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Vysokofrekvenční audiometrie a normativní data 

Mrázková E.1,2,3, Kovalová M.¹, Tomášková H.¹, Šlachtová H.¹, Maďar R.¹, Gottfriedová N.¹, Škerková M.¹ 

¹Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
²Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Havířov 
3Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy Ostrava 

Úvod: Vysokofrekvenční audiometrie (VFA) dokáže detekovat ztrátu sluchu dříve, než se projeví na střed-
ních a nízkých frekvencích, které významně ovlivňují kvalitu sluchu. Pro osoby s otologicky fyziologickým 
nálezem jsou stanoveny doporučené prahy sluchu s ohledem na věk a pohlaví v normě ČSN EN ISO 
7029:2017 pro frekvence od 0,125 kHz do 12,5 kHz. V této normě jsou pouze odhadované hodnoty prahů 
sluchu na vysokých frekvencích (VF) od 9 kHz do 12,5 kHz a pro frekvenci 14 kHz a 16 kHz nejsou hodnoty 
prahů sluchu stanoveny vůbec. 

Cíl: Zjistit práh sluchu pomocí konvenční a vysokofrekvenční audiometrie u otologicky zdravé populace v 
produktivním věku neexponované hlukem na pracovišti. 

Metodika: Studie byla provedena formou observační deskriptivní průřezové studie. Otologicky zdraví je-
dinci z běžné populace, neexponováni hluku na pracovišti, byli rozděleni dle věku do 5 kategorií: od 18 do 
24 let a dále po 10ti letech. U všech byla provedena otoskopie, tympanometrie, konvenční audiometrie 
ve frekvenčním rozsahu od 0,125 do 8 kHz a VFA ve frekvenčním rozsahu od 9 kHz do 16 kHz. Byly vypo-
čítány očekávané sluchové prahy v závislosti na věku a pohlaví dle metodiky uvedené v normě ČSN EN ISO 
7029:2017, aby je bylo možné porovnat s naměřenými výsledky. Pro statistické zpracování byla stanovena 
5% hladina významnosti. 

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 475 probandů s průměrným věkem 39,5 let (SD 13,6), VFA je vysoce 
citlivou metodou pro včasnou detekci ztráty sluchu. VF prahy sluchu začínají zvyšovat již od věku 35+. U 
mužů se zvyšují s věkem rychleji než u žen. Schopnost reagovat na VFA postupně klesala s věkem a rostoucí 
frekvencí až na 34 % na 16 kHz v kategorii 55–64 let. Na frekvenci 9 kHz zůstal tento parametr vysoký i v 
nejvyšší věkové skupině (97 %). Data ukazují, že pro jedince do 45 let je VFA velice citlivou metodou do 
frekvence 12,5 kHz a v mladších věkových skupinách dokonce do 16 kHz.  

Závěr: Norma ČSN EN ISO 7029:2017 se postupně vyvíjí s přihlédnutím k novým studiím, naměřená data 
by mohla přispět ke stanovení normativních hodnot sluchových prahů VF. Pro včasný záchyt nedoslýcha-
vosti lze považovat VFA za vysoce citlivou metodu. Sluchový práh se na VF začíná zhoršovat již od 35 roku 
života, proto by měli být jedinci s vyšší pravděpodobností vzniku nedoslýchavosti diagnostikováni již 
v tomto věku. 

Literatura: ČSN EN ISO 7029. Akustika – Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví. 3 
vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018, 24 s. Třídící znak 
01 1631. 

Práce podpořena grantem Technologické agentury České republiky TJ04000059 – Zlepšení kvality životy 
včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie.  
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Osobní poslechové prostředky – rizikový faktor nedoslýchavosti  

Škerková M.¹, Kovalová M.¹, Tomášková H. ¹, Šlachtová H. ¹, Maďar R. ¹, Gottfriedová N. ¹, Mrázková E. 1,2,3 

¹Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
²Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Havířov 
3Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy Ostrava 

Úvod: Příčiny nedoslýchavosti jsou multifaktoriální. Mezi ty, které nelze ovlivnit, patří zejména genetika, 
věk či pohlaví. K ovlivnitelným rizikovým faktorům řadíme např. kouření, alkohol, diabetes, aterosklerózu, 
expozici nadměrnému hluku či užívání ototoxických látek. 

Cíl: Pomocí vysokofrekvenční audiometrie nalezení možných rizikových faktorů pro vznik nedoslýchavosti 
u dospělých. 

Metodika: V letech 2020–2021 byli vyšetřeni otologicky zdraví probandi ve věku 18–64 let, kteří nikdy 
nepracovali v zaměstnání s profesionální expozicí hluku, byli rozděleni do pěti věkových skupin: 18-24 let 
a dále po 10ti letech. Jednalo se o sociálně konzistentní obecnou populaci žijící ve stejném průmyslovém 
regionu zatíženém podobnou hodnotou komunálního hluku, v testu středoušní imitance měli tympano-
metrickou křivku typu A a ztráta sluchu na lepším uchu na frekvencích 0,5; 1; 2 a 4 kHz byla <25 dB. Slu-
chový práh byl měřen na konvenčních frekvencích (0,125–8 kHz) a vysokých frekvencích (9–16 kHz). Z ri-
zikových faktorů byl hodnocen věk, pohlaví, vzdělání, kouření, BMI, hypertenze, záněty uší, užívání osob-
ních poslechových prostředků (OPP) a délka jejich používání v letech. Hlasitost poslechu OPP byla rozdě-
lena na stupnici 1–10 (nejvyšší stupeň 10). Pro statistické zpracování byla stanovena 5% hladina význam-
nosti. 

Výsledky: Vyšetřeno bylo 475 probandů (221 žen, 254 mužů). Průměrný věk byl 39,5 let (SD 13,6), Ze 
základního modelu binární regrese adjustovaného na věk a pohlaví byly zjištěny jako rizikové skupiny 
osoby starší 55 let, kuřáci a osoby s velmi hlasitým poslechem OPP (stupeň 8–10). V plně adjustovaném 
modelu byl zjištěn jako statisticky významný faktor velmi hlasitý poslech do sluchátek. Tyto osoby mají 
3,44krát vyšší šanci, že budou mít poruchu sluchu proti osobám, které buď sluchátka nepoužívají nebo 
poslouchají méně hlasitěji (stupeň ≤7).  

Závěr: Míra expozice hluku se kontroluje v pracovním a vybraném komunálním prostředí, ale hlasitost 
poslechu OPP je na individuální volbě každého jedince. V roce 2014 byly mobilní telefony s funkcí přenos-
ného zvuku nově definovány vědeckým výborem Evropské komise jako zdravotní riziko. V naší studii nej-
významnějším rizikovým faktorem ztráty sluchu bylo používání OPP s velmi hlasitou intenzitou. Protože 
ztráta sluchu není v počáteční fázi zřetelná, měla by být edukace zaměřená na dospívající, již při začátku 
užívání OPP. 

Literatura:  

WHO. World Hearing Report [online]. Geneva, Švýcarsko, 2021. ISBN 978-92-4-002048-1. EVROPSKÁ 
UNIE. Rozhodnutí komise o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro osobní 
hudební přehrávače podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES. In: Evropská komise, 
2009, 2009/460/ES. 

Práce podpořena grantem Technologické agentury ČR TJ04000059 – Zlepšení kvality životy včasným zá-
chytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie.  
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Možnosti kompenzace jednostranné sluchové vady 

Aksenovová Z., Skřivan J., Čada Z., Okluský M., Bauer L., Hermann P. 

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol 

Úvod: Jednostranná sluchová vada nebývá považována za závažný problém a její kompenzace je často 
opomíjena. Pacienti s jednostrannou nedoslýchavostí nebo hluchotou mívají problémy s porozuměním 
řeči v hlučném prostředí, se směrovým slyšením a orientací v prostoru. Mohou trpět poruchou pozornosti, 
zvýšenou únavností, komunikačními problémy a sociální izolací. 

Cíl: Cílem studie bylo sledovat přínos různých způsobů kompenzace sluchu u osob s jednostrannou nedo-
slýchavostí až hluchotou. 

Metodika: Ke korekci jsme použili sluchadla na vzdušné a kostní vedení, CROS sytém nebo kochleární 
implantát. Sledovali jsem subjektivní hodnocení přínosu korekční pomůcky pacientem a průměrnou dobu 
jejího denního používání. Objektivní benefit jsme hodnotili pomocí audiologických testů. 

Výsledky: Část pacientů s jednostrannou sluchovou vadou kompenzační pomůcku rovnou odmítla. Uživa-
telé sluchadla nebo kochleárního implantátu hodnotili subjektivní přínos většinou pozitivně. Audiologické 
výsledky potvrzují zlepšení srozumitelnosti řeči v hlučném prostředí. 

Závěr: Kompenzaci jednostranné sluchové vady je třeba věnovat větší pozornost. Je vhodné pacientům 
nabídnou alespoň možnost vyzkoušení korekční pomůcky. Přínos závisí na velikosti sluchové ztráty, době 
trvání vady, použité kompenzační pomůcce a ochotě pacienta danou pomůcku používat. 
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Metachronní kochleární implantace s delším časovým odstupem 

Aksenovová Z., Skřivan J., Čada Z., Myška P. 

Klinika ušní nosní a krční 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Praha 

Úvod: Cílem studie bylo zjištění, zdali metachronní kontralaterální kochleární implantace má pozitivní vý-
sledky z hlediska komunikačního. V implantačních kritériích je interval metachronicity stanoven maxi-
málně na 4 roky, a to do 4 let věku dítěte. Nás zajímalo, jak je přínosná metachronní implantace i po delší 
době, než stanovují implantační kritéria. 

Metodika: Soubor sledovaných pacientů činil 20 subjektů. Mezioperační interval byl v průměru 12 let, 1 
měsíc. U implantovaných jsme sledovali ziskové křivky, slovní audiometrii v různých šumových úrovních, 
klasickou slovní audiometrii (SRT); odděleně vždy s prvním implantátem, s druhým implantátem a 
s oběma najednou. Zaznamenali jsme i subjektivní hodnocení sluchových vjemů pacienty. 

Výsledky: Skóre testů bylo separátně s prvním implantátem lepší, než s druhým, ale s oběma neuropro-
tézami současně byla skóre nejlepší.  

Závěr: Metachronní kochleární implantace s delším časovým odstupem má objektivní i subjektivní přínos 
pro pacienta. 
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Bilaterální náhlá senzorineurální porucha sluchu při dekompenzovaném diabetes mellitus 2. typu – ka-
zuistika 

Dvořák L.1, Bártová I.1, Vodička J.1,2 

1Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice 
2Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 

Úvod: Bilaterální náhlá senzorineurální porucha sluchu – BSSNHL (angl. bilateral sudden sensorineural 
hearing loss) je akutní stav v otorhinolaryngologii; může signalizovat vážné systémové onemocnění. Pře-
kládáme kazuistiku, kdy k této poruše došlo při nově zjištěném diabetes mellitus 2. typu (DM2) manifes-
tujícím se prolongovaným hyperosmolárním neketoacidotickým syndromem. 

Cíl: Touto kazuistikou chceme demonstrovat BSSNHL jako možnou manifestaci DM2, poukázat na správ-
nou péčí o vnitřní prostředí a vyloučení ostatních akutních příčin poruchy sluchu. 

Metodika: Diagnóza BSSNHL při dekompenzovaném diabetes mellitus 2. typu byla stanovena systematic-
kou retrospektivní prací s dokumentací pacientky per exclusionem. 

Výsledky: 57letá obézní pacientka přivezena cestou RZP pro asi 14 dní trvající dezorientaci, setřelou řeč a 
poruchu sluchu na příjmovou ambulanci Neurologické kliniky Pardubické nemocnice (PN). Při vyšetření 
byla zmatená a hypotenzní, v objektivním neurologickém nálezu bez patologie. V rámci iktového proto-
kolu bylo provedeno nativní CT mozku, jež nevysvětlilo příčinu stavu. V laboratorním nálezu dominovala 
hyperglykémie a známky hyperosmolární dehydratace. S pracovní diagnózou prolongovaného hypergly-
kemického stavu u pravděpodobně nově zachyceného DM2 byla odeslána k hospitalizaci na Interní kliniku 
PN. Zde byla pacientka podrobena dalšímu vyšetření – EKG nevykazovalo známky akutního koronárního 
syndromu, v laboratoři byla dále přítomna metabolická acidóza a snížená hladina hormonů štítné žlázy. 
Bylo přistoupeno ke korekci rozvratu vnitřního prostředí. Po 3 dnech byl zkontaktován konziliárně ORL 
lékař. Vyšetření sluchu tónovou audiometrií prokazuje oboustrannou těžkou senzorineurální nedoslýcha-
vost (praktickou hluchotu). Z hlediska primárního onemocnění – dekompenzovaného DM2 – byla indiko-
vána oboustranná intratympanická aplikace dexamethasonu. Po třetí aplikaci glukokortikoidu bylo prove-
deno kontrolní audiometrické vyšetření, vč. OAE a ABR – bez pozitivní odezvy na léčbu, a proto bylo roz-
hodnuto o ukončení intratympanické kortikoterapie. MRI mozku a mostomozečkových koutů neprokázalo 
vysvětlující intrakraniální patologii. Pro trvající poruchu řeči a sluchu bylo provedeno neuropsychologické 
a logopedické vyšetření s edukací stran odezírání. Před plánovanou dimisí pro zdařilou kompenzaci DM2 
jsme opět provedli tónovou audiometrii, kde v korelaci s možností komunikace s nemocnou dochází ke 
zlepšení sluchu oboustranně do pásma středně těžké nedoslýchavosti. V rámci follow up byla nemocná 
dále řádně dispenzarizována diabetologii a na ORL. Po třech týdnech od ataky na audiometrii perzistovala 
již jen lehká senzorineurální nedoslýchavost. Pro komunikační obtíže bylo nabídnuto vyzkoušení sluchadla. 

Závěr: BSSNHL může pojímat pestrou plejádu příčin napříč medicínskými obory (ORL, neurologie i vnitřní 
lékařství). Tento stav může upozornit na vážné poškození organismu. Přičemž je na místě vyloučit one-
mocnění neurologické, metabolické vč. diabetes mellitus a hypotyreózy, infekční i toxické poškození vnitř-
ního ucha. Její včasná multidisciplinární diagnostika a řádná komplexní korekce vnitřního prostředí je kru-
ciální – zejména v prevenci další invalidizace pacienta stran reziduální poruchy sluchu. 
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Schneideriánský papilom středouší a nosohltanu 

Valenta T.1, Chrobok V. 1, Dědková J.2 

1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Kar-
lova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
2Radiologická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Úvod: Schneideriánský papilom, poprvé popsaný roku 1854, se většinou vyskytuje v sinonazálním traktu, 
frekvence výskytu se udává 1,5/100 000. Ve středouší byl popsán až v roce 1978 Stonem a dosud bylo 
v anglické literatuře publikováno pouze 29 případů tohoto onemocnění. Etiologie středoušní varianty zů-
stává neobjasněná, Stone zvažoval mechanismus přímého šíření ze sinonazálního traktu cestou sluchové 
trubice. Další hypotézou je vznik papilomu z ektopické inkluze Schneideriánské sliznice, která je ektoder-
málního původu a představuje embryonální původ sliznice sinonazálního traktu, do z entodermu vzniklé 
sliznice středouší. Histologicky Schneideriánské papilomy středouší odpovídají těm v sinonazálním traktu. 
Typickými projevy středoušní varianty této papilomatózy je nedoslýchavost, otorea, otalgie a pocit plnosti 
v uchu. Léčba je primárně chirurgická spočívající v radikální resekci, neboť neadekvátní odstranění vede 
k velmi častým recidivám. Vyšší riziko malignizace je důvodem k řádné poléčebné dispenzarizaci pacienta. 

Kazuistika: Pacient, muž, ročník 1965, s nesignifikantní osobní anamnézou, byl poprvé vyšetřený na na-
šem pracovišti v říjnu 2017 pro od konce roku 2016 trvající pocit „zvláštního pravého ucha“, od dubna 
2017 se přidaly pulzatorický tinitus, nedoslýchavost a intermitentní závrativost. V úvodu nebylo možno 
otoskopicky vyloučit glomus tumor, následně provedená angiografie (DSA – digitální subtrakční angiogra-
fie) byla negativní a glomus tumor vyloučila. Při následné mastoidektomii, atikotomii a epifaryngoskopii 
byl nález granulací před bubínkem a ve středouší a v nosohltanu, histologie prokázala Schneideriánský 
papilom. Následovaly 2 plánované a 1 neplánovaná revizní operace ucha i nosohltanu a celkem 6 aplikací 
bevacizumabu do sliznice středouší a nosohltanu. V červenci 2020 byla zjištěna progrese ve středouší a 
pacient podstoupil subtotální petrosektomii. Za 2 měsíce později byla zjištěna perzistence podél vnitřní 
karotidy, po konzultaci onkologa pacient podstoupil radioterapii na oblast středouší a nosohltanu. Násle-
dovala revizní operace v červenci 2022 pro progredující cefaleu, avšak histologie již papilom neprokázala. 
Při posledním vyšetření v září 2022 byl pacient beze známek recidivy onemocnění. 

Závěr: Schneideriánská papilomatóza středouší je raritní diagnózou, léčebnou metodou je radikální chi-
rurgické odstranění. Je spojena s vysokou pravděpodobností rekurence, pacienty je též nutné dlouhodobě 
sledovat pro vyšší riziko malignizace, nežli u papilomatóz v sinonazálním traktu. 
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Kongenitální petrózní cholesteatom (kazuistika) 

Homoláč M.1, Chrobok V.¹, Dědková J.2 

¹Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Kar-
lova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
2Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci 
Králové 

Úvod: Vrozený (primární) cholesteatom je relativně vzácnou variantou chronického středoušního zánětu, 
která se definuje jako keratotická léze za intaktní membránou bubínku u pacienta bez anamnézy předcho-
zích středoušních zánětů a/nebo chirurgických výkonů na bubínku, ev. traumatických lézí bubínku. Ob-
vykle se vyskytuje v dětském věku, vzácněji pak u dospělých pacientů. 

Kazuistika: Případ 38letého pacienta bez relevantní otologické anamnézy odeslaného privátním ORL lé-
kařem pro 2 roky trvající progresivní ztrátu sluchu vpravo s intermitentními bolestmi, kde byl sledován 
pro diagnózu suspektní otosklerózy. Na našem pracovišti byl u pacienta diagnostikován vrozený petrózní 
cholesteatom v epi- a mezotympanu s destrukcí středoušních kůstek a labyrintu. Pacient podstoupil chi-
rurgickou terapii v rozsahu atikoantrotomie a parciální labyrintektomie, po které následovalo krátké ob-
dobí vertiga a likvorey s poměrně rychlým ústupem subjektivních obtíží. Pro destrukci labyrintu choleste-
atomem zůstává operované ucho hluché. Při pravidelných kontrolách byl pacient bez subjektivních obtíží, 
otoskopický nález v normě. Dle plánovaného kontrolního MRI vyšetření se zaměřením na spánkové kosti 
a provedením non-echoplanárních DWI sekvencí po 18 měsících, byla diagnostikována rekurence choles-
teatomu a pacient byl indikován k revizní operaci v rozsahu subtotální petrosektomie. Pro šíření choleste-
atomu do vnitřního zvukovodu byla resekce považována za R2 a pravděpodobně bude do budoucna vyža-
dovat další řešení ve spolupráci s neurochirurgem. 

Závěr: Kongenitální petrózní cholesteatom je vzácnou entitou mezi dospělými pacienty, možný pomalý 
růst a málo vyjádřené klinické příznaky mohou prvotně vést k zavádějící diagnóze. Rekurence cholestea-
tomu středouší je poměrně častá, jak ukazuje světová literatura ve shodně s našimi výsledky. Významný 
posun na poli zobrazovacích metod (zejména non-echoplanární DWI MRI) umožňuje přesnější diagnostiku 
a sledování pacientů s chronickým středoušním zánětem. Zobrazovací metody v dnešní době nahrazují ve 
vybraných případech second-look operaci, jakožto nový standard dispenzarizace. 
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Tinnitus – současné doporučení diagnostiky a léčby 

Svobodová, V.¹, Brennerová, S.¹, Balatková, Z.¹, Kalitová, P.¹, Černý, M.2, Valenta, T.2, Čada, Z.3 

1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha 
2Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
3Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole, Praha 

Tinnitus je třetí nejčastější příznak v oblasti hlavy a krku (po cefalee a závrati), jeho prevalence ve vyspě-
lých zemích je 35-40 %. Etiologie onemocnění je široká, nejčastěji se však setkáváme se subjektivním idi-
opatickým tinnitem. Objektivní tinnitus je vzácný (prevalence je 1 ‰). Současný pohled na diagnostiku a 
léčbu tinnitu shrnuje příručka pro praxi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 

U pacienta s novým záchytem ušního šelestu má být provedeno komplexní vyšetření. Sestává zejména z 
odebrání kompletní anamnézy, fyzikálního otorinolaryngologického vyšetření, audiologických testů a pří-
padně provedení zobrazovací metody. V rámci diagnostiky by též měly být zhodnoceny míra obtěžování 
tinnitem a úsilí, který pacient do snahy o zbavení se tinnitu vkládá. Kvalitu života lze uniformě hodnotit 
pomocí několika odborných dotazníků. 

V současné době se terapeutický přístup liší v případě akutního a chronického subjektivního tinnitu. Cílem 
léčby akutního tinnitu je jeho odstranění. Efekt kortikosteroidů, betahistinu, blokátorů kalciových kanálů, 
dalších vazodilatancií, anxiolytik a antikonvulziv nebyl prokázán. Podávání kortikosteroidů je doporučeno 
při současné SSNHL. Též hyperbarická oxygenoterapie je doporučována při tinnitu s poruchou sluchu. Fy-
zioterapii a fyzikální metody lze využít při podezření na dysfunkci krční páteře či temporomandibulárního 
kloubu.  

V případě chronického tinnitu je cílem, aby tinnitus pacienta minimálně obtěžoval. Jedinou doporučenou 
farmakoterapií je psychofarmakoterapie k potlačení emoční složky obtěžujícího tinnitu u pacientů, kteří 
současně trpí depresemi nebo úzkostmi. Dále je doporučena zejména psychologická terapie, konkrétně 
kognitivně-behaviorální terapie (KBT) za účelem habituace tinnitu. Foniatrická péče umožňuje korekci slu-
chové vady ve spojení s maskováním tinnitu. Účinnost metod neurostimulace (repetitivní transkraniální 
magnetická stimulace a transkraniální stimulace stejnosměrným proudem) není prokázána, je prokázána 
jejich bezpečnost. Fyzioterapii lze opět využít při předpokladu cervikogenního tinnitu a patologií tempo-
romandibulárního kloubu 
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Nádorové mikroprostředí vestibulárního schwannomu a jeho možný vztah ke sluchovému postižení 

Tesařová M.1, Peterková L.1, Šťastná M.2, Kolář M.2, Smetana K.4, Lacina L.4, Betka J.1, Vlasák A.3, Fík Z.1 

1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 
2Ústav molekulární genetiky AV ČR 
3Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol 
4Anatomický ústav 1. LF UK 

Vestibulární schwannom je nejčastějším benigním nádorem mostomozečkového koutu vycházejícím ze 
Schwannových buněk vestibulárního nervu. Mezi první symptomy tohoto nádoru patří percepční ztráta 
sluchu, tinnitus a vestibulární příznaky. Zatímco sluchové postižení je přítomno u 95 % pacientů, většina 
nádorů neroste nebo vykazuje nízkou růstovou dynamiku. Vývoj klinického obrazu je nicméně nepředví-
datelný, neexistují žádné spolehlivé prediktivní faktory. Etiologie sluchového postižení je nejasná, pouhý 
mechanistický přístup je nedostatečný vzhledem k její přítomnosti i u pacientů s nerostoucím nádorem. 
Pravděpodobné je ovlivnění funkce sluchového aparátu například parakrinní aktivitou nádoru. Taktéž ini-
ciace vzniku a progrese růstu vestibulárního schwannomu není zatím zcela objasněna. Stejně jako jiných 
oblastech protinádorového výzkumu, i v případě vestibulárního schwannomu se začíná do popředí dostá-
vat téma nádorového mikroprostředí. Zorné pole se rozšířilo z vlastních nádorových buněk na nádorové 
stroma a jejich vzájemnou komunikaci. Nádory začaly být vnímány komplexně jako nádorové mikropro-
středí, kdy jsou všechny jeho složky plně zapojeny do biologie nádoru. Výzkum v této oblasti je u vestibu-
lárních schwannomů na začátku. Znalost molekulární podstaty nádorového bujení a interakcí mezi pří-
tomnými buňkami je přitom klíčová pro diagnostiku, předvídání nádorového chování a cílený terapeutický 
zásah. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK je největším tuzemským pracovištěm 
zabývajícím se komplexní péčí o pacienty s vestibulárním schwannomem včetně operačního řešení. Ve 
spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR a Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT se rozvíjí 
vědecký program zaměřený na výzkum vestibulárních schwannomů na celulární a subcelulární úrovni, 
včetně moderních metod jako jednobuněčné RNA sekvenování a prostorově rozlišná transkriptomika.  

 

 

 

 


