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Abstrakt 
Úvod: Biologická zpětná vazba (biofeedback) na podkladě senzorické substituce představuje 

nový přístup v rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy. Přístroj BrainPort je založen na 

elektrotaktilní stimulaci jazyka (ESJ). Tato inovativní technologie byla primárně vyvinuta pro 

pacienty s periferními vestibulárními lézemi, kteří po absolvování konvenční terapie 

nedosáhli uspokojivé kompenzace. ESJ má perspektivní využití i v terapii centrálních 

vestibulárních poruch. V naší práci se zabýváme účinky terapie s přístrojem BrainPort na 

rovnováhu u pacientů s degenerativní cerebelární ataxií. Zajímá nás, zda její efekt přetrvává 

měsíc po ukončení rehabilitačního programu. 

Metody: Metodiku jsme uplatnili u 6 pacientů s degenerativní cerebelární ataxií 

verifikovanou klinickým vyšetřením, posturografií a genetickým vyšetřením nebo verifikací 

cerebelární léze dle MRI. Pacienti absolvovali 12denní intenzivní rehabilitační program 

s přístrojem BrainPort. Terapie byly prováděny 2krát denně. Náplní byl nácvik stability, kdy 

se pacienti učili vhodnou posturální korekcí udržet signál na středu jazyka. Pro zhodnocení 

efektu terapie jsme použili posturografické vyšetření, standardizované klinické testy - 

BESTest, Dynamic Gait Index (DGI) a standardizované dotazníky - The Activities-Specific 

Balance Confidence Scale (ABC) a Dizzines Handicap Inventroy (DHI). Vyšetření bylo 

provedeno před začátkem terapie, na jejím konci a měsíc po ukončení rehabilitace. 

Výsledky: Práce prokazuje, že po ukončení programu dochází ke zlepšení rovnováhy. Naše 

studie nepotvrdila přetrvání pozitivního vlivu měsíc po ukončení terapie.  

Závěr : Potvrdili jsme možnost ovlivnění rovnováhy u pacientů s degenerativní cerebelární 

ataxií. Úloha rehabilitace v terapii mozečkových lézí je stále diskutabilní a je třeba dalších 

studií. Bylo by vhodné náš výběr rozšířit o další pacienty a srovnávat vliv terapie pomocí ESJ 

s výsledky klasického balančního tréninku bez BrainPortu.  
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Abstract 

Introduction:  Biofeedback based on sensory substitution is a new method to treat patients 

with postural disorders. BrainPort provides tongue electrotactile stimulation. This innovative 

technique was developed for vestibular dysfunction of peripheral origin. Primarily for patients 

who had no benefits from conventional rehabilitation. Tongue electrotactile stimulation seems 

to be useful for central vestibula dysfunction as well. We are dealing with effect of BrainPort 

in therapy of degenerative cerebellar ataxia. We are interested in whether the effects persist 

for one month after the rehabilitation program. 

Methods: The methods are applied in 6 patients with degenerative cerebellar ataxia, verified 

by clinical testing, posturography, and genetic testing or verification of cerebellar lesions by 

MRI. Patients underwent an 12-day intensive rehabilitation program with BrainPort. 

Treatment was carried out 2 times a day. Patients were learning appropriate postural 

corrections to maintain signal in the middle of the tongue. To assess the effect of therapy we 

used posturography, standardized clinical tests – BESTest, Dynamic Gait Index (DGI) and 

standardized questionnaires - The Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC) and 

Dizzines Inventroy Handicap (DHI). The examination was performed before therapy, at the 

end and after month. 

Results: This work shows that there is balance improvement after the program. Our study 

didn′t affirm positive effect one month after treatment. 

Conclusion: We confirmed the possibility of influencing the balance in patients with 

degenerative cerebellar ataxia. The role of physiotherapy in the treatment of cerebellar lesions 

is still controversial and needs further studies. It would be appropriate to expand our selection 

of other patients and to compare the effect of therapy with ESJ with the results of classical 

training without BrainPort. 

 

Keywords 

Biofeedback, Sensory substitution, cerebellar ataxia, postural disorders, tongue electrotactile 

stimulation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením as. Mgr. Ondřeje 

Čakrta, uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky. 

Dále prohlašuji, že stejná práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného akademického 

titulu. 

 
 
 
 
 
V Praze dne  …………………               Tereza Svojítková 
 
        ……………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce as. Mgr. Ondřeji Čakrtovi za cenné 

rady, připomínky, za motivaci a za vytvoření podmínek umožňujících realizaci práce. Dále 

bych chtěla poděkovat zaměstnancům neurologické kliniky dospělých FN Motol, jmenovitě 

MUDr. Martinovi Vyhnálkovi, za spolupráci při vyšetřování a hospitalizaci pacientů stejně 

jako za poskytování potřebné lékařské dokumentace. V neposlední řadě děkuji Doc. 

Vladimíru Rogalewiczovi, CSc. a Bc. Zdeňkovi Rogalewiczovi za laskavou pomoc při 

statistickém zpracování dat. 



Obsah  

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .............................................................................................................................. 8 

ÚVOD ................................................................................................................................................................................. 9 

1 PŘEHLED POZNATK Ů ...................................................................................................................................... 10 

1.1 ŘÍZENÍ ROVNOVÁHY, UDRŽENÍ STABILITY ........................................................................................................... 10 
1.2 VYŠETŘENÍ STABILITY  ......................................................................................................................................... 11 

1.2.1 Klinické vyšetření ...................................................................................................................................... 11 
1.2.2 Klinické testy, standardizované dotazníky ................................................................................................. 12 
1.2.3 Posturografické vyšetření .......................................................................................................................... 16 
1.2.4 Lokalizace patologické léze mozečku dle posturografického vyšetření ..................................................... 18 

1.3 ANATOMICKÉ ROZDĚLENÍ MOZEČKU ................................................................................................................... 20 
1.4 FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ A FUNKCE MOZEČKU .......................................................................................................... 20 

1.4.1 Vestibulocerebellum .................................................................................................................................. 21 
1.4.2 Spinocerebellum ........................................................................................................................................ 22 
1.4.3 Pontocerebellum ....................................................................................................................................... 23 

1.5 CEREBELÁRNÍ SYNDROMY ................................................................................................................................... 24 
1.6 PORUCHA OKULOMOTORIKY ............................................................................................................................... 25 
1.7 MOZEČEK A KOGNICE .......................................................................................................................................... 25 
1.8 MOZEČKOVÁ A SENZORICKÁ ATAXIE................................................................................................................... 27 

1.8.1 Mozečková ataxie ...................................................................................................................................... 27 
1.8.2 Senzorická ataxie ...................................................................................................................................... 28 
1.8.3 Diagnostika cerebelárních ataxií .............................................................................................................. 29 
1.8.4 Hodnocení ataxie pomocí dotazníků ......................................................................................................... 31 
1.8.5 Terapie pacientů s cerebelární ataxií ........................................................................................................ 33 

1.9 SENZORICKÁ SUBSTITUCE A BIOLOGICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA (BIOFEEDBACK).......................................................... 36 
1.9.1 Brain Port ................................................................................................................................................. 38 
1.9.2 Princip účinku terapie s BrainPortem ....................................................................................................... 40 
1.9.3 Neuroplasticita .......................................................................................................................................... 41 

2 CÍLE A HYPOTÉZY ............................................................................................................................................ 43 

2.1 CÍL PRÁCE ........................................................................................................................................................... 43 
2.2 HYPOTÉZY ........................................................................................................................................................... 43 

3 METODIKA .......................................................................................................................................................... 45 

3.1 PACIENTI ............................................................................................................................................................. 45 
3.2 METODY MĚŘENÍ ................................................................................................................................................. 46 
3.3 REHABILITA ČNÍ PROGRAM ................................................................................................................................... 46 
3.4 STATISTICKÁ ANALÝZA  ....................................................................................................................................... 47 

4 VÝSLEDKY ........................................................................................................................................................... 49 

4.1 POSTUROGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ........................................................................................................................... 49 
4.2 KLINICKÉ TESTY A DOTAZNÍKY  ........................................................................................................................... 50 

5 DISKUZE ............................................................................................................................................................... 53 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................................................ 58 

REFERENČNÍ SEZNAM .............................................................................................................................................. 60 

PŘÍLOHY ........................................................................................................................................................................ 70 



Seznam použitých zkratek 
ABC    Activities – specific and Balance Confidence Scale 

AD    Autosomálně dominantní 

AD SCA   Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 

ADT    Adaptation Test 

AP    Antero-posteriorní  

AR    Autosomálně recesivní 

BARS    Brief Ataxia Rating Scale 

BBS    Berg Balance Scale 

CCAS    Cerebellar Cognitive Affective Syndrome 

CNS    Centrální nervový systém 

COM    Center of Body Mass 

COP    Center of Foot Pressure 

CTSIB    Clinical Test of Sensory Interaction and Balance 

DGI    Dynamic Gait Index 

DHI    Dizziness Handicap Inventory 

EMG    Elektromyografie 

ESJ    Elektrotaktilní stimulace jazyka 

FA    Friedreichova ataxie 

FARS    Friedrich′s Ataxia Rating Scale 

ICARS   International Cooperative Ataxia Rating Scale 

IDCA    Idiopatická cerebelární ataxie 

LOS    Limits of Stability 

MCT    Motor Control Test 

mCTSIB   Modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance 

ML    Medio-laterální  

MRI    Magnetic Resonance Imaging 

OO    Otevřené oči 

RF    Retikulární formace 

SARA    Scale for Assessment and Rating of Ataxia 

SCA    Spinocerebelární ataxie 

SOT    Sensory Oganisation Test 

TRH    Thyrotropin-releasing hormone, tyreotropin uvolňující hormon 

ZO    Zavřené oči 
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ÚVOD 
 Diplomová práce se věnuje možnostem využití biologické zpětné vazby u pacientů 

s degenerativní cerebelární ataxií formou ESJ. Senzorické substituce je v rehabilitaci poruch 

rovnováhy novou metodou. V popředí zájmu, zatím především experimentálního, je od 90. let 

minulého století. Dobrých výsledků dosahuje v terapii pacientů s periferními vestibulárními lézemi. 

Je opakovaně prokazováno, že biofeedback pomocí ESJ poskytuje aditivní informace o poloze 

hlavy v prostoru, které mozek dokáže využít a zpracovat. Objevují se úvahy o možnostech 

ovlivnění centrálních vestibulárních lézí, kam patří i různé formy cerebelární ataxie. Inovativní 

technologii na poli senzorické substituce představuje přístroj BrainPort. Tato studie se šesti pacienty 

zkoumá účinnost terapie s BrainPortem na rovnováhu. Konkrétně nás zajímá, zda její efekt 

přetrvává i měsíc po jejím ukončení.  

Téma jsem si zvolila především proto, že mě zajímá, zda je poškození mozečku pro 

rehabilitaci skutečně tak limitujícím faktorem, jak se obecně předpokládá. Zároveň mě zaujal 

princip biologické substituce a jeho možnosti využití pravě ve fyzioterapii.  
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1 Řízení rovnováhy, udržení stability 

Zajištění stabilní polohy těla je základem veškeré další volní i mimovolní motoriky. 

Posturální funkci zajišťují primárně axiální svaly trupu a pletencové svalstvo. Oba tyto celky mají 

své motoneurony na transverzálním průřezu míchy uloženy mediálněji oproti motoneuronům svalů 

distálních částí končetin. „Hlavní dráhy mozkového kmene, které se podílejí na udržování polohy 

a koordinaci, jsou tractus rubrospinalis, reticulospinalis, tectospinalis a vestibulospinalis…“ (Mareš, 

J. in Ganong, 2001, s. 209). Pro udržení vzpřímeného stoje proti gravitaci jsou důležité vzpřimovací 

a postojové reflexy. „Zajišťování polohy těla má reflexní charakter (opěrná motorika=reflexní 

motorika). Primárně je řízeno hybnými centry mozkového kmene, především retikulární formací 

(RF), a vestibulárními jádry, a to prostřednictvím koordinace polohových, postojových 

a vzpřimovacích reflexů“ (Trojan, S. et al., 2005, s. 44).  

Udržování rovnováhy a mechanizmy zajišťující posturální kontrolu již nejsou chápány jen 

jako výsledek prosté sumace statických reflexů, nýbrž jako komplexní dynamický děj založený na 

interakci všech senzomotorických procesů. Na základě konvergence a zpracování informací 

přicházejících do příslušných center vznikají motorické odpovědi zajišťující udržení nebo obnovení 

rovnováhy (Horak, F., B., 2006). Kontrola motorického chování je pak zajištěna analýzou 

senzorických informací, které pro CNS slouží jako feedback (Schmidt, R., A., Timothy, D., L., 

2005,s 12). 

Schopnost udržení vzpřímeného stoje za statických a dynamických podmínek je výsledkem 

komplexní interakce řady systémů. Řízení rovnováhy je proces založený na multisenzorické 

aferentaci, kdy zásadní potřebné informace přicházejí z proprioceptorů, exteroceptorů, zrakového 

aparátu a z vestibulárního systému (Příloha č. 1). 

S dalším poznáváním se uvažuje i o jiných „graviceptivních“ strukturách, konkrétně 

o existenci tzv. sekundárního „graviceptivního“ systému, jenž by měl zprostředkovat informace 

o poloze těla vzhledem ke gravitaci nezávisle na vestibulárním a zrakovém systému. Na kontrole 

vzpřímeného postavení se tak mohou podle závěrů dosavadních studií podílet i graviceptory 

některých vnitřních orgánů, např. ledvin. (Mittelstaedt, H., 1996) 

Insuficience jednoho ze systémů vždy určitým charakteristickým způsobem ovlivní 

rovnovážné mechanizmy. Je-li funkce jakéhokoliv zmiňovaného systému narušena, CNS nemá 

dostatek informací nutných pro kontrolu rovnováhy. Pacienti pak klinicky vykazují nestabilní stoj 

a chůzi. (Danilov, Y., P. et al., 2007, Horak, F., B., Erisley, D., M., Frank, J., 2009). 
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Jeden insuficietní systém může být do jisté míry kompenzován jiným intaktním systémem. 

Tak například snížená aferentace z vestibulárního systému může být zastoupena zvýšenou potřebou 

informací ze zrakového aparátu a z proprioceptorů. Zvláště důležitou úlohu zde pak mají cervikální 

mechanoceptory, jejichž podíl na detekci polohy hlavy v prostoru bude větší (Sudarsky, L, 2004, 

s.164). Nicméně kontrola stability u osob s vestibulární lézí není většinou ani při kompenzaci 

vizuální a somatosenzorické tak efektivní, jako byla před vznikem léze (Carpenter, M., G.,  Allum, 

J., H., J., Honegger, F. 2001). Zraková kompenzace se zdá být zásadní pro stoj (Hegeman, J., 2005). 

Lze rozlišit dva hlavní cíle veškerého posturálního chování, jak je uvádí F. B. Horak (2006): 

posturální orientaci (postural orientation) a posturální rovnováhu (postural equilibrium). Posturální 

orientace představuje schopnost aktivního nastavení tělesných segmentů v gravitačním poli 

v proměnlivých okolních podmínkách  (povrch, vizuální scéna). Pro nastavení trupu a hlavy vůči 

působení gravitace, vůči opěrné bazi, okolí a vůči vnitřním silám jsou nezbytné informace 

přicházející z proprioceptorů, vizuálního aparátu a vestibulárního systému. Důležitost jednotlivých 

dílčích informačních složek je závislá na motorickém cíli, okolních podmínkách a předešlé 

senzomotorické zkušenosti. Posturální rovnováha je zajištěná koordinovanou motorickou 

odpovědí, která vede ke stabilizaci COM (Center of Body Mass). Specifická motorická odpověď je 

ovlivněna nejen vnitřními a vnějšími působícími silami, ale rovněž předchozími motorickými 

zkušenostmi, záměrem atp. 

Za fyziologických podmínek, při stoji na pevné podložce, se mozek spoléhá ze 70% na 

informace z extero/interoreceptorů, z 21% na zrak a z 20% na informace z vestibulárního systému. 

V závislosti na nárocích okolního prostředí, v zájmu zachování rovnováhy, je za fyziologických 

podmínek CNS schopen upřednostňovat senzorické informace v jiném poměru. Intaktní CNS je 

schopný modifikovat nastavení segmentů dle aktuálních nároků. (Horak, F., B., 2006) 

 

1.2 Vyšet ření stability 

1.2.1 Klinické vyšet ření 
 Základní klinické vyšetření pacienta pro rovnovážnou poruchu patří do rukou zkušeného 

neurologa. Samotná porucha rovnováhy může mít řadu příčin a snadno může být zaměněna se 

závratí, což je důležité již v počátcích jasně rozlišovat, neboť celý další diagnosticko-terapeutický 

algoritmus je jiný.  
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U poruch rovnováhy je cílem odlišit, zda se jedná o ortopedickou, neurologickou či jinou 

etiologii. Standardně se vyšetřuje Rombergův stoj, chůze a její modifikace, Utenbergerova zkouška. 

K podrobné anamnéze patří také zvážení vlivu farmak. (Jeřábek, J., 2010, s. 3-11) 

K vyšetření poruch rovnováhy se dále mohou využít specializované testy a dotazníky. Zde 

uvádíme ty, které jsme použili v naší práci. Výběr se řídil existencí dostatečného množství 

validních studií potvrzujících jejich vysokou výpovědní hodnotu. 

 

1.2.2 Klinické testy, standardizované dotazníky 
 
BESTest 

Posturální kontrola vyžaduje součinnost řady systémů a neuronálních spojů. Porucha 

každého z nich způsobuje charakteristickou balanční dysfunkci, a proto by každý pacient 

s rovnovážnou poruchou měl být léčen specificky. K diagnostice posturálních poruch jsou často 

používány klinické testy zaměřené zvlášť jen na jednotlivé systémy podílející se na udržování 

rovnováhy, většina z nich je navíc určena pro detekci rizikovosti pádů ve stáří. Je snahou sestavit 

takové klinické vyšetření, které by nejen umožnilo detekovat rovnovážnou poruchu, ale také 

definovalo konkrétní poškozenou strukturu či oblast CNS, čímž by následně napomohlo při výběru 

vhodné terapie. Takovým klinickým vyšetřením má být BESTest (The Balance Evaluation Systems 

Test; Tabulka 1), který je sestaven tak, aby co nejcitlivěji pomohl identifikovat ten deficitní systém, 

jenž je zodpovědný za rovnovážnou poruchu.  

 

I. Biomechanical 
Constraints 

II. Stability 
limits/verticality 

III. Anticipatory 
postural adjustment  

IV. Postural 
responses V. Sensory orientation VI. Stability in gait 

1) Base of support 
6) Sitting verticality (left 
and right) and lateral lean 
(left and right) 

9) Sit to stand 
14) In-place response 
forward 

19) Sensory integration for 
balance (modified CTSIB), 
Stance on firm surface EC, 
EO, Stance on foam EC, 
EO   

21) Gait, level surface 

2) COM alignment 7) Functional reach 
forward 

10) Rise to toes 15) In-place 
response, backward 

20) Incline, EC 22) Change in gait 
speed 

3) Ankle strength and 
ROM 

8) Functional reach 
lateral (left and right) 

11) Stand on one leg 
(left and right) 

16) Compensatory 
stepping correction, 
forward 

  23) Walk with head 
turns, horizontal 

4) Hip/trunk lateral 
strength 

  12) Alternate stair 
touching 

17) Compensatory 
stepping correction, 
backward 

  24) Walk with pivot 
turns 

5) Sit on floor and stand 
up 

  13) Standing arm rise 
18) Compensatory 
stepping correction, 
lateral (left and right) 

  25) Step over 
obstacles 

          
26) Timed "Get 
up&Γ o" test 

          
27) Timed "Get 
up&Go" test with dual 
task 

COM=center of mass, ROM=range of motion, CTSIB=Clinical test of sensory integration for balance, EO=eyes open, ES=eyes closed 

Tabulka 1 BESTest (podle: Horak, F., ., Wrisley, D., M., Frank, J., 2009) 
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Test za tím účelem rozlišuje šest kategorií omezení, přičemž neuspokojivé skóre v určité 

kategorii blíže vypovídá o typu rovnovážné poruchy (Horak, F., B., Wrisley, D., M., Frank, J., 

2009):  

 

1) Biomechanické omezení: Pod biomechanickým omezením si lze představit nedostatečnost 

ve velikosti a kvalitě opěrné baze, svalovou slabost nebo neoptimální svalové souhry 

snižující efektivitu kotníkové nebo kyčelní strategie či flekční držení trupu a končetin 

(typické pro parkinsonizmus, gerontologické pacienty). Obojí vede k omezení přesunu 

svého těžiště, resp. COM, nad opěrnou bazí (omezení tzv. LOS= Limits of Stability). Ke 

stejnému omezení dochází při chybné reprezentaci jakési „vnitřní vertikály“, jak je tomu 

třeba u pacientů po patologii v parietálním laloku (Obrázek  1).  

 

Obrázek 1. Normální a abnormální limity stability: (A) zdravý jedinec, (B) jedinec 

s multisenzorickým deficitem při náklonu vpřed, (C) jedinec s multisenzorickým deficitem při 

náklonu vzad ( Horak, F., B., 2006) 

 

2) Porucha senzorické integrace: Porucha senzorické integrace je další příčinou řady případů 

nestabilit. Dotyční mají obtíže držet a umísťovat tělesné segmenty v prostoru vzhledem 

k působení gravitace, informacím z proprioceptorů, z vizuálního aparátu atp. Při 

vestibulárních poruchách a lézích temporoparietálních oblastí dochází k prostorové 

dezorientaci, především pohybuje-li se vizuální scéna nebo povrch, na němž pacient stojí. 

Klasicky se pro testování využívají různě modifikované testy stoje na různých površích, 

s otevřenýma i zavřenýma očima, s proměnlivou vizuální scénou. 

3) Neadekvátní posturální reaktivita: Naopak pacienti s porušenou posturální reaktivitou 

vykazují zhoršení stability v reakcích na zevní destabilizující podněty. V tomto případě 

selhávají automatické pohybové strategie, které nastoupí buď s latencí nebo obsahují 
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neadekvátní a neefektivní svalové souhry (jak je možno vidět u mozečkových poškození 

s hypermetrií, u roztroušené sklerózy, senzorických neuropatií, při parkinsonizmu…). 

4) Zhoršená schopnost posturální anticipace/předvídání: Pojmem posturální anticipace jsou 

obecně myšleny takové motorické strategie, které předcházejí volnímu pohybu. V naší 

literatuře se v této souvislosti setkáme spíše s pojmem atituda (např. Véle, F., 1997, Vojta, 

V., Peters, A., 2010). Fázický pohyb je sám o sobě nestabilizující, a proto je před jeho 

provedením důležité adekvátně stabilizovat potřebné segmenty, aby mohla být udržena 

rovnováha. Při narušení této schopnosti dochází k obtížím udržet rovnováhu během pouhého 

provádění pohybu iniciovaného jedincem. 

5) Neadekvátní limity stability a zhoršené vnímání vertikály: V souvislosti se smyslovým 

vnímáním prostoru a vnímáním svého těla v něm se dnes často hovoří o tzv. posturální 

a vizuální vertikále. Vnímání posturální vertikály, tj. schopnost adekvátně vnímat gravitační 

sílu a svislý směr bez vizuální kontroly, bývá typicky narušeno u pacientů po cévních 

mozkových příhodách. Podle studie, kterou provedl Karnath, H. O., Broetz, D. (2003) je 

výsledkem tzv. „graviceptivní“ neglect-neboli vyhasnutí vnímání „graviceptivních“ 

informací v postižené straně mozku, kde došlo k poškození posterolaterálních jader thalamu 

predominantně pravé strany. Ke změně ve vnímání vizuální vertikály dochází často po 

unilaterální vestibulární poruše. 

6) Snížená stabilita chůze: Nestabilní chůze vyplývá z inkoordinace spinálních a kmenových 

lokomočních programů, kdy je snížená kontrola pohybu COM. 

 

Základním předpokladem je, že jiného skóre v určitých sekcích budou dosahovat pacienti 

s periferním postižením nervů, svalovou slabostí, s poruchami vestibulárního a jiného senzorického 

aparátu, s ortopedickým omezením, se snížením kognitivních schopností, s Parkinsonovou 

nemocí/syndromem atd. Kategorizace má za cíl také pomoci pochopit konkrétní kompenzační 

strategie a detekovat základní problematické situace, během kterých je pacient nejvíce limitován.  

  

CTSIB (Clinical Test of Sensory Organisation and Balance) 

Tento test byl vyvinut za účelem systematického hodnocení vlivu vestibulárních, vizuálních 

a dalších senzorických informací na rovnováhu stoje. Cílem je detekovat přítomnost rovnovážné 

poruchy na základě senzorické insuficience (Shumway-Cook, A., Horak, F., H., 1986).  

 Kompletní test obsahuje 6 rozdílných podmínek, za kterých se pacient snaží udržet 

rovnováhu (Obrázek 2): 
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1) stoj na pevné podložce s otevřenýma očima (k dispozici 3 senzorické systémy - vizuální, 

somatosenzorický, vestibulární),  

2) stoj na pevné podložce se zavřenýma očima (k dispozici 2 senzorické systémy - vestibulární, 

somatosenzorický),  

3) stoj na pevné podložce s dómem na hlavě, který působí vizuálně-vestibulární konflikt 

(vizuální scéna budí dojem pohybu, ačkoliv pacient stojí na místě), problematické pro 

pacienty, kteří jsou více závislí na vizuálních informacích.  

Další tři úkoly probíhají analogicky s výše popsanými, ale na pěnové podložce, to znamená:  

4) stoj na pěnové podložce s otevřenýma očima (k dispozici 2 senzorické systémy-vizuální, 

vestibulární), problematické pro pacienty, kteří jsou více závislí na somatosenzorických 

informacích z chodidel,  

5) stoj na pěnové podložce se zavřenýma očima (k dispozici 1 senzorický systém-vestibulární),  

6) stoj na pěnové podložce s dómem na hlavě. 

Dle stanovených norem lze po provedení testu usuzovat na rovnovážnou poruchu jakožto 

následek problematického zpracování vizuálních/vestibulárních/proprioceptivních informací 

(Horak, F., B., 1987).  

  

                 

Obrázek 2. CTSIB-6 situací, během kterých se testuje funkce jednotlivých senzorických systémů 

 

 Úpravou původního CTSIB vznikla kratší verze, tzv. mCTSIB (modified Clinical Test of 

Sensory Interaction and Balance). Je odvozený od SOT (Sensory Oganisation Test), což je protokol, 

který má rovněž identifikovat abnormality jednotlivých senzorických systémů (Příloha č. 2). 

V mCTSIB není zařazeno testování s dómem vyvolávajícím vizuálně-vestibulární konflikt. Zásadní 

obměna spočívá v doplnění o posturografické měření. Testovací protokol obsahuje 4 rozdílné 

testovací podmínky, vždy na plošině posturografu. Nejprve pacient stojí na pevném povrchu 

s otevřenýma očima (OO) a zavřenýma očima (ZO), poté za stejných podmínek na pěnové 

podložce. Stoj na pěnové podložce se zavřenýma očima je možný jen s plně funkčním 

vestibulárním systémem. (http://www.madisonaudiologyassociates.com/mctsib.pdf) 
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ABC (The Activities-Specific Balance Confidence Scale) 

Dotazník byl primárně vyvinut k detekci rovnovážných poruch pro potřeby v oblasti 

gerontologie (Powell, L., E., Meyers, A., M.,1995). Poté byla jeho validita hodnocena v rámci řady 

studií (např. Botner, E., M., Miller, W., C., Eng, J., J., 2005, Miller, W., C., Death, B., A., 

Speechley, M., 2003, Whitney S., L., Hudak M., T., Marchetti G., F., 1999). Obsahuje 15 otázek, 

pacient subjektivně hodnotí jednotlivé aktivity z hlediska jejich náročnosti na rovnováhu. Přiřazuje 

číslo 1 (úkol nezvládne) až 10 (úkol určitě zvládne). Maximální možný počet dosažených bodů je 

150. (Příloha č. 3) 

 

DHI (Dizzines Handicap Inventroy) 

Dotazník je zaměřen na hodnocení vlivu závratí na kvalitu života. Původně byl cílen na 

detekci vestibulární poruchy (Jacobson G., P., Newman C., W., 1990), ale následně se začal 

uplatňovat u pacientů se závratěmi různé etiologie (Cattaneo D., Regola A., Meotti M., 2006, 

Kaufman K., R. et al., 2006). Dotazník obsahuje 25 otázek. Pacient odpovídá na dotazy zaměřené 

na detekci obtíží během běžných denních činností. Odpovědi jsou bodově hodnoceny (ano - 0, 

někdy - 1, ne - 2). Je možno dosáhnout maximálně 50 bodů. 

(Příloha č. 4) 

 

DGI (Dynamic Gait Index) 

Standardizovaný klinický test hodnotí provedení úkolu během chůze. Vznikl pro potřeby 

predikce rizikovosti pádů ve stáří, ale slouží také pro kvantifikaci chůze u pacientů s vestibulární 

poruchou (Marchetti, G., F., Whitney, S., L., 2006). Obsahuje 8 úkolů, kde examinátor boduje chůzi 

pacienta v různých modifikovaných situacích. Hodnocení je odstupňované od normálního stavu (3 

body) po vážný nedostatek (0 bodů). Maximální možný počet dosažených bodů je 24, skóre nižší 

než 20 bodů indikuje zvýšené riziko pádu (Hall, C., D., Schubert, M., C., Herman, S., J., 2004, 

Herman, T. et al., 2009) 

(Příloha č. 5) 

 

1.2.3 Posturografické vyšet ření  
Poruchy rovnováhy se vyznačují zvýšenými výchylkami těžiště, nadměrnou nebo vymizelou 

reakcí na destabilizující vnitřní či vnější podněty a abnormálními oscilacemi trupu. Řadu těchto 

projevů instability umožňuje detekovat a kvantifikovat posturografické vyšetření. Původní 
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myšlenkou byla snaha objektivizovat Rombergův test (Dellepiane, M. et al., 2005, Lanska, D., J., 

2002). 

Udržování rovnováhy a vzpřímeného stoje je spojeno s většími či menšími oscilacemi 

(Maurer, Ch., Peterka, R., J., 2005). Lidské tělo působí proměnlivými sílami na podložku a zároveň 

odpovídajícími reakčními sílami působí podložka na tělo. Tyto síly snímá plošina posturografu 

a z naměřených hodnot systém vypočítá působiště výslednice tlakových sil působících na opěrné 

ploše, tzv. COP (Center of Pressure). Tento záznam lze provést ve statických i dynamických 

situacích. Pohyby jsou zaznamenávány v antero-posteriorním (AP) a medio-laterálním (ML) směru, 

takže výsledné COP je určeno dvěma souřadnicemi; x pro ML směr, y pro AP směr. Výstupem 

měření jsou různé parametry, nejčastěji délka trajektorie,  plocha opsaná COP, velikost amplitudy 

vychýlení COP v AP a ML směru, dále frekvenční charakteristika oscilací COP. Grafický záznam 

amplitud COP v čase znázorňuje stabilogram (Příloha č. 6), statokineziogram znázorňuje COP ve 

vektorové formě v souřadnicovém systému (Příloha č. 7) 

(http://www.cq.com.pl/e_stabilograf.html).  

Plošiny posturografu jsou piezoelektrické nebo tenzometrické. Na trhu jsou k dostání různé 

posturografické systémy (NeuroCom, Kistler, AMTI, Bertec). Produkty firmy NuroCom nabízejí 

různé hodnotící protokoly umožňující kvantifikovat sníženou schopnost vykonávat nejrůznější 

úkoly vyžadující kontrolu rovnováhy. Kromě základních protokolů (mCTSIB, LOS, SOT) nabízí 

dále test motorické kontroly (MCT), adaptační test (ADT) nebo několik protokolů na testování 

funkčního omezení (Sit-To-Stand, Walk Across, Tandem Walk atd.) (Příloha č. 8). To vše v rámci 

několika různých biofeedbackových produktů (Balance Master , EquiTest  (CDP), VSRTM). 

(http://resourcesonbalance.com) 

Citlivost posturografického vyšetření pro hodnocení rovnovážných schopností byla 

opakovaně potvrzována mnoha studiemi (např. Diener, H., C. et al., 1984, Nashner, L., M., Peters, 

J., F., 1990). Lze rozlišovat statickou a dynamickou posturografii. Dynamická je pro detekci 

rovnovážných poruch citlivější. Toto vyšetření neslouží primárně k diagnostice, nicméně lze 

nekonstantně definovat určitá specifika u některých poruch. Blíže zkoumána byla možnost predikce 

rizika pádů u starších osob (Maki, B., E., Holliday, P., J., Topper, A., K., 1994). Studie poukazuje 

na souvislost zhoršené schopnosti laterální stability se zvýšeným rizikem pádů. Tento deficit je 

posturografií dobře objektivizovatelný. 

Přestože je posturografické vyšetření vhodným doplňkem ke standardnímu vyšetření 

vestibulárního aparátu, není běžně v klinické praxi využíváno. Jedním z důvodů je vysoká 

pořizovací cena, dalším absence standardizovaného vyšetřovacího protokolu, který by umožňoval 

jednotné hodnocení rovnovážných dovedností. Vznikají studie hledající podobu standardizovaného 
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vyšetřovacího protokolu, který by mohl sloužit jako guideline v klinické praxi i výzkumu (Maurer, 

Ch., Peterka, R., J., 2005, Rocchci, L. et al., 2006). 

 

1.2.4 Lokalizace patologické léze moze čku dle posturografického vyšet ření  
Posturografickým vyšetřením pacientů s lézemi v různých oddílech mozečku se intenzivně 

zabývala řada studií již v 80. let 20. století. Posturografické vyšetření umožňuje analyzovat 

charakteristické vzorce výchylek COP u jednotlivých mozečkových poruch.  Výsledky potvrdily, že 

patologie v určité oblasti mozečku vykazuje určité charakteristické vzorce instability (Mauritz, K., 

H. et al., 1979, Diener, H., C. et al., 1984). Tyto práce popisují, jak mohou určité parametry získané 

posturografickým vyšetřením napovídat o lokalizaci mozečkové léze. Tento fakt pomáhá lépe 

porozumět úloze jednotlivých oblastí mozečku, neboť výsledky CT či MRI vyšetření většinou 

minimálně korelují s klinickou symptomatologií (Diener, H., C. ET AL., 1984, Morton, S., M., 

Bastian, A., J., 2004).  

Pro poruchu vestibulocerebela jsou při náhlém destabilizujícím podnětu (např. posun 

podložky) charakteristické výchylky COP do všech směrů s frekvencí do 1 Hz. Balanční deficit je 

tedy charakterizován zvýšením amplitudy výchylek, nízkou frekvencí a není přítomné zvýšení 

intersegmentálních pohybů mezi hlavou, trupem a dolními končetinami. Pro lézi v horní části 

vermis a mediálních oblastech předního laloku mozečku (atrofie anteriorního lobu) je 

charakteristický naopak 3 Hz tremor a zvýšení výchylek COP v antero-posteriorním směru 

(Obrázek 3). Výchylky zde mají nízkou amplitudu, vysokou frekvenci, dále jsou popisovány 

zvýšené intersegmentální pohyby (zřejmě jako následek hyper-excitability posturálních reflexů). 

Tyto oscilace o frekvenci 3 Hz nevedou k pádu, přestože pacient působí jakkoliv nestabilně. 

Nachází-li se patologie v neocerebelární oblasti (laterální část mozečkových hemisfér), nelze ji 

posturografickým vyšetřením detekovat, neboť je instabilita jen lehká a měřením neodlišitelná od 

kontrolní skupiny bez balančního deficitu (Diener, H., C. et al., 1984, Mauritz K., H., Dichgans, J., 

Hufschmidt, A., 1979). 
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Obrázek 3. Statokineziogram-pohyb COP-normální stav, atrofie anteriorního lobu, 

vestibulocerebelární meduloblastom (Morton, S., M., Bastian, A., J., 2007) 

 

Hypermetrie je další klinický projev poškození mozečku, který lze posturografickým 

vyšetřením objektivizovat. V této souvislosti se hovoří o tzv.„hypermetrické posturální odpovědi“, 

která se ozřejmí testem pohybu podložky (Horak, F., B., Diener, H.,C., 1994). Součástí této 

odpovědi je také prolongovaná svalová aktivita. Pacienti vykazují sníženou schopnost během 

klidného stoje motoricky reagovat na předvídatelné destabilizující impulzy (Morton, S., M., 

Bastian, A., J., 2004). 

Posturografické záznamy objektivně dokazují, že pro udržení vzpřímeného stoje nestačí 

pouze samotné informace z vestibulárního aparátu. Potvrzují to studie prováděné s pacienty 

s Friedrichovou ataxií, kteří udrží stabilní stoj pouze s otevřenýma očima. Při zavřených očích, kdy 

jim mimo nedostačující proprioceptivní aferentaci chybí i vizuální kontrola, dochází k pádům. 

Poškození v oblasti vestibulocerebela se na rovnovážných funkcích odráží natolik, že ani vizuální 

kontrola nezajistí plnou kompenzaci. Při poškození předního laloku vizuální kontrola stabilizaci 

výrazně pomůže (Diener, H., C. et al., 1984).  

 

Podle Horak, F., B., Hlavacka, F. (2001) dochází při jakékoliv somatosenzorické poruše 

(periferní neuropatie atp.) ke kompenzačnímu zvýšení citlivosti posturálních kontrolních 

mechanizmů na vestibulární stimulaci. To podporuje hypotézu, že vzájemná interakce mezi 

vestibulárním a somatosenzorickým systémem je natolik těsná, že snížení funkce jednoho ze 

systémů vede ke kompenzačnímu zvýšení citlivosti toho druhého. Jedná se o přirozenou 

senzorickou substituci. Vnímavost vestibulárního systému se zvyšuje, kdykoliv jsou 
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somatosenzorické infomace neurčité nebo zcela chybějí. Zda a jakou měrou se pak projeví porucha 

rovnováhy, záleží na interakci dalších systémů. 

 

1.3 Anatomické rozd ělení moze čku 

Mozeček se nachází infratentoriálně v prostoru zadní jámy lební. Nasedá z dorzální strany 

na prodlouženou míchu a most, z kraniální strany je kryt mozkovými hemisférami. „Od mozkového 

kmene (který leží od mozečku ventrálně) vnikají do mozečku tři páry stvolů“ (Čihák, R., 2004, 

254). Tyto stvoly (pedunculi cerebellares superiores/inrefiores/medii) obsahují aferentní 

a efernentní  vlákna, takže zajišťují propojení mozečku se středním mozkem (mesencephalon), 

mostem (pons) a prodlouženou míchou (medulla oblongata).  

Povrch mozečku je tvořen šedou hmotou (cortex), pod kterým se nachází bílá hmota tvořená 

aferentními a eferentními vlákny. V bílé hmotě jsou uloženy tři páry mozečkových jader, tzv. 

hluboká mozečková jádra (nucleus fastigii, nucleus dentatus a nucleus interpositus, které je složeno 

z nucleus emboliformis a globosus). Veškerá aferentace směřuje nejprve k jednomu z uvedených 

mozečkových jader a až poté vstupuje do mozečkového kortexu. Zároveň všechna efernetní vlákna 

vycházejí z hlubokých jader, až pak směřují do kortikálních oblastí velkého mozku nebo ke 

strukturám mozkového kmene (Shumway-Cook, A., Woollacott, M., 2007, 75). 

Na mozečku lze makroskopicky rozeznat tři hlavní části - dvě mozečkové hemisféry 

(hemispheria cerebelli), od kterých je sagitálními vkleslinami oddělený mozečkový červ (vermis 

cerebelli). Největší transverzální fisury (fissura prima, fissura posterolateralis) člení mozeček na tři 

laloky (loby), které jsou dále rozděleny na menší části - lobuly. „Posterolaterální fisura na obou 

stranách odděluje mediální nodulus a laterální flokulus od ostatních částí mozečku a primární 

štěrbina dělí jeho zbytek na přední a zadní lalok“ (Mareš, J. in Ganong, 2001, 224). Toto 

anatomické rozdělení mozečku neodpovídá funkčnímu rozdělení.  

 

1.4 Funkční rozd ělení a funkce moze čku 

Mozeček je z funkčně-fylogenetického hlediska rozdělen na tři části - archicerebellum, 

peleocerebellum a neocerebellum (Obrázek 4). Dle převládající aferentace lze rozlišovat 

vestibulocerebellum (lobus floculonodularis), spinocerebellum (vermis a intermediální část 

hemisfér) a pontocerebellum. Fylogeneticky starší části, archicerebelum a peleocerebelum, leží 

mediálněji, nejmladší neocerebelum laterálně. Někteří autoři používají odlišnou terminologii, ve 

které fylogeneticky nejstarší části odpovídá rovněž lobus floculonodularis a vývojově mladším 
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oblastem vermis, intermediální a laterální části hemisféry (Shumway-Cook, A., Woollacott, M., 

2007, 76). 

 

 

Obrázek 4. Funkčně-fylogenetické členění mozečku (Čihák, 2004, 366) 

 

1.4.1 Vestibulocerebellum 
Vestibulární mozeček, vestibulocerebellum, tvořený nodulem a flokulem (lobus 

floculonodularis), je fylogeneticky nejstarším oddílem a jeho hlavní funkcí je zajištění vzpřímené 

polohy těla a řízení rovnováhy. „Vestibulospinální dráha působí excitačně na míšní motoneurony 

alfa i gama pro extenzory a inhibičně na motoneurony flexorů; do míchy převádí podněty 

z vestibulárního aparátu a z mozečku, čímž ovlivňuje svalstvo osového skeletu, které udržuje 

vzpřímené postavení trupu a správné držení krční páteře (šíjového svastva)“ (Čihák, R., 2004, 430). 

Nervové dráhy vycházející z vestibulárního mozečku vedou zpět do vestibulárních jader, dále do 

retikulární formace, minoritně pak do míchy a thalamu (Morton, S., M., Bastian, A., J., 2004). 

Bohatá aferentace z vestibulárního aparátu, vestibulárních jader, z proprioceptorů a z kortexu 

umožňuje integrovat důležité informace o poloze hlavy a orientaci těla v prostoru a zajišťovat tak 

vzpřimovací reflexy (aktivací sestupného facilitačního systému retikulární formace). Paraflokulární 

část dostává navíc vizuální informace prostřednictvím jader pontu. Purkyňovy buňky 

flokulonodulární oblasti vedou vzruchy do vestibulárních jader, které kontrolují oční pohyby. Při 

lézi vestibulocerebela je možno klinicky pozorovat ataktickou chůzi, rozšířenou opěrnou bazi 

a nystagmus (Shumway-Cook, A., Woollacott, M., 2007, 76).  
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1.4.2 Spinocerebellum 
Oblast vermis (mediální část) a intermediální část hemisfér se souhrnně označují jako 

spinocerebelum, protože přijímají prostřednictvím sponicerebelárních drah informace 

z proprioceptorů a kožních receptorů. Dále k vermis přicházejí aferentní informace z vestibulárních 

jader, z vestibulárního aparátu, z retikulární formace a z motorického kortexu prostřednictvím 

pontinních jader (Morton, S., M., Bastian, A., J, 2004). Neméně důležitá je spino-olivo-cerebelární 

projekce, která se uplatňuje v procesu motorického učení. „V průběhu učení se nějaké motorické 

činnosti se aktivita v mozku přesunuje z prefrontálních oblastí do parietální a motorické kůry a do 

cerebela (…). Aktivita šplhavých vláken stoupá při učení novému pohybu a selektivní poškození 

olivárního komplexu potlačí schopnost učit se dlouhodobě uhlazovat a zpřesňovat pohyby“ (Mareš, 

J. In Ganong, 2001, 228). Eferentní vlákna ze spinicerebela směřují k vestibulárním jádrům, do 

retikulární formace mozkového kmene, nucleus ruber. Projekce přímo do thalamu  a motorického 

kortexu je slabá. Z vermis vycházejí eferentní spoje do ventromediálního systému motorických 

drah, kterými jsou aktivovány motoneurony axiálního a pletencového svalstva. Spinocerebelum se 

uplatňuje v kontrole právě vykonávaného pohybu. Protože tato část mozečku integruje vzruchy 

z vestibulárního systému i z míchy, umožňuje porovnávat skutečně prováděný pohyb 

s plánovaným. Dle Morton, S., M., Bastian, A., J. (2004) ovlivňuje intermediální část lokomoci 

díky integraci spinálních a kortikálních informací a projekci do kortikálních motorických oblastí. 

Spinální mozeček tímto zajišťuje plynulost, cílenost a koordinaci pohybu. Je pravděpodobné, že se 

celá mediální oblast mozečku  podílí na modifikaci lokomočního vzoru na základě senzorických 

informací z končetin (Glickstein, M., Sultan, F., Voogd, J., 2009). Mediální část mozečku (společně 

s flokulonodulární oblastí) mají zásadní roli v regulaci tonu extenzorů a zároveň kontrolují 

rytmickou flekčně-extenční aktivitu končetin při lokomoci. Tyto struktury jsou zásadní pro udržení 

vzpřímení proti gravitaci a pro kontrolu rovnováhy (Morton, S., M., Bastian, A., J., 2004, Udo, M. 

et al., 1982). Na řízení svalového napětí  se podílí kontinuální excitační aktivitou nucleus fastigii 

a nucleus interpositus, čímž moduluje aktivitu gama motoneuronů. Léze zmíněných jader má proto 

za následek zřetelný pokles svalového tonu, tzv. mozečkovou hypotonii. Poškození intermediální 

oblasti může způsobit neadekvátní exkurze pohybů (Shumway-Cook, A., Woollacott, M., 2007, 

76). Pro udržení vzpřímeného stoje a rovnováhy má minimální význam. Zásadní úlohu hraje však 

při regulaci pohybů končetin (timing, amplituda, trajektorie pohybu končetiny), především 

v případech vyžadujících přesnost. 
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1.4.3 Pontocerebellum 
Pontinní mozeček (laterální část obou hemisfér, neocerebelum, cerebrocerebelum) je 

z hlediska fylogeneze nejmladším oddílem, který prodělal v průběhu lidské evoluce mohutný vývoj, 

a který se přímo podílí na programování a plánování volní motoriky. Převážná většina aferentních 

drah přichází z pontu a inferiorní olivy (Sudarsky, L., 2004, s. 163).  

Prostřednictvím jader pontu přicházejí do této části mozečku informace z řady kortikálních 

oblastí (ze senzorické, motorické, premotorické, posterirní parietální). Eferentní projekce směřuje 

přes thalamus do motorické, premotorické a prefrontální oblasti (Middleton, F., A., Strick, P., L., 

2001). Pontinní mozeček se podílí na plánování motorického programu a ve spojitosti s tím na 

vyhodnocování senzorických informací, které jsou pro tvorbu motorického plánu v danou chvíli 

relevantní. Jak tvrdí ve své práci Morton, S., M., Bastian, A., J. (2004), laterální část mozečku je 

zřejmě zásadní pro volní modifikaci lokomočního cyklu. Laterální oblasti hemisfér mozečku nejsou 

zásadní pro kontrolu rovnováhy a hladký nepřerušovaný způsob chůze. Dle poznatků Morton, S., 

M., Bastian, A., J. (2004) mají dominantní úlohu v procesu řízení naučeného lokomočního pohybu 

v novém kontextu, za nových okolností a dále při úkolech, kdy je kladen důraz na vizuální kontrolu 

v průběhu pohybu. Laterální části mozečkových hemisfér se tedy hodně aktivují při motorických 

činnostech, kdy je nutné vizuální kontroly a vedení pohybů končetin. 

Léze v této vývojově mladé části mozečku vedou k poruše načasování pohybu, což se 

klinicky projeví jako sakadický pohyb s neschopností plynulého provedení (tzv. dekompozice 

neboli rozfázování pohybu) (Morton, S., M., Bastian, A., J., 2007). 

 

Bohatá aferentace mozečku umožňuje neustálou analýzu podnětů ze zevního a vnitřního 

prostředí a orientaci na vlastním těle. Ve spolupráci s motorickým kortexem a bazálními ganglii se 

podílí na koordinaci pohybů. Nemá primární význam pro senzoriku a motoriku jako takovou. 

Poškození mozečku nevede ke ztrátě schopnosti vnímat senzitivní podněty ani k parézám či plegiím 

v pravém slova smyslu. Jedinec však přichází o možnost vykonávat pohyb účelně dle aktuálních 

požadavků, koordinovaně, plynule a flexibilně dle měnících se podmínek. Současně s tím bývají 

přítomny poruchy rovnováhy a svalového tonu (Shumway-Cook, A., Woollacott, M., 2007, 74-76). 

Hlavní úlohu má tedy mozeček při: udržování vzpřímeného držení těla proti působení 

gravitace a udržení rovnováhy při stoji a chůzi (integrací informací z mozkové kůry, proprioceptorů 

a vestibulárního systému), při regulaci svalového tonu (hlavně cestou vestibulospinální 

a retikulospinální dráhy) a dále při přizpůsobení lokomočního vzoru novým podmínkám 

a požadavkům. Na základě informací z periferie umožňuje přesný, plynulý a koordinovaný volní 

i automatický pohyb, tudíž veškerou motorickou kontrolu. Mozeček neustále analyzuje informace 
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o probíhající motorické aktivitě a v případě potřeby jej koriguje. Tato činnost je hlavně inhibiční, 

takže je tím zabraňováno přestřelení pohybu. Protože zpracování všech informací mozečkem je 

velmi rychlé, je zajištěna i kontrola rychlých repetitivních pohybů. Dále mozeček participuje na 

plánování a programování volních pohybů a dle novějších výzkumů se podílí na motorickém učení 

a tvorbě motorických paměťových stop (Boyden, E., S., Katoh, A., Raymond, J., L., 2004).  

Earhart G., M. a Bastian A., J. (2001) ve své práci vyslovují názor, že na kontrole lokomoce 

se zřejmě podílí celý mozeček, avšak intermediální a laterální části jsou důležité pro přizpůsobení 

a modifikaci chůzového mechanizmu novým podmínkám a požadavkům. Při patologii intermediální 

a laterální části nedochází ke zřetelnému poškození stoje nebo základních prvků chůzového 

mechanizmu, jak je tomu při poškození mediální oblasti. Topicky rozdílné oblasti mozečku jsou 

zodpovědné za řízení a kontrolu rozdílných aspektů lokomoce. 

Mozečková kontrola rovnováhy a chůze je propojená a topicko-funkčně odlišitelná od 

kontroly volních pohybů prováděných pod vizuální kontrolou (Morton, S., M., Bastian, A., J., 

2003). 

Přes veškeré pokroky moderní medicíny zůstává ohledně mozečkové kontroly lokomoce 

a rovnováhy stále spousta nejasností. Samotné poškození jen určitých částí mozečku je spíše 

vzácné. Mnohem častěji je současně poškozena ještě další oblast nervového systému. Přesný 

mechanizmus, jakým mozeček do řízení chůze zasahuje, není dodnes přesně popsán. (Morton, S., 

M., Bastian, A., J., 2007). 

 

1.5 Cerebelární syndromy 

Z funkčně-fylogenetického dělení mozečku vyplývají možné klinické příznaky přítomné 

u lézí v jednotlivých částech. Obvykle ale patologické léze přesně nerespektují hranice oddílů 

mozečku, což má za následek smíšený klinický obraz. Mezi základní mozečkové symptomy patří 

ataxie, hypermetrie, adiadochokinéza, intenční tremor, zvýšená pasivita, porucha okohybných 

pohybů a asynergie. Rozlišuje se ataxie trupová, končetinová, ataxie chůze a někteří autoři uvádějí 

ataxii řeči (dysartrie). Jako další klinický nález plynoucí z hypermetrie se uvádí makrografie. 

„Mozečková ataxie se projevuje při otevřených i zavřených očích“ (Ambler, 2006, 42). 

Přítomnost určitého symptomu napovídá o místě léze. Jak je uvedeno výše, vermiální 

(mediální) část mozečku je spojena s motorikou axiálního systému. Patologie v této oblasti se 

klinicky manifestuje narušenou schopností držet tělo vzpřímeně proti gravitaci a poruchami 

rovnováhy. Následkem je tzv. axiální ataxie, pro kterou je charakteristická vrávoravá chůze, nejistý 

stoj a zvýšené nebezpečí pádu do všech směrů. Pacientovi chybí klasické obranné reakce při hrozbě 
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pádu. Sdružení těchto symptomů ze označuje jako paleocerebelarní syndrom (tzv. velká asynergie). 

Je to následek inkoordinace trupového a kořenového svalstva, která se dobře ozřejmí při testu 

posazení z lehu. Při lézi ve flokulonodulární oblasti se manifestují poruchy kontroly 

okulomotoricky.  

Při poškození mozečkových hemisfér (laterální část) vzniká neocerebelární syndrom (tzv. 

malá asynergie), pro nějž je charakteristická ataxie homolaterálních končetin. Projevuje se zejména 

při jemně motorických úkonech, kde musí participovat distální svaly končetin. Charakteristická je 

adiadochokinéze, intenční tremor, hypermetrie, zvýšená pasivita a při postižení dolních končetin 

rovněž poruchy stoje a chůze. Pacienti mají v důsledku vyjádřené ataxie na dolních homolaterálních 

končetinách tendenci k pádu směrem k postižené straně (Sudarsky, L., 2004, s. 165-166 ). Porucha 

horních končetin je dobře ozřejmitelná také zkouškou psaní (makrografie). „Součástí 

neocerebelárního syndromu může být rovněž dysartrie“ (Ambler, 2006, 42).  

 

1.6 Porucha okulomotoriky 

 Porucha okulomotoriky bývá přítomna při patologii vestibulocerebela. Klinicky je patrný 

opsoklonus (spontánní nerytmické konjugované pohyby očí sem a tam), oční flutter (chaotické 

pohyby očních bulbů okolo fixačního bodu) a nystagmus (rychlá složka ke straně léze). Dále může 

být přítomna porucha plynulých sledovacích pohybů, nepřesné sakády. Z důvodu nemožnosti 

suprese vestibulo-okulárního reflexu (VOR) bývá obtížné fixovat bod pohybuje-li se okolí (pacienti 

mívají obtíže při pohybu v davu, při čtení za jízdy atp.). (Schamhmann J., D., 2004)  

„Jako dysrytmický nystagmus se označuje střídání větší a menší amplitudy, často 

u mozečkových poruch (…). “(Ambler, Z., 2006, 57). „U centrálních syndromů se dále setkáváme 

s určitými charakteristickými nystagmickými projevy, mezi které patří vertikální dolní nystagmus 

(downbeat nystagmus DBN), pendulární nystagmus a někdy projevy periodického alternujícího 

nystagmu“ (Jeřábek, J., 2010, s. 3-11). 

 

1.7 Mozeček a kognice 

Mozeček byl donedávna považován za strukturu, která se podílí jen na kontrole a řízení 

pohybového chování (volní pohyby končetin, rovnováha, oční pohyby, chůze). V některých 

případech se však mozečkové léze výše popsanými motorickými poruchami primárně manifestovat 

nemusí. Neuroanatomické studie potvrzují klinická pozorování a ukazují, že mozeček je spojen 

i s nemotorickými korovými oblastmi (zejména jeho laterální části hemisfér s prefrontálním 
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kortexem a s posteriorní částí parietálního kortexu) a ovlivňuje i vyšší nervovou činnost 

(Middleton, F., Stricks, P., 2001). Funkční zobrazovací metody ukazují jeho aktivaci při 

kognitivních úlohách (Glickstein, M., Doron, K., 2008, Schmahmann, J., 1991). Při mozečkových 

lézích bylo pozorováno poškození exekutivních funkcí, poruchy pozornosti a postižení zrakově-

prostorové percepce včetně tohoto druhu paměti. Objevují se také afektivní poruchy od slabého 

emočního oploštění a depresí po dezinhibici a psychotické stavy. Popsána byla též dysprozódie 

(porucha melodie, tempa, rytmu řeči), agramatizmus (neschopnost správně gramaticky spojovat 

slova a věty) a diskrétní anómie (zapomínání pojmenování dříve známých věcí, osob). Soubor 

těchto symptomů se označuje jako cerebelární kognitivně-afektivní syndrom (CCAS, cerebellar 

cognitive affective syndrome) a bývá spojen s lézí laterálních částí mozečkových hemisfér 

posteriorního lobu (zapojen do kognitivních procesů) nebo lézí vermis („limbic cerebellum“). 

CCAS může být při poškození mozečku minimálně vyjádřen, nebo nemusí být patrný vůbec, ale 

může být také jedním z hlavních příznaků (Molinari M., Leggio M., G., Silveri M., C., 1997 , 

Schmahmann, J., 2004). 

Nové vyšetřovací metody umožňují podrobněji mapovat aktivitu v jednotlivých oblastech 

CNS a jejich vzájemnou propojenost. Takto bylo potvrzeno, že mozeček má četné spoje nejen 

s limbickým systémem, ale dále s asociačními kortikálními oblastmi, s prefrontílním koretxem, 

posteriorním parietálním kortexem a oblastmi temporálního laloku. (Voogd, J., Glickstein, M., 

1998) 

Problematika zapojení mozečku do kognitivních schopností a emočního ladění je zatím 

velmi málo prozkoumána. Názory odborníků na jeho úlohu v kognitivních procesech se zatím 

neshodují. Oponenti teorie jeho významu pro kognici argumentují nedostatkem anatomických 

důkazů. Glickstein, M., Doron, K. (2008) poukazují na fakt, že neuronální spoje mezi mozečkem 

a příslušnými kortikálními oblastmi jsou řídké. Aktivaci mozečku při kognitivních úlohách tak, jak 

ukazují funkční zobrazovací metody, považují za neprůkaznou. Dle jejich tvrzení může být příčinou 

aktivace plánování oční motoriky, neboť pohyb očí předchází mnohou další činnost jedince - jak 

statickou tak dynamickou (Land, M., 2006, Lynch, J., C., Tian, J., R., 2006). Pak by spoje mezi  

kortexem a mozečkem, aktivní během kognitivního úkolu, byly primárně zodpovědné za kontrolu 

očních pohybů a současný výskyt kognitivního deficitu by souvisel se současným poškozením další 

jiné struktury.  

V rehabilitaci pacientů s cerebelárními lézemi je však nutné mít na zřeteli i tyto nemotorické 

deficity, jejichž opomíjení by mohlo podstatně zhoršit výsledky celé další terapie. „Nedostatečně je 

prozkoumána organizace „nemotorických“ funkcí v cerebelu. Zodpovězení těchto a dalších otázek 

bude vyžadovat neuropsychologické studie, hlubší poznání topografie cerebrocerebelárních spojení 
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a neurozobrazovací studie ověřující funkční hypotézy“ (Masopust, J. et al., 2005). Je nadále 

diskutabilní, do jaké míry je kognitivní deficit příčina a do jaké sekundární následek, neboť 

vyrovnat se s degenerativním onemocněním, pro které neexistuje prozatím kauzální terapie, 

představuje nemalou psychickou zátěž. 

 

1.8 Mozečková a senzorická ataxie  

 Ataxie je obecné označení pro klinický symptom charakteristický inkoordinovanými 

pohyby, jejichž příčinou je poškození mozečku, jakékoliv přívodné či odvodné struktury mozečku, 

části senzitivního/senzorického systému (centrálně či periferně). Může  být následkem poškození 

dorzálních či ventrálních spinocerebelárních drah, receptoru, periferních nervů, zadních míšních 

kořenů, vestibulárních jader/drah, mozečkových pedunkulů, léze příslušných oblastí thalamu atd. 

Z didaktických důvodů lze v zásadě rozlišovat ataxii mozečkovou a senzorickou. (Bastian, A., J., 

1997) 

 V klinické praxi se výše uvedené dělení spíše nepoužívá. Klasifikace neurodegenerativních 

onemocnění, a zejména hereditárních ataxií, je dosti nepřehledná, což je důsledek prolínání mnoha 

historických klasifikací s novými možnostmi molekulárně-genetické diagnostiky. Část hereditárních 

ataxií se dá řadit mezi dědičné poruchy metabolizmu, mezi neuromuskulární choroby či 

organelopatie atd. Dosud není známa kauzální terapie, a proto je prozatím jedinou možností léčby 

symptomaticky zaměřená komplexní péče. (Zumrová, A., 2005) 

Zvyšující se počet klinicko-patologických jednotek a poznatků o funkci mozečku si žádal 

ucelenější koncepci. Z tohoto hlediska lze rozdělit ataxie dle převážně postižené části CNS na 

spinální formy, spinocerebelární formy (spinocerebelární ataxie, Friedreichiva ataxie) nebo 

převážně cerebelární formy. Propracovanou klasifikaci znázorňuje tabulka v příloze (Příloha č. 9).  

 

1.8.1 Mozečková ataxie 
Pro mozečkovou ataxii je typická porucha koordinace volních pohybů, jejich neobratnost, 

dekompozice (rozfázovanost), nepřesnost, pohyb není plynulý. Samotný pojem ataxie zahrnuje 

přítomnost hypermetrie, asynergie i adiadochokinézy. Dle oblasti manifestace je možné hovořit 

o ataxii trupové (postižení mediálního mozečku), končetinové (postižení letarálních částí mozečku) 

nebo o ataxii řeči (dysartrie), písma. Mozečková ataxie chůze je průvodním jevem řady chronických 

neurologických onemocnění (Sudarsky, L., 2004, s. 164-168 ).  
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Jedním z nejcharakterističtějších klinických příznaků svědčících pro mozečkovou patologii 

jsou poruchy rovnováhy (často též nazývané ataxie stoje) a ataxie chůze. Ataxie chůze je často 

popisována jako tzv. „opilecká chůze“ vyznačující se inkoordinovaným pohybem nohy i jejím 

umístěním na podložku, širší opěrnou bazí, abnormální mezikloubní koordinací, neschopností 

udržet zamýšlený přímý směr pohybu a zvýšenou tendencí k pádu. Délka kroku je kratší, exkurze 

v kloubech redukované, pohyby kloubů mezi sebou jsou desynchronizované a chůze je celkově 

pomalejší. Dolní končetina na straně léze je při chůzi více flektována v kyčelním a kolenním kloubu 

a zprudka nekontrolovaně pokládána před začátkem její stojné fáze. Pacientům činí obtíže 

tandemová chůze, rychlejší přechod do zastavení, změna směru chůze nebo otočka. (Morton, S., M., 

Bastian, A., J., 2004, Palliyath, S. et al., 1998) 

Zajímavé výsledky poskytla studie (Morton, S. M., Bastian A., J., 2003) zabývající se 

otázkou, zda je za ataktickou chůzi zodpovědnější balanční deficit nebo inkoordinované pohyby 

končetin. Podle ní je na vině spíše balanční deficit, neboť pacienti pouze s poruchou koordinace 

končetin nevykazovali typické známky ataxie chůze. 

Stejní autoři vyslovují ve svých pracích opakovaně názor, že rozfázování pohybu 

představuje kompenzační mechanizmus. Zdá se, že čím více stupňů volnosti pohyb vyžaduje, tím je 

při poškození mozečku horší mezikloubní koordinace. Proto řízení komplexního pohybu, k jehož 

správné realizaci je nutno pohybovat a stabilizovat více kloubů najednou, selhává. (Earhart G., M., 

Bastian, A., J., 2001, Morton S., M., Bastian, A., J., 2007) 

 

1.8.2 Senzorická ataxie 
Za senzorické ataxie se považují takové ataxie, jejichž přítomnost vyplývá z insuficientní 

aferentace z periferie. Řadí se sem senzitivní polyneuropatie s postižením silných myelinizovaných 

vláken (vnímání polohocitu a vibrací) různé etiologie, léze v oblasti zadních míšních kořenů, 

zadních míšních provazců i vestibulárního aparátu atp. (Bastian, A., J., 1997).  

U tohoto typu ataxie má CNS nedostatek informací nejčastěji z proprioceptorů či 

exteroceptorů. Dá se říci, že za fyziologické situace má CNS „nadbytek“ pro rovnováhu důležitých 

senzorických i senzitivních informací. U mladého jedince dochází ke klinicky výraznějšímu 

poškození rovnováhy až při závažnějším senzitivním/senzorickém deficitu. Jinak je tomu vlivem 

fyziologického stárnutí organizmu, kdy k manifestaci u starších jedinců postačí i lehčí deficit 

v jednom či více systémech. Pro senzorickou ataxii je typické zhoršení rovnovážné poruchy při 

zavřených očích. Je však důležité si uvědomit, že vyloučení vizuální kontroly zhorší klinický obraz 
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i v případě mozečkové etiologie, nicméně rozdíl při zavřených  a otevřených očích nebývá zde tak 

markantní. (Bastian, A., J., 1997, Sudarsky, L, 2004, s. 169) 

Základní klinické rozdíly mezi mozečkovou a senzorickou ataxií shrnuje Tabulka 2.  

 

  
Cerebelární 
ataxie 

Senzorická ataxie 

Stoj Široká baze Normal 

Rychlost chůze Pomalá ± Pomalá 

Krok Nepravidelný Nadměrné zvedání končetin, pravidelný, závislost na vizuál. kontrole 

Romberg ± Nejistý 

Koleno - pata S odchylkami Normalní 

Otočka S odchylkami Minimalní nestabilita 

Instabilita Mírná Variabilní, může být těžká 

Pády 
Zpočátku 
nebývají 

Časté 

Tabulka 2. Základní rozdíly mezi cerebelární a senzorickou ataxií (Sudarsky, L, 2004, s. 169) 

 

Sudarsky L. uvádí, že chůze pacientů s insuficietní propriocepcí vykazuje tři základní 

adaptační charakteristiky: 

1) rozšíření opěrné báze a redukce délky kroku jakožto adaptace na labilitu,  

2) pečlivá vizuální kontrola lokomoce,  

3) snížení počtu stupňů volnosti fixovaným držením trupu a kolenního kloubu (především 

během stojné fáze) jakožto snaha snížit nárok na kontrolu složitého komplexního 

pohybu.  

1.8.3 Diagnostika cerebelárních ataxií 
Z výše uvedených možných příčin vedoucích k ataxii vyplývá složitost diferenciální 

diagnostiky. Při vyšetření pacienta s nově vzniklou ataxií by prvním krokem (po podrobném 

odebrání rodinné a osobní anamnézy) mělo být vyloučení získané příčiny obtíží. „Jedná se 

o vyloučení expanzivního procesu, chronické intoxikace, zánětlivého a cévního onemocnění, 

paraneoplastického procesu, hypothyreoidismu, autoimunitních onemocnění, hypovitaminóz 

(zejména hypovitaminózy E), poruch intestinálního vstřebávání a dalších včetně anomálií 

kongenitálních“ (Zumrová, A. etal., 2007). Klinické vyšetření a další pomocná vyšetření by měla 

určit, zda se jedná skutečně o ataxii mozečkového původu (stručný přehled možných příčin 

progresivní ataxie ukazuje tabulka v příloze (Příloha č. 10). Předmětem dalšího šetření by mělo být 

odlišení, zda se jedná o statickou záležitost s víceméně neměnným klinickým obrazem nebo 

o progredující ataxii. Z prognostického hlediska je výhodné pátrat po genetickém zatížení. 
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Mozečkové degenerace lze z tohoto hlediska rozdělit na hereditární a sporadické. Za přispění 

molekulárně genetických vyšetřovacích metod lze dnes ve většině případů určit, zda se jedná 

o autosomálně dominantní (AD)/recesivní (AR) nebo jiným mechanizmem vznikající ataxii. Častěji 

se jedná o sporadický výskyt mozečkové ataxie bez zjištěné rodinné zátěže v anamnéze, přesto je 

i v těchto případech většinou indikováno genetické vyšetření; např. spinocerebelární ataxie (SCA) 6 

a Friedreichova ataxie bývají občas diagnostikovány, přestože se v rodině pacienta nemoc 

nemanifestovala (Sudarsky, L., 2004, s. 167-168 ). Jak Friedrichova ataxie, tak spinocerebelární 

ataxie patří mezi spinocerebelární degenerativní onemocnění. Díky pokrokům v molekulární 

biologii lze dnes diagnostikovat některé autosomálně recesivně dědičné hereditární ataxie a velkou 

část autosomálně dominantně dědičných ataxií (Zumrová, A. in Kolář, P. et al., 2009, s. 373).  

 

Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie (AD SCA) 
 Z molekulárně-genetického hlediska bylo zatím detekováno 29 lokusů, kde dochází 

k expanzi CAG repeatů, které kódují abnormálně dlouhý polyglutaminový řetězec (ataxin). Jejich 

exprese probíhá většinou v řadě míst CNS, ale i v jiných orgánových soustavách. Důsledkem 

patologicky změněných proteinů dochází ke změně jejich sekundární struktury a k poškození 

proteolytického štěpení, následkem čehož dochází k intracelulární akumulaci toxických produktů. 

V České republice je v současné době k dispozici vyšetření SCA 1, 2, 3, 6, 7, 8 a brzy by měla být 

dostupná vyšetření i dalších typů. SCA se řadí mezi neurodegenerativní onemocnění, pro která je 

zpravidla charakteristická pomalejší či rychlejší progrese. Dosud není známa kauzální terapie. 

(Zumrová, A., 2005, Zumrová, A. in Kolář, P. et al., 2009, s. 378) 

Klasifikace chorob z okruhu spinocerebelárních ataxií byla vždy obtížná. Na základě 

klinické symptomatiky jsou mezi sebou jednotlivé typy prakticky neodlišitelné, tím spíše, že jedinci 

s jedním typem vykazují odlišný klinický obraz a naopak jedinci s odlišným typem SCA mají velmi 

podobné symptomy (Sudarsky, L., 2004, s. 167). SCA není běžným neurologickým vyšetřením 

v podstatě odlišitelná od Friedrichovy ataxie (u obou diagnóz dominuje postižení mozečku 

a postranních a zadním míšních provazců). „Dříve udávaný údaj, že se jedná o onemocnění 

dospělého věku, kdežto ataxie Friedrichova je onemocnění dětského věku, již není platný - se 

zavedením DNA diagnostiky, a tedy exaktním určením diagnózy, bylo prokázáno, že všechny tyto 

choroby mohou začínat v jakémkoliv věku“ (Zumrová, A. in Kolář, P. et al., 2009, s. 378 ). 

 Jednotlivé typy SCA mají obecně několik základních společných rysů. Kromě progredující 

ataxie bývá přítomna dysartrie, okulomotorické poruchy a někdy známky pyramidového či 

extrapyramidového postižení, stejně jako relativně časté kognitivní poruchy u některých typů. 

Nejčastěji se choroba manifestuje ve třetí dekádě, ale ani toto není pravidlem. Pro SCA 2 bývá 
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zpravidla charakteristický tremor a poruchy okulomotoriky. Jedinci s tímto typem ataxie jsou 

většinou dlouho schopni samostatné chůze nebo chůze s kompenzační pomůckou, progrese do stavu 

vyžadujícího vozík trvá obvykle v řádu desetiletí. Pro pacienty s SCA 3 bývá typické zakopávání 

a časté pády v anamnéze. Jako nejméně benigní forma se jeví SCA 6, která se může manifestovat 

i v páté dekádě života a bývá spojena s ataxií a dysatrií. V celosvětovém měřítku se jeví jako 

nejčastější mutace typ SCA 6, dále SCA 2, SCA 6, SCA 1. (Sudarsky, L., 2004, s. 167)  

V České republice je nejčastějším typem SCA 2. Progrese je rychlejší, pokud se onemocnění 

manifestuje před 20. rokem věku. (Zumrová, A. et al., 2007) 

 

Friedreichova ataxie  
 Pro úplnost zde stručně zmiňujeme Friedreichovu ataxii (FA) jakožto nejčastější hereditární 

ataxii (Sudarsky, L, 2004, s. 167-168, Zumrová, A. in Kolář, P. et al., 2009, s. 377). Tuto jednotku 

zde uvádíme také proto, že má mnoho klinických projevů společných s SCA, avšak tato choroba 

spadá spíše do kategorie senzorických ataxií. Na rozdíl od SCA je FA přenášena autosomálně 

recesivně. První klinické příznaky, zejména paleocerebelární symptomatologie, se manifestují 

nejčastěji ještě během druhé poloviny první dekády života (není pravidlem). „Jde o postižení 

zadních a postranních provazců míšních (spinocerebelárních a kortikospinálních drah) 

a senzitivních vláken periferních nervů, kde dochází k axonální degeneraci i demyelinizaci (…). 

V popředí je ataxie stoje a chůze, v objektivním nálezu je areflexie L2/S2, porucha hlubokého, 

hlavně vibračního čití, často nystagmus, kyfoskolióza, někdy spastické jevy na dolních končetinách. 

Typická bývá deformita nohy (Friedreichova noha) (…).“ (Ambler, Z., 2006, 240). Dysartrie 

nemusí být v období časné manifestace vyjádřena, ale zpravidla se objeví do pěti let. Vzácný není 

současný výskyt hypertofické kardiomyopatie  a diabetu mellitu (Sudarsky, L., 2004, 167-168).  

 

1.8.4 Hodnocení ataxie pomocí dotazník ů 
 Ke sledování vývoje nemoci a jednotlivých symptomů v čase a pro zhodnocení efektu 

terapie je obecně nutné mít možnost objektivně porovnávat konkrétní specifické parametry. Pro 

objektivizaci rovnovážných poruch existuje řada klinických testů, např. Berg Balance Scale (BBS) 

(Berg, K. et al., 1992), CTSIB, DGI aj. Většina testovacích protokolů je však primárně určena 

k detekci pádů ve stáří nebo odhalení rovnovážné poruchy bez ohledu na etiologii. Kvantifikace 

motorického deficitu u pacientů s ataxií je základním předpokladem pro určení stupně klinické 

manifestace. Pro vědecké i klinické účely začaly postupně vznikat speciální testy zaměřené na 

konkrétní diagnózy. Pro kvantifikaci motorického deficitu u ataktických poruch se dnes nejvíce 

využívají zejména dva protokoly- ICARS, SARA.  
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ICARS (International Cooperative Ataxia Rating Scale) 

Je relativně rozšířený nástroj pro hodnocení ataxie. Má kvantifikovat mozečkové příznaky 

u pacientů s SCA. Z důvodů komplexní kvantifikace ataxie a možnosti měřit rozdílné komponenty 

ataxie byl ICARS rozdělen do čtyř základních kategorií - poruchy rovnováhy a chůze, 

biomechanika pohybu, poruchy řeči a poruchy okulomotoricky. Tyto čtyři kategorie mají volně 

souviset s funkčně-anatomickým členěním mozečku (statické dovednosti jsou přisuzovány vermis 

a anteriornímu laloku, motorika končetin mozečkovým hemisférám, okulomotorika flocculu 

a vermis). (Trouillas, P. et al., 1997)  

Validita a spolehlivost byly v rámci několika menších klinických studií potvrzeny a test 

prokázal svou citlivost i v počátečních stádiích s mírnými klinickými projevy. ICARS byl prohlášen 

za spolehlivý nástroj při monitoringu mozečkových funkcí (Schoch, B. et al., 2007). Až rozsáhlá 

multicentrická studie s pacienty s diagnostikovanou SCA (Schmitz-Hübsch, T. et al., 2006) 

shledává nedostatky testovacího protokolu. Hlavním z nich má být nadbytečná časová náročnost 

testování. Protokol obsahuje devatenáct položek, z nichž se některé překrývají a jsou tudíž 

nadbytečné. Tento fakt představuje pro praktické využití poměrně zásadní omezení. Dalším 

nedostatkem je rozřazení jednotlivých položek testu do čtyř kategorií; podle studie by některé 

položky měly být přeřazeny. Do testovaného výběru byli v rámci některých studií zařazeni 

i pacienti s Friedrichovou ataxií (Storey, E. et al., 2004) nebo s multi- systémovou atrofií (Tison, F. 

et al., 2002). Na základě těchto prací se stal test nevyhovujícím pro pacienty s noncerebelární 

symptomatikou. I tak se jeví užívání této objektivizační metody jako opodstatněné, nové práce 

některých autorů naopak poukazují na jeho vysokou citlivost pro sledování změn rovnováhy 

a chůze u pacientů s degenerativním poškozením mozečku (Morton, S., M. et al., 2010). ICARS je 

dnes stále více nahrazován novějším testem SARA. 

 

SARA (Scale for Assessment and Rating of Ataxia) 

Představuje nový validní a spolehlivý nástroj primárně sestavený pro pacienty s SCA. 

SARA se skládá z osmi samostatných položek (Příloha č. 11). Tři hodnotí chůzi a rovnováhu: 

1) chůze s otočením o 180º a pokračování v tandemové chůzi,  

2) stoj s chodidly na šířku pánve, dále se zúženou bazí s dotýkajícími se mediálními 

hranami chodidel, stoj v tandemu, oči jsou ve všech případech otevřené (modifikace 

Rombergova testu),   
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3) sed na lůžku bez kontaktu chodidel s podložkou, horní končetiny předpaženy, oči 

zavřené.  

Jedna položka testu hodnotí řeč a její srozumitelnost (kvantifikace dysartrie) a čtyři hodnotí 

motoriku končetin: 

4) určení stupně hypermetrie (schopnost pacienta sledovat v prostoru svým ukazováčkem 

měnící se polohu prstu vyšetřujícího, tzv. „reach test“),  

5) hodnocení intenčního tremoru (pacient přemisťuje svůj ukazováček střídavě ze svého 

nosu k prstu vyšetřujícího),  

6) vyšetření rychlých alternujících pohybů (deset opakování pronace- supinace předloktí),  

7) hodnocení taxe dolních končetin (pacient leží na zádech, patou jedné nohy se dotkne 

kolene druhé dolní končetiny a po bérci sjede patou ke kotníku).  

SARA vychází z neurologické manifestace SCA (Schmitz-Hübsch, T. et al., 2006). Novější studie 

s heterogenní skupinou pacientů potvrzují validitu SARA i pro další typy ataxií způsobených lézí 

mozečku (Weyer, a. et al., 2007). Záměrně nebyli do studie zařazeni pacienti s Friedreichovou 

ataxií, u které dominují převážně příznaky senzorické ataxie. Specielně pro tuto diagnózu byl 

sestaven samostatný test-FARS (Friedrich′s Ataxia Rating Scale), jehož validita byla rovněž 

prokázána (Subramony, S., H. et al., 2005). Základní výhodou oproti ICARS je kratší doba potřebná 

k provedení testu.  

 

BARS (Brief Ataxia Rating Scale) 

Podle tvrzení některých autorů je zhotovení SARA stále ještě zbytečně časově náročné, 

proto byl odvozen od ICARS nový test- BARS (Schmahmann, J., D. et al., 2009). Navzdory snaze 

minimalizace jeho rozsahu si test uchovává potenciál globálního hodnocení mozečku, co se 

motorických funkcí týče (koordinace pohybu končetin, chůze, řeč, okulomotorika). Vyhotovení 

protokolu nevyžaduje žádné speciální instrumentální vybavení a zaškolení vyšetřujícího, což je 

předpoklad nutný pro rutinní používání. Výsledkem je možnost kategorizovat tíži ataxie. Je třeba 

dalších validních studií, aby byla verifikována spolehlivost testu.  

 

1.8.5 Terapie pacient ů s cerebelární ataxií 
 SCA se v sočasné době stále řadí mezi nevyléčitelné nemoci, pro které není prozatím známa 

kauzální léčba. Terapie je omezena na léčbu symptomatickou, jejíž nedílnou součástí je, mimo 

terapie farmakologické a polyvitaminózní, také dlouhodobá a systematická rehabilitace.  
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Farmakologická terapie 

Prokazatelně ověřená farmakologická léčba cerebelárních ataxií je dosud nepostačující. 

Momentálně neexistuje žádná účinná látka, která by zabránila zániku neuronů nebo by aspoň 

oddálila nástup obtíží. Byl zkoumán vliv substituční cholinergní terapie (cholin, deriváty cholinu), 

podávání hydroxytryptofanu, antagonistů serotoninu, fysostigminu, atp., ale validní dvojitě 

zaslepené cross-over studie nepřinesly žádný uspokojivý výsledek.  Nyní se pozornost přesunuje na 

D-cykloserin, acetazolamid a TRH (tyreotropin uvolňující hormon), které je třeba podrobit 

detailnímu zkoumání. (Ogawa, M., 2004) 

V souladu s obecnými doporučeními se pacientům s cerebelární ataxií indikují nejčastěji 

nootropika, kognitiva a popř. antidepresiva. Rehabilitace je zatím jedinou celosvětově uznávanou 

možností, jak prolongovat mobilitu pacienta. (Zumrová, A. et al., 2007) 

 

Rehabilitace pacientů s cerebelární ataxií 

 Možnost rehabilitace pacientů s poškozením mozečku má stále teoretické úskalí vyplývající 

ze skutečnosti, že mozeček je struktura známá svým zapojením do samotného procesu motorického 

učení (Maschke, M., 2004). Poškození neuronálních okruhů zpracovávajících informace 

z mechanoceptorů, svalových vřetének a šlachových tělísek a okruhů spoluvytvářejících následný 

motorický výstup by tedy mělo znemožňovat motorickou a posturální reedukaci. Navzdory těmto 

teoretickým východiskům existují již několik desetiletí relevantní studie, které jednoznačně 

potvrdily pozitivní vliv balančního tréninku a nácviku chůze na zlepšení klinického obrazu u těchto 

pacientů (např. Brandt, T., Krafczyks, S., Mahbenden, 1981, Martin C., L. et al., 2009). Ilg, W. et 

al. (2009) provedli studii s pacienty s degenerativní cerebelární symptomatologií (dominující 

poškození mozečku nebo s dominující poškození mozečkové aferentace). Čtyřtýdenní intenzivní 

rehabilitace zaměřená na zvýšení koordinace a dynamické stability vedla k signifikantní redukci 

ataxie u všech pacientů (dle výsledků SARA). Zlepšení rovnováhy a koordinace pohybů bylo 

signifikantní jen v případě pacientů s dominantně poškozeným mozečkem. 

 V minulosti se fyzioterapie u mozečkových poruch obecně zaměřovala pouze na prevenci 

vzniku nežádoucích sekundárních změn (snížení rozsahu pohybu, zkrat svalů  atp.) nebo na nácvik 

kompenzačních strategií (chůze o široké bazi, užívání kompenzačních pomůcek) (Morgan, M., H., 

1980). Později se začali pacienti zařazovat do rehabilitačních programů založených na tréninku 

rovnováhy a balančních schopností (Gill-Body, K., M. et al., 1997). Balliet, R. et al. (1987) 

detailněji popsal koncept rehabilitačního programu pro pacienty s cerebelární ataxií 

a následným balančním a chůzovým deficitem. Základním východiskem byl předpoklad, že pro 

zlepšení rovnováhy a motorické kontroly je třeba pacienta vystavovat balančně náročnějším 
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úkonům na hranici zvládnutelnosti a postupně zvyšovat náročnost. Hlavním limitujícím faktorem 

studií zabývajících se problematikou objektivizace vlivu rehabilitace na pacienty s cerebelární ataxií 

byla především absence systematicky popsaného tréninkového programu. To může být jedním 

z důvodů, proč nepotvrdila řada z nich funkční zlepšení na základě rehabilitační léčby.  

 Za opodstatněný se považuje nácvik trupové stability (s využitím Vojtovy metody reflexní 

lokomoce), jakožto výchozí předpoklad pro veškerou fázickou hybnost končetin, dále cvičení podle 

Frenkela, prvky PNF (rytmická stabilizace), prvky cvičení dle Feldenkraise (Gill-Body, K., M. et 

al., 1997, Zumrová, A. in Kolář, P. et al., 2009, 378). Dále je možno začlenit nácvik přesné taxe, dle 

potřeby trénink okulomotoriky (ovlivnění plynulých sledovacích pohybů a nepřesných sakád, 

fixační cvičení) a v neposlední řadě trénink rovnovážných funkcí a lokomoce. U progredujících 

rovnovážných poruch, kterými spinocerebelární ataxie bohužel bez vyjímky jsou, je vhodné zařadit 

trénink kompenzačních strategií (kotníková, kroková, kyčelní strategie) za různých senzorických 

podmínek.  

 Tyto přístupy mají v optimálním případě vést k ovlivnění samotné ataxie a inkoordinace, 

terapie se cílí na plynulost a přesnost pohybu. Při sestavování rehabilitačního plánu je třeba brát 

v úvahu několik obecných pravidel; je výhodné postupovat od jednoduchých pohybů ke složitějším 

a komplexnějším (od pohybů v jednom kloubu po kombinované pohyby nejprve jedním tělesným 

segmentem), od jednoduchých stereotypů vycházejících z kořenových kloubů, od nižších 

a stabilnějších poloh. Je vhodné ze začátku umožnit pacientovi vizuální kontrolu pohybů a současně 

v případě potřeby provádět verbální i manuální korekci. Postupně je možno měnit rychlost 

provádění pohybu (pomalejší pohyb je obtížnější než rychlý).  

 Náročná je reedukace rovnovážných funkcí a stability. Cílem je nácvik motorických strategií 

snižujících riziko pádu. Balanční schopnosti jsou stejně jako ostatní motorické dovednosti 

ovlivnitelné systematickým a cíleným tréninkem (Horak, F., B., Henry, S., M., Shumway-Cook, A., 

1997). I zde je na místě otázka, na kolik je tato reedukace možná u pacientů s poškozením mozečku. 

V terapii lze uplatnit nácvik stability v různých posturálních situacích, vhodné může být využití 

balančních plošin, prvků senzomotorické stimulace i využití silových plošin, vždy dle 

individuálního stavu a schopností konkrétního jedince. Jsou k dispozici studie potvrzující pozitivní 

vliv využití silové plošiny s vizuální biologickou zpětnou vazbou (Januário, F., Campos, I., Amaral, 

C., 2010). Je důležité neopomínat pacientův možný strach z pádu. Této obavě je zapotřebí terapii 

podřídit a nalézt optimální strategii provedení problematického pohybu. V posledních desetiletích 

vzbuzuje v rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy stále větší zájem využití biologické zpětné 

vazby. 
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1.9 Senzorická substituce a biologická zp ětná vazba (biofeedback)  

Obecně lze říci, že podstatou senzorické substituce je nahrazení jedné smyslové modality 

jinou modalitou. Tím je zajištěna potřebná aferentace do CNS i přesto, že původní receptor je 

poškozen. Arteficiální senzorický vstup poskytne náhradní chybějící informaci. Fakt, že lidský 

mozek je schopen zpracovat a využít aditivní arteficiální senzorické informace, je základní 

předpoklad pro využívání této formy substituce a potvrzuje jej řada recentních studií (Bach-y-Rita, 

P., 2004, Danilov, Y., Tyler, M., 2005, Danilov, Y. et al., 2007, Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009).  

První, kdo začal koncept senzorické substituce komplexněji rozvíjet, byl v 60. letech 19. 

století vědecký tým okolo Paula Bach-y-Rity. Tehdy byla v popředí otázka, zda je mozek plastický 

natolik, aby se od narození nevidomé osoby „naučily vidět“. Jinými slovy, zda existuje možnost 

rozvinout nový „náhradní“ senzorický systém. V souvislosti s touto problematikou vzniklo tehdy 

několik kvalitních studií zabývajících se výzkumem různých forem senzorické substituce 

a možnostmi neuroplasticity jakožto následek ztráty senzorických funkcí. Dlouho je známo, že 

senzorický deficit je spojen s adaptací mozku vedoucí ke kompenzaci ztráty. Hlavní úskalí spočívá 

ve vynalezení vhodného mechanizmu, který by zprostředkoval přenos aditivních informací do CNS 

a tyto kompenzační procesy podpořil (Bach-y-Rita, 2004). 

V oblasti poruch rovnováhy se výzkumy ubíraly k formám substituce, kdy se vibrotaktilní 

zařízení umisťovala do oblasti trupu (např. Dozza et al., 2007, Wall, III., C., Kentala, E., 2005), čela 

či na bříška prstů. Vhodný vibrotaktilní stimul sám o sobě poskytuje iluzi pohybu, což „prvokuje“ 

posturální odpověď (Hegeman, J. et al., 2005). Teprve nedávno zahájené výzkumy s elektrotaktilní 

stimulací na jazyku ukazují zatím nejlepší výsledky. Tato stimulace poskytuje aditivní informaci 

o poloze hlavy prostřednictvím receptorů jazyka, které nejsou přirozeně užívány k prostorové 

orientaci hlavy, ale přesto mohou tuto informaci zprostředkovat. Lidský mozek je schopen tyto 

stimuly využít k řízení rovnováhy a dle MRI studií představuje tento způsob skutečný „informační 

port“ k mozku. Ten je pak zjevně schopen zpracovat arteficiální signál preformovanými 

neuronálními obvody tak, jak se děje za fyziologické situace. Aktivace konkrétních center v CNS je 

podle dosavadních poznatků tedy možná „umělou“ senzorickou stimulací a dochází k aktivaci 

přirozených neurálních okruhů a je lhostejno, zda je vstupní informace poskytnuta „náhradní 

netradiční cestou“ (Bach-y-Rita, P., 2004, Danilov, Y., Tyler, M., 2005).  

 

Podstatou biologické zpětné vazby je měření fyziologických veličin v reálném čase a jejich 

interpretace pacientovi pro něj srozumitelnou formou. Dnes již existuje celá řada moderních 

systémů poskytujících biologickou zpětnou vazbu, která bývá nejčastěji vizuální, akustická či 
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mechanoceptivní. V terapii poruch rovnováhy se jedna z forem biofeedbacku nejčastěji užívá 

v kombinaci se silovou plošinou. Vizuální, akustické a taktilní biofeedbackové systémy použité 

v terapii měly pozitivní vliv na rovnovážné schopnosti u pacientů s nedostatkem vestibulárních, 

somatosenzorických a vizuálních informací na základě poruchy příslušných receptorů a systémů. 

(Giasanti et al., 2009, Hegeman, J. et al., 2005) 

Pozitivní výsledky na tomto poli terapie dosáhl např. Dozza, M. et al. (2005), který prokázal 

zlepšení stability stoje u pacientů s oboustrannou vestibulární lézí za využití audio-biofeedbacku 

(Obrázek 5). Pacient stál na pěnové podložce se zavřenýma očima a na trupu měl připevněný 

akcelerometr. Do sluchátek byly pouštěny akustické signály specifické pro vychýlení mimo 

vertikálu v různých směrech. Plošina posturografu při tom snímala COP. Stejně pozitivních 

výsledků dosáhl Wall, III., C., Kentala, E. (2005) při použití vibrotaktilního biofeedbackového 

zařízení nebo Sihvonen, S., E. et al (2004) při použití vizuálního biofeedbacku. 

 

Obrázek 5. Porovnání trajektorie COP s audio-biofeedbackem  a bez něj (Dozza, M. et al., 2005) 

 

 Zcela nový způsob aplikace biologické zpětné vazby představují systémy využívající 

elektrotaktilní stimulaci jazyka (ESJ). Od 90. let minulého století se provádí řada studií, které mají 

zhodnotit výsledky rehabilitace pacientů s poruchami rovnováhy touto formou biofeedbacku. 

Metodika se již osvědčila u periferních vestibulárních lézí (Barros, C., G., Bittar, R., S., Danilov, 

Y., 2010, Danilov, Y., P. et al., 2007, Uneri, A., Polat, S., 2009). Zdá se, že i u pacientů  s centrální 

vestibulární poruchou dochází po rehabilitačním programu s ESJ k signifikantnímu zlepšení 

rovnováhy a chůze (Danilov, Y., P. et al., 2007).  

Obecně se předpokládá, že biologická zpětná vazba facilituje multisenzorickou (zrakovou, 

proprioceptivní a vestibulární) stimulaci, čímž urychluje proces učení nových kompenzačních 

pohybových strategií pro řízení rovnováhy. Tato kompenzace spočívá v reorganizaci neurálních 

okruhů, které se na řízení rovnováhy podílejí. Biofeedback může být použit pro plnou substituci 
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nebo jako „zesilovač“ v procesu senzomotorické integrace v CNS (Vuillerme, N. et al., 2008). Čím 

přesnější je totiž senzorická informace, tím adekvátnější je posturální stabilita (Kuo, A., D. et al., 

1998). 

Teoretické předpoklady fungování biofeedbacku popsané výše vycházejí z principů 

mozkové plasticity, který je založený na schopnosti modifikace strukturální organizace a následně 

funkce v CNS. Tyler, M., Danilov, Y., Bach-y-Rita, P. (2003) popisují multisenzorickou kontrolu 

rovnováhy jako komplex tzv. „uzavřených smyček“. Senzorické informace slouží jako vstupy, které 

následně ovlivňují senzomotorické smyčky nutné v procesu koordinace pohybů těla potřebných pro 

udržení rovnováhy. 

Další velkou skupinou, u které byl soustavně zkoumán vliv různých forem biofeedbacku na 

rovnováhu, jsou geriatričtí pacienti. Podle přehledové studie (Zijlstra, A. et al., 2010) není 

k dispozici dostatek podkladů jednoznačně prokazujících pozitivní vliv terapie s využitím 

biologické zpětné vazby v oblasti geriatrie. Důvodem je jednak nesystematické hodnocení a dále 

partně polymorbidita pacientů. 

1.9.1 Brain Port 
Zcela nový systém využívaný v rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy představuje 

systém BrainPort (Obrázek 6), kde je biologická zpětná vazba reprezentována elektrotaktilní 

stimulací jazyka (Bach-y-Rita, P. et al., 1998). Ztráta schopnosti udržet vzpřímený stoj je nejčastěji 

následkem onemocnění vestibulárního aparátu (části periferní nebo centrální), mozečkové léze, 

poškození míšních provazců nebo periferní neuropatie. Brain Port využívá elektrickou stimulaci 

k aktivaci receptorů jazyka, přičemž informace pak slouží k upřesnění pozice hlavy v prostoru. Tyto 

receptory jazyka umožňují taktilní vnímání signálu (Danilov, Y., Tyler, M., 2005). 

 

Obrázek 6. BrainPort  
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Jak je uvedeno výše, senzorická substituce formou ESJ přináší v současné době nejlepší 

výsledky. Důvodem může být bohaté receptorové vybavení jazyka, čemuž odpovídá i velikost 

projekčních center jazyka v mozkové kůře (velikost jazyka u somatosenzorického a motorického 

homunkula), což jsou předpoklady umožňující jazyku výborné diskriminační čití. Pro fungující 

rovnovážné mechanizmy a posturální kontrolu je důležitá stabilní a orientovaná poloha hlavy 

v prostoru, což je zřejmě další důvod, proč umístění stimulace na senzitivní jazyk, tedy do blízkosti 

samotného vestibulárního aparátu, poskytuje lepší výsledky než stimulace v oblasti např. zad či 

konečků prstů. Vodivé intraorální prostředí navíc umožňuje lepší přenos elektrického signálu, proto 

ke stimulaci stačí nižší hodnoty napětí a elektrického proudu oproti stimulaci na kůži. Opakovaně se 

ukazuje, že ESJ umožňuje efektivní kontrolu polohy hlavy, pacient získává aditivní podnět 

z periferie o orientaci hlavy v prostoru v reálném čase (Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009). Stejně 

tak se potvrzuje, že tato forma substituce prokazatelně zlepšuje celkové rovnovážné a balanční 

schopnosti. BrainPort tak nahrazuje hypofunkční, popř. afunkční vestibulární aparát či jinou oblast 

v CNS podílející se na procesu udržení rovnováhy. (Barros, C., G. et al., 2010, Danilov, Y., Tyler, 

M., 2005).  

Základem přístroje je citlivý akcelerometr s polem (10x10) drobných stimulačních  elektrod, 

který má pacient umístěn na jazyku. Informace z akcelerometru přístroj převádí na elektrické 

impulzy o nízké intenzitě, které pacient na jazyku vnímá jako taktilní signály. Prostřednictvím 

receptorů jazyka je pacient schopen poznat umístění signálu a směr i velikost jeho vychýlení ze 

střední polohy. Pozice elektrického impulsu koresponduje s polohou hlavy (Obrázek 7). Během 

terapie se pacient učí udržet signál na středu jazyka, čehož musí dosáhnout vhodnou posturální 

korekcí, optimálně při zavřených očích (Danilov, Y., P. at al., 2007, Vuillerme, N. et al., 2007, 

Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009). 
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Obrázek 7. Vztah mezi polohou hlavy a elektrotaktilní stimulací jazyka (Danilov et al., 2007) 

 

Přístroj byl vyvinut především pro pacienty s chronickou nestabilitou a poruchami 

rovnováhy následkem oboustranného poškození labyrintu. Výsledky nejnovějších studií poukazují 

na pozitivní efekt terapie u širšího spektra vestibulárních a vestibulo-cerebelárních balančních 

poruch (Danilov, Y., P. at al., 2007). 

 

1.9.2 Princip ú činku terapie s BrainPortem 
 Jedním z možných vysvětlení účinku terapie může být schopnost neuroplasticity mozku, 

dalším princip založený na modelu tzv. „otevřené smyčky“ rovnovážného kontrolního systému, jak 

jej popisují Tyler, M., Danilov, Y., Bach-y-Rita, P. (2003). V případě periferních vestibulárních lézí 

je smyčka narušena již na úrovni receptoru nebo periferního nervu. Vestibulární substituce 

s využitím ESJ poskytuje náhradním mechanizmem informace o poloze hlavy, které mozek může 

efektivně využívat. Při dysfunkci v oblasti mozečku dochází k „otevření“ smyčky až v CNS. ESJ 

pomáhá stabilizovat hlavu v prostoru, což je zřejmě společně s informacemi z vestibulárního 

systému základní podmínka pro intaktní posturální chování (Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009). 

Zvýšení aferentace o poloze hlavy z periferie specificky facilituje náhradní neuronální okruhy 

v CNS. Na základě experimentální studie (Tyler, M., Danilov, Y., Bach-y-Rita, P., 2003) prováděné 

na souboru pacientů s periferní vestibulární lézí byla vyslovena domněnka, že doba, po kterou je 
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patrné zlepšení stability po stimulaci, je lineárně závislá na trvání ESJ. To by znamenalo, že čím 

déle by se prováděla stimulace, tím déle by přetrvával pozitivní post-stimulační efekt. 

 Tyto závěry potvrzují předpoklad, že adekvátní vstup do multisenzorického řízení 

rovnováhy umožňuje normalizaci rovnováhy a posturálního chování. U periferních poruch 

zvýšením potřebné aferentace, u centrálních  mimo to i facilitací využití náhradních pohybových 

strategií. Následkem je kompenzace funkčního deficitu. Terapie s BrainPortem tedy nepodporuje 

vlastní reparaci poškozených neuronálních okruhů, ale umožňuje rovnovážný nedostatek efektivně 

kompenzovat. Schopnost takové kompenzace vychází z poznatků o neuroplasticitě. Předpokládáme, 

že přístroj BrainPort facilituje procesy tzv. reparační plasticity, která vede k tvorbě nových 

neuronálních okruhů. 

 

1.9.3 Neuroplasticita 
Plasticita je schopnost nervového systému se zákonitě vyvíjet a reagovat na změny vnitřního 

a vnějšího prostředí a přizpůsobit se těmto změnám za fyziologických i patologických situací. 

Podstatou neuroplasticity může být modulace přenosu signálu na synapsích (uvolňování 

neurotransmiteru, změny post-synaptických dějů, změny v aktivitě receptorů atd.) nebo změna 

vztahů mezi neurony (změny počtu a druhů synapsí). Výsledkem těchto dějů je změna v činnosti 

neuronálních okruhů CNS a obecná změna komunikace mezi jednotlivými neurony. Dochází 

k prokazatelným morfologickým změnám neuronů, například růst výběžků, vznik nových a zánik 

existujících neuronů, tvorba nových synapsí s jiným neurony atp. (Trojan, S., Pokorný, J., 1999) 

„Výsledným efektem plasticity mohou být příznivé, ale i nepříznivé změny za vývoje 

(plasticita evoluční), při krátkodobé expozici (plasticita reaktivní), při dlouhodobé nebo opakované 

zátěži (plasticita adaptační) nebo při funkční, případně morfologické obnově poškozených 

neuronálních okruhů (plasticita reparační) (…). Reaktivace přirozených mechanismů nebo podání 

farmak aktivujících vnitřní neuroplastické děje by mohly povzbudit spící proces regenerace a vést 

tak k obnovení narušených neuronálních okruhů.“ (Trojan, S., Pokorný, J., 1997). 

Reparační neuroplasticita představuje tedy proces, díky kterému je nervová tkáň schopna 

obnovit svou poškozenou funkci. Tato schopnost je geneticky determinována. Recentní studie 

prokazují přítomnost neurálních progenitorů, prekurzorů a kmenových buněk v určitých oblastech 

adultního mozku, v tzv. neurogenních oblastech. Dle současných poznatků jsou těmito oblastmi 

určitě čichový bulbus a gyrus dentatus hipokampu. Multipotentní neurální prekurzory se zřejmě 

vyskytují i v dalších oblastech mozku. Předpokládá se, že by v budoucnu mohlo být možno 

zasahovat do procesu neurogeneze in situ a regulovat diferenciaci prekurzorů v terapeuticky 
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využitelné buněčné elementy ex vivo. Tyto poznatky by představovaly revoluční terapii degenerací 

a dalších poškození mozku různé etiologie. Nová zjištění postupně dokládají teoretické a empirií 

potvrzené úvahy o neuroplasticitě adultního mozku a vyvracejí původní dogma nahlížející na 

mozek jako na strukturu neschopnou buněčné novotvorby (Sohur, U., S. et al., 2006). 

 

Na teorii neuroplasticity je založen celý princip biologické zpětné vazby a senzorické 

substituce. Senzorický deficit a adaptace na něj jsou prokazatelně spojené se změnami mozkové 

aktivity. Právě studie zabývající se možnostmi senzorické substituce poskytly řadu důležitých 

poznatků o plasticitě mozku. Jsou teoretickým východiskem pro možnost rehabilitace pacientů 

s různými formami SCA a s dalšími degenerativními změnami v oblasti mozečku. 
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2 Cíle a hypotézy  

2.1 Cíl práce 

Cílem naší studie je analýza poznatků týkajících se poruch rovnováhy především na 

podkladě poškození mozečku. Práce klade důraz na aktualitu informací zejména pak v oblasti 

neurofyziologického a neuroanatomického výzkumu a v problematice diagnostiky cerebelárních 

ataxií a možnostech jejich terapie. Podrobněji se v rešeršní části věnujeme inovativnímu přístupu 

v oblasti poruch rovnováhy založeném na ESJ. Naší snahou je podat ucelený přehled současných 

poznatků o této moderní technologii a shrnout závěry dostupných validních studií o možnostech 

využití a výsledného efektu terapie s přístrojem BrainPort.  

Na základě těchto teoretických východisek je jedním z hlavních cílů formulace hypotéz 

a provedení jakési pilotní studii zkoumající vliv ESJ na rovnováhu pacientů s degenerativní 

cerebelární ataxií, tedy s centrální vestibulární poruchou. Zajímá nás dlouhodobější vliv terapie 

touto formou biofeedbacku na rovnováhu, porovnáváme tedy stav po měsíci od ukončení terapie 

(měření 3) se stavem před jejím zahájením (měření 1) a se stavem bezprostředně po ukončení 

(měření 2). 

 

2.2 Hypotézy 

 V uplynulých letech se zaměřovala pozornost na efektivitu terapie se systémem BrainPort 

především u periferních postižení labyrintu. Většina studií byla prováděna u pacientů s bilaterální 

vestibulární lézí, u kterých vedla terapie pomocí ESJ k signifikantnímu zlepšení rovnováhy 

(Danilov, Y., P. et al., 2007, Uneri, A., Polat, S., 2008). Danilov, Y., P. et al. (2007) tvrdí, že by 

ESJ mohla pozitivně ovlivnit posturální a rovnovážné funkce u rovnovážných poruch vestibulo-

cerebelární etiologie či u vestibulárních lézí periferní, ale i centrální etiologie. Ilg, W. et al. (2009) 

potvrdil, že i u degenerativních cerebelárních ataxií lze cílenou terapií ovlivnit motorickou 

koordinaci a rovnováhu. Toto jsou fakta, na základě kterých předpokládáme možnost ovlivnění 

motorických dovedností, a tedy i rovnováhy, u pacientů s poškozením cerebela. 

 Vycházíme z již zmíněného předpokladu, že biofeedback formou ESJ poskytuje aditivní 

signál o poloze hlavy v prostoru, což je základní předpoklad pro správnou interpretaci všech dalších 

senzorických vstupů uplatňujících se v procesu řízení rovnováhy (Vuillerme, N., Cuisinier, R., 

2009). Na základě předběžných výsledků naší studie a závěrů předchozí práce (Gitschinská, E, 

2010) víme, že terapie s přístrojem BrainPort vede ke zlepšení posturální stability po ukončení 
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programu. Dle dosavadních poznatků je efekt terapie pouze dočasný (Uneri, A., Polat, S.). V této 

práci se zaměřujeme na rovnovážné schopnosti měsíc od ukončení intenzivní terapie. Pro 

degenerativní podstatu onemocnění očekáváme zhoršování a opětovný návrat stavu do situace před 

terapií.  
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3 Metodika  

3.1 Pacienti 

Intenzivní rehabilitační program podstoupilo šest pacientů. Skupinu tvořily dvě ženy a čtyři 

muži,  věkový průměr výběru je 55,3 ± 11,5 let (38-71). Geneticky potvrzenou SCA mají dva 

pacienti, tři pacienti jsou evidováni jako idiopatická cerebelární ataxie (IDCA) a jeden pacient má 

autosomálně recesivně dědičnou ataxii. U dvou pacientů je přítomen syndrom zadních provazců, 

u dvou polyneuropatie, tři pacienti vykazují poruchy okulomotoriky, tři mozečkovou dysartrii 

(Tabulka 3). V úvodní fázi absolvovali všichni pacienti MRI, EMG, laboratorní testy, 

somatosenzotrické evokované potenciály a genetické vyšetření cílené na SCA 1-3, 6, 7 a FRDA. 

Pro zařazení do programu museli pacienti splňovat následující kritéria: progresivní cerebelární 

ataxie (AD SCA, AR ataxie) prokázaná genetickým vyšetřením nebo mozečková léze potvrzená na 

MRI. Klinicky musel být přítomen paleocerebelární a neocerebelární syndrom a porucha stability 

stoje dle posturografického vyšetření. Do programu nebyli zařazeni pacienti neschopni samostatné 

chůze aspoň 15 metrů, dále ti, kteří se sami neudrželi v Rombergově stoji III po dobu minimálně 15 

vteřin. Vylučovacím kritériem byla afekce v ústní dutině znemožňující použití BrainPortu, 

senzitivní deficit jazyka a jiná neurologická, ortopedická nebo oční onemocnění, která by 

ovlivňovala rovnováhu. Mimo presynkopální a synkopální stavy, ortostatickou hypotenze a jiná 

interní onemocnění byla kontraindikována anxiózní onemocnění, výrazné deprese, psychotické 

fenomény, přenosná infekční onemocnění, epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění. 

 

pacient pohlaví věk diagnóza SARA trvání 
obtíží klinické příznaky 

V. B. Ž 56 autosomal recesive ataxia 7,5 3 paleo/neocerebelární syndrom, syndrom 
zadních provazců, down beat nystagmus 

D. L. Ž 47 SCA typu 2 18 9 (7) 
paleo/neocerebelární syndrom, mozečková 
dysartrie, zpomalení očních sakád, 
polyneuropatie 

I. B. M 38 SCA typu 2 15,5 6 (5) paleo/neocerebelární syndrom, mozečková 
dysartrie, hypometrie očních sakád 

Z. D. M 52 progredující ataxie, geneticky 
neurčeno 12,5 5 paleo/neocerebelární syndrom, mozečková 

dysartrie, polyneuropatie dolních končetin 

M. H. M 68 

  
progredující ataxie, geneticky 
neurčeno 
 

8,5 14 

rozpad plynulých sledovacích pohybů, 
kvadrupyramidový syndrom, 
paleocerebelární syndrom, syndrom zadních 
provazců 

J. J. M 71 progredující ataxie, geneticky 
neurčeno X 5 paleo/neocerebelární syndrom, syndrom 

zadních provazců 

Tabulka 3. Pacienti 
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3.2 Metody m ěření 

Pro ověření hypotéz jsme použili posturografické vyšetření, standardizované klinické testy-

BESTest, DGI a standardizované dotazníky-ABC a DHI. Pro analýzu dat jsme použili Friedmanův 

test. 

BESTest byl použit pro detekci deficitního systému podílejícího se na rovnováze a pro bližší 

specifikaci podstaty rovnovážné poruchy. Pacienti absolvovali 36 úloh (Příloha č. 12). Pomocí DGI 

jsme hodnotili vliv ataxie na kvalitu chůze a její modifikace, pacienti absolvovali 8 úloh. ABC je 

dotazník o 15 otázkách, kde pacienti subjektivně hodnotili jednotlivé aktivity z hlediska jejich 

náročnosti na rovnováhu. DHI je dotazník, ve kterém pacienti hodnotili stupeň omezení aktivit 

kvůli závrati. Dotazník obsahuje 25 otázek 

K posturografickému měření jsme použili přístroj SPS (Synapsis Posturography System) 

(plošina obsahující piezoelektrické krystaly ve třech rozích), pomocí kterého jsme provedli statické 

vyšetření pacienta. Vycházeli jsme z testovacího protokolu mCTSIB. Všechny testy byly provedeny 

s otevřenýma (OO) i zavřenýma očima (ZO). Do statických testů jsme zařadili stoj na pevné 

podložce (Free 1) a na pěnové podložce (Free 2). Sledovali jsme následující parametry: délku 

trajektorie COP (SKG length), plochu opsanou COP (SKG area) a maximální výchylky těžiště 

v ML a AP projekci. Snížení hodnot daných parametrů znamená zvýšení stability pacienta 

a vypovídá o zlepšení motorické strategie a popřípadě o snížení tremoru. Dále jsme zaznamenávali 

případnou nutnost dopomoci v průběhu některých testů. 

 

3.3 Rehabilita ční program 

 Rehabilitační program trval 12 dní. Každý pacient podstoupil celkem tři komplexní 

vyšetření; 2 v jeho průběhu za hospitalizace a to před zahájením programu, a bezprostředně po jeho 

ukončení a dále ambulantně 30 dní po jeho ukončení. Vyšetření sestávalo z neurologického 

vyšetření neurologem, které obsahovalo základní klinické vyšetření a vyhotovení testu SARA. 

Vyšetření fyzioterapeutem bylo založeno na posturografickém vyšetření (za použití protokolu 

mCTSIB), klinických testech (BESTest, DGI) a dotaznících (ABC, DHI). Kromě dne příjmu, 

víkendu a dne propouštění pacienta probíhaly terapie 2-krát denně, každá trvala 30 minut. Mezi 

terapiemi byl vždy minimálně dvouhodinový časový odstup. Náplní byl nácvik stability stoje, kdy 

se pacient učil vhodnou posturální korekcí s vyloučením zrakové kontroly udržet signál na středu 

jazyka. Náročnost tréninkových pozic se progresivně zvyšovala, postupně jsme zařazovali labilnější 

pozice a povrchy, vždy dle individuálního stavu a schopností pacienta. Využívali jsme stoj a jeho 
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modifikace (zužování baze, tandem, stoj na pěnové podložce, na úseči), zvýšený klek, sed na židli, 

na labilní ploše, na physioballu. V různých modifikovaných polohách se měl pacient učit držet 

rovnováhu. Cílem bylo postupně zvládat co nejvíce poloh bez vizuální kontroly a zařadit i fázickou 

hybnost (pohyby hlavou, horními končetinami, přenášení váhy). (Tabulka 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4. Rehabilitační program 

3.4 Statistická analýza 

Pro porovnání dat získaných posturografickým vyšetřením používáme neparametrický 

Friedmanův test, kterým lze analyzovat data získaná opakovaným měřením skupiny jedinců. 

Principielně by se dala využít analýza rozptylu ANOVA, ale vzhledem k malému množství 

naměřených dat nelze uvažovat o jejich normalitě. Testujeme nulovou hypotézu Ho, že mediány 

souboru opakovaných měření jsou stejné. Pro testování této hypotézy používáme pořadové hodnoty, 

pořadí určujeme odděleně pro každý měřený objekt (řádek pozorování). Testovací statistiku F 

porovnáváme s kritickou hodnotou χ2 rozdělení s (j-1) stupni volnosti na hladině významnosti 

p=0,05.  

( ) ( )
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den 1. terapie 2. terapie 

1. vstupní vyšetření 
úvodní instruktáž, stimulace ve stoji I, II, v 
tandemu, oči otevřené 

2. stimulace ve stoji I, II, v tandemu, oči zavřené 
stimulace ve stoji I, II, v tandemu, pohyby 
hlavou, oči zavřené 

3. 
přidá stoj I na pěnové podložce s otevřenýma 
očima 

přidán stoj v tandemu na pěnové podložce s 
otevřenýma  očima 

4. 
procvičení předchozích pozic, zavřené oči při 
stoji na pěnové podložce 

přidání pozic s využitím nakloněné plošiny 

5. přidání pozic s využitím labilních ploch (úseč) 
opakování zvládnutých pozic, optimálně se 
zavřenýma očima 

6. přidání pozice v sedě s pohyby hlavy X 

7. přidán sed na židli na pěnové podložce 
přidán vysoký klek s nakročenou končetinou 
na labilní ploše 

8. 
opakování náročnějších pozic, optimálně se 
zavřenýma očima 

přidán sed na physioballu 

9. 
přídány cviky s přenášením váhy a simulací 
nákroku 

přidány cviky vsedě na židli na pěnové 
podložce s dolními končetinami na labilní 
ploše 

10. 
cviky na židli na pěnové podložce s labilní 
podložkou pod dolními končetinami doplněny 
o laterální náklony  

opakování dosažených pozic, optimálně se 
zavřenýma očima 

11. 
korekce naučených pozic s instruktáží pro 
domácí terapii 

výstupní vyšetření 
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Nulovou hypotézu Ho zamítáme tehdy, je-li F>χ2 (v našem případě je kritická hodnota 5,99). 

(Hendl, J., 2004, s. 360-361) 

Zamítneme-li nulovou hypotézu Ho, hledáme takovou dvojici měření, jejíž rozdíl je 

statisticky významný. Toto určíme porovnávním rozdílů s kritickými hodnotami Q pro 

mnohonásobná porovnání u Friedmanova testu. V našem případě jsou kritické hodnoty 11,5 pro 

i=12, resp. 18,9 a 33,9 pro i=24 a i=48. (Anděl, J., 2003, s. 137-141) 

Test provádíme zvlášť pro data tříděná podle sledovaného parametru (délka trajektorie COP, 

plocha opsaná COP, výchylky COP v ML a AP projekci), dále tříděná zvlášť podle OO/ZO 

u jednotlivých parametrů, OO/ZO u všech parametrů dohromady, Free1/Free2 u jednotlivých 

parametrů, Free1/Free2 u všech parametrů dohromady.  
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4 Výsledky 

4.1 Posturografické vyšet ření 

  R1 R2 R3 F χ2   │R1-R2│ │R2-R3│ │R1-R3│ Q 

je
dn

ot
liv

é 
pa

ra
m

et
ry

 

dé
lk

a 
tr

aj
ek

to
rie

 
C

O
P

 

celkem 59 40 45 8,08 5,99 zamítáme Ho 19 5 14 18,9 

OO 28 19 25 3,5 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

ZO 31 21 20 6,17 5,99 zamítáme Ho 10 1 11 11,5 

Free1 29 22 21 3,17 I.00 nemůžeme zamítnout Ho         

Free2 30 18 24 6 5,99 zamítáme Ho 12 6 6 11,5 

pl
oc

ha
 o

ps
an

á 
C

O
P

 

celkem 59 36 49 11,1 5,99 zamítáme Ho 23 13 10 18,9 

OO 30 17 25 7,17 5,99 zamítáme Ho 13 8 5 11,5 

ZO 29 19 24 4,17 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

Free1 30 19 23 5,17 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

Free2 29 17 26 6,5 5,99 zamítáme Ho 12 9 3 11,5 

vý
ch

yl
ky

 v
 M

L 
sm

ě
ru

 

celkem 60,5 33 50,5 16,2 5,99 zamítáme Ho 28 18 10 18,9 

OO 32 15 25 12,2 5,99 zamítáme Ho 17 10 7 11,5 

ZO 28,5 18 25,5 4,88 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

Free1 32 18 22 8,67 5,99 zamítáme Ho 14 4 10 11,5 

Free2 28,5 15 28,5 10,1 5,99 zamítáme Ho 14 14 0 11,5 

vý
ch

yl
ky

 v
 A

P
 s

m
ě

ru
 

celkem 56 42 46 4,33 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

OO 29 20 23 3,5 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

ZO 27 22 23 1,17 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

Free1 28,5 21,5 22 2,54 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

Free2 27,5 20,5 24 2,04 5,99 nemůžeme zamítnout Ho         

ne
zá

vi
sl

e 
na

 
pa

ra
m

et
re

ch
 OO 119 71 98 24,1 5,99 zamítáme Ho 48 27 21 33,9 

ZO 115,5 80 92,5 13,5 5,99 zamítáme Ho 36 13 23 33,9 

Free1 119,5 80,5 88 17,8 5,99 zamítáme Ho 39 8 32 33,9 

Free2 115 70,5 102,5 22 5,99 zamítáme Ho 45 32 13 33,9 

Tabulka 5. Výsledky statistické analýzy 

 

V tabulce jsou barevně zvýrazněny statisticky významné dvojice měření (Tabulka 5 ). Ve 14 

případech ze 20 uvažovaných jsme mohli zamítnout nulovou hypotézu Ho a předpokládat, že jev 

není náhodný. Ve 13 případech se ukázal být statisticky významný rozdíl jen mezi 1. a 2. měřením. 

Mezi 2. a 3. ani 1. a 3. měřením není statisticky významný rozdíl, pouze ve stoji na pěnové 

podložce dochází mezi 2. a 3. měřením ke zvýšení výchylek COP v ML směru. Na základě těchto 

výsledků se nám nepodařilo prokázat, že by vliv terapie přetrvával měsíc po jejím ukončení. Po 

ukončení terapie se stav vrací do výchozí situace před zahájením rehabilitačního programu.  
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4.2 Klinické testy a dotazníky  

Výsledky klinických testů (BESTest, DGI) a dotazníků (ABC, DGI) prezentujeme ve formě 

spojnicových grafů. Sledujeme vývoj mezi 2. a 3. měřením a vztah mezi 1. a 3. měřením. Na ose x 

jsou jednotlivá měření, na ose y dosažené skóre vyjádřené v procentech. Růst hodnot na ose y značí 

zlepšení stavu. Žádný z testů nebo dotazníků nevykazuje jednotný trend u více než 50% pacientů. 

 

BESTest: U poloviny pacientů dochází ke zlepšení stavu po měsíci oproti testování po ukončení 

terapie (u pac. 2 o 0,9%, u pac. 4 o 5,6%, u pac. o 0,9%), u druhé poloviny ke zhoršení (u pac. 1 

o 4,6%, u pac. 3 o 0,9% o , u pac. 6 o 3,6% ). Ani u jednoho pacienta nedochází k návratu stavu na 

výchozí hodnoty naměřené před zahájením rehabilitačního programu. 
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Obrázek 8. BESTest 

 

DGI: U 2 pacientů dochátí ke zlepšení výsledného skóre po měsíci oproti skóre po terapii (u pac. 4 

o 4,2%, u pac. 3 o 4,1%). U 2 pacientů je stav nezměnen a u 2 dochází ke zhoršení (u pac. 1 

o 12,5%, u pac. 5 o 8,4%). Ani u jednoho pacienta nedochází k návratu stavu na výchozí hodnoty 

naměřené před zahájením rehabilitačního programu. 
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Obrázek 9. DGI 

 

ABC: U poloviny pacientů dochází ke zlepšení stavu po měsíci oproti testování po ukončení terapie 

(u pac. 1 o 3,3%, u pac. 2 o 10,6%, u pac. 5 o 26%), u druhé poloviny ke zhoršení (u pac. 3 o 7,3%, 

u pac. 4 o 4,7%, u pac. 6 o 0,6%). U pac. 1 byly hodnoty 3. měření po měsíci horší než výchozí 

před zahájením terapie. 
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Obrázek 10. ABC 

 

DHI: U 4 pacientů dochází ke zlepšení stavu po měsíci oproti testování po ukončení terapie (u pac. 

2 o 6%, u pac. 4 o 12%, u pac. 5 o 8%, u pac. 6 o 2%), u 1 ke zhoršení (u pac. 1 o 4%) a u jednoho 

je skóre beze změny. Ani u jednoho pacienta nedochází k návratu stavu na výchozí hodnoty 

naměřené před zahájením rehabilitačního programu. 
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5 Diskuze 

 V oblasti terapie poruch rovnováhy s využitím ESJ se dosud zaměřovala pozornost zejména 

na pacienty s periferní vestibulární lézí. Opakovaně byl zkoumán a potvrzen časný vliv terapie 

(např. Barros, C., G., Bittar, R., S., Danilov, Y., 2010, Uneri, A., Polat, S, 2008, Vuillerme et al., 

2008a). Možnostem ovlivnění centrálních vestibulárních lézí se dosud příliš nevěnovala pozornost, 

avšak objevují se zmínky o eventuálním využití senzorické substituce formou ESJ i u centrálně 

podmíněných poruch rovnováhy (např. Danilov et. al., 2007). Teoretickým úskalím úvah 

o ovlivnění rovnováhy u pacientů s cerebelární ataxií je fakt, že mozeček je přímo zodpovědný, 

mimo jiné, za kontrou rovnováhy a za proces motorického učení. Přestože řada prací je skeptická 

vůči možným benefitům terapie s pacienty s degenerativní cerebelární ataxií (např. Maschke, M., 

2004), existuje řada studií potvrzujících opak (např. Martin C., L. et al., 2009, Ilg, W. et al., 2009). 

Výsledky jsou často rozporuplné, dosti možná z důvodů absence vypracovaných terapeutických 

postupů pro ovlivnění rovnovážného deficitu. Nicméně skutečnost, že četné klinické studie 

dokládají zlepšení rovnováhy po cílené rehabilitaci, dokazuje schopnost motorického učení i při 

poškození mozečku.  

Shodně s tvrzeními zmiňovaných autorů jsme předpokládali, že terapie s BrainPortem má 

vliv na zlepšení rovnováhy a posturálních dovedností. Z výsledků naší statistické analýzy (Tabulka 

5) je patrné, že ve většině případů docházelo k signifikantnímu zlepšení parametrů mezi 1. a 2. 

měřením, to znamená, že časný pozitivní vliv terapie na rovnováhu u našeho výběru byl prokázán. 

Tímto se nám potvrdila hypotéza, že terapie zaměřená cíleně na trénink rovnováhy vede k jejímu 

zlepšení i při lézi cerebela. 

 Vysvětlení pozitivního ovlivnění rovnováhy biologickou zpětnou vazbou zůstává zatím 

nejasné. Tyler, M., Danilov, Y., Bach-y-Rita, P. (2003) uvažují model tzv. „otevřené smyčky“ 

rovnovážného kontrolního systému. Podstatou tohoto principu je existence mnoha okruhů 

zahrnujících receptory, efektory a četné nervové dráhy nutné pro kontrolu a řízení vzpřímení 

a stability. Za fyziologické situace tvoří tyto komplexní obvody „uzavřenou smyčku“ a při 

poškození v jakékoli její části dojde k „otevření“, které se následně manifestuje rovnovážnou 

poruchou. V případě periferních vestibulárních lézí je smyčka narušena již na úrovni receptoru nebo 

periferního nervu. Vestibulární substituce s využitím ESJ poskytuje náhradním mechanizmem 

informace o poloze hlavy, které mozek může efektivně využívat; senzorická substituce smyčku 

„uzavře“. 

Při dysfunkci v oblasti mozečku dochází k „otevření“ smyčky až v CNS, kde je představa 

substituce z periferie složitější, protože periferní receptory i vestibulokochleární nervy jsou intaktní. 



 54 

Jedním z potvrzených účinků ESJ je pomoc při stabilizaci hlavy v prostoru. Zdá se, že tato 

stabilizace je společně s informacemi z vestibulárního systému základní podmínkou pro normální 

posturální chování (Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009). Zvýšení aferentace o poloze hlavy 

z periferie pak specificky facilituje náhradní neuronální okruhy v CNS.  

Obecně se předpokládá, že biologická zpětná vazba facilituje multisenzorickou (zrakovou, 

proprioceptivní a vestibulární) stimulaci, čímž urychluje proces učení nových kompenzačních 

pohybových strategií. Toto vysvětlení je založeno na teorii neuroplasticity, jejíž principy jsou 

nadále předmětem zájmu mnoha experimentů. Na základě současných poznatků lze předpokládat, 

že se plasticita CNS na výsledcích terapie se senzorickou substitucí skutečně podílí, neboť existují 

přímé důkazy popisující neuroplastické děje v adultním mozku (Sohur, U., S. et al., 2006). Není 

momentálně znám jiný mechanizmus, který by motorické zlepšení uspokojivě vysvětloval.  

Všechny studie zabývající se problematikou senzorické substituce a biologickou zpětnou 

vazbou se shodují, že lidský mozek umí využívat arteficiální senzorické informace. Největší úskalí 

představuje přestup chybějících senzorických informací náhradní cestou do CNS, čímž se obchází 

vlastní přirozený hypofunkční/afunkční senzorický systém (Bach-y-Rita, P., 2004, Danilov, Y., 

Tyler, M., 2005, Danilov, Y. et al., 2007, Vuillerme, N., Cuisinier, R., 2009). Biofeedback může být 

použit pro plnou substituci nebo jako „zesilovač“ v procesu senzomotorické integrace v CNS 

(Vuillerme, N. et al., 2008). Čím přesnější je senzorická informace, tím adekvátnější je posturální 

stabilita (Kuo, A., D. et al., 1998). To by mohlo teoreticky vysvětlovat větší efektivitu ESJ oproti 

jiným formám substituce. V oblasti poruch rovnováhy se hojně využívala biologická zpětná vazba 

pomocí vibrotaktilních zařízení umístěných v oblasti pasu, konečků prstů, čela (Bach-y-Rita, P., 

2004, Dozza et al., 2007). Nejlepší výsledky však poskytuje elektrotaktilní stimulace na jazyku, 

jehož projekční centra v mozkové kůře patří k jedněm z největších, a tudíž je zde vysoká schopnost 

diskrimačního čití. Informace o poloze elektrotaktilního signálu a následně hlavy je tedy dosti 

přesná. Poměrně dobré výsledky v terapii poruch rovnováhy přináší využití audio-biofeedbacku, jak 

dokládá Dozza, M. et al. (2005) u pacientů s bilaterální vestibulární lézí. Obdobného výsledku 

dosáhl Sihvonen, S., E. et al (2004) s vizuálním biofeedbackem. Stále více prací však pojednává 

o vibrotaktilní stimulaci, protože vibrotaktilní stimul vyvolává iluzi pohybu a tím sám o sobě 

facilituje motorickou odpověď (Hegeman, J. et al., 2005).  

BrainPort představuje inovativní technologii v rehabilitaci poruch rovnováhy. Primárně byl 

určen pacientům s chronickou nestabilitou jakožto následek oboustranné léze labyrintu. 

U periferních vestibulárních poruch nahrazuje stimulace jazyka BrainPortem periferní část 

vestibulárního systému. Výsledky experimentů, kdy testované osoby při stimulaci BrainPortem 

podstoupili MRI, dokazují, že dochází k aktivaci přirozených neuroláních okruhů tak, jako by 
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signál přicházel přirozenou cestou z vestibulárního systému (Bach-y-Rita, P., 2004, Danilov, Y., 

Tyler, M., 2005). Danilov et al. (2007) vyslovuje domněnku o potenciálu BrainPortu v terapii 

centrálních vestibulárních lézí. Cílem přitom není podpora vlastní reparace neuronálních okruhů, 

v našem případě poškozených degenerativním procesem, ale kompenzace nedostatku. Systém má 

facilitovat procesy reparační neuroplasticity zvýšenou aferentací do CNS a podpořit tak formování 

nových náhradních neuronálních okruhů.  

 

Předmětem našeho zájmu bylo zjistit, zda efekt terapie přetrvává i delší dobu od ukončení 

intenzivního rehabilitačního programu, konkrétně měsíc po něm. Protože vliv BrainPortu 

u degenerativních cerebelárních ataxií za těchto podmínek zatím nebyl zkoumán, lze z tohoto 

pohledu považovat naši studii za pilotní. Nemáme k dispozici referenční hodnoty a nemůžeme tudíž 

porovnávat naše data s jinými ekvivalentními údaji. Naše studie přetrvání efektu měsíc po terapii 

nepotvrzuje. Odborníci na tuto problematiku vyslovují domněnku, že doba, po kterou trvá zlepšení 

rovnováhy, závisí na délce stimulace (Mitchell, T., Danilov, Y., Bach-y-Rita, P., 2003). To by 

znamenalo, že náš rehabilitační program, přestože dosti intenzivní, nebyl dostatečný pro 

dlouhodobější přetrvání nově naučených rovnovážných dovedností. Je otázkou, zda by např. při 

dvojnásobně dlouhém programu efekt po měsíci přetrval. Pacienti v našem výběru mají 

degenerativní onemocnění, u kterého lze s určitostí předpokládat jeho progresi. Proto nelze 

očekávat zlepšení trvalého charakteru při jednorázové terapii bez následně navazující terapie 

ambulantní formou.  

Prodloužení jednotlivých terapií nebo celého programu může mít dle našeho názoru některá 

úskalí. Jedním z nich je riziko vzniku únavy. U pacientů s těžšími poruchami rovnováhy a celkově 

horší schopností sebeobsluhy byla únava častěji přítomna. Obvykle se dostavila třetí až čtvrtý den 

od zahájení programu a na jeho konci. Považujeme za nevhodné tyto jedince přetěžovat ze dvou 

hlavních důvodů: prvním je samotná degenerativní podstata onemocnění, která vyžaduje přítomnost 

určité funkční rezervy, druhým pak zkreslení výsledného efektu terapie, který by únavou byl jistě 

ovlivněn. Domníváme se, že určitá jednotvárnost terapie bez subjektivně vnímaných změn může 

vést u některých jedinců postupně ke ztrátě motivace. Proto je důležité tréninkové jednotky neustále 

obměňovat a nabízet stále nové posturální situace. Při delší terapii nebo programu by mohlo být 

riziko rozvoje určité pasivity vyšší. Předpokládáme, že je vhodné místy trénovat na úrovni 

maximální funkční kapacity. Snažíme se dostat pacienty na samotnou hranici realizace balančního 

úkolu, neboť je to situace, kdy se aktivují veškeré zachované dovednosti, jenž chceme posílit 

a fixovat. Přitom nesmí být přítomen strach z pádu, který by mohl snižovat tzv. compliance 

k terapii. Ideální prevencí proti „přetrénovaní“ v důsledku intenzivní terapie s BrainPortem by byla 
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indikace doplňkových činností. Jiné kompenzační aktivity by ale také mohly ovlivnit výsledky a 

nebylo by možné určit, co vše je následek terapie s ESJ 

Výsledky našich testů a dotazníků jsou ve srovnání s daty obdrženými posturografickým 

vyšetřením k přetrvání pozitivního efektu o něco optimističtější. Ve více případech podle nich 

dochází k udržení zlepšení dosaženého terapií, v řadě případů vykazuje 3. měření ještě lepší 

výsledky než 2. Tato zjištění jsou v rozporu s vyšetřením posturografií i s degenerativní podstatou 

onemocnění. Částečné vysvětlení tohoto rozporu spatřujeme ve vlivu subjektivity při vyplňování 

testovacích nebo dotazníkových protokolů, jak ze strany vyšetřujících, tak ze strany pacientů. 

Kupříkladu vyhotovení BESTestu shledáváme místy dosti obtížné. Některé položky v testu 

vyžadují přímou fyzickou asistenci examinátora (např. v sekci „4. Reaktivita posturální odpovědi“, 

Příloha č. 12) a bylo často obtížné dózovat asistenci u všech pacientů co možná nejpodobněji. 

Autoři BESTestu zhotovili instruktážní video s návodem na jeho provedení, které jsme bohužel 

neměli k dispozici. Proto vznikaly místy rozporuplnosti při hodnocení, což ve svém důsledku může 

rovněž přispět k jeho zkreslení. Osvědčilo se nám pacienty při jednotlivých vyšetřeních 

fotografovat nebo natáčet na kameru (po jejich svolení, které bylo součástí informovaného 

souhlasu). Lepší výsledky dotazníků mohou být do jisté míry následkem placebo-efektu celého 

programu, po kterém skutečně mohou pacienti hodnotit svůj stav lepší, než je tomu ve skutečnosti. 

Jeví se nám zpětně výhodná přítomnost vyšetřujícího u pacienta při vyplňování dotazníků. Některé 

položky mohou působit nejednoznačně, navíc cerebelární ataxie je často spojena s kognitivním 

deficitem. Naše nepřítomnostu u některých pacientů při vyplňování mohla vést k chybným 

odpovědím. 

Na základě této studie docházíme k předběžnému závěru, že subjektivní hodnocení efektu 

terapie s objektivním plně nekoresponduje. Změny, které jsou posturografickým vyšetřením 

detekovatelné, nemusí pacient vůbec vnímat. V několika případech naopak měli pacienti pocit 

zlepšení, což posturografie nepotvrdila. Přesto mohlo být toto zlepšení skutečné, neboť vždy záleží 

na okamžitém rozpoložení jednice ve chvíli, kdy měření probíhá. 

Limitujícím faktorem této práce je bezesporu malý výběr. Jsme si vědomi, že šest pacientů 

není dostatečný vzorek pro tvoření významnějších statisticky podložených závěrů. Myslíme si 

přesto, že závěry z posturogarfických vyšetření odpovídají skutečnosti, neboť dlouhodobý efekt 

nebyl statisticky prokázán ve 100% případů. Při testování většího výběru by ale připadala v úvahu 

statistická analýza výsledků i u BESTestu, DGI, ABC a DHI, která by v našem přípdě pro 

nedostatek dat nepřinesla relevantní závěry.  

Určité úskalí představuje jistě heterogenita výběru. Klinický obraz tohoto degenerativního 

onemocnění je velmi variabilní a každý jedinec vykazuje různou tíži nemoci. Přestože některé 
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symptomy či syndromy jsou společné, výsledný rovnovážný deficit je u různých pacientů různě 

vyjádřen. Lze předpokládat, že tíže a stádium onemocnění také ovlivňují terapeutický efekt. Bylo 

by optimální, aby výběr obsahoval pacienty s co nejpodobnější klinickou symptomatikou i tíží 

rovnovážného deficitu. Je diskutabilní, zda je takovéto sjednocení výběru možné a myslíme si, že 

v počátcích zkoumání vlivu BrainPortu na rovnováhu těchto pacientů nemá opodstatnění. Jako 

žádoucí naopak shledáváme vytvoření kontrolní skupiny s probandy, kteří by absolvovali jinou 

formu terapie zaměřenou na trénink rovnovážných schopností, bez použití BrainPortu. Pak by bylo 

možné porovnat vliv dvou forem terapie mezi sebou a určit, zda je jedna z nich efektivnější. 

Zároveň by poznatky pomohly v sestavování vhodného dlouhodobého rehabilitačního programu, 

který v oblasti poruch rovnováhy stále chybí. 
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Závěr 

 V rámci studie s pacienty s degenerativní cerebelární ataxií jsme potvrdili zlepšení 

rovnováhy po terapii s přístrojem BrainPort. Náš závěr tedy podporuje tolik diskutovanou 

domněnku, že i při poškození mozečku je zachovaná schopnost určitého motorického učení. 

Neurofyziologické vysvětlení zůstává stále nejasné, ale přikláníme se k teorii facilitované aktivace 

neuroplastických dějů spojených s neuronální reorganizací, které jsou zodpovědné za vznik 

náhradních posturálních strategií.  

 Potvrdila se naše hypotéza, že zplešení rovnováhy nepřetrvává a po ukončení terapie se stav 

vrací do stavu výchozího. Tento průběh odpovídá degenerativní etiologii onemocnění. Nelze 

očekávat, že po jednorázové terapii, byť intenzivní, dojde k trvalejší stabilizaci. Můžeme se 

domnívat, že při pokračování v terapii by byl návrat do stavu před zahájením programu pozvolnější. 

Nevíme však, jaké intenzity by navazující terapie měla být a zda by stačil tzv. konvenční balanční 

trénink či by bylo třeba nadále pokračovat s ESJ. 

 V současnosti neumožňuje BrainPort svým technickým provedením používání v průběhu 

běžných denních činností. Je ovšem diskutabilní, je-li využívání mimo terapii vůbec opodstatněné. 

Při dlouhodobé ESJ by mohlo docházet k adaptaci na signál nebo naopak k intoleranci signálu. 

Krátkodobá stimulace nevedla u našich pacientů k subjektivním obtížím, ani nebylo třeba postupně 

zvyšovat intenzitu signálu. Za předpokladu, že pravidelná terapie skutečně vede ke zlepšení 

rovnováhy a posturálních dovedností, postačí stimulace v čase vymezeném pro terapii. 

 Závěrem lze říci, že stanovené hypotézy byly potvrzeny a výsledky odpovídají očekávání. 

Na tomto místě je třeba poukázat na nedostatky práce a zdůraznit potřebu dalších studií. Jedním 

z hlavních důvodů je již zmiňovaný malý počet probandů ve výběru; pro efektivnější využití 

statistických metod je třeba výběr doplnit o další pacienty. Dalším vhodným rozšířením studie by 

bylo vytvoření kontrolní skupiny s probandy, kteří by podstoupili stejně intenzivní trénink cílený na 

rovnovážnou poruchu, ale bez využití BrainPortu. Tím by bylo možno srovnat účinnost dvou forem 

terapie mezi sebou a zvažovat vhodnou formu následné ambulantní terapie. Teoreticky by bylo 

optimální vytvořit výběr s pacienty v podobných stádiích onemocnění s co nejpodobnějšími 

klinickými projevy instability. Řídícím kritériem by mohlo být skóre dosažené v SARA,  přičemž 

by se do studie zařazovali pacienti s dosaženým skóre v předem stanoveném intervalu. Tato 

podmínka by značně ztížila zařazování probandů do programu a mohla by mít negativní vliv na 

potřebné rozšíření výběru. Proto nepovažujeme za nezbytné ji v následujících studiích zohledňovat. 

Z našich dosavadních závěrů a na základě rešerše dané problematiky lze učinit praktický výstup - 
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pacienti s degenerativní cerebelární ataxií by měli průběžně rehabilitovat i po propuštění do 

domácího prostředí. Na zákadě nových poznatků má při poškození mozečku vliv na rovnováhu 

a stabilitu i specifický individuální balanční trénink, avšak je otázkou, jak by takový trénink měl 

vypadat. 

 Dosud neexistuje kauzální léčba této heterogenní skupiny onemocnění. Soustavná 

rehabilitace je momentálně jediným prostředkem, kterým lze prodloužit mobilitu pacientů, jejich 

samostatnost a udržet nejvyšší možnou kvalitu života po co nejdelší dobu. Hlavní potenciál této 

inovativní formy rehabilitace spatřujeme v její neinvazivnosti a účinnosti, zatím jen krátkodobé, 

které nebylo dodnes dosaženo ani farmakologicky. 
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