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1. Vady sluchu (Hearing loss)

A/ podle místa vzniku:

Převodní

nemohou být těžší než střední (s prahem do 60 dB 

HL)

znamenají jen úbytek intenzity vjemu – zesílením jsou 

dobře kompenzovatelné

většinou alespoň částečně dobře řešitelné chirurgicky



1. Vady sluchu (Hearing loss)

A/ podle místa vzniku:

Percepční – většinou kochleární

mohou být v jakémkoli stupni (od minimální vady po 

úplnou hluchotu)

neznamenají jen úbytek intenzity vjemu – i po 

zesílení jsou přítomna nadprahová zkreslení, proto 

je kompenzovatelnost jen částečná

chirurgicky neřešitelné (vyjma implantace při 

hluchotě)



1. Vady sluchu (Hearing loss)

A/ podle místa vzniku:

Percepční

Suprakochleární /retrokochleární/ - léze n.VIII. 

nebo sluchové dráhy kmenem či výše

Centrální – léze na korové úrovni (nejtěžš forma je 

akustická agnozie)



1. Vady sluchu (Hearing loss)

A/ podle místa vzniku:

Percepční

Ale i na běžnou vývojovou poruchu řeči Receptivní 

vývojovou dysfázii (centrální porucha zpracování 

řečového signálu) lze pohlížet jako na lehkou 

centrální vadu sluchu.



1. Vady sluchu (Hearing loss)

B/ podle tíže (stupně) vady:

stupeň práh v řečových frq (500-4000Hz)

lehká 20-40 dB

střední 40-60

těžká 60-80

velmi těž. 80-100 (též praktická hluchota)

/termíny: hluchota x neslyšící x Neslyšící/



1. Vady sluchu (Hearing loss)

C/ podle doby vzniku:

Prelingvální – vzniklé v době vysoké plasticity 

mozku před fixací vývoje řeči (cca do ř-ž.roku 

věku)

Postlingvální – vzniklé později … vznik vady sluchu 

již neovlivní vývoj řeči



Vliv prelingvální vady sluchu 

na vývoj řeči

Varovným markerem přítomnosti vady sluchu v 

raném dětství je:

alterace (opoždění) vývoje řeči oproti normě pro 

daný věk

rodiče ani nemusí zaznamenat jasnou absenci reakcí 

na řeč



Etiologie

Geneticky podmíněné 2/3 až 3/4

80% se dědí monogenně mendelovsky

5% se dědí polygenně nebo mitochondriálně

15% je symptomem genetického syndromu

Monogenní vady:

80-85% autozomálně recesivní

10-15% autozomálně recesivních

3-5% gonosomálně recesivních



Etiologie 

Geneticky podmíněné:

nesyndrom. dominantní: DFNA 

nesyndrom. recesivní: DFNB …častější

/např.nejčastější: DFNB 1 = GJB2 = Cx 26/

Syndromatické vady: 

dominant.: např. Waardenburg.sy., Stickler.sy

recesiv.: např. Pendred.sy., Usher.sy



Etiologie

Vrozené

výskyt u 1-2 : 1000 novorozenců



Etiologie

Získané ¼ až 1/3 vad sluchu

prenatalně (teratogeny, FTS )

perinatalně (hypoxia, hyperblirubin.)

postnatalně



Etiologie

Získané

Prenatal:

morbilli, fetal-alkohol.sy., syfilis, TORCH

Perinatal:

immaturita, hyperbilirubinemie



Etiologie 

Postnatalně:

Meningitis, parotitis

Ototoxicita

Akustické trauma (chronic., akutní)

Meniér.choroba

Otosclerosis

Autoimunní , Náhlé  (cévní, cochlea trauma)

Presbyacusis



Presbyacusis 

Akcelerovaná při genetické 

predispozici nebo ateroskleroze (vliv diabetes 

apod.)

Kombinované postižení na úrovni kochley (obvykle postup 

vady od vyšších frq k hlubším) a na úrovni suprakochleární 

(ubývání neuronů sluchové dráhy a primární sluchové 

kůry)

Typicky vede k nápadnějšímu zhoršování rozumění řeči na 

pozadí kompetitivního šumu (hluku) – více osob najednou, 

řeč na pozadí ruchu apod.



Diagnostika

1/ Objektivní audiometrie (bez spolupráce pacienta):

Otakustické emise /OAE/…testování zevních vláskových 

bb.

Používáno nejčastěji ke screeningu sluchu novorozenců, 

též k dif.dg.kochleárního typu vady



Transient otoacoustic emissions (TE-OAE)

fyziologický výsledek patologický výsledek



Diagnostika

1/ Objektivní audiometrie:

Sluchové evokované potenciály ... zpracování EEG 

signálu k extrahování projevu činnosti sluchové dráhy

např. metody BERA, SSEP, CERA

Používáno  nejčastěji pro stanovení prahu sluchu nebo 

zjištění funkčnosti sluchové dráhy



Diagnostika

1/ Objektivní audiometrie:

Sluchové evokované potenciály



Diagnostika

2/ Behaviorální audiometrie (potřeba spolupráce 

pacienta)

Tónová audiometrie … stanovení prahu pro jednotlivé frekvence

Slovní audiometrie … rozumění slovům v závislosti na jejich 

intenzitě (pro děti: Percepční test)

Větné testy v šumu… rozumění větám na pozadí šumu v závislosti na 

intenzitě

Vizuálně posílená audiometrie … Varianta tónové audiometrie 

pro nejmenší děti



Tónová audiometrie



Slovní audiometrie



Testová metoda /dle věku/

(modific.sec Radü)

metoda 0-1 r. 1-2 r. 2-3 r. 3-4 r. 4-5 r. 5-6

Tymp,st-reflx + + + + + +

OAE + + + + + +

ERA + + + + + +

Auropalp.reflx + +

Reactometr FF ? + +

VRA 7m + +

Tón.audiometrie ? + + +

Percepční test ? + +

Slovní audiometrie + + +



Intervence

1/ u prelingválních vad co nejdříve … v prvních měsících 

života zjištění vady (screening), stanovení prahu sluchu v 

řečových frekvencích a optimálně v prvním půlroce života 

efektivní stimulace (celodenní používání sluchadel). U nejtěžších 

vad kochleární implantace – optimálně v roce života.

2/ u postlingválních vad … čím dříve, tím lépe (není 

ohrožení stavu řeči, ale dlouhodobou deprivací hrozí zhoršování 

funkčnosti sluchové dráhy). Ve vyšším věku se s dobou trvání 

vady zhoršuje schopnost adaptace na poslech se sluchadly.



Intervence

1/ u prelingválních vad těžšího stupně je nutné 

doplnění péče o soustavnou řečovou edukaci (klinická 

logopedie)

2/ u prelingválních i postlingválních vad je nutná 

trvalá dispenzarizace s kontrolami prahu sluchu, 

funkčnosti sluchadel a aktuálnosti jejich nastavení.



Typy sluchadel





Děkuji za pozornost


