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ABSTRAKT 

V práci je podán stručný přehled anatomie ucha, sluchových funkcí, nemocí a vad 
postihujících sluchové ustrojí. Dále jsou uvedeny první nápady implantátů a jejich 
materiálů, jsou zde popsány středoušní implantáty používané v dnešní době a 
nejmodernější operační postupy, příslušná legislativa a reakce organismu na implantát. 

Praktická část se skládá ze sběru klinických dat obsahujících zejména počty a typy 
operací, vzdušné a slovní audiometrie a z následného statistického zhodnocení. V 
závěru práce jsou diskutovány a zhodnoceny výsledky statistik. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Ucho, středouší, implantát, ORL, TORP, PORP, audiometrie 

ABSTRACT 
The paper is a brief overview of anatomy of the ear, hearing screening, diseases 

and disorders affecting the organ of hearing. Next, there are listed the first ideas 
implants and their materials and there are described middle ear implants used nowadays 
and the latest surgical procedures, relevant legislation and the reaction of the body on 
the implant. 

The practical part will consist of collecting clinical data comprise the number and 
types of operations, air and speech audiometry and subsequent statistical evaluation. At 
the conclusion will be discussed and reviewed the statistics. 

KEYWORDS 
Ear, middle ear, implant, ENT, TORP, PORP, audiometry 
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ÚVOD 
Ucho je jedním z pěti smyslů člověka. Díky němu vnímáme zvuky okolního světa. Patří 
mezi nejvýznamnější mechanizmy lidského těla. Bohužel i složité systémy mají své 
nedokonalosti. Díky moderní technice a materiálům mohou však tyto vady být 
odstraněny, v tomto případě nahrazeny. Tato práce je zaměřena na vývoj, výrobu a 
především využití středoušních implantátů v klinické praxi. 

V teoretické části jsou popsány základy anatomie ucha, jak vnějšího, středního tak 
vnitřního, sluchové funkce, nemoci a vady postihující sluchové ustrojí.  

Dále je přiblížen nápad použití implantátů a jejich vývoje od dob před naším 
letopočtem až po dobu dnešní, samotné středoušní protézy, jejich využití a operační 
postupy, přístupy pro samostatnou operaci, technické provedení a velikosti implantátů 
používaných při náhradě jednotlivých  středoušních kůstek či celého řetězce najednou. 
Následuje příslušná legislativa potřebná k vytvoření implantátu a popis reakcí 
organismu na implantát. 

Praktická část se skládá ze sběru klinických dat, zejména počty a typy operací, 
audiometrie, a z jejich statistického vyhodnocení. Získaná data jsou data vzdušné  a 
slovní audiometrie z nichž také vychází příslušné hodnocení pomocí t-testů, grafů a 
hodnocení sluchové ztráty dle Fowlera. 

V závěru je shrnuto celkové vyhodnocení údajů na základě statistických výsledků. 
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1 CO JE TO UCHO? 
V následujícím textu je popsaná nejzákladnější anatomie sluchového ústrojí a sluchové 
funkce. 

1.1 Anatomie 

Sluchový a rovnovážný analyzátor se skládá z části periferní a centrální. Periferní část 
je tvořena zevním, středním a vnitřním uchem a sluchověronovážným nervem. Většina 
těchto struktur je zaujata do spánkové kosti. Centrální část je tvořena sluchovou a 
rovnovážnou  dráhou a příslušnými centry. Tomuto dělení odpovídá i dělení funkční. 
[3] 

1.1.1 Zevní ucho 
 

Zevní ucho je tvořeno boltcem a zvukovodem (viz. obr. 1. a obr 2.) Podkladem boltce, s 
výjimkou ušního lalůčku, je elastická chrupavka povleklá jemnou kůží. Boltec (viz. 
obr.3) má svůj charakteristický reliéf, velikost a úhel úponu do 40 stupňů, jejichž 
odchylky dávají podklad pro časté malformace. Zvukovod je esovitě zahnutá trubice 
oválného průřezu, dlouhá asi 22 mm, tvořená v laterální části chrupavkou, v mediální 
části kostí. Chrupavčité části zvukovodu jsou chloupky a žlázky, ty produkují voskovitý 
hnědý ušní maz (cerumen). Kostěná část je vystlána prakticky jen epidermis. [3] 

 

Obrázek 1. Sluchové ústrojí [6] 
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Obrázek 2. Os temporale (spánková kost) [1] 

 

 

1.Auricula (boltec) 
2. Auris externa(zevní zvukovod) 
3. Membrana tympani, myrinx (bubínek) 
4. Malleus (kladívko) 
5.Inkus (kovadlinka) 
6.Stapes (třmínek) 
7. Auris media (sředouší)  
8.Auris interna (vnitřní ucho) 
9. Tuba eustachi (Eustachova trubice)  
10.  Scala vestibuli (spodní kanál cochlea) 
11. Cortiho orgán (mezi scala tympani scala 
vestibuli) 
12. Scala tympani (vrchní kanál cochlea) 

[1] [2] [5]  

1. Processus zygomaticus (výběžek lícní 
kosti) 

2. Fossa mandibularis (jamka čelistního 
kloubu) 

3. Processus styloideus  - kostěný výběžek 
4. Processus mastoideus (bradavkovitý 

výběžek) 
5. Linea temporalis (rýha spánková) 
6. Spina supra meatum (prominující zadní 
část zvukovodu) 

7. Squama temporalis (kost spánková) 
 [1] [2] [5] 
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Obrázek 3. Auricula (boltec - zevní ucho) [1] 

 

 

 

 

 

1.1.2 Střední ucho 
Bubínek (viz. obr. 4.) je oválnou blánou, předělující zevní a střední ucho. Protože 
přední a dolní stěna zvukovodu jsou delší než zadní a horní, je bubínek k ose 
zvukovodu postaven  šikmo. U kojenců je zvukovod značně úzký, ale bubínek má 
takřka konečnou velikost. Proto je postavení bubínku ve zvukovodu ještě šikmější. 
Plocha bubínku je 55 mm2. Blána je kónicky vtažena dovnitř. Do vaziva je v dlouhé ose 
bubínku zakotvena rukojeť kladívka. 

Dutina středoušní (bubínková), cavum tympani, je hlavní částí středního ucha. Je 
tvořena vzdušnou štěrbinou navnitř od bubínku a zevně od promontoria. Tři sluchové 
kůstky, kladívko, kovadlinka a třmínek, tvoří řetěz spojený klouby a zavěšený jemnými 
vazy ke stěnám dutiny nadbubínkové. Třmínek je svojí ploténkou spojen syndesmoticky 
s okrajem oválného okénka (fenestra vestibuli), která představuje vstup do vnitřního 
ucha. Ve středouší jsou dva svaly, jejichž úkolem je regulovat napětí soustavy bubínku 
a sluchových kůstek. Jsou to m. tensor tympani, upínající se na rukojeť kladívka a m. 
stapedius, upínající se na krček třmínku. 

Dutina bubínková a sklípkový systém jsou vyplněny vzduchem, který sem po 

1. Tragus 
2. Lobulus auriculae (ušní lalůček) 
3. Antitragus 
4. Anthelix  
5. Helix 

      6.   Cavum conchae (prohlubeň ušního boltce) 

       [1] [2] [5] 
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narození proniká sluchovou trubicí. Pneumatizace má téměř definitivní rozsah kolem 6. 
roku věku. Poruchy ventilace a záněty významně zmenšují rozsah pneumatizace a 
jemnost mezisklípkových přepážek (útlum pneumatizace). 

Lícní nerv vstupuje vnitřním zvukovodem a kanálkem prochází spánkovou kostí. 
Na rozhraní bubínkové a nadbubínkové spánkové dutiny vytváří kanálek na vnitřní 
stěně val, poté se stáčí kaudálně a probíhá za zvukovodem a vystupuje mediálně od 
výčnělku pod lebeční bází. Významná je chorda tympani, která odstupuje z 
mastoidálního úseku n. VII. a prochází volně bubínkovou dutinou vpřed. Vede 
parasympatická vlákna pro podčelistní a podjazykovou žlázu a dostředivá chuťová 
vlákna z předních dvou třetin jazyka. [3] 

 

Obrázek 4. Membrana tympani, myrinx (bubínek) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manubrium (výběžek, kterým je kladívko 
srostlé s bubínkem) 

2. Crus longum incudis (prodloužené raménko 
kovadlinky) 

3. Umbo mallei ( střed ušního bubínku)  
4. Anulus fibrosus (fibrózní,vazivový prstenec) 
5. Reflex (průsvitný odraz promontoria) – 

pohled na středoušní kůstky 
[1] [2] [5]  
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Obrázek 5. Vzhled a umístění středoušních kůstek [1] 

 

 

 

 

 

1.1.3 Vnitřní ucho 
Vnitřní ucho (viz. obr. 6.) je uloženo v kosti skalní. Z vestibula kostěného labyrintu se 
odvíjejí 3 polokruhovité kanálky a hlemýžď. Blanitý labyrint je vbudován do kostěného 
a je tvořen utrikulem, sakulem, třemi ductus semicirkulares a ductus cochlearis, který 
má u člověka 2 a ¾ závitu. Mezi blanitým labyrintem a kostěným pouzdrem jsou 
prostory oblévány perilymfou, uvnitř blanitého labyrintu je endolymfa. Perilymfatický 
prostor má spojení se subarachnoidálním prostorem (ductus perilymfaticus), kterým 
dochází snadno k přestupu infekce v obou směrech. Endolymfatické tekutiny jsou 
spojeny kanálkem s váčkem (ductus a saccus endolymphaticus), který je uložen mezi 
oběma listy dura mater na zadní stěně kosti skalní. 

Ductus cochlearis trojúhelníkového průřezu je velmi jemnou Reissnerovou 
membránou oddělen od perilymfatické scala vestibuli. Spodinu ductus cochlearis tvoří 
lamina basilaris, pod kterou je scala tympani. Obě scaly se spojují ve vrcholu hlemýždě. 
Lamina basilaris je tvořena napříč uspořádanými vazivovými vlákny, která jsou v 
bazálním závitu nejkratší a ve vrcholovém závitu nejdelší. Na lamina basilaris leží 
organum spirale, Cortiho orgán, nesoucí smyslové pole, sloužící k přeměně zvukových 
vln na nervové vzruchy. Sestává ze 3 až 4 řad zevních vláskových buněk (asi 20 000), 
která jsou zesilovači zvuků pro jednu řadu vnitřní (asi 4000), která je vlastním 
receptorem. Ty mezi sebou uzavírají další prostory, obsahující cortilymfu, derivující 
z perilymfy. Dále jsou zde buňky podpůrné. Ve středu hlemýždě jsou uloženy bipolární 
gangliové buňky.  

1.Membrana tympani, myrinx (bubínek) 
2.Malleus (kladívko) 
3.Inkus (kovadlinka) 
4.Stapes (třmínek) 
5.Eustachova trubice 

[1] [2] [5]  
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Sluchovou část n. VIII. tvoří u člověka asi 30 000 aferentních vláken. Sluchová 
dráha je částečně zkřížená, určitý díl se kříží zpětně, ukončení pátého neuronu je ve 
spánkovém laloku. Toto centrum je napojeno na středisko v kůře spánkových a čelních 
laloků do nich je umístěno rozumění a sluchová paměť. Přenos informací 
z vestibulárního ústrojí do jader na dně IV. komory uskutečňuje první neuron. 
Vestibulární jádra mají oboustranné spojení s okohybnými centry, s jádry n. accesorius 
a s jádry nervů pro krční svaly, s bazálními ganglii, s mozečkem a s vegetativním a 
proprioceptivním systémem.  

Krevní oběh a sekreci tekutin vnitřního ucha řídí autonomní inervace. [3] 

 

Obrázek 6.  Auris interna (vnitřní ucho) [9] 
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1. Ductus endolymphaticus (endolymfatický kanálek) 
2. Saccus endolymphaticus (endolymfatický váček) 
3. Ductus semicircularis posterior (zadní polokruhovitý kanálek) 
4. Ductus semicircularis lateralis (boční polokruhovitý kanálek) 
5. Ductus semicircularis anterior (přední polokruhovitý kanálek) 
6. Ampula polokruhovitého kanálku  
7. Utriculus (vejčitý váček) 
8. Sacculus (kulovitý váček) 
9. Fenestra vestibuli, tympani (oválné okénko) 
10. Fenestra cochleae (okrouhlé okénko) 
11. Ductus cochlearis (blanitý hlemýžď s endolymfou) 
12. Perilymfa 
13. Endolymfa 
14. Nervus cohlearis (sluchový nerv) 
15. Nervus vestibulocochlearis (nerv sluchový a rovnovážný,         
VIII. hlavový) 
16. Nervus vestibularis (nerv rovnovážný) 

[9] 
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1.1.4 Sluchové funkce 
Lidské ucho vnímá tóny od 16 do 20 000 Hz a od sluchového prahu do 120 dB. Vyšší 
intenzity vyvolávají hmatový požitek a bolest. Příjemná hlasitost zvuků je v rozmezí 40 
až 60 dB, nepříjemná nad 100dB. Funkční dělení sluchového analyzátoru odpovídá 
dělení anatomickému. Periferní část je tvořena převodním ústrojím, hlemýžděm a n. 
VIII., centrální část je tvořena sluchovou dráhou a korovými centry. 

Převodní ústrojí mění zvukové vlnění ze vzdušného prostředí do tekutin vnitřního 
ucha. Díky poměru plochy bubínku k ploše třmínku (1:17) a méně vlivem pákového 
uspořádání kůstek dochází prakticky k bezztrátovému přenosu zvuku, jehož vlna si 
uchovává frekvenci, sníží se její amplituda a zvýší tlak. Takto se realizuje více než 99% 
energie zvuku a méně než 1% je spotřebováno při překonávání odporu středoušního 
mechanismu (akustická impedance). Při přímém přenosu zvuku do tekutin je tomu 
právě naopak. Při nadměrných zvucích se uplatňuje stapediální a tenzorový reflex, při 
kterém tonizací středoušních svalů vzroste akustická impedance. Kmitání tekutin 
labyrintu je umožněno okrouhlým okénkem, které působí jako ventil na druhém konci v 
principu spojité nádoby (viz. obr. 7). Okrouhlé okénko je proto i schopno vést zvuky 
podobně jako oválné, lépe vysoké než nízké. 

Percepční  ústrojí pracuje za ne zcela objasněných podmínek. Nejvíce je přijímána 
Békésyho teorie o postupující vlně v hlemýždi na hydraulickém podkladě. Každé 
frekvenci odpovídá na bazilární membráně určité místo. Zevní vláskové buňky jsou 
činné při malých podnětech, které zesilují tak, aby byly vnímatelné pro vnitřní vláskové 
buňky. Ty se zapojují přímo při silnějších podnětech nad prahem sluchu a rozlišují 
přesně kmitočet. Zvuková energie se mění v neurální impulsy a postupně se tvoří tři 
různé elektrické potenciály, jejichž uplatnění je závislé na stavu polarizace. Z hlediska 
diagnostiky je důležité, že tyto potenciály lze snímat z oblasti ucha, mozkového kmene  
a kůry (objektivní audiometrie). Významnou úlohu v polarizaci a energetickém zajištění 
děje sehrává skladba, množství a rychlost obměny perilymfy a endolymfy. Potenciál 
endolymfy je pozitivní, vláskových buněk negativní, perilymfy je nulový. Perilymfa je 
ultrafiltrátem mozkomíšního moku a krve a obmění se asi 6x za hodinu, endolymfa je 
produktem stria vascularis (statokinetický orgán) a filtrátem perilymfy a obmění se 4x 
za hodinu. Skladba obou tekutin je značně rozdílná. Obsah draslíku je v endolymfě 
vysoký, obdobný buněčné tekutině, naopak v perilymfě je nízký a odpovídá hodnotám 
mimobuněčných  tekutin. Obráceně je tomu s obsahem sodíku. 

Percepce tónů v hlemýždi odpovídá délce vláken bazilární membrány. 
V bazilárním závitu jsou přijímány vysoké a v apikálním hluboké tóny. Sluchová dráha 
zachovává ve všech etážích přísnou tlakovou i frekvenční hierarchii. Prostorové a 
směrové slyšení je dáno rozdílem v čase a intenzitě dopadajícího zvuku na pravé a levé 
ucho. [3] 
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Obrázek 7. Schéma postupu zvukové vlny labyrintovými okénky [3] 

1.1.5 Rovnovážné funkce 
Rovnovážný smysl je zajišťován proprioceptivním, vestibulárním a zrakovým ústrojím 
a jejich vzájemnou anatomickou a funkční propojeností, jakož i vazbou na motorický a 
autonomní systém. Přenos vzruchu se předpokládá obdobný jako z Cortiho ústrojí a 
vede prvním neuronem do vestibulárních jader. [3] 
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2 NEMOCI A VADY 
V této kapitole jsou představeny nejzákladnější poruchy, vady i nemoci sluchového 
aparátu. 

2.1 Trauma stavy 

Převážně se jedná o poškození  bubínku – barotraumatem (vysokým akustickým tlakem 
např. při střelbě, výbuchu plynu, nárazem na vodní hladinu, nadměrným hlukem – nad 
cca 130 Db, atd.) Dále nárazem cizích těles do bubínku – nejčastěji okují (rozžhavená 
kulička) při svařování či třísek při obrábění kovů, kamene a podobně. 

Poměrně častý je výskyt barotraumatu po úderu otevřenou dlaní. Zde bývá velmi 
často zaznamenán i výskyt  poruch rovnováhy a poškození vestibulárního aparátu.   

Dalším stadiem je poškození řetězce středoušních kůstek výše zmíněnými 
mechanizmy, kde  dochází nejčastěji k fraktuře  prodlouženého  raménka kovadlinky 
(crus longum inkudis) těsně nad inkudostapediálním skloubením, vzácně odlomením 
jednoho či obou  suprastruktur třmínku. Tyto typy traumat již nelze řešit jinak než 
chirurgickou cestou.  

Posledním nejzávažnějším a nevyléčitelným stavem je poškození vnitřního ucha. 
Zde jsou postiženy vláskové buňky ve spojení stereocilií v  Cortiho orgánu, kde dojde 
k přerušení  vzniku vzruchu  a dále nervového vedení. V tomto případě nemá současná 
medicína řešení. Částečně se daří napravit ne zcela zničené nervové vedení indikací 
kortikoidů a použitím barokomory. [3] [4]      

2.2     Záněty 

Záněty obvykle navazují na  záněty horních cest dýchacích. 

2.2.1 Streptokokové infekce 
Jedná se o prudký středoušní zánět postihující nejčastěji děti v kojeneckém  a batolecím 
věku, později ho ubývá a v dospělosti a stáří jsou onemocnění ojedinělá. 

Infekce se do středouší dostává nejčastěji sluchovou trubicí, vzácněji při chřipkové 
a spalničkové virémii a cestou zvukovodem při ruptuře bubínku. 

Zánětu obvykle předchází prudký katar dýchacích cest, navazující zalehnutí ucha a 
narůstá pulsní  píchání v uchu, stoupá teplota. Během hodin až dvou dnů dochází ke 
spontánní perforaci bubínku a k výtoku, což je sledováno ústupem bolestí a horečky. 
Podle stadia nemoci je výpotek serózní, hnisavý, hlenohnisavý a hlenovitý. Perforace se 
rychle hojí, jakmile výtok ustane. 

U neléčených ustává výtok zpravidla 7 až 10 den, avšak obvyklou léčbou jsou 
antibiotika. Při vytvoření abscesu se indikuje drenáž. [3] [4] 
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2.2.2 Stafilokoková infekce 
Vleklý hnisavý zánět středního ucha je podle hlavního sídla patologického procesu 
dělen na formu mezotympanální a epitympanální, popřípadě formu sdruženou. 
Společnými znaky těchto zánětů jsou trvalý nebo často se opakující výtok z ucha, trvalá 
perforace bubínku a zpravidla utlumená pneumatizace spánkové kosti a převodní 
nedoslýchavost. 

Forma mezotympanická se označuje jako benigní typ zánětu, kdy nedochází 
k destrukci kosti a proniknutí mimo hranice spánkové kosti. Léčba směřuje k odstranění 
exsudátu pravidelným čistěním zvukovodu a odsáváním exsudátu z bubínkové dutiny, 
podávání antibiotik. Součástí léčby je sanace infekce z horních dýchacích cest. Pokud 
selže konzervativní léčba, doporučuje se chirurgický výkon přiměřeného rozsahu. Je 
třeba odstranit zdegenerovanou sliznici v bubínkové dutině. Jako prevence reinfekce se 
provádí myringoplastika. 

Typ epitympanického zánětu se pokládá za nebezpečný. Dochází k resorpci 
kostního tkaniva spánkové kosti a středoušních kůstek. Při progresi může zánět 
proniknout i do okolí a způsobit komplikace. Typickým nálezem je cholesteatom (viz 
podkapitola 2.3. Cholesteatom) [3] [4] 

2.2.3 Plísně (Aspergillus) 
Aspergillus niger je jednou z nejčastějších příčin otomykózy (houbové infekce uší), 
která způsobuje bolest, dočasnou ztrátu sluchu a ve vážných případech i poškození 
zvukovodu a bubínku. 

Při superinfekci pyogenními bakteriemi často zánět přechází až na chrupavku. 
Bubínek bývá zasažen vzácně. Onemocnění se projeví vatovitým povlakem od 
žlutobělavé po zelenočernou barvu, podle druhu plísní, ve zvukovodu. Léčba spočívá v 
pravidelných výplaších a antimykotické lokální terapii. [3] [4] 

2.3 Cholesteatom 

Cholesteatom je fibrózní tkáň, která se tvoří při a po zánětech středouší, napadá kromě 
měkkých tkání i všechny kosti ve středouší. Jedinou známou léčbou je chirurgické 
odstranění včetně odfrézování napadených kostí.  

Objevuje se v několika klinických obrazech. Například jako opouzdřený útvar, 
zpravidla menších rozměrů cca do třetiny objemového množství středouší. Jen vyplní 
část dutiny středouší, ještě nenapadá kosti, způsobuje nepohyblivost kůstek. Zde je 
možná plná obnova sluchu odstraněním cholesteatomu. 

V dalším stadiu vyplní celé středouší, není již opouzdřen, ale vyskytuje se jako 
volná tkáň. Napadá zatím jen středoušní kůstky, kde způsobí nejprve odvápnění skeletu 
kůstek a následně je absorbuje a přemění  rovněž ve fibrózní tkanivo. Opět je jedinou 
nadějí pro pacienta dokonalé odstranění celého ložiska (až do anatomicky čistých 
tkání). 

Největším velmi závažným problémem je infiltrace cholesteatomu do masivních 
struktur os. temporale, nejvíce do pneumatického systému sklípků směrem k mastoidu, 
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kde dochází k vyplnění kompletního středouší, aditu, atiku i antra. Zde se jedná o velmi 
závažný stav, kdy cholesteatom dosahuje až k dura mater.  

Zde  bude nutno vždy provést  atikoantrotomii (AAT)  zasahující do oblasti 
mastoidu i dále se všemi důsledky a pooperačními komplikacemi  plynoucími z velkého 
odstranění tkání a nemožností jejich nahrazení plně kompatibilním materiálem. 
Ponechává se nevyplněná dutina. Tento typ operace vyžaduje velmi zkušeného 
mikrochirurga vybaveného detailní znalostí anatomie vnitřních struktur os. temporale. 
Nezřídka bývá nutností odstranění kosti až po dura mater.  [3] [4] 

2.4 Otosklerózy 

Skupina onemocnění způsobená znehybněním třmínku. Převážně je mechanizmem 
onemocnění osifikace (zavápnění) blanky nesoucí třmínek v oblasti fenestra tympani. 

Projevem tohoto nebolestivého onemocnění bývá pozvolné zhoršování sluchu 
závislé na míře osifikace (zavápnění) obvodu třmínku v řádů několika let. Postihuje 
osoby obojího pohlaví ve věku nad 60 let.   

Řešením otoskleróz bývá rovněž nutnost operace pro obnovení funkce řetězce 
středoušních kůstek. Nejpříjemnějším výkonem pro operatéra je mechanické uvolnění 
třmínku, kde stupeň osifikace je jen lehký. Rovněž pacient nepodstupuje téměř žádné 
riziko v podobě infekce vnitřního ucha. Zákrok navrátí plně sluch zpravidla na několik 
let.  [3] [4] 

 

 



 

 14 

3 VÝVOJ OD NÁPADU PO UVEDENÍ 
IMPLANTÁTU DO KLINICKÉ PRAXE 

Kapitola 3 je průvodcem vývoje po výzkumné cestě od raných dob před naším 
letopočtem až do současnosti . 

3.1 Úvod do historie implantátů a materiálů používaných 
k jejich výrob ě. 

Snaha o náhradu poškozených nebo chybějících tkání se datuje  do období asi 3000 let 
př.n.l. Důkazem jsou vykopávky zhojených lebek v Egyptě s náhradami bronzovými 
ploténkami nebo v jižní Americe u Inků, kde defekty kalvy řešili částí skořápky 
kokosového ořechu. Je až neuvěřitelné, že tehdejší pacienti tak složitý zákrok vůbec 
přežili. Dalšími materiály použitými pro implantáty se staly, dřevo, hliník a později 
sklo. Celá tato skupina byla v průběhu vývoje opuštěna pro nežádoucí vedlejší účinky 
nebo pro nedostatečné mechanické či chemické vlastnosti. 

Dalším mezníkem použití nových matriálů bylo období 19. století, kdy bylo 
objeveno zlato a později stříbro. Tehdy ještě neumělé implantáty již byly velmi dobře 
snášeny pacienty. I když míra rizika infekcí bez jakékoliv ochrany ať již chirurga nebo 
pacienta byla stále vysoká. Přesto byl zaznamenán posun co do úspěšnosti  uzavřených 
fixací hlavně dlouhých kostí. Míra úmrtí se s použitím zlatých i stříbrných náhrad  
snížila.   

Velkým krokem kupředu bylo vyvinutí nerezových ocelí s vysokou chemickou 
stálostí. V České republice jsou zařazeny do skupiny ocelí třídy 17. Z těchto materiálů 
se vyrábí například náhrady kolenního kloubu (viz. obr. 8), dlahy pro fixaci zlomenin 
krčku femuru, dlouhých kostí, pánve (viz. obr. 9 a 10), náhrady obratlových těl (viz. 
obr. 11) a  téměř celý sortiment fixačních šroubů (viz. obr. 12). Přes velmi dobré 
výsledky při implantacích výrobků z nerezových ocelí, je jejich užívání postupně 
vytlačováno modernějšími matriály. 

Dalšími materiály ze skupiny kovů jsou slitiny germania, paladia a tantalu. 
Příkladem je tantalový drát o průměru 0,1 mm pro stapedektomii dle Schuknechta. 
Jedná se o ručně zhotovovanou protézu  operatérem přímo v průběhu operace. Náhrada 
je tvořena z tuku ušního lalůčku a drátu. 

Velice významnou skupinou materiálů jsou chemicky vysoce čisté Titany. Na 
jejich přítomnost v organizmu nebývá téměř žádná reakce na rozdíl od nerezových 
ocelí, kde se objevuje alergická reakce pacientů nejčastěji vyvolaná  chromem a niklem 
obsažených v oceli. Pro jejich vysokou chemickou stálost se stále používají v moderní 
medicíně hlavně v ortopedických oborech. Jsou hojně využívány i v oblasti 
otorinolaryngologie. 

Nejmodernějšími materiály jsou umělé hmoty na bázi silikonů, polyethyleny a 
polytetrafluorerythelen (teflon). Od silikonů se v současné době upouští pro jejich 
karcinogenicitu. 
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Nejčastěji používané materiály v ORL jsou stále zlato, stříbro hydroxylapatit a 
vývojově nejmladší makromolekulární metylmetakryláty. Jde o kostní cementy 
vyvinuté původně pro upevňování dříků a jamek kyčelních a rameních kloubů. 
Používáním kostních cementů (metylmetakrylátů) v oblasti ortopedie a výborné 
výsledky jak pevnostní tak mikrobiologické  byly zvoleny i na výrobu protéz pro obor 
chirurgie hlavy a krku.  

Po řadě zkoušek byly k vývojovým účelům jako náhrady řetězce středoušních 
kůstek vybrány dva typy kostních cementů. První z nich je CEMEX Isopastics, druhým 
PALACOS R.  Oba tyto materiály byly podrobeny zkouškám na pokusných zvířatech 
nejprve jako materiál. Po prokázání chemické i fyzikální stálosti v organizmu bylo 
rozhodnuto o použití pro výrobu protéz v oblasti hlavy. V klinických zkouškách byl 
výběr zúžen na PALACOS R pro jeho vysokou inertnost, nevyvolávání zánětlivých 
reakcí, pevnost, pružnost, chemickou stálost, bledě zelenou barvu, která je snadno 
odlišitelná od ostatních tkání. [7] [8] 

 

Obrázek 8. Náhrada kolenního kloubu – ocel AKV ULTRA 2 Poldi 

     

Obrázek 9. Dřík - ocel AKV ULTRA 2 Poldi 
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Obrázek 10. Dřík – titan 

                   

Obrázek 11. Náhrady obratlových těl bederního (vlevo) a krčního (vpravo) - ocel 

 

Obrázek 12. Fixační šrouby – ocel AKV ULTRA 2 
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4 ROZDĚLENÍ STŘEDOUŠNÍCH 
IMPLANTÁT Ů 

V této kapitole jsou popsány náhrady pro středouší, reakce organismu na ně a také 
stručné legislativní podmínky pro výrobu implantátu. 

4.1 Protéza Klačanského 

Protéza je vyvinuta v několika provedeních pro možnost její indikace v širokém pásmu 
použití při nemocech, vadách a úrazech převodního systému středouší. Je určena pro 
rekonstrukce převodního systému středního ucha po zánětech, úrazech, chirurgických 
intervencích, reziduích po otitídách, stavech po sanačních operacích cholesteatomu, 
traumatických změnách a dislokacích sluchových kůstek. 

Hlavní funkcí protézy Klačanského je náhrada chybějících nebo poškozených částí 
sluchových kůstek nebo náhrada celého řetězce převodního systému protézy pro 
částečnou náhradu řetězce středoušních kůstek PORP (parcial ossicular replacement 
prothesis). Druhá skupina je určena pro náhradu celého řetězce středoušních kůstek 
TORP (total ossicular replacement prothesis). Přesnější rozdělení středoušních 
implantátů je na obrázku 13 (viz. obr. 13). 

Materiál pro výrobu protéz byl po předběžných zkouškách na zvířatech zvolen 
kostní cement PALACOS R. Souběžně byl testován kostní cement CEMEX Isopastic, 
se kterým bylo dosahováno stejných výsledků. Cement PALACOS R byl zvolen 
k výrobě pro jeho světle zelenou barvu, která protézu lehce odliší od tkání a usnadňuje 
tak orientaci mikrochirurga. Je po vytvrzení (proběhne mimo tělo pacienta), chemicky 
stálý, stabilní v tělních tekutinách a po mechanické stránce pevný  i pružný. Protézy se 
lehce obrábí frézováním. 

Základní částí protézy je základna obdélníkového nebo kruhového tvaru se 
zaoblenými hranami o tloušťce 0,5 mm až 0,8 mm. Tato část slouží k umístění na 
bubínku. Na protilehlé straně vystupuje ze základny kuželový dřík, pokračující 
válcovou částí. Podle typu protézy buď souosý nebo pod úhlem 14 stupňů. Sklon dříku 
je výhodný pro umístění v anatomických poměrech, kde je ploténka třmínku umístěna 
mimo osu bubínku a zvukovodu. Protézy se souosým dříkem jsou určeny pro poměry 
s přímější osou bubínku a ploténky třmínku. 
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Obrázek 13. Rozdělení středoušních implantátů [7] 

Pro případy, kdy je zachován třmínek jsou určeny protézy PORP. Jejich základna 
je stejných tvarů jako u provedení TORP (viz. obr. 14). Dřík těchto protéz je výrazně 
silnější, dutý a kratší, jeho průměr je zesílen pro vytvoření kulové či kuželové jamky na 
jeho konci po úpravě délky. Tato fáze úpravy protézy je důležitá pro nasazení konce 
dříku na zachovaný kloub třmínku. 

Následujícím typem protézy je PORP (náhrada kovadlinky viz. obr. 15). Tato 
protéza je válcového tvaru. Na jednom konci je vytvořen půlkruhový na osu kolmý 
zářez. Je umístěn dle provedení v ose protézy nebo mimo ni. Slouží k nasazení protéz na 
manubrium kladívka. Tento tvar je určen rovněž k dotvoření chirurgem přímo při 
operaci do požadované velikosti. Protilehlá část má na konci otvor a kuželové 
zahloubení sloužící jako vodítko při úpravě délky protézy podle anatomických poměrů. 
Tato část se nasadí na kloub třmínku. Výsledkem je obnovení přerušeného řetězce 
středoušních kůstek a obnova sluchu. Tento model je nejmenším z řady protéz pro 
rekonstrukce středouší. 

Další PORP (viz. obr. 16) je pro náhradu chybějící nebo poškozené kovadlinky a 
současně náhradou poškozených suprastruktur třmínku, kde zůstala zachována 
pohyblivá ploténka třmínku. Tvar konce protézy zaváděné na manubrium kladívka  je 
stejně jako v případě náhrady kovadlinky na osu kolmý polokruhový zářez. Protilehlá 
část protézy je ztenšena do tvaru břitu, aby bylo možné vsunout tuto část do zbytků 
suprastruktur třmínku. Takto umístěná protéza je stabilní v poloze určené operatérem. 

[7] 
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Obrázek 14. Ukázka TORPů [7] 

 

                       

 

 

 

Obrázek 15. Ukázky PORPů [7] 

 

 

Obrázek 16. PORP přímý – inkus [7] 

 

4.2 Reakce organismu na implantát 

Základní vlastností organismu je chránit jeho integritu před cizími vlivy, zvláště 
mikroorganismy, které pomocí buněk (lymfocytů, makrofágů, aj.) a protilátek 
(imunoglobulinů) zneškodňuje. Stejně tak, může organismus reagovat na implantát.     

Biologická odezva je jednou z možných reakcí. Jedná se o autoreakci pacienta, 
například zarůstání implantátu do okolní tkáně nebo dokonce destrukce tkáně, tedy 
nekróza.  

Mezi další příčinu problémů po implantaci patří infikace použitým nástrojem při 
operaci, která vede k zánětům, zarudnutí, hnisání a následnému nepřijetí protézy. 

TORP šikmý  TORP přímý - souosý TORP přímý - nesouosý 

PORP přímý - nesouosý PORP přímý - souosý 
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Implantát samotný okolní tkáň neinfikuje, protože je sterilní a testovaný klinickými 
zkouškami, ve kterých bylo prokázáno, že je stabilní jak chemicky tak i v tělních 
tekutinách a nevyvolává zánětlivé reakce. [10] 

    

4.3 Legislativní  podmínky pro výrobu implantátů 

Ke vzniku implantátu z právního hlediska je potřeba několika zákonů, norem. Tyto 
zákony, normy jsou závazné pro výzkumný tým i výrobce, bez kterých by protéza 
vůbec nevznikla a také pro implantát samotný. 

a) Legislativa pro výrobce 

Oprávněn k výrobě zdravotnického materiálu a tedy i implantátů je nutnost šesti 
základních listin: 

1. Živnostenský list, dnes již výpis ze živnostenského rejstříku, který je získán 
ohlášením na kterýkoliv živnostenský úřad. 

2. Povolení k výrobě Ministerstva zdravotnictví České republiky 

3. Povolení k distribuci, které také vydává Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky. 

4. Osvědčení o DIČ ( daňové identifikační číslo), které přiděluje finanční úřad. 

5. Certifikace firmy notifikovanou osobou, pro oprávněnou distribuci výrobků do 
České republiky a také členských států Evropské unie. Tento certifikát 
představuje splnění legislativy ČR. Notifikovaná osoba kontroluje systém 
jakosti výrobce a dodržení normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví. 

6. Přidělení IČZ (identifikační číslo zdravotnického zařízení). 

b) Legislativa pro implantáty 

Vlastní výroba implantátu musí splňovat legislativní nařízení a předepsané normy 
dle zákona 336 /2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

1. Normy, neboli standardy, vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, které určují  vše od výroby (materiál, použité 
přístroje) až po obal implantátu a jeho doručení na sál, například sterilizace 
výrobků pro zdravotní péči ČSN EN ISO 11137. 

2. Uzavření roku, jedná se o prohlášení, ve kterém se zpětně zhodnocuje uplynulý 
rok. Prochází se dokumentace, výrobní procesy, ohlasy uživatelů, dodržení 
všech norem, vyloučení rizik možných při výrobních postupech, sterilizace a 
transport na pracoviště. 

3. Proces řízení rizika, kde se stanoví pravidla pro řízení rizik spojených s 
používáním středoušních implantátů dle normy ČSN EN ISO  14971.  

4. Prohlášení o shodě je potvrzení, které udává, že středoušní implantáty splňují  
základní požadavky stanovené nařízením vlády č. 336/2004., používá – li se 
dle návodu a jeho určení. 
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5. Soubor norem platných pro výrobu implantátů – ČSN EN 980, ČN EN 1041, 
ČSN EN ISO 10993 – 1     

6.  Dotazník pro vedoucí klinických pracovišť (viz. příloha  dotazník) 

7. Hlášení nežádoucí příhody dle zákona 304/2003 

8. Kalibrace měřidel, každé měřidlo použité při výrobě protézy musí být 
kalibrováno. To provádí Český měrový institut (viz. příloha  kalibrace) 

[11] [12] 
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5 DRUHY OPERACÍ A OPERAČNÍ 
POSTUPY 

Tato kapitola popisuje operační postupy, přístupy pro samostatnou operaci, technické 
provedení a velikosti implantátů používaných při obnově středoušních kůstek. 

5.1  Myringotomie (paracentéza) a myringostomie 

Myringotomie neboli paracentéza je proříznutí bubínku ve spodním kvadrantu za 
účelem vyprázdnění tekutého patologického obsahu bubínkové dutin (viz. obr. 17). 
Sekret způsobuje svým objemem napětí ve středouší, tlačí na bubínek směrem do 
zvukovodu a způsobuje silnou bolest. Indikuje se při zánětech středouší nejvíce u dětí. 

Výkon je prováděn pod mikroskopem v poloze vleže s hlavou stočenou 
k neošetřovanému uchu. Výsledkem je téměř okamžitá úleva od bolesti.Velmi častým 
jevem po  provedené paracentéze je uzavření řezu a opětovné plnění středouší sekretem 
v řádu hodin. Bolesti se opět vrátí a je třeba výkon opakovat. Z výše uvedeného důvodu 
je od klasické paracentézy upouštěno a je nahrazována  myringostomií.  

 

Obrázek 17. Myringotomie, řez podél vláken srůstu [1]  

Myringostomie je trvalejší drenáž s provzdušněním středního ucha trubičkou 
zavedenou do malého paracentézního řezu (viz. obr. 18). Trvalé otevření středouší 
eliminuje  zhoršenou funkci  či uzavření sluchové trubice (Eustachi tube). 

Po odsátí sekretu je zavedena ventilační trubička s pomocí klíštěk do řezné rány v 
bubínku. Nejvíce se používaly  trubičky z teflonu, silikonu, nerezavějící oceli a 
polyetylénu. Jejich nevýhodou byla poměrně krátká doba setrvání v paracentézním řezu. 
Proto se metoda dále vyvíjela a nadále vyvíjí. Dalším stupněm bylo použití  stříbra a 
zlata.  Výsledky se zlepšily, vylučování ventilačních trubiček však neustalo. V současné 
době je nejtrvalejším typem trubiček titanové provedení s povrchem upraveným 
speciální technologií využívající světelné interference, který se v určitých markantech 
blíží struktuře kůže. Do povrchu částečně vrůstá tkáň bubínku a vyloučení trubice je 
ojedinělé. Běžně nový typ ventilačních trubic vydrží v bubínku více než půl roku. 
Existují různé tvary ventilačních trubiček (viz obr. 19 a 20). 
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Ventilační trubičky jsou odstraněny asi po 4 měsících. Pokud trvá retence 
středouší, jsou vyměněny. Bubínek se po odstranění rourky zhojí spontánně. [1] [3] [4] 

 

Obrázek 18. Drenáž bubínkové dutiny [4] 

                          

 

 

Obrázek 19. Ventilační trubičky staršího provedení [1]  

 

1. Paracentéza 
2. Drenážní trubička 
3. Trubička inzerovaná v blance 

[4] 

 

Silikon  Teflon Polyetylen 
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Obrázek 20. Moderní titanová trubička [7]  

5.2  Atikoantrotomie  

Indikuje si při chronickém zánětu středního ucha s ostitídou (zánět kostí), 
osteomyelitidou (zánět kostní dřeně) nebo s cholesteatomem. Při většině těchto zánětů 
je zjištěna zmenšená nebo chybějící pneumatizace.  

Cholesteatom roste z okrajového defektu blanky bubínku okolo sluchových kůstek 
a šíří se postupně přes aditus a antrum (viz. obr. 21). 

Cílem operace je otevřít a vyčistit epitympanum, aditus, antrum a mastoideum (viz. 
obr. 22). Trepanační dutina je zpravidla spojována se zvukovodem, to přináší nutnost 
periodického ošetřování u ušního lékaře, obvykle jednou za půl roku. Kůže trepanační 
dutiny snadno podléhá ekzémům, které mohou svým výtokem obtěžovat stejně jako 
někdejší vleklý středoušní zánět. Proto se vyvinuly chirurgické postupy s ponecháním 
zvukovodu nebo jeho následnou rekonstrukcí. Ponechání zvukovodu technicky ztěžuje 
operaci a nedostatečná přehlednost vede k recidivám cholesteatomů a reoperacím. 
Rekonstrukce zadní stěny zvukovodu je technicky obtížná a zakládá tvorbu vleklých 
zánětů. Dnes nejpoužívanější je postup, při kterém se zmenšuje objem trepanační dutiny 
chrupavkou, svalem s fascií či periostem nebo sklokeramikou, má-li operatér jistotu, že 
eradikoval (úplné vymýcení choroby včetně jejího původce) dokonale cholesteatom. 

Atikonatrotomie se provádí v celkové anestezii. Povrch spánkové kosti se obnažuje 
z endaurálního řezu. Kost se odstraňuje dlátem nebo kulovou frézou okolo zadní a horní 
stěny zvukovodu. Postupně je odstraněna kost na ploše tvaru půlměsíce, obnaženo 
atikum a antrum. Operace cholesteatomu se provádí vždy při použití mikroskopu a 
nedílnou součástí operace je odstranění kostních tkání napadených zánětem.  

[1] [3] [4] 
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Obrázek 21. Defekt blanky s cholesteatomem [4] 

 

 
Obrázek 22. Atikoantrotomie (Atiko-antro-meatomie) [1] 

5.3  Tympanoplastiky 

Jedná se o rekonstrukční výkon, při kterém se obnovuje systém schopný přenášet 
zvukovou energii do tekutiny vnitřního ucha, funkční rekonstrukce, anebo jsou 
vytvářeny anatomické poměry podobné zdravému uchu, anatomická rekonstrukce. 
Tympanoplastika se provádí v rámci jedné operace se sanací zánětlivého ložiska 
(odstranění cholesteatomu, atikoantrotomie) nebo po vyhojení zánětu.  

Tympanoplastiky jsou děleny na 5 typů: 

1. Myringoplastika 

Myringoplastka je nejjednodušší typ rekonstrukce středního ucha pomocí které, se 
dosahují nejlepší výsledky, prakticky navrácení sluchu. Důvodem pro myringoplastiku 
je porucha sluchu při defektu v blance bubínku, ale i porucha v životním komfortu, 
která nutí pacienta vyhýbat se prostředím, které způsobují opakované zatěžující hnisavé 
exsudace z infikované sliznice středního ucha (koupání, sprchování, vlhké a prašné 
prostředí).  

Jde o jednoduché uzavření defektu v blance bubínku. Řetězec kůstek je neporušen 
(viz. obr. 23). Podmínkou při hojení transplantovaného tkaniva je aspoň částečně  
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zachovaná funkce sluchové trubice a klidná sliznice středního ucha, bez exsudace. 
Transplantovaná tkáň se upevňuje mezi vzdušné prostory středního ucha a zvukovodu. 
Existuje nepřeberné množství variací myringoplastik. Za dobrou metodu se považuje 
každá, která dává víc jako 90%  jistotu anatomického zhojení. 

 

Obrázek 23. Různé druhy perforací bubínku [1] 

Vhodný materiál pro transplantaci musí splňovat určitá kritéria, nenáročnost na 
výživu (pro období výživy difuzí), snadná přístupnost pro odběr. Za několik desetiletí 
vývoje ušní mikrochirurgie byly jako náhrada chybějící části bubínku vyzkoušeny skoro 
všechny tkáně lidského organizmu (fascie – vazivový obal svalů, chrupavka, kost, sval, 
perikard, srdeční chlopně, tvrdá plena mozku, kloubní výstelka, tuk, stěny cévy). Dnes 
se používá především fascie z m. temporalis, chrupavka z tragu nebo cavum conchae.  

Převážná většina myringoplastik je tvořena chrupavčitým diskem. Nejčastěji je 
odebírána chrupavka o rozměrech cca 1x 1,2 cm z tragu, s perichondriem na obou 
stranách. Disk se opracuje na povrchu sterilního hokejového puku. Tuhá guma 
nepoškozuje ostří nástrojů. Jeho černá barva navíc vytváří příjemný kontrast při úpravě 
transplantátu. 

Z chrupavčitého štěpu je odstraněna vrstva perichondria ze strany, která bude 
směřovat do bubínkové dutiny. Následně je použita chrupavka ze které je již odstraněno 
z jedné strany perichondrium. Z ní se vyřeže okrouhlý disk nejčastěji o průměru 8 či  9 
mm na vnějším perichondriu (blanka bubínku je ve skutečnosti téměř kulatá, její  
zdánlivý oválný tvar při otoskopickém vyšetření způsobuje tvar zvukovodu). Disk je 
vhodný téměř do každého ucha i do dětského.  

Při všech myringoplastikách je třeba vytvořit předpoklad pro růstovou aktivitu 
mezi lůžkem a transplantátem. Jde o vytvoření čerstvé, oživené nebo okrvavené plochy 
lůžka (anulus fibrocartiolagineus). Deepidermizace (okrvavení) musí být důkladné. V 
místě, kde se ponechá epidermis, automaticky vznikne rozestup (dehiscence) a 
reziduální defekt. Za deepidermizaci je možné považovat šetrné odstranění obvodového 
lemu epidermis těsně na okraji defektu, ale i odstranění celé vrstvy blanky bubínku.  

Fixace transplantátu je rozhodující fáze operace. Pevné spojení a vzájemná 
nehybnost tkání, které mají srůst (například jako při zlomenině) je nevyhnutelnou 
podmínkou nerušeného hojení při myringoplastice. Transplantát může být přiložen na 
připravené lůžko zbytku blanky extratympanicky, ze strany vnějšího zvukovodu nebo ze 
strany bubínkové dutiny, intratympanicky, kde se dosahuje lepších výsledků. 

Dobré  výsledky jsou dosaženy transmyringickou fixací (viz. obr. 24) 
Intratympanicky uložený transplantát se fixuje tak, že jeho okraje se vytáhnou 
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transmyringicky přes otvory ve zbytku blanky nad její úroveň vysavačem, háčkem nebo 
pinzetou. Výhodou metody je, že štěp není potřeba podkládat, je napnutý na úrovni 
blanky bubínku. Proces hojení se aktivuje nejen po obvodě zbytku, ale i ve fixačních 
otvorech. Tamponáda se na blance ponechává 14 až 21 dní. Při poruše hojení se 
objevuje ve zvukovodu exsudát, po odstranění tamponády je štěp bledý. Příčinou 
neúspěchu může být nesprávná indikace operace, například nefunkční sluchová trubice 
nebo přetrvávající zánět středního ucha, ale především špatná operační technika. 

[1] [3] [4] 

 
Obrázek 24. Transmyringická myringoplastika [4] 

 

 

 

2. Druhý typ  

Tympanoplastika při defektu blanky bubínku, který je spojen s částečným poškozením 
řetězce kůstek (viz. obr. 25). 

 

Obrázek 25. Chybí manubrium (rukojeť) kladívka [1] 

1. Deepidermizace (okrvavení) okraje zbytku blanky 
2. Vytváření fixačních otvorů 
3. Fixace transplantátu vysavačem a háčkem [4] 
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Při druhém typu tympanoplastiky se doplňuje chybějící část řetězce sluchových 
kůstek nejčastěji kouskem autologní chrupavky z tragu nebo kosti získané ze stěny 
zvukovodu. Chrupavčité interpozitum (vložený štěp z chrupavky, kosti nebo 
perichondria) je vhodný na přemostění malých defektů, například dehiscence 
v inkudostapediálním kloubu. Nehodí se na přemostění větších vzdáleností, protože 
časem měkne (viz. obr. 26).  

[1] [3] [4] 

 

Obrázek 26. Chrupavčité interpozitum mezi kovadlinkou a třmínkem [4] 

3. Třetí typ 

Tympanoplastika při defektu blanky bubínku, přičemž z řetězce kůstek je přítomný 
pouze třmínek (viz. obr. 27). 

 

Obrázek 27.  Chybí kovadlinka i kladívko [4]  

V této situaci, se mezi blanku bubínku a třmínek vloží plastický implantát PORP 
(partial ossicular replacement prothesis) přiměřené délky cca 3 až 4 mm nebo náhrada 
vytvarovaná z autologní kosti, případně chrupavky (viz. obr. 28). 

Zkušenosti ukázaly, že při použití PORPu je potřeba jeho horní plochu izolovat od 
blanky bubínku například malým terčíkem z chrupavky. Bez této úpravy po čase okraj 
implantátu perforuje blanku bubínku (viz. obr. 29). 
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Obrázek 28. Chrupavka na hlavičce třmínku [4] 

 

Obrázek 29. Tympanoplastika typ III. – PORP na hlavičce třmínku [4] 

4. Čtvrtý typ  

Tympanoplastika při defektu blanky, kdy chybí celý řetězec středoušních kůstek kromě 
ploténky třmínku (viz. obr. 30). 

 

Obrázek 30. Chybí  kladívko, kovadlinka i suprastruktury třmínku [1] 

Jako v předešlých případech, tak i zde dochází k přemostění prostoru mezi 
pohyblivou ploténkou třmínku a blankou bubínku. Často se používá plastická náhrada 
TORP (total ossicular replacement prothesis viz. obr. 31) nebo protézka s tukem (dle 
Schuknechta) fixovaná na zbytek manubrium mallei (rukojeť kladívka). 
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Obrázek 31. Tympanoplastika typ IV – TORP na ploténce třmínku [4] 

 

 

 

5. Pátý typ 

Tympanoplastika, kdy chybí celý řetězec středoušních kůstek, oválné okénko je 
blokováno nepohyblivým třmínkem nebo jinou tkání (viz. obr. 32). 

 

Obrázek 32. Chybí všechny kůstky, ploténka třmínku je osifikovaná [1] 

Tento problém je řešen tak, že  se v kostní mase v oválném okénku vytvoří fenestra 
frézou nebo laserem (například CO2 laser) a do ní se umístí piston upevněný na 
manubrium mallei. 

Rekonstrukce středního ucha a především převodního systému je mimořádně 
kreativní oblast ušní chirurgie a kromě individuální zručnosti operatéra vyžaduje i 
technické myšlení.  I přes to se některé rekonstrukční výkony například po rozsáhlých 
zánětech nebo po úrazech musí opakovat z důvodu znehybnění implantátu. 

[1] [3] [4] 

5.4  Stapedektomie 

Stapedektomie je chirurgické odstranění třmínku (stapes). Provádí se při otosklerózách 
(onemocnění způsobená znehybněním třmínku). 

Jako náhrada třmínku se používá implantát vložený mezi dlouhý výběžek 

1. Ploténka třmínku 
2. TORP 
3. Chrupavka 
4. Blanka bubínku [4] 
 



 

 31 

kovadlinky a venózní štěp uložený do jamky oválného okénka. Modifikací 
stapedektomií se vyvinulo mnoho.  

Velkou popularitu získala stapedektomie podle Schuknechta s náhradou 
vytvořenou z tuku ušního lalůčku nebo odebraného v oblasti přístupového řezu mezi 
tragem a helix fixovaného do drátěného očka (viz obr. 33). Nejprve se do smyčky 
drátku utáhne malý kousek tukové tkáně. Odstřihne se jeden přečnívající konec a na 
druhém se vytvoří očko. Tuková kulička se umístí do fenestra tympani a očko se upevní 
na prodlouženém raménku kovadlinky (crus longum inkudis). Celý třmínek je předtím 
odstraněn. Tím obnovíme řetězec kůstek a následně i sluch. 

 

Obrázek 33. Stapedektomie podle Schuknechta [4] 

 

 

 

 

Dalším logickým vývojovým stupněm je stapedotomie. Pro úpravu sluchu stačí 
vytvořit ve fixované ploténce třmínku malý otvor cca 0,6 až 0,8 mm, do kterého se 
vsune distální část pistonu (viz obr. 34) fixovaného k dlouhému výběžku kovadlinky. 
Dráždění vnitřního ucha je v tomto případě minimální. Na vytvoření otvoru v ploténce 
se s úspěchem používá i CO2 laser ve spojení s operačním mikroskopem, čím se celkově 
vyloučila mechanická manipulace v jamce oválného okénka. 

Za výhodu se považuje možnost vytvoření okénka v ploténce třmínku a následné 
fixace pistonu bez odstranění suprastruktur třmínku. Tímto odpadá nebezpečí náhodné 
luxace (vykloubení) volné ploténky při vytváření okénka a fixovaný řetěz ulehčuje 
manipulaci s pistonem (viz. obr. 35). 

[1] [3] [4] 

1. Odběr tuku z ušního lalůčku 
2. Připravená protézka 
3. Upevnění protézky na dlouhý výběžek kovadlinky [4] 
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Obrázek 34. Piston – zlatý [7] 

 

Obrázek 35. Stapedotomie [4] 

 
 

6 PRINCIPY VYŠETŘEOVÁNÍ VAD 
SLUCHU 

Kapitola 6 popisuje metody vyšetření sluchu, které byly použity k získání dat pro 
následnou statistiku. 

6.1 Prahová audiometrie 

Prahová audiometrie je základní vyšetření sluchových prahů, tedy minimální hodnoty 
intenzity, kterou pro danou frekvenci pacient vnímá, vzdušným i kostním vedením. 
Metoda se nazývá audiometrie. Je to vyšetření prahu slyšení v celém rozsahu 
akustických frekvencí za pomoci speciálně upraveného nízkofrekvenčního oscilátoru, 
tzv. audiometru. Na tomto přístroji se libovolně nastavují hladiny i intenzity tónů. 
Vyšetřuje se každé ucho zvlášť pomocí sluchátek a kostních vibrátorů, vše v dobře 
izolovaném prostoru. 

Vyšetření vzdušného vedení (pomocí sluchátek) začíná na výchozí hladině 
intenzity (obvykle o 20 dB vyšší než předpokládaná, např. na -10 dB). Slyší-li pacient 
tón na této hladině při vyšetřované frekvenci, stiskne tlačítko. Potom je intenzita 

1. Piston fixovaný ve správné poloze 
2. Mobilní převodový systém po extrakci suprastuktur třmínku [4] 
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snížena vždy o 10 dB až do doby, kdy pacient na tón nereaguje.  

Další postup spočívá ve zvyšování hladin intenzit vždy o 10 dB až do chvíle, kdy 
pacient znovu zareaguje na tón. Poté jsou hladiny intenzit postupně snižovány o 5 dB 
znovu do chvíle, kdy pacient nezareaguje na tón. Pak jsou hladiny intenzit postupně 
snižovány o 5 dB znovu až do reakce pacienta. Tento postup se opakuje do chvíle 
záznamku tří kladných odpovědí pacienta, tedy stisknutí tlačítka, na tón o stejné hladině 
intenzity. Toto je provedeno pro každou vyšetřovanou frekvenci.  

Vyšetření kostního vedení informuje o funkčním stavu vnitřního ucha. Místo sluchátek 
se jako zdroj vlnění použije vibrátor, kterým se rozechvívá processus mastoideus 
(bradavkovitý výběžek). Nejprve se vyšetřuje vzdušné vedení a dle potřeby teprve 
vedení kostní.  

Výsledkem audiometrického vyšetření prahu slyšení je audiogram. Je zapisován do 
formuláře, kde na ose y jsou hladiny intenzity v dB a na ose x frekvence jednotlivých 
tónů v Hz. Prahy vzdušného i kostního vedení pro pravé ucho je zakreslováno červeně, 
pro levé ucho modře (viz. obr. 36 a 37). Získané hodnoty hladin intenzity jsou pak 
pokládány za prahové pro jednotlivé vyšetřované frekvence. 

[14] [15] 

 

Obrázek 36. Znaky pro zápis do audiogramu [15] 

 

Obrázek 37. Normální nález (vlevo) a sluchová vada (vpravo) [14] 

6.2 Interpretace vzdušné audiometrie 

Hodnotit naměřené výsledky lze podle hladin intenzit v dB nebo lze z těchto prahových 
hladin intenzit vypočítat ztrátu sluchu dle Fowlera. 

Sluch je považován za normální pokud je práh slyšení pro vyšetření frekvencí 
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sluchového pole do 25 dB. Od 26 dB do 40 dB se jedná o lehkou nedoslýchavost atd. 
(viz. tabulka 1). Podle klinických studií je ztráta vzdušného vedení do 60 dB poruchou 
středního ucha a ztráta více jak 60dB poruchou středního i vnitřního ucha. 

 Základem pro výpočet procentuální ztráty dle Fowlera jsou prahové intenzity 
vzdušného vedení pro čtyři základní řečové frekvence: 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Pro 
výpočet je použita níže uvedena tabulka hodnot (viz. tabulka 2). V této tabulce jsou 
vyhledány procenta pro dané hodnoty prahu hladin intenzit všech  čtyř frekvencí a ty 
jsou sečteny. Výsledkem je procentuální ztráta pro každé z uší. Tato metoda se v České 
republice používá pro posudkové účely. 

[15] [16] 

 

 

Tabulka 1. Stav sluchu v závislosti na velikosti ztrát v dB [16] 

 

Tabulka 2. Hodnoty pro výpočet ztráty dle Fowlera [15] 
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6.3 Slovní audiometrie 

Slovní audiometrie testuje rozumění řeči podle sestavy jednoslabičných nebo 
víceslabičných slov. Sestavy musí být foneticky a akusticky vyvážené a musí odpovídat 
frekvenčnímu zastoupení hlásek a slov v daném jazyce. Pro český jazyk byly 
vypracovány sestavy dle Sedláčka. Slova jsou seřazená vždy po deseti (viz obr.38). 

Záznam lidské řeči je reprodukován vyšetřovanému do sluchadla. Testování se 
začne na lépe slyšícím uchu. Nevyšetřované ucho je maskováno šumem. Vyšetření 
začíná na hladině intenzity vyšší asi o 10 dB než je průměr prahů 500, 1000, 2000 Hz. 
Na této hladině je vyšetřováno prvních 10 slov. Pro další desítku slov je zvolena hladina 
intenzity vždy o 10 db vyšší až do doby, kdy pacient správně reprodukuje všechna slova 
dané desítky. V záznamovém listu jsou označena správně zopakovaná slova. Počet 
slyšených slov pro danou hladinu intenzity a pro dané ucho se vynásobí deseti. Tím je 
získán pro každou tabulku součet v procentech. Z průměru součtu je pak vytvořen graf 
závislosti počtu slyšených slov v procentech na hladině intenzity.  

Výsledkem je křivka rozumění, kde jsou na ose x hladiny intenzit v dB a na ose y 
procento slov, který pacient na dané hladině intenzity slyšel (viz obr.39). Hodnotí se 
zejména práh srozumitelnosti, tedy hladina intenzity potřebná k 50% srozumitelnosti. 

 

Obrázek 38. Druhá smíšená sestava pro slovní audiometrii 
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Obrázek 39. Křivka srozumitelnosti 

7 HODNOCENÍ KLINICKÝCH DAT 
V sedmé kapitole, jsou popsána získaná data, je nastíněn systém jejich hodnocení a 
v neposlední řadě jsou data statisticky zpracována. 

7.1 Popis souboru dat 

Soubor dat pro následnou statistiku je z Ústřední vojenské nemocnice v Praze z 
oddělení ORL. Jedná se o stapedektomie a tympanoplastiky, které byly v této nemocnici 
provedeny v letech 2008 až 2010. 

Soubor obsahuje 169 pacientů, z toho 124 pacientů podstoupilo stapedektomii a 45 
tympanoplastiku. Jednotlivé zákroky jsou dále rozděleny podle použitých implantátů.   

 Pro stapedektomie byly použity zlaté pistony Žemlička 0,4*4,5 mm pro 69 
pacientů dále zlatý piston Žemlička 0,6*0,4 mm pro 44 pacientů a titanový piston Kurz 
0,4*4,5 mm u 5 pacientů. V 6 případech došlo k samovolnému uvolnění třmínku a 
protézy již nebylo potřeba.  

 U tympanoplastik se implantáty dělí na částečné PORP (parcial ossicular 
replacement prothesis) a celkové TORP. PORPů bylo použito celkem u 37 pacientů a 
TORPů (total ossicular replacement prothesis) u pacientů 3. V 6 případech nebylo 
použito žádné protézy, jednalo se o zákrok typu myringoplastika . 

Data jsou rozdělena podle doby uplynulé od zákroku na dobu před operací, dobu 
měsíc po operaci a dobu šest měsíců po operaci u audiometrie vzdušné. U audiometrie 
slovní se jedná o dobu před operací, dobu tří měsíců po operaci a rok po operaci. 

Rozdělení podle věku pacientů prováděno nebude protože se jedná o homogenní 
skupinu. U stapedektomií je věkový průměr mužů 50,67 let se směrodatnou odchylkou 
10,95 let a u žen je věkový průměr 48,24 let se směrodatnou odchylkou 10,89 let. U 
tympanoplastik je věkový průměr mužů 44,28 let se směrodatnou odchylkou 16,62 let a 
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u žen je věkový průměr 46,67 let se směrodatnou odchylkou 14,64 let. 

7.2 Systém zpracování dat a jejich statistické hodnocení  

Zpracovávat se bude nejprve vzdušné audiometrie a to pomocí popisu vytvořených 
grafů, t-testu a hodnocení dle Fowlera. Dále bude hodnocena audiometrie slovní. Každé 
z těchto hodnocení bude provedeno u jednotlivých protéz. 

Získaná data budou hodnocena podle vytvořených grafů. Bude se jednat o hodnoty 
vzdušných audiometrií, ze kterých bude vytvořen  graf, na ose x měřené frekvence a na 
ose y dosažené hladiny intenzit. Nejvyšší citlivost pro řeč je na 125 Hz až 4000 Hz, 
proto bude popis grafů zaměřen především na tyto hodnoty. Dále pak je zajímavý střed 
(medián),  maxima a minima intenzity pro jednotlivé frekvence. 

Pro t-test bude použit program Statistika 10. Hodnoty pro statistiku budou brány ze 
vzdušných audiometrií. Na začátku testu budou zvoleny hypotézy: 

H0: Po operaci a po implantování protézy nedošlo ke zlepšení,  

H1: Po operaci a po implantování protézy došlo ke zlepšení. 

Hypotéza H0 zde bude vyvracena. Testové kritérium je 0,01 < p > 0,05. Leží-li ,,p‘‘ 
v tomto rozmezí, je zamítnuta hypotéza H0 a výsledek je statisticky významný a tedy 
platí hypotéza H1.  

Z hodnocení dle Fowlera bude vytvořen graf procentuální ztráty sluchu 
s hodnotami před operací, měsíc po operaci a šest měsíců po operaci na ose x a procent 
na ose y a budou popsány maxima, minima a mediány. Dále budou zhodnoceny počty 
pacientů v rámci procentuální ztráty sluchu a to zlepšení do 10 %, zlepšení o 10% a více 
a zhoršení oproti době před operací. Toto hodnocení se používá pro posudky, například 
celková ztráta sluchu dle Fowlera vyšší než 20% vylučuje řízení motorového vozidla 
podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. Další popis tohoto hodnocení by záležel na dané 
vyhlášce. 

U slovní audiometrie se hodnotí hladina intenzity potřebná k 50% srozumitelnosti. 
Jako v předchozích bodech bude i zde vytvořen graf, osa x doba uplynulá od zákroku a 
na ose y intenzita v dB potřebná pro 50% srozumitelnost. U slovní audiometrie je za  
úspěch operace považováno zlepšení o 10dB (10%) a více. Zhoršení o více jak 10dB 
(10%) a více je neúspěch operace. 5dB (5%) je rozptyl měřící techniky. 

 

7.2.1 Stapedektomie se zlatým pistonem Žemlička 0,4*4,5 mm 
Jak již bylo výše zmíněno, tento implantát byl použit celkem u 69 pacientů. Všichni tito 
pacienti trpěli otosklerózou a podstoupili operaci stapedektomii. 

• Hodnocení vzdušné audiometrie pomocí grafů 

Graf na obrázku 40 (viz.obr.40) popisuje rozložení sluchových prahů pacientů před 
operací. Střed intenzit pro všechny frekvence se pohybuje od 48 dB do 55 dB, což podle 
tabulky stavu sluchu v závislosti na velikosti ztrát v dB (viz tabulka 1) představuje 
střední nedoslýchavost. Největší rozptyl hodnot se nachází na 4000 Hz, kde je rozptyl 
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od 18 dB, normální sluch, do 98 dB, velmi závažné postižení sluchu.  

Hodnoty před operací pro piston Žemlička 0,4 * 4,5 mm
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Obrázek 40. Graf hodnot před operací pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

Další graf na obrázku 41 (viz. obr. 41) představuje změnu sluchových prahů 
pacientů měsíc po provedeném zákroku. Zde je vidět výrazná změna oproti stavu před 
operací hlavně na důležitých frekvencích od 125 Hz do 4000 Hz, kde se střed pohybuje 
kolem 35 dB. Naopak zhoršení je patrné na frekvencích 6000 Hz a 8000 Hz, kde se 
střed zvýšil oproti 52 dB před operací na 60 dB a 50 dB po operaci. 

Hodnoty měsíc po operaci pro piston Žemlička 0,4 * 4,5 mm
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Obrázek 41. Graf hodnot měsíc po operaci pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

Následující graf (viz obr. 42) představuje sluchové prahy 6 měsíců po operaci. Zde 
je patrné jisté další snížení intenzit, ale především jejich ustálení. Ke snížení intenzit 
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došlo opět na řečových frekvencích 125 Hz až 4000 Hz a to na střed kolem 32 dB, což 
představuje lehkou nedoslýchavost. Na frekvencích vyšších k velkým změnám nedošlo. 

Hodnoty 6 měsíců  po operaci pro piston Žemlička 0,4 * 4,5 mm
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Obrázek 42. Graf hodnot 6 měsíců po operaci pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

• T-testy vzdušné audiometrie 

Statistika vychází z rozdílů dat před operací a po operaci. Jednotlivé průměry jsou 
průměry hodnot, které vznikly odečtením hodnot intenzity určité frekvence před operací 
a po operaci, které ukazují zlepšení nebo zhoršení oproti nemocnému uchu před operací 
(viz.  tabulka 3).  

Červené hodnoty ,,p‘‘ z tabulky patří do testového kritéria 0,01 < p > 0,05, 
hypotéza H0 je zamítnuta. Platí hypotéza H1. Po stapedektomii a implantování protézy 
došlo ke zlepšení sluchu, tedy ke snížení prahu slyšení na frekvencích 125 Hz až 4000 
Hz. 

Černé hodnoty ,,p‘‘  z tabulky na frekvencích 6000 Hz a 8000 Hz nepatří do 
testového kritéria, proto je možné říct, že operace nepomohla ke zlepšení. Platí H0. 

Počty testovaných pacientů N na jednotlivých frekvencích se liší z důvodu 
neúplného souboru dat pro všechny pacienty. 

 

Tabulka 3. Tabulka výsledků T-testu pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 
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Druhá tabulka (viz. tabulka 4) vychází z rozdílů dat před operací a šest měsíců po 
operaci. 

Červené hodnoty ,,p‘‘ z tabulky jako v předchozím případě patří do testového 
kritéria, proto je opět zamítnuta hypotéza H0 a platí hypotéza H1. Po operaci došlo ke 
snížení prahu slyšení na frekvencích 125 Hz až 4000 Hz. 

Černé hodnoty ,,p‘‘ nespadají do testového kritéria, proto ke zlepšení na 
frekvencích 6000 Hz a 8000 Hz nedošlo. 

I zde se počty testovaných pacientů N na jednotlivých frekvencích liší z důvodu 
neúplného souboru dat pro všechny pacienty. 

 

Tabulka 4. Tabulka výsledků T-testu pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

• Hodnocení vzdušné audiometrie dle Fowlera 

Graf (viz obr. 43) ukazuje procentuální ztrátu sluchu dle Fowlera od doby před operací 
až po dobu 6 měsíců po zákroku. Před operací se sluchové ztráty pacientů pohybovaly 
od 25% do 90% se středem 56,6 %. Měsíc po zákroku došlo ke zlepšení, minimum 
5,8%, maximum 75,5 % a střed 28,7 %. Za dalších 5 měsíců se hodnoty ve středu snížili 
na 22,75 %, minima a maxima se pohybují od 7% do 77,3%. 

Měsíc po operaci zlepšení do 10% nastalo u 7 pacientů, zlepšení o více jak 10 % je 
u 32 pacientů a zhoršení je u pacientů 2. Největší zlepšení je až o 55%. Tato data se 
týkají pouze 41 pacientů, kteří měli ucelená data pro hodnocení. 

Šest měsíců po operaci se zlepšili 4 pacienti do 10% ztráty sluchu, nad 10% ztráty 
sluchu 32 pacientů, největší zlepšení bylo o 56,4%, zhoršení nastalo u 1  pacienta. 
Celkový počet pacientů s ucelenými daty pro toto hodnocení bylo 37. 
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Hodnoty dle Fowlera 
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Obrázek 43. Graf hodnot ztráty sluchu dle Fowlera pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

• Hodnocení slovní audiometrie 

Jak je vidět z grafu (viz obr. 44) je srozumitelnost před operací výrazně snížena, tedy 
hladina intenzity v maximu dosahuje až k 90 dB, minimum k 45 dB, střed se pohybuje 
okolo 60 dB. Po operaci se srozumitelnost výrazně zlepšila, střed 45 dB, minimum 
25dB a maximum 65 dB. Toto snížení intenzit přetrvává i rok po operaci. 

Zlepšení více jak o 10 dB měsíc po operaci dosáhlo 91,5% pacientů, zhoršení, a to 
o 15dB pouze jeden pacient, tedy 2,1% pacientů a bez zlepšení 5 pacientů, což je 10,6% 
pacientů. Data jsou bohužel neúplná, a proto je počítáno pouze s 49 pacienty místo 
s původními 69. 

Rok po operaci jsou hodnoty následné : Zlepšení více jak o 10 dB 90,1%, zhoršení 
pouze u jednoho pacienta, tedy 4,5% a bez zlepšení také jeden pacient, tedy 4,5%. Data 
rok po operaci jsou také neúplná, počítá se tedy pouze s 22 pacienty. 
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Hodnoty slovních audiometrií
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Obrázek 44. Graf hodnot slovních audiometrií pro piston Žemlička 0,4*4,5 mm 

7.2.2 Stapedektomie se zlatým pistonem Žemlička 0,6*4,5 mm 
Tento implantát byl použit u 44 pacientů, kteří trpěli otosklerózou. 

• Hodnocení vzdušné audiometrie pomocí grafů 

Situace sluchových prahů před operací je znázorněna na grafu (viz obr. 45). Střed se 
pohybuje kolem hodnot 45 dB až 60 dB, tedy středně těžké postižení sluchu. Největší 
výkyvy hodnot opět představuje frekvence 4000 Hz, zde se nachází intenzity zvuku 
v rozmezí 18 až 90 dB. 

Hodnoty před operaci pro piston Žemlička 0,6 * 4,5 mm
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Obrázek 45. Graf hodnot před operací pro piston Žemlička 0,6*4,5 mm 
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Další graf (viz. obr. 46) představuje rozmezí sluchových prahů měsíc po operaci. 
Zřejmé je výrazné snížení hladin intenzit především v oblasti řečových frekvencí 125 
Hz až 2000 Hz a to na střed 30 dB. Další řečová frekvence 4000Hz se téměř nezměnila, 
to platí i pro frekvence zbylé. 

Hodnoty měsíc po operaci pro piston Žemlička 0,6 * 4,5 mm
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Obrázek 46. Graf hodnot měsíc po operaci pro piston Žemlička 0,6*4,5 mm 

Poslední graf této série (viz. obr. 47) naznačuje situaci 6 měsíců po operaci. Došlo 
k ustálení hodnot na nižších intenzitách především již ve zmíněných oblastech 125 Hz 
až 2000 Hz (střed na 20, 25 a 30 dB) až na pár extrémních hodnot. V oblastech 4000 Hz 
a výš nastalo také menší snížení hladin intenzit. 

Hodnoty 6 měsíců  po operaci pro piston Žemlička 0,6 * 4,5 mm
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Obrázek 47. Graf hodnot 6 měsíců po operaci pro piston Žemlička 0,6*4,5 mm 

• T-testy vzdušné audiometrie 
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Hodnoty použité pro T-test vychází z rozdílů dat před operací a po operaci. Jednotlivé 
průměry jsou průměry hodnot, které vznikly odečtením hodnot intenzity určité 
frekvence před operací a po operaci (viz tabulka 5). 

Hodnoty ,,p‘‘ na frekvencích 125 Hz až 4000 Hz a na 8000 Hz spadají do testového 
kritéria 0,01 < p > 0,05. Z toho vyplývá, že hypotéza H0 je zamítnuta a platí hypotéza 
H1, tedy operace i implantát pomohly snížit sluchový práh. 

Hodnota ,,p‘‘ na frekvenci 6000 Hz do kritéria nespadá. Zákrok ani implantát pro 
tuto frekvenci nezlepšil práh slyšení, platí H0. 

 

Tabulka 5. Tabulka výsledků T-testu pro piston Žemlička 0,6*4,5 mm 

T- test pro rozdíly hodnot před operací a šest měsíců po operaci (viz. tabulka 6) 
dopadli stejně jako v předchozím t-testu v tabulce 5.  

 

Tabulka 6. Tabulka výsledků T-testu pro piston Žemlička 0,6*4,5 mm 

• Hodnocení vzdušné audiometrie dle Fowlera 

Sluchové ztráty pacientů před operací, měsíc a šest měsíců po operaci jsou znázorněny 
na grafu (viz obr. 48). Před operací se střed pohyboval kolem 50% s minimem 23,7% a 
maximem 76,7%. Po operaci se sluchové ztráty výrazně snížily na střed 25,55% a za 
dalších 5 měsíců dokonce na 16,4% i když s jistými výkyvy.  

Měsíc po operaci je pacientů se záznamy pro toto hodnocení pouze 37. Z toho se o 
10%  sluchově zlepšili 4 pacienti, nad 10% se zlepšilo 33 pacientů a to až o 70,9%. U 
žádného pacienta nebylo zaznamenáno zhoršení sluchu. 

Šest měsíců po operaci je pacientů se záznamy pro toto hodnocení 41. Z toho se o 
10% nezlepšil nikdo, zlepšení sluchu  nad 10% je u 37 pacientů, největší zlepšení 
sluchu  bylo o 76,7%. Ke zhoršení dospěli 4 pacienti. 
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Hodnocení dle  Fowlera
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Obrázek 48. Graf hodnot ztráty sluchu dle Fowlera pro piston Žemlička 0,6*4,5 
mm 

• Hodnocení slovní audiometrie 

Snížená srozumitelnost před operací se pohybuje kolem středu 60dB s celkovým 
rozmezím od 35dB do 85dB (viz. obr. 49). Po operaci je z grafu patrné zlepšení (střed 
na 40dB a 35dB) i když s extrémy, které ukazují na neúspěšnost zákroku u některého 
z pacientů. 

Zlepšení o více jak 10 dB měsíc po operaci je u 28 pacientů z 34, tedy u 82,4% (u 
všech pacientů, kteří jsou zahrnuti ve skupině stapedektomií není k dispozici slovní 
audiogram). Ke zhoršení došlo u 3 pacientů tedy u 8,8%, u jednoho z nich až o 60 dB. 
Pacienti, kterým se sluch ani nezlepšil ani nezhoršil jsou 3, také 8,8%. 

Rok po operaci jsou záznamy slovních audiometrií pouze u 17 pacientů. Zlepšení 
sluchu dosáhlo 13 z nich, zhoršení jeden a to znovu o již zmíněných 60 dB. Stejné 
výsledky mají zbylí 3 pacienti. 
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Hodnoty slovních audiometrií

 Medián 
 25%-75% 
 Min-Max 
 Extrémy

před operací
3 měsíce po operaci

rok po operaci
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

In
te

n
zi

ta
 v

 d
B

 

Obrázek 49. Graf hodnot slovních audiometrií 

7.2.3 Stapedektomie s titanovým pistonem Kurz 0,4*4,5 mm 
Tato protéza byla použita pouze u 5 pacientů, u kterých je i nedostatek dat, z tohoto 
důvodu zde nebude provedeno hodnocení vzdušné audiometrie pomocí grafů ani t-test. 

• Hodnocení dle Fowlera 

Před operací je z grafu pozorovatelná výrazná ztráta sluchu, o tom vypovídají, střed 
60,15%, minimum 40,2% a maximum 98,9%. Znatelný pokles je viditelný až 6 měsíců 
po zákroku: střed 42,9%, minimum 7,8% a maximum 77,1%. 

Měsíc i šest měsíců po operaci se všichni pacienti zlepšili o více než 10%. 
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Hodnocení dle  Fowlera
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Obrázek 50. Graf hodnot ztráty sluchu dle Fowlera pro piston Kurz 0,4*4,5 mm 

• Hodnocení slovní audiometrie  

Pro nedostatek dat  budou hodnoceny pouze doby před operací a tři měsíce po operaci. 
Před zákrokem je srozumitelnost velmi snížena, střed 70 dB, minimum 55 dB a 
maximum 90 dB. Po zákroku došlo ke zlepšení  o 10 dB u 4 pacientů z 5, jeden zůstal 
na téměř stejné hodnotě jako před operací. 

Hodnoty slovních audiometrií
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Obrázek 51. Graf hodnot slovních audiometrií pro piston Kurz 0,4*4,5 mm 
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7.2.4 Tympanoplastika s PORPem (parcial ossicular replacement 
prothesis) 
Této protézy bylo použito u 37 pacientů. 

• Hodnocení vzdušné audiometrie pomocí grafů 

Graf hodnot před operací ukazuje střed intenzit pro všechny frekvence na 37 dB až 52 
dB (viz. obr. 52). Na všech frekvencích je velmi velký rozptyl hodnot, který se 
pohybuje od minima 10 dB až k maximu 92 dB, tedy od normálního sluchu až po velmi 
závažné postižení sluchu. Sledované frekvence 125 Hz až 4000 Hz jsou nejvíce 
zastoupeny od 20 dB do 55 dB. 

 

Hodnoty před operací pro PORP
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Obrázek 52. Graf hodnot před operací pro PORP 

Po operaci se hodnoty pohybují kolem středu 27 dB až 40dB (viz. obr. 53), což  
ukazuje zlepšení na frekvencích 125 Hz až 4000 Hz, nejvíce spadají do hladin intenzit 
20 dB až 40 dB. Nejvyšší a nejnižší hodnoty hladin intenzit jsou stále ve velkém 
rozmezí od 10dB až do 92dB. 
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Hodnoty měsíc po operaci pro PORP
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Obrázek 53. Graf hodnot měsíc po operaci pro PORP 

Jako u všech ostatních implantátů nastává po šesti měsících po zákroku snížení 
hodnot a také  jejich ustálení (viz. obr 54). Střed klesl až na 25 dB až 30 dB v rozmezí 
125 Hz až 2000 Hz. Na ostatních frekvencích se objevují jen nepatrné změny. 

Hodnoty 6 měsíců  po operaci pro PORP
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Obrázek 54. Graf hodnot 6 měsíců po operaci pro PORP 

• T-test 

Hodnoty pro T-test jsou rozdíly před a měsíc po operaci (viz. tabulka 7). Výsledek ,,p“ 
pro frekvence 125 Hz až 2000 Hz patří do testového kritéria 0,01 < p > 0,05 a proto je 
zamítnuta hypotéza H0 a platí H1. Operace i implantát pomohly ke snížení prahu 
slyšení. 
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Ostatní ,,p“ na frekvencích 4000 Hz až 8000 Hz do kritéria nespadají a tudíž H0 
být zamítnuta nemůže. Operace ani implantát nepomohly ke zlepšení sluchu na těchto 
frekvencích. 

 

Tabulka 7. Tabulka výsledků T-testu pro PORP 

Druhá tabulka (viz. tabulka 8) představuje hodnoty před operací a šest měsíců po 
operaci. Hypotéza H0 je zamítnuta pro ,,p“ na frekvencích 125 Hz až 1000 Hz a platí 
H1, kde operace stejně jako v předchozím případě pomohla. Naopak na frekvencích 
2000 Hz až 8000 Hz ke snížení sluchového prahu nedošlo, proto platí H0. 

 

Tabulka 8. Tabulka výsledků T-testu pro PORP 

• Hodnocení dle Fowlera 

Sluchové ztráty pacientů před operací, měsíc a šest měsíců po operaci jsou znázorněny 
na grafu (viz obr.55). Před operací se střed pohyboval kolem 33% s minimem 2,1% a 
maximem 90,8%. Po operaci se sluchové ztráty snížily na střed 22,65% a za dalších 5 
měsíců došlo k mírnému nárůstu sluchových ztrát na 25 %.  

Měsíc po operaci je pacientů se záznamy pro toto hodnocení 36. Z toho se o 10% 
zlepšil sluch u 7 pacientů, nad 10%  u 22 pacientů a to až o 66,5%. Sluch se nezhoršil u 
žádného z pacientů. 

Šest měsíců po operaci je pacientů se záznamy pro toto hodnocení pouze 25. Z toho 
se o 10% zlepšil sluch 8 pacientům, nad 10% se zlepšilo 11 pacientů, nejvyšší zlepšení 
sluchu bylo o 55,4%. Ke zhoršení dospělo 6 pacientů. 
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Hodnocení dle  Fowlera
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Obrázek 55. Graf hodnot ztráty sluchu dle Fowlera pro PORP 

• Hodnocení slovní audiometrie 

50% srozumitelnost před operací, tři měsíce po a rok po operaci ukazuje tento graf (viz 
obr. 56). Snížená srozumitelnost před operací se pohybuje kolem středu 50dB 
s celkovým rozmezím od 30 dB do 80 dB. Po operaci je patrné zlepšení i celkový posun 
hladin intenzit k nižším hodnotám, což ukazuje střed 40 dB a nejnižší hodnota 25 dB. 
Po roce se střed intenzit ještě snížil na 40 dB. Celkově lze pozorovat zlepšení 
srozumitelnosti. 

Zlepšení o více jak 10 dB měsíc po operaci je u 20 pacientů z 30, tedy u 66,7 % (u 
všech pacientů, kteří jsou zahrnuti ve skupině tympanoplastik - PORP není k dispozici 
slovní audiogram). Ke zhoršení došlo u 2 pacientů tedy u 6,7%. Pacientů, kteří se ani 
nezlepšili ani nezhoršili je 8,  26,7%. 

Rok po operaci jsou záznamy slovních audiometrií pouze u 16 pacientů. Ke 
zlepšení došlo u 10 z nich, ke zhoršení u dvou. Stejné výsledky mají zbylí 4 pacienti. 
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Hodnoty slovních audiometrií
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Obrázek 56. Graf hodnot slovních audiometrií pro PORP 

 

7.2.5 Tympanoplastika s TORPem (total ossicular replacement 
prothesis) 
Této protézy bylo použito pouze u 3. pacientů. Kvůli nedostatku pacientů a také dat u 
těchto pacientů bude zhodnocena pouze slovní audiometrie, která se považuje za 
nejdůležitější, protože ukazuje 50% srozumitelnost lidské řeči. 

Ke zlepšení  tři měsíce po operaci došlo u všech tří pacientů a to o 10 dB. Rok po 
operaci je záznam pouze u jednoho z pacientů, u něho došlo ke zlepšení o 5 dB, což se 
nepovažuje za úspěch (viz tabulka 9). 

 

 

Slovní audiogram v dB 

Před operací Měsíc po operaci 6 měsíců po operaci 

60 50 není 

60 50 55 

65 55 není 

Tabulka 9. Tabulka naměřených hodnot slovní audiometrie pro PORP 
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8 ZÁVĚR 
V práci je podán stručný přehled anatomie ucha, sluchových funkcí, nemocí a vad 
postihujících sluchové ustrojí. Dále jsou uvedeny první nápady implantátů a jejich 
materiálů, jsou zde popsány středoušní implantáty používané v dnešní době a 
nejmodernější operační postupy. Popsána je zde i příslušná legislativa a reakce 
organismu na implantát. 

Praktická část se skládala ze sběru klinických dat a jejich statistického 
vyhodnocení. Získaná data obsahovala dva typy operací, konkrétně stapedektomii a 
tympanoplastiku. Celkem se jednalo 169 pacientů, tedy 169 operací, z toho 124 
stapedektomií a 45 tympanoplastik. Téměř ke každému pacientovi byla získána vzdušná 
audiometrie a slovní audiometrie pro postižené ucho před operací, po operaci a tři 
měsíce po operaci, dále pak i operační záznam jednotlivých pacientů.  

Pro hodnocení tohoto souboru dat bylo nutné rozdělit stapedektomie a 
tympanoplastiky do skupin podle použitých implantátů. Vzniklo celkem pět skupin: 
Zlatý piston Žemlička 0,4 * 4,5 mm, zlatý piston Žemlička 0,6 * 4,5 mm a titanový 
piston Kurz 0,4 * 4,5 mm u stapedektomií, částečná náhrada PORP (parcial ossicular 
replacement prothesis) a celková náhrada TORP (total ossicular replacement prothesis) 
u tympanoplastik. Dále bylo potřeba vytvořit systém zpracování dat, který je popsán 
v kapitole 7.2. Podle tohoto systému byly vytvořeny grafy vzdušných audiometrií, grafy 
hodnocení sluchové ztráty dle Fowlera, grafy slovních audiometrií a  t-testy. 

U stapedektomií t-testy prokázali jednoznačné snížení sluchového prahu po operaci 
zejména na řečových frekvencích 125 Hz až 4000 Hz u protézy typu Žemlička 0,4 * 4,5 
mm. U protézy typu Žemlička 0,6 * 4,5 mm nastalo zlepšení i u vysoké frekvence na 
8000 Hz. Zlepšení sluchu také potvrzují vytvořené grafy, jak vzdušné audiometrie a 
graf sluchových ztrát dle Fowlera, tak grafy slovní audiometrie, které jsou zvláště 
dobrým ukazatelem zlepšení, protože představují hodnoty 50% srozumitelnosti a též 
reprodukovatelnosti lidské řeči. 

U implantátu typu Kurz 0,4 * 4,5 mm byl nedostatek dat pro hodnocení pomocí t-
testu. Tato protéza byla použita pouze v pěti případech, přesto je z vytvořených grafů 
možné konstatovat, že i tento implantát přispěl ke snížení sluchového prahu. 

T- testy u tympanoplastik, přesněji u protézy typu PORP také dokázali snížení 
sluchového prahu na řečových frekvencích 125 Hz až 2000 Hz. I zde tento výsledek 
grafy vzdušných i slovních audiometrií a také graf hodnocení dle Fowlera potvrzují. 

Protéza typu TORP byla implantována pouze třem pacientům. U těchto pacientů 
byly k dispozici pouze slovní audiometrie pro dobu měsíc po operaci. U všech tří 
pacientů došlo ke zlepšení o 10 dB, což znamená úspěch, ale nelze tento implantát více 
statisticky zhodnotit. 

Celkově je možné říci, že implantáty pomáhají snížit práh slyšení na řečových 
frekvencích 125Hz až 2000 Hz, popřípadě až na 4000 Hz. Hladiny intenzit na vyšších 
frekvencích jako jsou 6000 Hz a 8000 Hz snížit neumí. Důvodem je, že protéza 
nedokáže plně nahradit kloubní spojení středoušních kůstek, kladívka, kovadlinky a 
třmínku. Zejména posazení třmínku vůči kovadlince, který svírá úhel 45 stupňů a který 
umožňuje přenos i vysokých frekvencí. 
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Dalším úkolem bylo porovnání výsledků klinických dat s dostupnými údaji v ČR 
nebo ve světě. Tento bod nelze splnit kvůli různým způsobům hodnocení v bakalářské 
práci a v nemocnici v Karviné, která byla ochotná poskytnout data k porovnání. Zde 
měli data i kostního vedení a vzdušné audiometrie neoperovaného ucha, z kterých 
vytvořili indexy podle příslušných vzorců. Hodnoty těchto indexů nemohou být 
srovnány s t-testy a grafy. 



 

 55 

LITERATURA

[1] ČERNÝ, Ervín; BETKA, Jan. Atlas chirurgie hlavy a krku. 1 díl. Praha : [s.n.], 1996.  
189 s. 

[2] HOLIBKOVÁ, Alžběta ; LAICHMAN, Stanislav. Přehled anatomie člověka. 4. vydání. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 140 s. ISBN 80-244-1480-5 

[3] HYBÁŠEK, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. První vydání. Praha : Galén a Univerzita 
Karlova v Praze, 1999. 213 s. ISBN 80-7262-017-7, 80-7184-949-9. 

[4] ČERNÝ, Ján. Špeciálná chirurgia : 4 Chirurgia krku a hlavy. Žilina : Žilinská tlačiareň, 
1995. 492 s. ISBN 80-217-0471-3. 

[5] VOKURKA, Martin ; HUGO, Jan. Praktický slovník medicíny. 8. rozšířené vydání. Praha 
4 : MAXDORF, 2007. 518 s. ISBN 978-80-7345-123-3. 

[6] NOVOTNÝ, Ivan ; HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 3.,rozšířené a upravené vydání. 
Praha : Fortuna, 2005. 239 s. ISBN 80-7168-819-3. 

[7] Otoryhinolaryngology. Omice (CZ): Žemlička,vývoj a výroba implantátů, 2003 

[8] Přednáška. Omice (CZ): Žemlička,vývoj a výroba implantátů, 2003 

[9] Das Hör- und Gleichgewichtsorgan. Heninig Arzneimittel, Flörsheim am Main, 2003 

[10] MARTINOVÁ, Lenka. Polymery a reakce v organismu [online]. 2008, [cit.2011-16-02] 
Dostupné z: <http://www. ft.vslib.cz/depart/knt/web/index.php >. 

[11] HRAZDIL, Jiří.Technické normy [online].01.03.2011[23-2-2011].                    
Dostupné z:<http://shop.normy.biz >. 

[12] KONEČNÁ, Jana. Jak podnikat [online]. 8.1.2010 [cit.2011-16-02].  
 Dostupné z: < http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php>. 

[13] HRAZDIRA, Ivo; MORNSTEIN, Vojtěch; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Základy biofyziky a 
zdravotnické techniky. Brno : Neptun, 2006. 312 s. ISBN 80-86850-01-3.   

[14] Audiogram. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 
Wikipedia Foundation, únor 2007, last modified on 17. 1. 2011 [cit. 2011-04-16]. 
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiogram>. 

[15] Základy fyziologické akustiky, audiometrie[online] [cit.2011-15-04]. 
Dostupné z: < ulb.upol.cz/praktikum/audnav.pdf>. 
 

[16] KOLÁŘOVÁ, Jana. Podpora sluchu a zraku [online] 3.4.2011[cit.2011-15]. 
Dostupné z:      
<https://www.vutbr.cz/elearning/file.php/97942/Prednasky/atpt_9_podpora_sluchu
_zraku_tisk.pdf>.  

 
 



 

 56 5

SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
ATT Atikoantrotomie 

ORL Otorinolaryngologie 

PORP Parcial ossicular replacement prothesis 

TORP Total ossicular replacement prothesis 

DIČ Daňové identifikační číslo 

ČR           Česká republika 

MZ ČR     Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

IČZ Identifikační číslo zdravotnického zařízení 

dB  Decibel (jednotka hladiny intenzity zvuku) 

Hz Hertz (jednotka frekvence) 
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A LEGISLATIVA 

A.1 Dotazník 

 

STŘEDOUŠNÍ PROTÉZY - DOTAZNÍK 

Vážený pane přednosto, primáři, 

 

dovoluji si touto cestou, požádat Vás o vyjádření Vašich zkušeností při 
implantacích středoušních protéz a ušních ventilačních trubic na Vašem pracovišti 
odpovědí na  několik otázek.Velice bychom uvítali i volně napsaný stručný popis 
potíží, se kterými jste se setkal při práci s kterýmkoliv typem námi vyráběné 
protézy či ventilační trubice. 

 

1. Jak hodnotíte obal protézy?     
jako                                                       dobrý                  uspokojivý                   

nevyhovující 

                                                                                                  

                                                                                                  ANO                    NE 

2.  Jsou srozumitelné informace na obalu?                         

  

2. Jsou dobře čitelné i malé texty?               
                                                                                                   

3. Vyhovuje Vám velikost obalu?                 
                                                                                                   

4. Je barevné provedení pro Vás příjemné?  
                                                                                                   

5. Činí otevření vnější krabi čky obtíže? 
                                                                                                   

6.  Jak Vám vyhovuje škála velikostí?                    Vyhovuje           Nevyhovuje 
                                                                                                                

7. Jak Vám vyhovuje materiál protézy?                 Vyhovuje             Nevyhovuje 
                                                                                                           

8. Je opracování protézy namáhavé? 
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9.  Používáte k opracování frézu? 
                                                                                                                    

10.  Je pro Vás  mikroskopický pohled na protézu příjemný 
                                                                                                                   

11. Jakých výsledků v % dosahujete při obnově sluchu? 
 

12.  Vadí Vám nutnost úpravy délky protézy 
                                                                                                                      

13.  Vaše poznatky a návrhy na vylepšení stávajících protéz. 
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A.2 Kalibrace 
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B ZDROJOVÁ DATA 

B.1 Zdrojová_data      Excel.xls 


