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Úvod  
Senzorineurálna porucha sluchu (SNHL) patrí k najčastejším chronickým zdravotným 
problémom v populácii, detský vek nevynímajúc. Rozšírený vestibulárny akvedukt (EVA) je 
jednou z najčastejších vrodených anomálií vnútorného ucha u detí so SNHL (1). Vo 
vestibulárnom akvedukte (VA) sa nachádza endolymfatický kanálik, ktorý zabezpečuje 
prúdenie endolymfy. Jeho rozšírenie sa pripisuje kongenitálnej malformácii spánkovej kosti, 
ktorá zvyšuje u pacienta pravdepodobnosť poruchy sluchu a vestibulárneho systému (2). 
SNHL pri EVA sa nemusí prejaviť hneď po narodení a u niektorých pacientov sa rozvíja až 
v postlingválnom období (3). Identifikácia EVA je dôležitá súčasť diagnostického procesu 
aj u kandidátov na kochleárnu implantáciu, ktorú zohľadňujeme pri predoperačnom plánovaní 
a hodnotení rizík vzniku komplikácií (únik perilymfatickej tekutiny, strata reziduálneho 
sluchu) pri tomto výkone (4). U časti pacientov môže byť navyše EVA jedným z prvých 
klinických indikátorov, ktoré môžu upozorniť na riziko neskoršieho rozvoja Pendredovho 
syndrómu (SNHL a struma na podklade poruchy organifikácie jódu), s potrebou cielenej 
analýzy génu SLC26A4 (5).  
Cieľom našej práce bolo zistenie prevalencie EVA v súbore vybraných pacientov so SNHL na 
základe presných rádiologických meraní a posúdenie vzťahu medzi veľkosťou EVA, kochley 
a závažnosťou poruchy sluchu. 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívne sme analyzovali súbor 178 pacientov po kochleárnej implantácii a kandidátov 
na kochleárnu implantáciu, ako aj pacientov s diagnózou náhlej SNHL, ktorých CT a/alebo 
MRI zobrazenia spánkových kostí boli dostupné a spĺňali požadované kritériá kvality snímok 
(6). Na týchto snímkach vo formáte DICOM sme pomocou softvéru TomoCon Viewer 
(TatraMed Software, Bratislava, SR) hodnotili prítomnosť rozšíreného vestibulárneho 
akveduktu podľa Cincinnati kritérií  (šírka VA v oblasti operkula ≥2,0 mm alebo v oblasti 
stredovej šírky - „midpoint“ ≥1 mm) (7-8), obr. 1. Pomocou špeciálneho softvéru na 
rádiologickú analýzu rozmerov kochley a predoperačné plánovanie pri kochleárnej 
implantácii, Otoplan (CAScination, Bern, Švajčiarsko & MED-EL, Innsbruck, Rakúsko), sme 
vykonali merania priemeru (D), výšky (H) a šírky (W) kochley a na základe nich získali 
prepočítaný odhad celkovej dĺžky kochleárneho duktu (CDL). Následne sme hodnotili vzťah 
medzi rozmermi VA, kochley a priemerným prahom sluchu na 4 rečových frekvenciách 0,5-4 
kHz (PTA4) s použitím Pearsonovho korelačného koeficientu.  
  
Výsledky 
Zo 178 pacientov (356 uší) sme v 29 prípadoch (50 uší, 14 %) identifikovali EVA,  ktorý až 
v72 % nebol predtým popisovaný rádiológom. Pri 8 pacientoch bol nález unilaterálny, 4 (13 
%) mali súčasne Mondiniho dyspláziu kochley (2 bilaterálne, 2 unilaterálne), 4 mali 



bilaterálnu dyspláziu laterálnych semicirkulárnych kanálikov (LSCC) a 1 mal bilaterálnu 
dyspláziu všetkých troch semicirkulárnych kanálikov v kombinácii s EVA.  
Z audiologického hľadiska malo 17 pacientov prelingválnu a 12 postlingválnu poruchu 
sluchu. Priemerný vek nástupu poruchy sluchu bol 7 rokov. Osem pacientov údávalo epizódu  
náhleho zhoršenia sluchu a 5 postupne progredujúcu poruchu sluchu. Iba 6 pacientov 
uvádzalo tinitus (3 bilaterálny, 3 unilaterálny) a žiadny z pacientov nemal klinicky manifestnú 
vestibulárnu poruchu (pred kochleárnou implantáciou). Priemerná šírka EVA so smerodajnou 
odchýlkou v oblasti operkula bola 2,14 mm (±1,14 mm) a priemerná stredová šírka VA bola 
1,91 mm (±1,18 mm). Priemerné hodnoty veľkostných parametrov kochley u týchto pacientov 
boli nasledovné:  D 8,7 mm (±0,66 mm), H 3,8 mm (±0,68 mm), W 6,4 mm (±0,98 mm), 
CDL 33,2 mm (±3,66 mm). Priemerná hodnota PTA4 (0.5-4 kHz) v našom súbore pacientov s 
EVA bola 89 dB, t.j. na úrovni ťažkej poruchy sluchu. Hodnoty Pearsonovho korelačného 
koeficientu pre rozmery VA vo vzťahu k stupňu poruchy sluchu a veľkostným parametrom 
kochley uvádzame v tab.1. Na základe našich výpočtov sme zistili, že lineárna korelácia 
medzi spomínanými premennými nie je významná. 
 
Tab.1: Hodnoty Pearsonovho korelačného koeficientu (r) vyjadrujúceho vzťah vybraných 
morfologických a audiologických parametrov. D – priemer. H – výška. W – šírka. CDL – dĺžka 
kochleárneho duktu. PTA4 – priemer sluchu na 4 rečových frekvenciách (0,5-4 kHz).  
 

 operkulum (mm) midpoint (mm) PTA4 (dB) 
D (mm) -0,02 0,07 0,26 
H (mm) 0,07 0,11 0,17 
W (mm) -0,26 0 0,04 
CDL (mm) -0,17 0,08 0,19 
PTA4 (dB) - 0,23 - 0,03  

 

 
 
Obr.1 CT spánkových kostí vľavo, axiálna rovina - rozšírený vestibulárny akvedukt podľa Cincinnati 
kritérií (zelené úsečky). Ľavý vestibulárny akvedukt meria 3,44 mm v oblasti operkula a 2,66 mm 
v stredovej šírke. Použité symboly: ⁎: kochlea, ∆: tvárový nerv, ⁎: laterálny semicirkulárny kanálik,  
□: vnútorný zvukovod, ◊: bubienková dutina, ↑: operkulum 



 
Diskusia 
Etiológia senzorineurálnej poruchy sluchu je až v 50 % prípadov neznáma. Vo väčšine 
prípadov SNHL ide o izolovanú kongenitálnu abnormalitu spájanú s genetickými 
alebo environmentálnymi faktormi (7). Súčasný nález SNHL a EVA bol doteraz zistený v 
asociácii s mutáciami v génoch SLC26A4, KCNJ10 a FOXI1 (9), čo potvrdzuje etiologicky 
heterogénny pôvod tejto kongenitálnej malformácie. V kontexte SNHL je zobrazovacia 
diagnostika spánkovej kosti potrebná pri pátraní po príčine poruchy sluchu a pri diagnostike 
anatomických malformácií pred kochleárnou implantáciou (10). Rozšírenie vestibulárneho 
akveduktu na CT a/alebo MRI môže byť posudzované podľa Valvassoriho kritérií (veľkosť 
VA >1,5 mm v oblasti stredovej šírky) alebo Cincinnati kritérií (veľkosť VA ≥2 mm v oblasti 
operkula a/alebo ≥1 mm v oblasti stredovej šírky). Napriek tomu, že dnes je už CT a MRI 
zobrazenie štandardom, veľa pacientov nemá diagnostikovanú EVA. Dôvodom môže byť 
nedostatočná kvalita snímok, posudzovanie podľa starších Valvassori kritérií, ktoré sú menej 
senzitívne, ale aj skutočnosť, že v mnohých prípadoch sa v dôsledku malých rozmerov a 
zložitých morfologických detailov vnútorné ucho hodnotí len orientačne vizuálne, bez 
uplatnenia presných morfologických meraní. V našom súbore sme EVA na základe týchto 
meraní de novo identifikovali u 72 % celkového počtu pacientov s EVA, čo je porovnateľné 
s údajmi z literatúry, uvádzajúcej až 84 % podiel pacientov zachytených pomocou exaktných 
rádiologických meraní oproti malému počtu pacientov detegovaných len na základe 
vizuálneho hodnotenia snímok (7). Väčšina nálezov EVA (84 %) bola bilaterálna, čo je 
v zhode s doteraz publikovanými údajmi (11) a podporuje hypotézu dominujúceho vplyvu 
dedičných faktorov na vznik tejto malformácie.  
Koreláciu medzi stupňom rozšírenia vestibulárneho akveduktu a závažnosťou poruchy sluchu 
sme nepotvrdili. Vzťah medzi týmito premennými nepotvrdili ani ďalší autori (12). Príčinou 
však môže byť aj limitovaná metóda selekcie pacientov, pretože zobrazovacie vyšetrenia sa 
prevažne indikujú len pri ťažkom stupni poruchy sluchu a hluchote. O variabilite 
rádiologických nálezov pri ľahších poruchách sluchu tak nemáme dostatok údajov. Pri 
porovnávaní výsledkov meraní kochley sa zistila slabá pozitívna korelácia medzi priemerom 
kochley (D) a stupňom poruchy sluchu a slabá negatívna korelácia medzi šírkou kochley (W) 
a šírkou VA v oblasti operkula. Okrem možnej štatistickej chyby v dôsledku veľkosti súboru, 
možno minimálne v druhom prípade uvažovať aj o potenciálnej závislosti vysvetliteľnej 
simultánnym výskytom ďalších anomálií vnútorného ucha u pacientov s EVA.  
V našom súbore mala väčšina pacientov prelingválnu poruchu sluchu (do veku 2 rokov), hoci 
priemerný vek nástupu SNHL bol až 7 rokov. V tomto veku je pre vývin reči dôležitá včasná 
identifikácia príčiny a následná rehabilitácia poruchy sluchu, či už načúvacími prístrojmi 
alebo kochleárnou implantáciou (13). Noguchi a spol. uvádzajú nástup poruchy sluchu vo 
veku menej ako 10 rokov (14). Oba údaje svedčia o značnej variabilite veku nástupu a 
rýchlosti progresie poruchy sluchu asociovanej s EVA. Náhla porucha sluchu pri EVA sa 
objavuje hlavne po úraze hlavy, preto je dôležité v rámci poradenstva upozorniť na tento 
rizikový faktor, vyhýbať sa kontaktným športom a používať ochranné pomôcky hlavy aj pri 
relatívne bežných pohybových aktivitách, napr. pri bicyklovaní, korčuľovaní a pod. (13). 
Vertigo sa popisovalo iba u niekoľkých pacientov po implantácii kochleárneho implantátu, čo 
dávame do súvislosti s peroperačným dráždením vestibulárneho aparátu. Aj v zahraničných 
štúdiách sa uvádza vertigo iba v malom percente prípadov (<9 %) pri nástupe SNHL 
asociovanej s EVA (13-14).  
Naše výsledky podporujú potrebu implementácie presných meraní detailných rozmerov 
vnútorného ucha v rádiologickej diagnostike príčin SNHL a súčasne demonštrujú, že aj 
diskrétne patologické zmeny môžu stáť v pozadí ťažkých porúch sluchu. EVA má dnes už 
pomerne jasne definované diagnostické kritériá, ktoré spolu so zlepšujúcou sa kvalitou 



a dostupnosťou zobrazovacích vyšetrení zvyšujú pravdepodobnosť záchytu tejto malformácie, 
no patomechanizmus jej vzniku zostáva stále z väčšej časti neobjasnený. Preto možno 
sledovaný súbor považovať aj za vhodný východiskový materiál pre ďalšie analýzy, napr. 
pomocou exómového sekvenovania. 
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