficzna i wyniki badań laboratoryjnych w grupie pacjentów i zdrowych ochotników. 

GRUPA BADANA GRUPA KONTROLNA 

ŚREDNIA+ SD/N-% MEDIANA (MIN. – MAX.) ŚREDNIA+ SD/N-% MEDIANA (MIN. – MAX.) P

Wiek 31,1 (+7,4) 32 (16,0–47,0) 32,4 (+8,1) 34,0 (16,0–49,0) 0,360

Płeć Kobiety 20 (44,4%) 28 (62,2%) 0,146

Mężczyźni 25 (55,6%) 19 (42,2%)

Monocyty 563 (+238) 510 (100-1320) 524 (+173) 510 (100-1000) 0,793

HDL 46,0 (+8,9) 44,0 (33,0-69,0) 46,7 (+10,3) 44,0 (28, –79,0) 0,659

Monocyty/HDL 12,8 (+6,1) 12,1 (1,6–32,2) 11,8 (+4,9) 11,1 (2,3–26,8) 0,524

Test U Manna-Whitneya/test chi-kwadrat 

Tab. III. Charakterystyka demograficzna i wyniki badań laboratoryjnych w grupie pacjentów z dobrą (responders) i złą odpowiedzią na leczenie (non-responders)

RESPONDERS NON-RESPONDERS

ŚREDNIA+ SD/N-% MEDIANA (MIN. – MAX.) ŚREDNIA+ SD/N-% MEDIANA (MIN. – MAX.) P

Wiek 30,4 (+8,3) 32,0 (16,0–47,0) 32,1 (+5,8) 31,5 (22,0–44,0) 0,360

Monocyty 476 (+156) 400 (280–894) 693 (+281) 700 (100–1320) 0,002

HDL 46,3 (+9,0) 44,0 (35,0–69,0) 45,7 (+8,9) 43,5 (33,0–63,0) 0,754

Monocyty/HDL 10,7 (+4,3) 10,8 (4,3–23,5) 15,9 (+7,2) 14,4 (1,6–32,2) 0,005

Test U Manna-Whitneya/test chi-kwadrat
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