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Defi nice, základní pojmy

	Vestibulární schwannom (VS)
■	 	benigní nádor vyrůstající ze Schwannových buněk vestibulárních nervů
■	 	nejčastěji vyrůstá z dolního vestibulárního nervu
■	 	z vnitřního zvukovodu roste do mostomozečkového koutu (obr. 1)
■	 	  obsah vnitřního zvukovodu: horní a dolní vestibulární nerv, sluchový nerv, 

lícní nerv, labyrintová arterie a véna  

Incidence 
■	 	1–2/100 000 obyvatel/rok, ženy/muži 1:1 
■	 	  věk 4.–6. dekáda (u neurofi bromatózy 2. typu (NF2) 2.–3. dekáda)

Etiologie
■	 	sporadické VS – nejasná
■	 	  dědičné VS 5 % (NF2 – autozomálně dominantní dědičnost)

Biologie
■	 	  cca 40–60 % tumorů od doby stanovení diagnózy dále neroste
	 •	 		průměrná	rychlost	růstu	je	1–2	mm/rok
	 •	 		rychlý	růst	a	regrese	jsou	vzácné

 

Klasifi kace
■	 	Koosova – podle propagace do mostomozečkového koutu (MMK, obr. 2)

Obr. 1: Vestibulární schwannom 
v mostomozečkovém koutu vlevo

Obr. 2: Koosova klasifi kace, VS vpravo, zobrazení MRI
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 Příznaky
■	  nejčastějšími příznaky jsou asymetrická percepční nedoslýchavost, tinitus 

a porucha rovnováhy (tab. 1)

Tab.1: Příznaky vestibulárního schwannomu podle četnosti výskytu
asymetrická percepční nedoslýchavost 91 %
tinitus 77 %

porucha rovnováhy nestabilita 75 %
vertigo 25 %

bolest hlavy 15 %
tlak v uchu 5 %
ostatní – hypestézie n. V, léze n. VII, VI, IX, X, XI vzácně

 

Diagnostika
Tónová audiometrie
■	  asymetrická percepční nedoslýchavost (obr. 3) – indikace k vyšetření BERA či MRI
■	    tíže nedoslýchavosti nekoreluje s velikostí nádoru
■	    suspektním ukazatelem je interaurální diference ≥ 10 dB na dvou frekvencích nebo 

≥ 15 dB na 3 kHz
■	    3 % lidí s percepční asymetrickou poruchou sluchu má VS

Slovní audiometrie
■	  zhoršení diskriminace
■	    výsledky horší než u kochleární formy nedoslýchavosti 
	

Užitečný sluch: Gardner – Robertsonova škála
■	  zhodnocení užitečnosti sluchu na základě
	 •	 		prahů	tónové	audiometrie	(PTA)	–	průměr	prahů	na	frekvencích	500–2000	Hz
	 •	 			diskriminace	ve	slovní	audiometrii	(SDS)	–	diskriminace	na	60	dB
	 •	 			užitečný	sluch	=	PTA	≤	50	dB,	SDS	≥	50	%;	částečně	koreluje	se	schopností	

na postižené ucho telefonovat
	 •	 			zachovaný	užitečný	sluch	–	preference	sluch	zachovávajících	výkonů

Obr. 3: Asymetrická percepční 
nedoslýchavost vpravo na tónovém 
audiogramu: P – pravé ucho, 
L – levé ucho
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BERA 
■	  odliší kochleární a retrokochleární postižení
■	    senzitivita BERA (	nádor < 1 cm – 85 %, 	nádor > 1 cm – 95 %)

Otoneurologické vyšetření
■	  posouzení postižení periferního vestibulárního systému postižené a zdravé strany
■	  určení míry funkčního výpadku labyrintu na postižené straně 
■	    vyloučení patologie centrálně řízené okulomotoriky (mozečkové léze!)

	Zobrazovací metody
■	    Magnetická rezonance (MRI, obr. 4)
	 •	 		za změnu	velikosti	lze	považovat	změnu	o 2	a více	mm
	 •	 			T1	–	VS	izosignální	k okolní	mozkové	tkáni
	 •	 		T2	–	VS	hypersignální	k okolní	mozkové	tkáni
	 •	 			zlatým standardem je podání kontrastní látky (gadolinum, VS se sytí)
  –   gadolinum – ukládá se v těle – zatím nejasný význam pro pacienta
  –   nověji možno vyšetřovat za pomoci sekvence HR (high resolution) 

T2	(výrazný	rozdíl	signálu	mezi	mozkovou	tkání	a mozkomíšním	mokem)	
a až v případě podezření na tumor je podána kontrastní látka

	 •	 		v případě	klaustrofóbie	možno	použít	otevřené	systémy	magnetické	
rezonance – Brno, Plzeň

■	 			CT	(obr.	4)
	 •	 				nespecifi cké (až 37 % nádorů může být přehlédnuto)
	 •	 					rozšíření vnitřního zvukovodu – koronární rovina – nepřímý znak

Léčba
Sledování (WaS = Wait and Scan)
■	    přibližně 50 % nádorů v době diagnózy neroste
■	    vhodné pro menší nádory Koss I a Koss II, u starších pacientů i větší nádory
■	    první kontrolní MRI s odstupem půl roku. Není-li růst, pak sledování po 1 roce
■	    není-li prokázán růst v průběhu 3 let, je další růst již málo pravděpodobný
■	  rizika
	 •	 		možnost	zhoršení	symptomů	–	nekoreluje	s růstem	tumoru
	 •	 		možný	vznik	nových	kontraindikací	k aktivní	léčbě	v průběhu	stárnutí	pacienta
	 •	 		pozdní	růst

MRI - T1 + KL MRI - T2 HR MRI - T1 MRI - T2 CT

Obr. 4: MRI a CT – vestibulární schwannom vpravo
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Chirurgie
■	  relativní indikací VS Koos III a Koos IV, rostoucí, polysymptomatické VS
■	    komplikace/rizika
	 •	 		poranění	n.	VII,	jednostranná	hluchota,	porucha	kompenzace	vestibulární	léze
	 •	 		likvorea,	meningitida,	bolesti	hlavy,	úmrtí
■	    chirurgické přístupy (obr. 5)
	 •	 				retrosigmoidní	subokcipitální	přístup	–	sluch	šetřící;	nádory	Koos	I–IV
	 •	 				translabyrintální	přístup	–	sluch	nešetřící;	nádory	Koos	I–IV
	 •	 		subtemporální	přístup	–	sluch	šetřící;	nádory	Koos	I–II

Stereotaktická radioterapie
■	  vhodné pro menší nádory do 25 mm (nefrakcionované záření)
■	  vhodné pro oligosymptomatické nádory
■	 			dochází	k zastavení	růstu	nádoru	=	smysluplné	u rostoucích	nádorů
■	    typy záření 
	 •	 		foton	(Leksellův	gama	nůž,	CyberKnife,	LINAC)
	 •	 		proton
■	    komplikace/rizika
	 •	 zhoršení	stavu	a nové	symptomy,	hydrocefalus,	poškození	mozkového	kmene
	 •	 					cystická degenerace, maligní transformace, pozdní růst 
	 •	 					záchranná chirurgie může být velmi komplikovaná

	Biologická léčba
■	 	Bevacizumab	=	protilátka	proti	vaskulárnímu	endoteliálnímu	růstovému	faktoru	

(VEGF)
■	    rezervována jen pro pacienty s NF2
■	    komplikace
	 •	 					krvácení do CNS, trávicího traktu
	 •	 						zvýšený krevní tlak
	 •	 						porucha hojení

Obr. 5: Schéma operačních přístupů  
k vestibulárnímu schwannomu:  
A – retrosigmoidní subokcipitální  
B – translabyrintální  
C – subtemporální
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	Léčba a zachování sluchu
■	  šance na zachování sluchu v závislosti na volbě léčebné modality (tab. 2)
■	    Bevacizumab dává, jako jediná metoda, naději na dočasné zlepšení sluchu

Tab. 2: Srovnání jednotlivých léčebných modalit ve vztahu k uchování užitečného 
sluchu (procentuální zastoupení pacientů s uchovaným užitečným sluchem 
v čase podle zvolené léčebné modality)

2 roky 5 let 10 let

Leksellův gama nůž 50–75 % 50–75 % 25–50 %

Chirurgie 25–50 % 25–50 % 25–50 %

Sledování 75–100 % 50–75 % 25–50 %

Rehabilitace
 Rovnováha
■	    cílem je urychlení centrální vestibulární kompenzace
■	    posílení náhradních kompenzačních strategií při výpadku labyrintu
	 •	 				posílení vlivu zraku a propriocepce
■	  psychologická podpora
	 •	 				zamezit rozvoji chronické subjektivní závrati

	Sluch
■	    cílem je kompenzovat jednostrannou hluchotu
■	    kostní sluchové implantáty – BAHA (obr. 6)
■	    systém CROS – sluchadla
■	    kochleární implantát – podmínkou je uchování sluchového nervu

Obr. 6: Implantát BAHA



2

2

1 1
3 3

Systém Baha® Attract Systém Baha® Connect

Zvukový procesor Baha 5 Zvukový procesor  
Baha 5 Power

Zvukový procesor  
Baha 5 SuperPower

Jak systém Baha funguje
Zatímco sluchadlo se pokouší protlačit zvuk skrz poškozené místo ucha, systém Cochlear™ Baha 5 využívá možností kostního vedení 
k vysílání zvuku přímo do vnitřního ucha. Dnes existují dva typy spojení mezi implantátem a zvukovým procesorem. Oba využívají 
unikátní technologii Cochlear, aby Vám pomohly slyšet a komunikovat se sebedůvěrou.

1  Zvukový procesor zachycuje zvuky ze vzduchu. 

2 Zvukový procesor převádí zvuky na vibrace a vysílá 
je prostřednictvím abutmentu nebo magnetického 
spojení do malého implantátu.

3 Implantát přenáší vibrace přes kost přímo do 
vašeho vnitřního ucha.

Více informací najdete na adrese www.cochlear.cz
O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit.  
Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear. Další 
informace, bezpečnostní opatření a varování si prosím přečtěte v návodu k použití. Baha, Cochlear, Hear now. And always a eliptické logo jsou buď ochranné známky, nebo registrované 
ochranné známky společnosti Cochlear Limited nebo společnosti Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné 
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek firmou Cochlear Limited je licencováno. Apple, logo Apple, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod 
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích. © Cochlear Limited 2019. D981395 ISS2 JUL19 Czech translation

Malý. Chytrý. Výkonný.
Protože jsou vaše sluchové potřeby jedinečné a 
mohou se dokonce časem měnit, potřebujete 
možnosti pro dnešek i budoucnost. 
Systém Baha je první systém pro kostní vedení, 
který nabízí tři zvukové procesory nošené 
na hlavě, z nichž každý je navržen tak, aby 
vyhovoval jiné úrovni ztráty sluchu.

SLYŠENÍ POMOCÍ KOSTNÍHO VEDENÍ
se systémem Cochlear™ Baha® 5

faktory, které by mohly výsledek ovlivnit.
produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear. Další 

informace, bezpečnostní opatření a varování si prosím přečtěte v návodu k použití. Baha, Cochlear, Hear now. And always a eliptické logo jsou buď ochranné známky, nebo registrované 
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