
Wprowadzenie
Cukrzyca jest najczêstsz¹ chorob¹ metaboliczn¹ wieku

dzieciêcego, a jej przebieg jest obarczony ryzykiem powsta-
wania powik³añ ostrych (hipoglikemia, kwasica ketonowa),
jak i póŸnych (retinopatia, nefropatia, neuropatia). Wczeœ-
niejsze badania wykazywa³y uszkodzenie zarówno obwodo-
wego jak i centralnego uk³adu nerwowego u pacjentów 
z cukrzyc¹ typu 1, jednak¿e nadal nie jest pewne jakie s¹
najistotniejsze czynniki ryzyka uszkodzenia poszczególnych
dróg nerwowych. 

Przewlek³a hiperglikemia zwiêksza aktywnoœæ szlaku
poliolowego z akumulacj¹ sorbitolu i fruktozy w nerwach
[Otto-Buczkowska (i in.) 1999]. Sorbitol praktycznie nie prze-

nika przez b³ony komórkowe, a gromadz¹c siê w komórkach
zwiêksza osmolalnoœæ p³ynu wewn¹trzkomórkowego, œci¹-
gaj¹c wodê, co powoduje obrzêk komórki. Towarzyszy temu
spadek stê¿enia mioinozytolu i zahamowanie ATP-azy
sodowo-potasowej, bêd¹ce przyczyn¹ retencji sodu, co do-
datkowo zmniejsza wychwyt mioinozytolu. Prowadzi to do
obrzêku komórki nerwowej, oraz mieliny, oddzielania mieliny
od aksonów czego konsekwencj¹ jest degeneracja nerwów.
Powy¿szy mechanizm oddzia³uje tak¿e na zmniejszenie
komórkowego transportu niektórych substancji, np. amino-
kwasów, zwolnienia przemian katalizowanych przez enzymy
zale¿ne od wapnia i aktywowane przez kinazê bia³kow¹.
Zjawiska te zachodz¹c w komórkach œródb³onka naczy-
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Streszczenie

Cukrzyca typu 1 jest chorob¹ obarczon¹ ryzykiem powik³añ ostrych i póŸnych, a wczeœniejsze badania wykazywa³y uszkodzenie obwodowego
i oœrodkowego uk³adu nerwowego. Celem badania by³o okreœlenie czynników ryzyka uszkodzenia wzrokowej i s³uchowej drogi nerwowej 
u dzieci z cukrzyc¹ typu 1. W badaniu wziê³o udzia³ 87 dzieci w œrednim wieku 15,5 lat +/-2,2 SD, o œrednim czasie trwania choroby 8,1 lat
+/- 2,7 SD. Komplet badañ obejmowa³ oprócz badania laryngologicznego: s³uchowe potencja³y wywo³ane (auditory brainstem response, ABR),
audiometriê tonaln¹, audiometriê impedancyjn¹, audiometriê s³own¹, otoemisjê produktów zniekszta³ceñ nieliniowych (DPOAE) oraz
wzrokowe potencja³y wywo³ane (VEP). W pracy wykazano brak korelacji miêdzy parametrami ABR i latencji potencja³u P100, a parametrami
wyrównania metabolicznego, natomiast stwierdzono je z amplitud¹ potencja³u P100. Stwierdzono zale¿noœci miêdzy wiekiem, wysokoœci¹ oraz
BMI a parametrami ABR i VEP oraz miêdzy czasem trwania choroby, a amplitud¹ potencja³u P100 i latencjami fal I, III i V. 
S³owa kluczowe: cukrzyca typu I, s³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu, wzrokowe potencja³y wywo³ane.

Summary

Type 1 diabetes is metabolic disease with risk of acute and late complications, as earlier studies revealed damage of peripheral and central
nervous systems too. 87 children with type 1 diabetes, mean age 15,46 +/- 2,17 SD years, mean duration of diabetes 8,14 +/- 2,75 SD years,
were included to study. The following were done in the course of the study: otorhinolaryngologic examination, tonal, impedance, and verbal
audiometry, auditory brainstem responses (ABR), DPOAE, visual evoked potentials (VEP). The study revealed correlations between age,
height and BMI and ABR and VEP parameters. Correlations between duration of diabetes and latency of waves I, III and V and P100 poten-
tial amplitude were detected. No correlations were showed between metabolic control and ABR parameters and P100 potential latency but
were exist with P100 potential amplitude.
Key words: diabetes, auditory brainstem responses, visual evoked potentials.
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niowego, pericytów, neurocytów i komórek gleju, prowadz¹
do pojawienia siê cech angiopatii lub neuropatii. Wydaje siê
jednak¿e, ¿e czynniki metaboliczne nie mog¹ odpowiadaæ za
wszystkie formy uszkodzenia uk³adu nerwowego oraz za
ró¿norodnoœæ objawów klinicznych. Uwa¿a siê, ¿e do zmian
neurologicznych przyczyniaj¹ siê tak¿e zaburzenia mikro-
kr¹¿enia, niedokrwienie œrodnerwia spowodowane wzrostem
lepkoœci krwi, na co wp³ywa równie¿ wzrost zawartoœci 
2-globuliny i fibrynogenu. Rozwa¿a siê udzia³ wielu czyn-
ników metabolicznych, w³¹czaj¹c tworzenie siê z³o¿onych
produktów glikacji, które doprowadzaj¹ do niszczenia
naczyñ. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy wp³ywaj¹ za-
tem na przep³yw krwi w kr¹¿eniu mózgowym, na transport
substratów, a tak¿e na sam metabolizm tkanki nerwowej. Na
uszkodzenia mózgu i rdzenia przed³u¿onego du¿y wp³yw
maj¹ epizody hipoglikemii, kwasicy ketonowej i innych ciê¿-
kich zaburzeñ metabolicznych. 

Potencja³y wywo³ane, zarówno wzrokowe (visual evoked
potentials, VEP) jak i s³uchowe potencja³y wywo³ane pnia
mózgu (auditory brainstem responses – ABR) umo¿liwiaj¹
zlokalizowanie miejsca uszkodzenia oœrodkowego uk³adu
nerwowego [Szabela 1999]. Uszkodzenie drogi nerwowej
powoduje wyd³u¿enie latencji i zmniejszenie amplitudy
odpowiedzi. 

Jak wynika z badañ doœwiadczalnych zaburzenia meta-
boliczne istniej¹ce w cukrzycy przyczyniaj¹ siê do powsta-
wania zmian strukturalnych w oœrodkowym uk³adzie nerwo-
wym i powoduj¹ zaburzenia w parametrach potencja³ów
wywo³anych. Niemniej dotychczas nie uda³o siê wykazaæ
zale¿noœci parametrów wzrokowych i s³uchowych potencja-
³ów wywo³anych od przyjêtych parametrów klinicznych
wyrównania metabolicznego pacjentów z cukrzyc¹ jakim s¹
aktualna i œrednia hemoglobina glikowana. Hemoglobina
glikowana (HbA1c) jest parametrem poœrednio wskazuj¹cym
na œrednie poziomy glikemii w okresie ostatnich trzech
miesiêcy. Jak dotychczas nie s¹ pewne tak¿e zwi¹zki VEP I
ABR z czasem trwania choroby [Comi (i in.) 1987; Khardori
(i in.) 1986; Fierro (i in.) 1999; Fierro (i in.) 1996; Mariani 
(i in.) 1990; Yaltkaya (i in.) 1988; Seidl (i in.) 1996; Uberall 
(i in.) 1996]. Dlatego celem niniejszej pracy by³o poszukiwa-
nie zale¿noœci parametrów wzrokowych i s³uchowych poten-
cja³ów wywo³anych od czynników demograficznych oraz
parametrów wyrównania metabolicznego. 

Materia³
W badaniu wziê³o udzia³ 87 dzieci w wieku od 10 do 19

lat, z cukrzyc¹ typu 1 trwaj¹c¹ przynajmniej 3 lata, pozosta-
j¹cych pod opiek¹ Poradni Diabetologicznej przy Klinice Dia-
betologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych Akademii
Medycznej w Warszawie. Œredni wiek badanej grupy wynosi³
15,46 +/- 2,17 lat, œredni czas trwania choroby 8,14 +/-2,75
SD lat, œrednia HbA1c z ca³ego czasu trwania choroby wyno-
si³a 8,59 % +/- 1,06 SD. Uczestnictwo w badaniach propono-
wano wszystkim dzieciom (spe³niaj¹cym kryteria w³¹czenia)
i ich rodzicom lub opiekunom po uprzednim wyt³umaczeniu
celu oraz przebiegu prowadzonych badañ. Rodzice otrzymy-
wali tak¿e pisemn¹ informacjê, wyrazili i podpisali zgodê na
udzia³ w badaniach. Dane retrospektywne pochodzi³y z his-
torii chorób Poradni Diabetologicznej oraz szpitalnych kart
informacyjnych. Badania uzyska³y zgodê Komisji Bioetycznej
przy Akademii Medycznej w Warszawie.

Badania audiologiczne przeprowadzano w Instytucie
Fizjologii i Patologii S³uchu. Komplet badañ obejmowa³
oprócz badania laryngologicznego: s³uchowe potencja³y wy-
wo³ane pnia mózgu (auditory brainstem response, ABR),
audiometriê tonaln¹, audiometriê impedancyjn¹, audiometriê
s³own¹, otoemisjê produktów zniekszta³ceñ nieliniowych
(DPOAE). 

S³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu rejestro-
wano za pomoc¹ systemu do badañ elektrofizjologicznych
narz¹du s³uchu – „Eptest”. Pasmo wzmacniacza biologicz-
nego zawiera³o siê w granicach od 200 do 2000 Hz.
Miseczkowe elektrody pomiarowe, pokryte chlorkiem srebra,
by³y umieszczone na wyrostkach sutkowych oraz na czole, 
w linii œrodkowej, tu¿ poni¿ej w³osów. BodŸcem stosowanym
w badaniach by³ trzask o intensywnoœci 90 dB nHL. Czêstoœæ
powtarzania wynosi³a 31 i 11/s, a liczba zsumowanych odpo-
wiedzi wynosi³a przynajmniej 500. W odpowiedziach
oznaczano latencjê fal I, III i V oraz analizowano czas prze-
wodzenia oœrodkowego czyli interwa³y I-III i III-V. Zwiêkszona
wartoœæ interwa³u I-III oznacza zaburzenie przewodnictwa 
w nerwie s³uchowym (neuropatia s³uchowa) natomiast zwiêk-
szona wartoœæ interwa³u III-V zaburzenie przewodnictwa 
w pniu mózgu. Kryterium kwalifikacji oparto na wynikach
grupy kontrolnej, zrównowa¿onej pod wzglêdem wieku i p³ci
z grup¹ pacjentów z cukrzyc¹ (n=22). Wartoœci przekracza-
j¹ce wartoœæ œredni¹ plus dwa odchylenia standardowe
stanowi³y kryterium nieprawid³owego wyniku ABR. I tak dla
interwa³u I-III jako patologiê okreœlono wszystkie wyniki, któ-
rych wartoœæ by³a wiêksza ni¿ 2,4 ms, natomiast dla inter-
wa³u III-V wiêksza ni¿ 2,0 ms. Poniewa¿ wyd³u¿enie które-
gokolwiek interwa³u jest wskazaniem uszkodzenia neuronal-
nego, rozpoznanie zaburzeñ drogi s³uchowej stawiano przy
stwierdzeniu odchyleñ w którymkolwiek z parametrów.

Badanie wzrokowych potencja³ów wywo³anych (visual
evoked potentials, VEP) wykonywane by³o przez doœwiad-
czonego technika w Klinice Neurologii Akademii Medycznej
w Warszawie. Badania wykonywano aparatem Viking IV
firmy Nicolet. Protokó³ badania wzrokowych potencja³ów
wywo³anych by³ nastêpuj¹cy: pacjent by³ badany w pozycji
siedz¹cej, 100 cm od monitora, w zaciemnionym pomiesz-
czeniu, oko nie badane zas³oniête. Stymulacja bodŸcem
wzrokowym by³a prowadzona czarno-bia³ym odwracalnym
wzorcem szachownicy o czêstotliwoœci stymulacji 1/s, liczba
powtórzeñ bodŸca wynosi³a 100. Wykonywano dwukrotnie
stymulacjê oka prawego, dwukrotnie stymulacjê oka lewego,
po ka¿dej stronie badanie przy fiksacji œrodkowej i górnej
czêœci pola widzenia, stymulacja ca³ym polem widzenia.
Uk³ad elektrod: elektrody miseczkowe, powierzchniowe,
czynne: Oz, Oi, O1, O2, do wspólnej elektrody odniesienia
Fz, uziemienie Fpz (rejestracja czterokana³owa), wykonywa-
no uœrednienie 100 odpowiedzi. Czas analizy: 400 ms. Oce-
niane parametry: latencja N1, N2, P100 (Pmax), amplituda
(peak-peak). Norma latencji potencja³u P100 w tej pracowni
dla grupy dzieci (od 4-18 roku ¿ycia, n=19) wynosi³a 106,5
+/- 3,6 ms. Jako patologiczne przyjmowano zapisy, które
wykracza³y ponad 2 SD poza normê obowi¹zuj¹c¹ w tej pra-
cowni.

Analizie poddano wp³yw czynników demograficznych
(wiek, wiek zachorowania, wzrost, czas trwania choroby),
oraz metabolicznych (hemoglobina glikowana (HbA1c) œred-
nia dla ca³ego czasu trwania choroby oraz aktualna w mo-
mencie przeprowadzania badania, BMI œrednie i aktualne).
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Analiza statystyczna
Analizy statystycznej wyników dokonano przy u¿yciu

programu Statistica 6.0. Rozk³ady wszystkich badanych
parametrów zbadano testem Ko³mogorowa-Smirnova.
Rozk³adem normalnym charakteryzowa³y siê nastêpuj¹ce
parametry: wiek zachorowania, wzrost, latencja potencja³u
P100, interwa³y I-III, III-V, I-V. Transformacji do rozk³adu nor-
malnego poddano: HbA1c œrednie (log), HbA1c aktualna
(log), BMI œrednie (1/x), amplitudê potencja³u P100 (√x),
latencjê fali III ABR (log), latencjê fali V ABR (log). Rozk³adu
normalnego nie uda³o siê uzyskaæ w parametrach: wiek aktu-
alny, czas trwania choroby, BMI aktualne, latencja fali I.
Parametry o rozk³adzie normalnym sprawdzano analiz¹
korelacji Pearsona, natomiast pozosta³e parametry analiz¹
korelacji Spearman Rank R. Przy istotnych korelacjach
obliczano równanie regresji. We wszystkich testach jako
poziom istotnoœci przyjêto p<0,05.

Wyniki
Zaburzenia w parametrach odpowiedzi ABR stwierdzono

u 30 dzieci (34,9%). W wykonanych badaniach VEP u 3 dzie-
ci stwierdzono nieprawid³owe zapisy, a u 14 dzieci zapisy na
granicy normy.

W audiometrii tonalnej stwierdzono nieprawid³owe wyni-
ki w 7 uszach u 4 dzieci. Nieprawid³ow¹ audiometriê impe-
dancyjn¹ i s³own¹ stwierdzono u 1 dziewczynki rozpoznaj¹c 
u niej tym samym niedos³uch przewodzeniowy, z powodu
którego wykluczono jej dane z dalszej analizy. Otoemisja
produktów zniekszta³ceñ nieliniowych (DPOAE) by³a nie-
prawid³owa u 19 dzieci (25%) z czego u 3 by³a nieprawid³owa
w jednym uchu. U dalszych 7 osób stwierdzono graniczne
zapisy otoemisji. Nieprawid³owe interwa³y I-III (sugeruj¹ce
obecnoœæ neuropatii s³uchowej) stwierdzono u 12 dzieci
(12/86, 14%), przy czym u 5 (5,8% ogó³u) dzieci zmiany by³y
obustronne. Nieprawid³owe interwa³y III-V wystêpowa³y 
u 25 dzieci (29,1%), z czego u 14 dzieci (16,3% ogó³u) zmia-
ny by³y obustronne. W badanej grupie by³o jedno dziecko 
z patologicznie wyd³u¿onymi interwa³ami zarówno I-III jak 
i III-V w obu uszach i 4 dzieci z wyd³u¿onymi obydwoma
interwa³ami w jednym z uszu.

Nie stwierdzono ¿adnych korelacji miêdzy parametrami
latencji i interwa³ów potencja³ów s³uchowych, a wiekiem pa-
cjentów, wiekiem zachorowania, HbA1c œredni¹ oraz aktual-
n¹ w momencie badania, BMI aktualn¹ i œredni¹. Analizuj¹c
wp³yw czynników demograficznych na parametry VEP
stwierdzono, ¿e latencja i amplituda wzrokowych poten-
cja³ów wywo³anych korelowa³y ujemnie z wiekiem pacjentów
w momencie badania, przy czym amplituda wykazywa³a sil-
niejsz¹ korelacjê (odpowiednio r=-0,22, p<0,005 i r=-0,4,
p<0,0001). Nie stwierdzono ¿adnych korelacji miêdzy
badanymi parametrami, a wiekiem zachorowania dzieci na
cukrzycê. 

W badanym materiale istnia³a ujemna korelacja miêdzy
czasem trwania choroby, a amplitud¹ wzrokowych poten-
cja³ów wywo³anych (r=-0,2, p<0,05), oraz dodatnie z latencj¹
fali I (r=0,21, p<0,01), fali III (r=0,24, p<0,005) i fali V (r=0,18,
p<0,05) w ABR. Jedynym parametrem, który wykazywa³
zale¿noœci od parametrów wyrównania by³a amplituda
potencja³u P100 wzrokowych potencja³ów wywo³anych
(korelacja ze œredni¹ HbA1c r=-0,2, p<0,01)

Stwierdzono tak¿e korelacjê aktualnego BMI pacjentów
z parametrami wzrokowych potencja³ów wywo³anych
(odpowiednio latencja P100 r=0,27, p<0,0005, amplituda 
r=-0,33, p<0,00001), natomiast ze œrednim BMI korelowa³y
znamiennie wartoœci amplitudy potencja³u (r=-0,31,
p<0,0005). Wykazano korelacjê ujemn¹ miêdzy wzrostem
pacjentów, a wartoœci¹ amplitudy potencja³u P100 (r=-0,31,
p<0,0001), oraz dodatnie z parametrami ABR: latencj¹ fali 
I (r=0,17, p<0,05), fali III (r=0,29, p<0,0005), fali V (r=0,26,
p<0,001), a tak¿e z wartoœci¹ interwa³u I-III (r=0,15, p<0,05)
i interwa³u I-V (r=0,17, p<0,05). 

Dyskusja
Badanie potencja³ów wywo³anych u dzieci jest nieinwa-

zyjn¹ metod¹ mog¹c¹ wykazaæ odchylenia od normy w fun-
kcjonowaniu dróg nerwowych w oœrodkowym uk³adzie ner-
wowym u chorych na cukrzycê typu 1. Jest to jedyna meto-
da umo¿liwiaj¹ca pomiar reakcji uk³adu nerwowego na bodŸ-
ce w czasie rzeczywistym [Szelenberger 2000]. Za³amek
P100 wzrokowych potencja³ów wywo³anych jest klinicznie
u¿ytecznym wskaŸnikiem generowanym przez korê wzro-
kow¹, pojawiaj¹cym siê oko³o 100 ms po stymulacji bodŸcem
wzorcowym. Wyd³u¿enie latencji P100 jest prawdopodobnie
efektem demielinizacji przyczyniaj¹cej siê do zmniejszenia
szybkoœci przewodzenia w ca³ej drodze wzrokowej [Szabela
1999; Szelenberger 2000; Parisi (i in.) 1997]. Pomiar tego
parametru nie daje podstaw do dok³adniejszej lokalizacji
uszkodzenia. Natomiast badanie ABR umo¿liwia rozró¿nie-
nie miêdzy uszkodzeniem bia³ej i szarej istoty mózgu, ponie-
wa¿ zapis pozostaje nie zaburzony w schorzeniach istoty
szarej, natomiast wykazuje odchylenia w schorzeniach istoty
bia³ej [Markard 1994]. Œledz¹c zmiany w latencjach posz-
czególnych fal oraz interwa³ach mo¿na zlokalizowaæ dok³ad-
nie miejsce uszkodzeñ. Nieprawid³owoœci obserwowane 
w zakresie s³uchowych potencja³ów wywo³anych w warun-
kach prawid³owej glikemii, wskazuj¹ na przewlek³e, struktu-
ralne zmiany w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. Na poza-
œlimakowe uszkodzenie drogi s³uchowej wskazuje wyd³u¿e-
nie interwa³u I-III i/lub III-V i/lub I-V, jak te¿ wyd³u¿enie laten-
cji za³amków III oraz V. Ka¿dy z powy¿szych obrazów œwiad-
czy o uszkodzeniu drogi i mog¹ wystêpowaæ razem b¹dŸ od-
dzielnie. 

Podobnie jak w badaniach innych autorów wyniki s³u-
chowych potencja³ów wywo³anych otrzymane w niniejszej
pracy nie korelowa³y z wiekiem pacjentów [Khardori (i in.)
1986; Lingfelser (i in.) 1993; Nakamura (i in.) 1991; Durmus
(i in.) 2004; Goldsher (i in.) 1986], chocia¿ Allison i wsp.
[1983] na du¿ej grupie zdrowych osób wykaza³a ró¿nice 
w parametrach ABR w grupie wiekowej 4-19 lat. W badanej
grupie stwierdzono ujemne korelacje miêdzy wiekiem pac-
jentów, a œredni¹ latencji i amplitudy P100 w VEP, przy czym
korelacje z amplitud¹ by³y du¿o silniejsze. Skracanie siê
latencji potencja³ów wywo³anych w grupie pacjentów w wieku
rozwojowym mo¿e wskazywaæ na dojrzewanie oœrodkowego
uk³adu nerwowego i st¹d poprawê tych funkcji. Na to jednak
nak³adaj¹ siê zaburzenia metaboliczne w cukrzycy, co przy-
czynia siê do wyd³u¿ania latencji, przez co wp³yw tych czyn-
ników dzia³a obustronnie zaburzaj¹co. Allison i wsp. [1983]
badaj¹c du¿¹ grupê zdrowych osób w zakresie wieku 4-95
lat stwierdzi³a skracanie latencji VEP z wiekiem w grupie
dzieci od 4 do 19 roku ¿ycia. W póŸniejszych pracach
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przeprowadzanych u chorych z cukrzyc¹, nie wykazywano
jednak zwi¹zków miêdzy wiekiem badanych pacjentów, 
a wynikami latencji i amplitudy potencja³ów wzrokowych
[Comi (i in.) 1987; Seidl (i in.) 1996; Uberall (i in.) 1996; Ver-
rotti (i in.) 2000; Khardori (i in.) 1986; Szabela (i in.) 2004;
Fierro (i in.) 1999]. Opracowania dotycz¹ce badania poten-
cja³ów wywo³anych wskazuj¹ na tendencjê obni¿ania siê
amplitudy z wiekiem, chocia¿ zmiany w parametrach VEP s¹
nieliniowe i wydaj¹ siê wahaæ w okresie dzieciñstwa
[Szabela 1999]. 

W odró¿nieniu od innych badaczy [Pietravelle (i in.)
1993; Khardori (i in.) 1986; Nakamura (i in.) 1991; Niedziel-
ska (i in.) 1998; Martini (i in.) 1986; Fedele (i in.) 1984; Buller
(i in.) 1988; Donald (i in.) 1981] stwierdzono s³abe korelacje
z czasem trwania choroby, a latencjami fal I, III i V. Jedynie
Seidl i wsp. [1996] badaj¹c grupê dzieci stwierdzili znamien-
n¹ korelacjê czasu trwania choroby i interwa³u I-V. Niemniej
przedstawiane badanie jak i poprzednie doniesienia [Fedele
(i in.) 1984] wskazuj¹, ¿e uszkodzenie drogi s³uchowej wys-
têpuje wczeœnie w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. Ana-
logicznie badaj¹c korelacje miêdzy czasem trwania choroby,
a parametrami VEP stwierdzono ujemny zwi¹zek z amplitud¹
potencja³u, nie maj¹cy potwierdzenia w publikowanych bada-
niach. Nie stwierdzono natomiast korelacji miêdzy czasem
trwania choroby, a pomiarem latencji potencja³ów wzroko-
wych, podobnie jak Comi i wsp. [1987], Khardori i wsp.
[1986] i inni [Fierro (i in.) 1999; Fierro (i in.) 1996]. Korelacjê
tê wykazali jednak badacze w grupach doros³ych [Mariani 
(i in.) 1990; Yaltkaya (i in.) 1988], a u dzieci i m³odzie¿y [Seidl
(i in.) 1996; Uberall (i in.) 1996] stwierdzono je jedynie w gru-
pach o d³u¿szym okresie trwania choroby.

Wyniki niniejszej pracy nie wykaza³y zale¿noœci miêdzy
zmianami w przewodnictwie nerwowym w drodze s³uchowej,
a HbA1c jako miernikiem wyrównania metabolicznego.
Podobne wyniki otrzymali inni autorzy [Seidl (i in.) 1996;
Khardori (i in.) 1986; Lingfelser (i in.) 1993; Nakamura (i in.)
1991; Martini (i in.) 1986; Fedele (i in.) 1984; Buller (i in.)
1988; Steninger (i in.) 1994]. W badanym materiale wyka-
zano jednak¿e korelacje miêdzy amplitud¹ potencja³u P100
wzrokowych potencja³ów wywo³anych, a wartoœci¹ œredniej
HbA1c. Takich zwi¹zków nie stwierdzali jednak inni autorzy
[Tesfeye (i in.) 1996; Szelenberger 2000; Parisi (i in.) 1997;
Verrotti (i in.) 2000; Fierro (i in.) 1996]. Nie wykazano nato-
miast korelacji miêdzy latencj¹ potencja³u P100, a wskaŸni-
kami d³ugotrwa³ego wyrównania metabolicznego, co potwier-
dzaj¹ prace Khardori i wsp. [1986], Comi i wsp. [1987], Uber-
all i wsp. [1996] i inne. Korelacjê tak¹ wykaza³ jednak Mari-
ani i wsp. [1990], a Seidl i wsp. [1996] wykaza³ s³ab¹
korelacjê miêdzy latencj¹ potencja³u P100, a HbA1c w ci¹gu
ostatniego roku i dwu trwania choroby. Praca Fierro i wsp.
[1999] wykaza³a skrócenie latencji potencja³u P100 miêdzy
badaniami wykonanymi bezpoœrednio po rozpoznaniu choro-
by i po 6 miesi¹cach, kiedy osi¹gniêto ju¿ bardzo dobre
wyrównanie metaboliczne. Inna praca prospektywna wska-
zywa³a natomiast na czêœciow¹ odwracalnoœæ nieprawid³o-
woœci w VEP wystêpuj¹cych u Ÿle wyrównanych pacjentów
po krótkim okresie bardzo dobrego wyrównania metabolicz-
nego [Ziegler (i in.) 1994]. Podobne wyniki otrzymali Verotti 
i wsp. [2000] badaj¹c prospektywnie grupê m³odzie¿y, wy-
konuj¹c pomiar VEP w momencie rozpoznania cukrzycy
stwierdzili znacz¹ce zmiany w porównaniu z grup¹ kontroln¹,

które nastêpnie cofnê³y siê ca³kowicie po 6 miesi¹cach
dobrego wyrównania metabolicznego. Odwracalnoœæ zmian
w VEP po okresie dobrego wyrównania metabolicznego
wykaza³ tak¿e Fierro i wsp. [1996]. Stwierdzi³ on, ¿e zna-
mienne obni¿enie HbA1c po roku mo¿e spowodowaæ
zmniejszenie odsetka zmian z 26% do 16% u pacjentów 
z cukrzyc¹ typu 1 trwaj¹c¹ co najmniej 10 lat.

W niniejszej pracy aktualne BMI znamiennie korelowa³o
z latencj¹ i amplitud¹ potencja³u P100. Wartoœæ œrednia BMI
dla ca³ego okresu trwania choroby by³a skorelowana nato-
miast z amplitudami potencja³ów wzrokowych. Poniewa¿ 
w dostêpnym piœmiennictwie nie znaleziono prac dotycz¹-
cych wp³ywu BMI na funkcjonowanie uk³adu nerwowego,
dlatego zak³adamy kontynuacjê badañ dotycz¹cych tego
wa¿nego czynnika, okreœlaj¹cego stan metaboliczny pacjen-
tów. Ciekawy do odnotowania jest tak¿e fakt stwierdzenia
korelacji wzrostu pacjentów i parametrów potencja³ów
wywo³anych. 

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ sformu³owano

nastêpuj¹ce wnioski:
• nie stwierdzono zale¿noœci miêdzy parametrami s³u-

chowych potencja³ów wywo³anych i latencj¹ potencja³u P100
wzrokowych potencja³ów wywo³anych, a œrednia hemoglo-
bin¹ glikowan¹;

• wykazano s³ab¹ zale¿noœæ miêdzy amplitud¹ wzroko-
wych potencja³ów wywo³anych i latencjami I, III i V s³ucho-
wych potencja³ów wywo³anych, a czasem trwania choroby;

• parametry s³uchowych i wzrokowych potencja³ów
wywo³anych zale¿¹ od wzrostu aktualnego pacjentów;

• wyniki wzrokowych potencja³ów koreluj¹ z BMI i zale¿¹
od wieku pacjenta.
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