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Anotace 

 

Poruchy rovnováhy se často objevují u pacientů s vestibulárním schwannomem. 

Problémy se mohou projevit už před operací, kdy útlakem nervu dochází k přerušení 

aference z vestibulárního aparátu postižené strany. Často ale pacienti až do operace 

žádný problém s rovnováhou neuvádějí. Po operaci pak mají porušenou stabilitu, 

závratě a jedním z příznaků je také změněné vnímání vertikality. Pomocí ostatních 

aferentních systémů a druhostranného vestibulárního ústrojí však dochází postupně ke 

kompenzaci a novému nastavení rovnováhy na úrovni centrální nervové soustavy. 

Předkládaná práce se zabývá vnímáním vertikality a funkcí jednotlivých receptorů, 

které se podílejí na jejím určování. V praktické části se pak práce věnuje subjektivní 

zrakové vertikále, což je měřitelný výsledek funkce rovnovážného ústrojí, sleduje vývoj 

a rychlost její kompenzace u pacientů po operaci schwannomu n. VIII. a srovnává ji se 

stavem před operací.  
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Annotation 

 

In patients with the vestibular schwannoma balance disorders are common symptom. 

Problems can appear before a surgery, because of an oppression of the nerve the 

afferents from vestibular system of affected side is aborted. But it is often that patients 

have no problems with balance until the operation. After the operation they have a 

balance disorder, a vertigo and a change in the perception of the vertical. Thanks to the 

rest of the afferent systems and the otherside vestibular system it comes to a slowly 

compensation and to a new setting of the verticality in the central nervous system. This 

bachelor thesis studies our sense of the verticality and a function of each receptor, 

which participate in modelation of this sense. In practical part we handle the subjective 

visual vertical, which is a result of the vestibular function. We also observe progress 

and velocity of SVV compensation in patients after a removal of the vestibular 

schwannoma and we compare it with the state before the operation. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BM  the bucket method 

CNS  centrální nervová soustava 

CMP  cévní mozková příhoda 

DM  diabetes mellitus 

HLP  hyperlipidemie 

HV  haptická vertikála 

MMK  mostomozečkový kout 

MRI  magnetická rezonance 

n.  nervus 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 

OH  objektivní horizontála 

OV  objektivní vertikála 

PA  pracovní anamnéza 

PV  posturální vertikála 

R I-III  Rombergova zkouška 

RA  rodinná anamnéza 

SA  sociální anamnéza 

SH  subjektivní horizontála 

SP  sway path 

SV  subjektivní vertikála 

SHV  subjektivní haptická vertikála 

SPH  subjektivní posturální horizontála 

SPV  subjektivní posturální vertikála 

SVH  subjektivní vizuální horizontála 

SVV  subjektivní vizuální vertikála 

VOR  vestibulo-okulární reflex 

r-VOR  rotační vestibulo-okulární reflex 

t-VOR  translační vestibulo-okulární reflex 

VS  vestibulární schwannom 

VV  vizuální vertikála  
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ÚVOD 

Prostorová orientace  patří u člověka k základním životním funkcím, podobně 

jako ostatní smysly. Civilizací vznikly, a dále budou vznikat situace, stále náročnější 

pro smyslové vnímání obecně a mj. zejména pak pro statické i dynamické určování 

polohy hlavy a těla ve vztahu k působení zemské přitažlivosti (Černý, 1988). 

Správné určení směru gravitace je nezbytné pro pohyb a udržení vzpřímeného 

držení těla. Systémy, které k tomu využíváme, jsou především rovnovážný aparát a 

hluboké čití ze svalů, kloubů a šlach. Signály z receptorů jsou poté uspořádány a 

analyzovány na různých úrovních centrální nervové soustavy. Jak se oba systémy 

doplňují popsali na svém pokusu Barra et al. (2010), kteří porovnali vnímání zrakové 

vertikály u zdravých a u lidí s různou ztrátou hlubokého čití. Fyziologický fenomén – 

Aubertův efekt – nebyl přítomný u paraplegických pacientů se ztrátou čití z těla a 

dolních končetin a u hemiplegických pacientů při naklonění na stranu se ztrátou čití. 

Tématem této práce je kompenzace subjektivní zrakové vertikály. Zdali má 

fyzioterapie rovnovážných funkcí vliv na zlepšení určování směru gravitace, či je tato 

funkce upravována spontánně, bez potřeby fyzioterapeutického cvičení. Z výsledků 

Struppa et al. (1998), který zkoumal odeznění vestibulárních příznaků po prodělaném 

zánětu n.VIII., je patrný návrat k normálním hodnotám subjektivní vizuální vertikály 

(dále jen SVV) bez fyzioterapeutického přičinění. Při chirurgickém výkonu může dojít 

k přetětí nervu a tím k přerušení veškeré aference. Vymizení informací z jednoho 

vestibulárního aparátu je nahrazováno zvýšeným tokem informací z druhého a 

z hlubokého čití. Po analýze v centrálním nervovém systému (dále jen CNS), kdy 

nejprve přetlačuje zdravý rovnovážný systém tělo na postiženou stranu, dochází 

postupně ke korekci pomocí propriocepce.  

V naší práci jsou popisováni pacienti operovaní pomocí stejného retrosigmoidně 

subokcipitálního transmeatálního přístupu, který umožní úplné odstranění tumoru. 

Mikrochirurgické odstranění nádoru dává dobrou šanci na zachování sluchu  

na předoperační úrovni a funkce lícního nervu, ojediněle se daří i částečné uchování 

některé z větví rovnovážné části n. VIII.  
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

 

Tradičně se pro hodnocení vjemů z okolí používá pěti základních smyslů, tato 

práce však zkoumá další smysl, a sice prostorový analyzátor, kterému právem můžeme 

uznat postavení šestého smyslu. Není představován jediným orgánem, ale soustavou 

počitků, jejichž informace jsou vedeny do CNS. Zde jsou navzájem porovnány a 

vyhodnoceny v celkový vjem o prostoru a postavení těla v tomto prostoru.  

Nejdůležitějším orgánem prostorového analyzátoru je vestibulární aparát, který 

vnímá směr gravitace a změny rychlosti pohybu hlavy. Vestibulární schwannom je 

benigní tumor vznikající ze schwannových buněk tvořících obal nervu. Tumor se 

nachází téměř výlučně na vestibulární části n. VIII (nervus vestibulocochlearis) a  

při chirurgickém výkonu zpravidla dochází k odstranění nervu společně s nádorem, což 

má značný vliv na rovnováhu a prostorovou orientaci. 

 

1.1 Percepce prostoru 

 

Jedná se o kombinaci tradičně uznávaných smyslů (zrak, hmat a sluch) a smyslu 

rovnovážného a somatosenzorického (hluboké a povrchové čití). Vývojově je nejstarší 

systém somatosenzorický, mladší je systém vestibulární a nejmladší zrakový. 

Vestibulární ústrojí dosahuje významné dokonalosti podobně jako zrak, např. již  

u ptáků, kde si ji vyžádala jejich potřeba orientace při rychlých změnách směru letu. 

Za patologických podmínek může dojít k částečnému nebo úplnému, 

jednostrannému či oboustrannému výpadku  funkce, kterou jen do určité míry a 

v určitých podmínkách dovedou kompenzovat ty části analyzátoru, které zůstaly 

patologií nepostižené. V přehledu  shrnuje polohocit Graf 1.  

Graviceptory jsou orgány, které percipují polohu těla na základě působení zemské 

tíže. Dělí se na: 

 Vestibulární ústrojí, především statolitová část   

 Somatosenzorický systém:  

o hluboké čití (propriocepční ve svalech a kloubech, ve vnitřních 

orgánech, zejména v ledvinách), a mechanorecepční 

(presorecepční ve stěnách velkých cév.) 

o  povrchové čití (hmatové, haptické)  
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= PROSTOROVÝ ANALYZÁTOR 

 

 

Graf 1.  Vnímání a uvědomění si polohy a pohybu hlavy a těla v prostoru 

 

1.1.1 Vestibulární aparát 

 

Vestibulární aparát se nachází ve vnitřním uchu, které je tvořeno kostěným 

labyrintem, v němž je vložen blanitý labyrint. Mezi nimi se nachází spatium 

perilymphaticum vyplněné perilymfou, vnitřek membranózního labyrintu je vyplněn 

endolymfou. Blanitý labyrint se skládá z části rovnovážné, vestibulární a z části 

sluchové, hlemýždě. Vestibulární část vnitřního ucha je přitom tvořena přední částí – 

 

± ampulární 

 část 
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vestibulem a zadní částí – canales semicirculares.  Ve vestibulu kostěného labyrintu se 

nacházejí blanitý sacculus a utriculus. Oba jsou propojeny mezi sebou, utriculus je pak 

napojen na polokruhovité kanálky, sacculus na ductus cochlearis. Tři polokruhovité 

kanálky začínají rozšířením - ampulla membranacea, pokračují obloukovitě ohnutou 

částí a ústí zpět do utriculu. Ductus semicircularis lateralis ústí samostatně, zatímco 

ductus semicircularis anterior a posterior se spojují a ústí společným crus 

membranaceum commune (Sinělnikov, 1982). 

V jednotlivých částech rovnovážného orgánu jsou smyslová políčka  

resp. hřebínky. Ve váčcích vestibula najdeme při vzpřímeném stoji horizontálně 

orientovanou macula utriculi o ploše 5 mm
2
 (Obrázek 1) a vertikálně orientovanou 

macula sacculi, ta má plochu asi 3 mm
2
. Jejich smyslový epitel má na povrchu osinky 

zalité gelatinózní hmotou, v níž jsou zanořeny kalcitové statokonie (Obrázek 2). 

Řasinky jsou organizovány do soustavy tzv. stereocilií, před které je představena jedna 

kinocilie.  Otokonie nepůsobí klidovou hmotností ani tahem, ale jako celek s gelatinózní 

hmotou, posunem vrcholů zakotvených cilií smyslových buněk (Hybášek, 2012). 

V jaké souhře pracují obě makuly není dodnes jasné. V učebnicích se většinou 

uvádí, že při vzpřímeném postavení hlavy utriculus informuje o akceleraci a deceleraci 

v rovině horizontální a sacculus v rovině vertikální, jiné udávají rovinu sagitální a 

frontální, jak to definoval v r. 1924 Magnus. Fluur (1970) přisuzuje specificitu čití 

jednotlivým částem makul: ty reagují jen na určitou polohu hlavy a vjemy z makul obou 

stran v daném okamžiku po zpracování v prostorovém analyzátoru podávají informaci o 

postavení v prostoru. Z dalších názorů můžeme uvést ještě Dichganse et al.(1974), kteří 

uvádějí, že makuly jsou funkční jen při vzpřímené poloze hlavy a jejím odklonem od 

vertikály jejich senzibilita slábne (Hybášek, 2012). Závěry výzkumů poslední doby však 

zdůrazňují, že pokud je vestibulární ústrojí normálně funkční, pak je hlavním zdrojem 

prostorového vnímání. Dojde-li k výpadku jednoho nebo obou ústrojí, pak se zvýší 

významnost zraku a proprioceptivního ústrojí. (Bronstein et al., 1996; Angelaki, 2009). 
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Obrázek 1. Histologický řez vnitřním uchem člověka SL - statolity, LA - ligamentum 

anulare, BS - basis stapedis, SA sacculus, Ut - utriculus, MaS - macula sacculi, 

MaU - macula utriculi SH - smyslové vlásky, SI - smyslové buňky (Reiss et al.,1989) 

 

 

Obrázek 2. Statokonie mají velikost až 1,5 μm. Původní podoba je oblázkovitá, plochy 

vznikají druhotně obroušením (Hybášek, 2012) 
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Navíc výzkumy poslední doby sledující  ovlivnění vizuální vertikály otáčením 

vyšetřovaného, tedy odklonem od objektivní posturální vertikály, dokazují významné 

ovlivnění přesnosti stanovení SV, a tedy podíl polokruhovitých chodbiček labyrintu, 

především předních (anterior seu verticalis) na gravicepci (Jagi-Schwartz et al., 2003; 

Pagarkar et al., 2008; Tarnutzer et al., 2010).  

V ampulách polokruhovitých chodbiček uložených k sobě navzájem kolmo  

ve třech rovinách jsou smyslové hřebínky, cristae ampulares. Jsou pokryty smyslovým 

epitelem s vlasovitými řasinkami, obalenými rosolem. Řasinky se ohýbají na základě 

tlaku pohybující se endolymfy a aktivují se v okamžiku otáčivého pohybu hlavy, tedy 

akcelerací a decelerací pohybu po kruhové dráze. Rozhodujícím způsobem se podílí  

na stálosti a ostrosti zrakového vjemu prostřednictvím tzv. vestibulo-okulárních reflexů 

a tak nepřímo také na správnosti prostorového vjemu.  

Z vestibulárních struktur vychází první neuron: periferní dendrity gangliových 

buněk se sbíhají do ganglia ve vnitřním zvukovodu a odtud pokračují jako vestibulární 

větev n. VIII. Zpravidla z vestibulární části n. VIII. v místech, kde je obal tvořen 

schwannovými buňkami vzniká  schwannom (neurolemom, neurinom) statoakustiku. 

První neuron aferentních vláken končí ve vestibulárních jádrech na dně IV. komory. 

Oboustranné spojení těchto jader vzájemně a s jádry okohybných svalů, jádry  

n. accesorius a nervů pro krční svaly zajišťuje fasciculus longitudinalis medialis, 

vetibulospinální a vestibulookulární dráhy, které se částečně kříží. To nám dobře 

objasňuje, proč se periferní vestibulární patologie jeví očním nystagmem a pády 

v Rombergově stoji jsou závislé na poloze hlavy. Pro udržení rovnováhy, svalový tonus 

a koordinaci pohybu je neméně významný mozeček, který dostává a dodává mj. 

podněty z a do vestibulárního ústrojí prostřednictvím cerebellovestibulárního a 

vestibulocerebellárního traktu (Hybášek, 2012).  

Multisenzorickou integraci nejrůznějších vjemů prostoru kladou Angelaki et al. 

(2008) do parietookcipitální krajiny: zde také dochází ke kompenzaci výpadku 

vestibulárního ústrojí zvýšenou výtěžností podnětů vizuálních a somatosenzorických. 

Nejvyšší zastřešení rovnovážné funkce a prostorového uvědomění je v mozkové kůře 

čelního a spánkového laloku nedominantní hemisféry.  
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1.1.2 Hluboké čití 

 

Propriocepce je smysl, který nám dává informace o pozici segmentů těla, jejich 

vzájemném pohybu a potřebné síle k jeho vykonání. Receptory hlubokého čití se 

nacházejí ve svalech – svalová vřeténka, ve šlachách – Golgiho šlachová tělíska a  

v kloubech. Aferentních nervových vláken, která vedou podněty do CNS, je obrovské 

množství, ve svalech je jich dokonce více než motoneuronů. Některé signály vedoucí 

z receptorů se dostávají cestou vzestupných drah až do vědomí, asi 25000 svalových 

vřetének využívá mozek k uvědomění si polohy a pohybu a tím i celkové představy těla 

v prostoru (Proske, Gandevia, 2009 in Hamill, 2010). Informace vedou spinocerebelární 

dráhou do mozečku, kde jako mechová vlákna končí u zrnitých buněk. Dále je 

propricepce vedena do talamu a z něj do mozkové kůry.  Většina signálů však slouží  

ke korekci polohy či napětí svalu na úrovni míšního reflexu.  

 

1.1.2.1 Proprioceptory 

 

Svalová vřeténka jsou zapojena paralelně se svalovými vlákny. Obsahují 

modifikovaná tzv. intrafuzální svalová vlákna, na kterých jsou nervová zakončení 

aferentních, anulospirálních, rychle vedoucích vláken typu Ia. Směrem k periferii 

intrafuzálního vlákna jsou větvičková zakončení pomaleji vedoucích, aferentních vláken 

typu II. Svalová vřeténka dále obsahují zakončení z γ - popřípadě β - motoneuronů, 

jejichž aktivita vede k izolovanému stahu intrafuzálních vláken. Při protažení 

intrafuzálního vlákna dochází k podráždění aferentních zakončení. Je-li toto podráždění 

nadprahové, vyšle se do CNS signál o změně délky svalu (pohybu). Poté dochází 

k adaptaci a intrafuzální vlákno se nastaví do výchozí polohy na základě signálů  

z γ - a β - motoneuronů. Podle počtu a převahy jednotlivých vláken rozdělujeme svalová 

vřeténka do tří skupin: 

1. D regulátory – obsahují převážně rychlá anulospirální zakončení vláken typu 

Ia a knoflíkové zakončení γ - a β - motoneuronů, reagují dynamicky  

na protažení a rychle se adaptují. 

2. PD regulátory – převažují větvičková zakončení vláken II. typu, zakončení  

γ - motoneuronů je difuzní. Reagují spíše staticky a tonicky, jejich adaptace 

je pomalejší. 
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3. P regulátory – vyskytují se hlavně vlákna typu II, γ - motoneurony jsou 

zakončeny difuzně, reagují tonicky a pomalu se adaptují. 

Golgiho šlachová tělíska jsou umístěna sériově ve šlachách v blízkosti začátku 

svalu. Senzitivní vlákna typu Ib vedou informace o napětí svalového úponu, adaptují se 

pomalu. 

Kloubní aference je zprostředkována čtyřmi typy receptorů, které poskytují 

informace o poloze kloubu, rychlosti pohybu – I. typ je podobný Ruffiniho tělískům 

(viz dále) a jeho aktivita je dána polohou a rychlostí pohybu kloubu, II. typ 

zaznamenává pohyb bez směrové citlivosti, III. typ je podobný Golgiho tělískům a IV. 

typ jsou volná nervová zakončení, která přenášejí bolest. Poslední výzkumy však 

ukazují, že důležitost kloubních receptorů přehlušují svalové proprioceptory, protože i 

při náhradě kloubu endoprotézou, jsou poloha a pozice kloubu nadále percipovány. 

Jejich význam je uznán především v extrémních polohách kloubů (Trojan et al., 2003). 

 

1.1.3 Ostatní receptory  

 

Na utváření představy o směru gravitace se podílí více systémů, které spolu 

navzájem spolupracují. Hlavní byly popsány v předchozích kapitolách. Dalším 

receptorem, který ovlivňuje SVV, je bezesporu zrak, ale nesmíme zapomínat také na 

kožní čití.  

 

1.1.3.1 Zrak 

 

Zrak je náš nejdůležitější smysl, kterým vnímáme asi 80% všech informací 

přicházejících z okolí. Orgánem zraku je oko, složitý orgán, jehož optická soustava 

promítá obraz na sítnici. Ta je schopna vnímat světlo o určité vlnové délce  

(400 - 750 nm) a při dostatečném osvětlení. Receptory jsou tyčinky a čípky. 

K podráždění tyčinek stačí jediný foton, tzn. uplatňují se za šera, jejich pigmentem je 

rhodopsin, který je na světle nestálý a „bledne“. K podráždění čípků je třeba stovek 

dopadajících fotonů a proto se uplatňují při dostatku světla. S dostatkem světla se tedy 

snižuje citlivost receptorů, ale zvyšuje se ostrost vidění. Oblast nejostřejšího vidění je 

ve fovea centralis, kde je největší hustota čípků a také jejich přepojení na bipolární 

buňky – nervové vlákno – neuron v mozkové kůře je 1:1. Zraková ostrost se oslabuje 
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(klesá) o 50 % při odklonu o 2
0
 ze středu fovey, která má v průměru asi 0,5 mm. 

Vestibulookulární reflexy (dále jen VOR) a vestibulární nystagmus zajišťují promítání 

obrazu do fovea centralis i při pohybu hlavou. VOR jsou reakcí na nevelké rotační 

pohyby hlavy, zatímco nystagmus je reakcí na delší otáčení. Efektorem těchto reflexů 

jsou okohybné svaly, které otáčí okem v příslušné rovině k polokruhovitému kanálku. 

Toto centrování probíhá řádově v milisekundách, zatím co zraková centrace má 

významné časové zpoždění. Při pohybu hlavou dochází k pohybu oka na opačnou stranu 

(pomalá složka vestibulárního nystagmu), tím se udrží fixace pozorovaného objektu. 

Rychlá složka nystagmu je pohyb oka na protilehlou stranu, kdy dochází k vrácení 

očního bulbu do původní polohy (Trojan et al., 2003). 

Pohyby hlavou mohou být rotační a translační, obojí stimulují VOR.  

Při rotačním pohybu se pohybuje hlava relativně vůči fixovanému tělu. Příkladem je 

otočení, předklonění či zaklonění a stranové uklonění hlavy. Translační pohyb nastává, 

když se tělo a hlava pohybují jako celek. Rotační vestibulookulární reflexy (dále jen r-

VOR) odpovídají na úhlový pohyb hlavy a vedou ke stimulaci polokruhovitých 

kanálků, zatímco translační vestibulookulární reflexy (dále jen t-VOR) jsou odpovědné 

za lineární pohyb těla a vedou ke stimulaci otolitových orgánů. Souběh úhlového 

pohybu hlavou a lineárního zrychlení či zpomalení pohybujícího se těla vede  

ke kombinaci obou, r-VOR a t-VOR. VOR jsou tvořeny tříneuronovým reflexním 

obloukem: ganglion vestibuli, nuclei vestibulares a nuclei oculomotorii. Bez tohoto 

reflexu dochází k míhání obrazu na sítnici a jeho „rozmazaného“ vnímání  

(Hybášek, 2012). 

Další oční pohyby nutné ke kompaktnímu vidění jsou tzv. sledovací pohyby. 

Jsou to asi 150 Hz rychlé kmity o malé amplitudě, bez kterých bychom obraz viděli 

pouze jako jednotlivé body, nikoliv jako celek (Trojan et al., 2003). 

 

1.1.3.2 Povrchové čití  

 

Do kožní citlivosti řadíme mechanorecepci, termorecepci a nocicepci. Jejich 

hustota je v různých částech těla jiná, nejvíce zastoupeny jsou však nociceptory, pak 

taktilní, chladová a nakonec tepelná čidla.  

Receptory citlivé na mechanické podněty jsou uloženy v různých vrstvách kůže. 

V hlubších vrstvách škáry se nacházejí Vater-Paciniho tělíska, která jsou citlivá  
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na vibrace a krátce reagují na dotyk. Nemají směrovou citlivost a na podněty se velmi 

rychle adaptují. Středně rychlou adaptaci (RA-receptory) mají Meissnerova tělíska, ty 

reagují na pomalejší vibrace. K nim řadíme také receptory vlasových folikulů, které 

reagují na ohyb vlasů. Pomalu adaptující (SA-receptory) jsou Merkelovy terče a 

Ruffiniho tělíska, ty jsou citlivá na tlak, jejich podráždění vnímáme jako pocit trvalého 

tlaku nebo dotyk a mají směrovou citlivost, jsou také modulovány termickým čitím – 

chladné předměty se zdají být těžší. Merkelovy terče navíc vnímají i sílu a rychlost 

podnětu. Pro vnímání polohy těla a pohybu jsou nejdůležitější právě SA-receptory, 

protože jsou citlivé na protažení kůže v oblasti kloubů. Vysokou koncentraci 

a hmatovou přesnost vykazují hmatové lišty, podložené papilami škáry na dlaních a 

ploskách nohou (crista cutis) a hmatové polštářky (toruli tactiles) na bříškách prstů. 

Z anatomie je zřejmé, že především plosky nohou ve vzpřímeném stoji významně 

přispívají k somatosenzorice, a tedy prostorové orientaci (Trojan et al., 2003). V této 

oblasti experimentovali Faralli et al. (2009), když studovali vztah mezi vjemy z plosky 

nohou (planta pedis) a určováním SVV u nemocných s jednostrannou vestibulární 

poruchou: v temném prostoru posunem svítícího pruhu nemocný určoval SVV ve stoji 

na podlaze a poté na měkké podložce, která zvýší tok informací z mechanocepce a 

propriocepce na nohou, a výsledky byly vzájemně srovnány. Z toho vzešly 3 skupiny: v 

první skupině se odchylka SVV ve stoje na měkkém podkladě zvětšila, ve druhé, 

početně menší, zmenšila a ve třetí byli ti, u nichž se hodnota SVV nezměnila. 

Bezprostřední měření byla konfrontována s pozdními až do 180. dne: ve druhé skupině 

se v naprosté většině stav nezměnil, ve skupině třetí se stav změnil u jedné třetiny a ve 

skupině první se stav – tj. určení SVV – vrátil k normálním hodnotám. Studie podle 

autorů ukazuje různé strategie pro vnímání gravitace. U první skupiny převládal 

vestibulární aparát, zatímco ve druhé skupině se pacienti spoléhali více na 

somatosenzorický systém, především informace z receptorů na planta pedis (Faralli et 

al., 2009). 

Základem dráhy je spinální gangliová buňka, ze které jde periferní výběžek  

na nervové zakončení výše popsaných taktilních elementů. Centripetální výběžky 

vstupují přes zadní kořen do zadního míšního rohu a končí u buněk IV. a V. laminy. 

Odtud začíná cesta druhého neuronu, který vytváří postupně soubor probíhající 

kraniálně celou míchou jako tractus spino-cervico-thalamicus. Jeho zakončení je 

v nucleus cervicalis lateralis v úrovni krčních obratlů C1-C3. V něm je začátek neuronu 
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třetího, který kříží na druhou stranu v prodloužené míše a směřuje dále do nuceleus 

ventralis posterolateralis thalami. Čtvrtý neuron odtud vycházející končí 

v somatosenzorické kůře gyrus postcentralis a sekundární senzorické kůře (stejnou 

cestou mimo dotekových podnětů jdou i podněty tepelné, které jsou schopné také 

v prostoru určovat směr zdroje sálavého tepla či chladu) (Čihák, 2004). 
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1.2 Percepce zrakové vertikály 

 

Na základě gravitace se život na Zemi vyvíjel tak, aby byl schopen existence a 

pohybu v daném gravitačním poli. Smysl, který by dokázal přesně určit směr tohoto 

pole, vznikal po mnoho miliónů let. U lidí je prezentován souhrou několika mozkových 

struktur, které přijímají signály z více receptorů. Jsou to vestibulární aparát, 

somatosenzorický systém a zrak. Přičemž vestibulární aparát, hlavně utriculus a 

sacculus, jako jediný vnímá gravitaci přímo, a proto má v klidovém stavu největší vliv 

na určování jejího směru. S úklonem hlavy na stranu však senzibilita otolitových 

struktur rychle ubývá ve prospěch ostatních graviceptrorů (Faralli et al., 2009). 

 

1.2.1 Objektivní/subjektivní vertikála 

 

Orientace v prostoru se opírá o dvě koordináty – vertikálu a horizontálu, které 

jsou určeny zemskou přitažlivostí. Směr gravitace označujeme jako objektivní vertikálu  

(dále jen OV), objektivní horizontála svírá s OV pravý úhel. Naše vnímání vertikály a 

horizontály se může od objektivního lišit, potom mluvíme o subjektivní vertikále (dále 

jen SV) a subjektivní horizontále (dále jen SH). 

Na základě receptorů, kterými prostorové koordináty popisujeme, mluvíme o SV 

a SH zrakové, posturální nebo hmatové. Subjektivní zrakovou vertikálou popisujeme 

předměty, které se nám zdají být rovnoběžné s OV, pomocí posturální vertikály určíme, 

kdy se naše tělo nachází ve svislé poloze a haptickou vertikálou nalezneme předměty, 

které se nacházejí ve směru gravitace (Černý, 1988). 

Anastasopoulos et al. (1997) ve své studii porovnávali subjektivní zrakovou 

vertikálu (dále jen SVV) a subjektivní posturální vertikálu (dále jen SPV) u pacientů 

s periferní vestibulární lézí a výsledky porovnali se skupinou zdravých lidí. Výsledkem 

studie bylo, že zatímco SVV byla u pacientů vychýlena na stranu léze, tak SPV byla 

určována správně. Na základě těchto výsledků se dá předpokládat jiné zapojení struktur, 

při určování jednotlivých SV. SVV je určována především vestibulárním a zrakovým 

systémem, naproti tomu SPV stanovíme pomocí somatosenzorického aparátu, a proto jí 

akutní vestibulární nerovnováha nemusí ovlivňovat (Anastopoulos et al., 1997). 
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1.2.1.1 Subjektivní zraková vertikála 

 

Receptory podílející se na určení směru gravitace i způsoby jejího určení byly 

uvedeny v předešlém textu. Nejčastěji se k účelům vyšetřování graviceptorů používá 

subjektivní zraková vertikála, která je nejsnáz dostupná, a proto je také nejvíce 

zkoumána a popisována. U zdravých lidí se SVV pohybuje v rozpětí ± 2° od OV 

v klidovém stavu při vertikální poloze hlavy, tzn. statická SVV. Naproti tomu existuje 

dynamická SVV, kterou stanovujeme během pohybu vnímaného obrazu, její určení je 

složitější na integraci signálů z vestibulárního a zrakového systému. Podle Kobayashiho 

dokonce zrakový systém převládá, a proto u starých lidí vlivem zhoršeného vidění 

dochází ke zhoršení vnímání dynamické SVV (Kobayashi et al., 2002). 

Vnímáním vertikály se již v roce 1861 zabýval Aubert, který zjistil, že při 

odklonu osy hlavy a těla do strany se vyšetřovanému zdá, že se optická vertikála otáčí 

k obrácené straně, a proto se jí snaží korigovat ve snaze získat pocit skutečné svislice 

tím, že dále zvyšuje odklon ve směru vlastního náklonu. Tento efekt byl označen jako 

fenomén A a následně byl řadou autorů potvrzen (Tarnutzer et al., 2009). K tomuto 

jevu, stejně jako k funkci otolitového systému, existuje více vysvětlení. Podle Fluura (in 

Černý, 1988) odpovídá každé poloze hlavy část aktivní makuly v utrikulu, sakulu, či 

případně v obou makulách, které informují o směru gravitace. Při náklonu hlavy dojde 

k aktivaci jiných areí makuly, což má za následek změnu vnímání vertikály.  

Při dalším zkoumání však Müller (1916) zjistil, že při odklonu osy těla a hlavy 

do 60° se OV zdánlivě přiklání směrem k náklonu hlavy. Vyšetřovaný proto SVV 

kompenzuje vychýlením na opačnou stranu. Tento jev zvýšené kompenzace označil 

jako E-efekt. Tento jev byl dále studován mnoha autory s výsledkem, že je buď malý, 

nebo dokonce úplně chybí. Naproti tomu byl zjištěn vrchol A-efektu okolo 130° a při 

dalším naklonění nad úhel 135 – 150° se SVV z podhodnocení (A-efekt) náhle změní 

v E-efekt (Tarnutzer et al., 2009). 

 

1.2.2 Postupy měření subjektivní vertikály 

 

Černý (1988) ve své práci uvádí způsoby měření jednotlivých subjektivních 

vertikál. Percepce subjektivní posturální vertikály se vyšetřuje na speciálním 
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Graheho stole (Obrázek 3), kde je tělo vyšetřovaného upevněno proti změně postoje.  

Stůl je možné otáčet ve všech směrech a do jakékoliv polohy v prostoru. Při měření je 

pacient otočen do náhodné výchozí polohy a poté požádán, aby se vrátil zpět  

do vertikály, samozřejmě s vyloučením zraku. Černý (1988) také zkoumal možnost 

učení gravicepčních orgánů, kdy vyšetřované instruoval k nastavení těla do určitých 

stupňů. 

 

 

Obrázek 3. Graheho stůl umožňuje napolohování těla v jakémkoliv úhlu vůči 

objektivní vertikále, např. odklony, předklony, záklony. Dále je v jakémkoliv postavení 

je možná rotace kolem dlouhé osy těla.  Je možné i postavení imitující let střemhlav. 

Zařízení je určeno k vyšetřování jak posturální tak, s přídatným zařízením i vizuální 

subjektivní vertikály a horizontály ve všech variantách (Černý, 1988) 
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U slepých či potápěčů používáme k měření gravicepce subjektivní hmatovou 

vertikálu. Postup je podobný jako u SPV, používá se tyč (nebo otáčivé páky apod.), 

kterou vyšetřovaný uchopí do ruky a z náhodné výchozí pozice staví do subjektivní 

vertikály nebo horizontály, samozřejmě bez zrakové kontroly. Tento způsob měření je 

více zatížen chybami, odchylka je ovlivněna například i tím, jak testovaný ukazatel 

uchopí. Používá se také v kombinaci s testováním na centrifuze (Černý, 1988). 

Nejčastěji se však k měření subjektivní vertikály u pacientů používá subjektivní 

zraková vertikála. Její percepci demonstruje vyšetřovaný tím, že volně přednastavenou 

vzorovou linii (ukazatel, světelná tyč apod.) na základě zrakového vjemu srovná do své 

vertikály (Obrázek 4, 5). Určení SVV je výrazem prostorové orientace, která je závislá 

nejen na zraku, ale i na multimodálním senzorickém vjemu. 

 

Obrázek 4. Jeden z řady přístrojů užívaných k vyšetřování SVV: polokoule 

s barevnými terči a nemožností zrakového vjemu z okolí, s pohyblivým bílým 

lineárním ukazatelem uprostřed: Tímto ukazatelem otáčí subjekt pomocí ovládače a 

 snaží se o jeho vertikalizaci. Vertikální poloha hlavy je zajištěna nastavitelnými 

opěrkami brady a čela. Polokoulí lze rotovat v obou směrech (Kobayashi et al., 2002) 
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Obrázek 5. Jednodušší (kbelíková) metoda, kdy vyvažování SVV s  OVV řídí subjekt 

hlasovými pokyny a vyšetřující odečítá údaje na úhloměru (Čakrt et al., 2011)  

 

1.2.2.1 Studie zabývající se SVV 

 

Strupp et al. (1998) se ve své práci Vestibular exercises improve central 

vestibulospinal compensation after vestibular neuritis zabývali centrální vestibulární 

kompenzací po jednostranné vestibulární lézi. Pacienty po vestibulární neuritidě 

rozdělili do dvou skupin. Oběma byla doporučena běžná denní aktivita, první skupině 

byl však vytvořen navíc fyzioterapeutický trénink vestibulárních funkcí. V průběhu 

jednoho měsíce sledovali u pacientů možnosti CNS, resp. schopnost plasticity nervové 

tkáně a její vliv na rovnovážné funkce. Pacienty, u kterých došlo k perifernímu 

uzdravení, vyloučili.  

U pacientů se měřila oční torze (Graf 2), SVV (Graf 3) a tzv. sway path (dále jen 

SP) vzdálenost, která odpovídá pohybu průmětu těžiště na posturografu (Graf 4). 

Hodnoty byly získány 1., 3., 7., 11., 15. a 30. den od nástupu příznaků. Výsledky studie 

neukázaly efekt cvičení u oční torze a u SVV, v obou skupinách totiž došlo ke stejnému 

zlepšení hodnot. Požadované výsledky byly pouze u měření SP, kde skupina 

s vestibulárním tréninkem dosáhla rychlejší a kvalitnější kompenzace. 
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Graf 2. Časový průběh kompenzace oční torze u kontrolní skupiny a u skupiny 

s vestibulárním tréninkem (Strupp et al., 1998) 

 

 

Graf 3. Časový průběh kompenzace SVV u kontrolní skupiny a u skupiny 

s vestibulárním tréninkem (Strupp et al., 1998) 
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Graf 4 Časový průběh kompenzace SP u kontrolní skupiny a u skupiny 

s vestibulárním tréninkem (Strupp et al., 1998) 

 

Černý (1988) v rozsáhlé experimentální práci Polohová orientace v prostoru 

jak se jeví v pokusech na modifikovaném Graheho stole věnoval pozornost především 

problematice dynamického určování posturální vertikály a horizontály. V závěru studie 

obrací autor svoji pozornost také k vzájemnému ovlivňování mezi gravicepčním a 

vizuálním (exterocepčním) vnímáním prostorových informací a posléze studuje 

dynamickou podobu určování SVV a SVH. Interakci vjemů zrakových a gravicepčních 

věnovali pozornost již dříve Mc Farland a Clarkson (1966). Podle těchto autorů probíhá 

interference obou vjemů především na úrovni formatio reticularis, mozečku a kůry 

mozku. Výsledkem je zjištění, že samotné vyklonění zrakového pole k jedné straně 

vyvolává iluzi výklonu těla ke straně opačné. Dichgans et al. (1974) pozorovali, že je 

určení SV přesnější, když výklon hlavy a otáčení čárového terče je k téže straně.  Černý 

prováděl rotace vyšetřovaného ve vzpřímené poloze na Graheho stole v jeho vlastní 

úpravě. 

Vizuální informaci Černý ve svých pokusech vymezil neprůhlednými brýlemi 

s průzorem o průměru 5 mm. Takto zúžené zorné pole umožňovalo sledovat jen 

kruhový terč (průměr 57 cm) pokrytý rovnoběžnými bílými a černými pruhy (šíře 3 cm) 

na straně jedné, a čistě bílou barvou na straně druhé. Terč byl umístěn ve vzdálenosti  
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30 cm od očí vyšetřovaného a bylo možné jej otáčet ve frontální rovině do libovolných 

úhlů nebo zafixovat do pevné pozice ke Graheho stolu. 

Pro vyšetření možnosti ovlivnění určování posturální vertikály zrakovými vjemy 

autor provedl několik sérií testů. Základem byly odklony pacienta do horizontály a 

následně zpět do vertikály při současném: 

 fixním postavení čárového terče do úhlů 0°, 15° a 30° 

 stejném postavení čárového terče a dlouhé osy těla vyšetřovaného 

 různém výchozím odklonu čárového terče od osy těla, které se následně 

pohybovaly souhlasně 

Z výsledků těchto vyšetření pak vyplynuly autorovy závěry: 

 Při fixním postavení terče pacient neudává správně zemské koordináty 

(SPV a SPH), toto se ještě zhorší při záměně čárového terče za bílý, tzn. 

po odebrání vizuálního vjemu. 

 Při souhlasné rotaci terče a těla vyšetřovaného se výrazně zlepší určování 

SPV a SPH, to autor vysvětluje lepším poznatkem o vertikalitě díky stejné 

informaci ze zrakového i gravicepčního aparátu. 

 Při výchozím odklonu terče ve směru otáčení je určování SPV a SPH 

nepřesné, to se zlepší, když je terč na začátku pokusu odkloněn  

do opačného směru, než je směr otáčení pacienta. To je vysvětleno tím, že 

v prvním případě informace přijaté zrakem předbíhají skutečnost, ale jsou 

považovány za správné, zatímco ve druhém případě je zrakový stimul 

opožděn za gravicepčním, který správně odhadne OV i OH. 

Závěrem k těmto pokusům autor konstatuje, že prostorově omezené vizuální 

vjemy ovlivňují posturální vnímání kladně i záporně v závislosti na jejich vzájemném 

rozporu. Pokud oba vjemy souhlasí, pak je vnímání vertikality zlepšeno, pokud se 

zrakový vjem nachází v jiném úhlu než je tělo, pak funguje jako klamavý činitel, což je 

důkazem interference gravicepčních a vizuálních signálů. 

Černý (1988) dále provedl pokusy dynamického určování SVV a SVH, při 

kterých byli pacienti v Graheho stole nakláněni do OH a zpět do OV. V okamžiku 

přerušení náklonu měl za úkol vyšetřovaný nastavit terč do SVV nebo SVH a 

vyšetřující ji zaznamenal. V dalším testu byl vyšetřovaný otáčen stálou úhlovou 

rychlostí 10° za sekundu do OH a následně zpět do vertikály. V tomto okamžiku 

nastavil terč z horizontály do SVV. Posledním testem bylo naklonění do horizontály, 
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pak zpět do vertikály a následně překlopení na druhou stranu až do úhlu 110°. V každé  

krajní pozici měl za úkol nastavit terč do SVV, poté byl stejný test proveden i na určení 

SVH. 

Výsledky pokusů ukázaly, že v 70% případů udává vyšetřovaný SVV směrem 

k náklonu, ve 30% na stranu opačnou. V polohách 45 - 90° bylo určení SVV 

nejobtížnější. Při náklonu do horizontály byla výchylka menší než při zpětném náklonu 

do vertikály. Stanovování SVH mělo větší chybovost než SVV, podobně jako u SPV a 

SPH. 

 

Poměrně rozsáhlý soubor nemocných po různých operacích středního a vnitřního 

ucha a také schwannomů prezentuje práce Subjective visual vertical in patiens with ear 

surgery,  Ogawa et al. (2010). Co do diagnózy a chirurgického výkonu se jednalo o 

nesourodý soubor, ve kterém nejvyšší četnost zaujímaly tympanoplastiky a implantace 

kochleárních neuroprotéz, dvakrát byl chirurgicky odstraňován translabyrintární cestou 

schwannom n. VIII. 

Autoři vycházeli z představy traumatického působení vibrací, které vznikají  

v průběhu  trepanace vrtačkou. Vyšetření SVV u těchto nemocných ukazovalo  

na tendence překlápění vertikály na stranu neoperovanou a míra chybovosti byla 

úměrná pooperačně vzniklým audiometrickým ztrátám sluchu percepčního typu. U 

obou nemocných operovaných pro schwannom n. VIII. byla SVV překlápěna na stranu 

operovanou. Nekonstantně se chovala SVV u skupiny 11 nemocných s kochleární 

implantací: ke straně zdravé byla přikláněna u 4, k operované jednou a beze změny proti 

předoperačnímu vyšetření  zůstala 6krát.  

Nedostatkem této práce je absence předoperačního vyšetření vestibulárního 

ústrojí, které by ukázalo míru poškození rovnovážných funkcí. Tedy, zda  měření bylo 

prováděno u nemocného s  již dříve proběhlou kompenzací vestibulárního ústrojí, nebo 

právě probíhající kompenzací v pooperačním období. 

Studie jiných autorů udávají  po vestibulární neurotomii odklon statické  SVV  

k operované straně. Neurotomie se provádí při záchvatovité periferní vestibulární 

závrati, která nemocnému svou frekvencí a tíží, přes konzervativní léčbu a cvičení 

rovnováhy, znemožňuje přijatelnou kvalitu života (Vidert a Häusler, 2000; Friedmann, 

2004).  
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Parrietti et al. (2008) v práci Visual sensorial preference delays balance 

control compensation after vestibular schwannoma surgery studovali u 22 

operovaných pro vestibulární schwannom vizuálně senzoriální preference při poruchách 

rovnováhy. Zrak nebyl dominantním smyslem pro udržení rovnováhy u 11 nemocných  

a stejný počet naopak na zrak spoléhalo. Všichni nemocní podstoupili vyšetření 

vestibulárního ústrojí, změření SVV, statickou posturografii a test senzorické integrace 

před operací, 8. den, jeden a tři měsíce po operaci. 

V první skupině, která se před operací méně spoléhala na zrak, měli pacienti 

malé snížení odpovědi při statické posturografii a též při testu senzorické integrace  

po operaci. Ve skupině druhé, ve které se nemocní při udržování rovnováhy na svůj 

zrak více spoléhali, vznikly po operaci a neurotomii projevy funkční degradace jak  

při posturografii, tak při testu senzorické integrace, při vestibulárním vyšetření i SVV. 

Po operaci však docházelo k rychlému zlepšení rovnovážných funkcí.  

Autoři uzavírají, že spoléhání se především na zrak při udržování rovnováhy  

u nemocných s vestibulárním schwannomem před operací vede po operaci sice 

k přechodné degradaci schopnosti rovnováhu udržovat, ale je dána příležitost rychlé 

vestibulární kompenzaci. Obecně tedy lze říci, že pooperační průběh kompenzace 

rovnovážné poruchy probíhá lépe u těch nemocných se schwannomem n. VIII., u nichž  

funkce vestibulárního ústrojí zanikla již  před operací. 

 

Anastosopoulos et al. (1997) ve své studii Dissociation between the perception 

of body verticality and the visual vertical in acute peripheral vestibular disorder in 

humans porovnávali SVV a SPV u zdravých lidí a u nemocných s akutní jednostrannou 

vestibulární poruchou. K měření obou modalit použili aktivní přístup pacienta, SVV 

měřili klasicky pomocí světelné tyče, SPV pomocí motorem ovládaného křesla,  

ve kterém byl vyšetřovaný umístěn, a kterým mohl pomocí ovladače libovolně otáčet  

ve frontální rovině. Z přednastaveného úhlu poté nastavil své tělo tak, aby byl 

v subjektivní vertikále. 

Zdraví jedinci nastavili v obou úkolech subjektivní vertikálu téměř shodně 

s objektivní vertikálou. Oproti tomu pacienti při určování SVV nebyli schopni OV 

dosáhnout, jejich průměrná odchylka byla 12,2°. Při určování SPV však pacienti dosáhli 

stejných výsledků jako kontrolní skupina (Graf 5). Z toho autoři vyvodili, že  

při určování jednotlivých SV se používá jiných struktur a procesů v CNS. Respektive 
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VV je více závislá na vestibulárním aparátu, zatímco posturální vertikála (dále jen PV) 

více na proprioceptivním působení. 

 

Graf 5. Souhrn výsledků ukazuje SV u kontrolní skupiny a u pacientů. Zatímco SPV 

pacientů se od kontroly neliší, SVV se výrazně odchyluje na stranu porušeného 

vestibulárního systému (P ˂ 0,0001, Mann-Whitney test) (Anastosopoulos et al., 1997) 

 

Geisinger et al. (2010) se ve své práci Head tilt response: A complementary test 

to the Subjective Visual Vertical zabývali dynamickým určováním SV resp. náklonem 

hlavy podle linie označující vertikálu. Vyšetření označili jako doplňkovou metodu 

k měření SVV při vyšetřování vestibulárních funkcí. 

Výsledky práce pocházejí od 33 probandů, z toho 28 zdravých a 5 pacientů 

s periferní vestibulární poruchou. Vyšetřovaným byl promítán pomocí brýlí s virtuální 

realitou (Obrázek 6) vzor v podobě bílého pruhu na černém obdélníkovitém pozadí. Bílý 

ukazatel byl odkloněn od vertikály a nemocný byl vyzván, aby stranovým úklonem 

hlavy srovnal linii do subjektivně vnímané vertikály. Byl zaznamenáván úhel odklonu 

hlavy od úhlu ukazatele, dále čas, za jaký bylo této pozice dosaženo, úhel přestřelení a 

následného návratu do subjektivní vertikály a další. Test se opakoval u každého jedince 

čtyřikrát, vždy s jiným nastavením bílého ukazatele.  

Test byl u zdravých jedinců reprodukovatelný s malým rozptylem. Naopak většina 

sledovaných parametrů u nemocných s poruchou vestibulárního ústrojí byla významně 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

31 

 

odlišná. Čas potřebný k nastavení požadovaného úhlu pacientem byl delší, než jaký 

potřeboval zdravý jedinec. Tuto časovou prodlevu vysvětlují autoři nestejnými 

informacemi z vestibulárního aparátu a krčních proprioceptorů, kterým autoři přisuzují 

velkou důležitost při kompenzaci SV. 

 

 

Obrázek 6. Schematické znázornění vjemu bílého čárového ukazatele v černém poli 

na obrazovce brýlí: a) subjekt se  vzpřímeným postavení hlavy: ukazatel je nastaven 

v odkloněném úhlu, b) vyšetřovaný ho koriguje zaujetím postavení hlavy, ale není 

dotažen do vertikály, c) úklon hlavy naopak přetáčí čárový vzor na stranu druhou. 

Objektivní vertikála je mezi polohou b) a c) (Geisinger et al., 2010) 

 

Perennou et al. (2008) ve své práci Lateropulsion, pushing and verticality 

perception in hemisphere stroke: a causal relationship? sledovali vztah mezi 

lokalizací cévní mozkové příhody a percepcí vertikality. 

U pacientů měřili posturální, haptickou i vizuální vertikálu. Během měření byli 

pacienti posazeni v zařízení podobajícímu se bubnu (drum-like tilting apparatus, 

Obrázek 7), který umožnil libovolné naklonění ve frontální rovině s osou otáčení 

v oblasti pupku. SVV zjišťovali pomocí linie zobrazené na monitoru, kterou měl pacient 

pomocí kláves uvést z přednastavené pozice do vertikality. Pomocí „bubnu“, který 

z výchozí polohy vyšetřující konstantní rychlostí otáčeli, až pacient pohyb zastavil, 

měřili SPV. SHV získávali odečítáním polohy tyče, kterou vyšetřovaný nastavil  

do hmatem vnímané vertikály. Pacienti po CMP lokalizované v oblasti hemisfér použili 
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opačnou ruku, než byla léze a pacienti po CMP v mozkovém kmeni použili méně 

postiženou ruku. 

Výsledky studie byly následující (Graf 6): 

 Pouze jeden pacient ze šesti po CMP mozkového kmene měl odchylku 

na stranu léze, zatímco 34/80 pacientů po CMP v oblasti hemisfér mělo 

odchylku SPV na opačnou stranu k lézi. 

 2/6 pacientů po CMP mozkového kmene a 26/80 po CMP hemisfér mělo 

odchylku SHV větší než 4,5°. 

 SVV byla u všech pacientů po CMP mozkového kmene vychýlena (více 

než 2,5°) směrem k lézi a 51/80 pacientů po CMP hemisfér mělo 

odchylku SVV větší než norma (sedm z nich na stranu léze). 

 

Z výsledků vyplývá, že všichni pacienti po CMP mozkového kmene měli 

vnímání SVV abnormálně posunuté na stranu léze. Zatímco u pacientů po CMP 

hemisfér byla odchylka SV na opačnou stranu a to 55% pro SVV, 42% pro SPV a 

32,5% pro SHV, přičemž velikost odchylky byla přímo úměrná velikosti léze. Toto 

ukazuje, že získávání pocitu vertikality je různé pro jednotlivé modality (VV, PV, HV). 

Závěrem lze dodat, že z rozložení výsledků vyplynulo, že u pacientů, kde je 

abnormální SPV, je přítomna porucha rovnováhy. Tento fenomén byl častěji přítomen  

u pacientů s CMP lokalizovanou v pravé hemisféře, a proto se autoři domnívají, že 

pravá hemisféra hraje hlavní úlohu při percepci PV a při vytváření pocitu vertikality. 

 

 

Obrázek 7. Zařízení pro měření subjektivní posturální vertikály. Pacient je posazen  

ve vzpřímeném sedu a pro vyřazení zraku je použita oslepující maska (Perennou et al., 

2008) 
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Graf 6. Distribuce naměřených odchylek SV. Šedě jsou pacienti po CMP mozkového 

kmene, černě po CMP hemisfér. Čárkovaně je zobrazeno rozpětí normality. Negativně 

jsou zobrazeny kontralézní hodnoty A- SPV; B- SHV; C- SVV (Pérennou et al., 2008)
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1.3 Vestibulární schwannom 

 

Jedná se o benigní nádor vyrůstající v zadní jámě lební z VIII. hlavového nervu. 

Dříve se tento tumor označoval jako neurinom akustiku. Nádor v převážné většině 

vyrůstá z horní nebo dolní vestibulární větve, jen ojediněle z akustické části. Nádor tedy 

primárně neničí sluchovou funkci, ta je ovlivňována pouze vzrůstajícím tlakem, a proto 

dochází k nedoslýchavosti. Terminologickou nepřesnost – neurinom n. VIII. –  kriticky 

hodnotí a objasňuje Zvěřina (2010) a nutno říci, že právě ve vztahu schwannomu  

k n. VIII. je to zásadní: převážná část n. VIII. je totiž výběžkem mozku a jen zcela malá 

část (tzv. přechodová zóna) ve fundus meati acustici interni je skutečným periferním 

nervem s myelinem ze Schwannových buněk. S tím souvisí zcela omezené regenerační 

schopnosti tohoto nervu, na rozdíl např. od doprovodného n. VII., jehož přechodová 

zóna končí již po 1 mm po výstupu z kmene (problémy při regeneraci tohoto nervu jsou 

také, ale jiného směru: prorůstající vlákna se nedostávají do patřičných mimických 

svalů, což se projevuje synkinezami). Incidence schwannomu n.VIII. je přibližně  

1 na 100 tisíc obyvatel a rok, Zvěřina (2010) udává 1,2/100 000 obyvatel a rok, což 

nedává, jak dokazuje i literatura, dostatek šancí dostatek šancí pro vytvoření 

reprezentativního souboru při krátkodobém šetření. Nárůst incidence je zdánlivý, 

vyplynul ze zpřesněné diagnostiky též i malých nádorů, především díky zobrazení 

pomocí MRI a dále díky prodlužujícímu se věku. Ze sekčního materiálu je údaj vyšší, 

což plyne z toho, že jsou nalézány u starších lidí klinicky němé malé nádory  

(Zvěřina, 2010; Kutz, 2011). 

U většiny nemocných nenajdeme žádné rizikové faktory podporující vznik 

tohoto druhu nádoru. Opakovaně bylo prokázáno, že mobilní telefony v tomto směru 

riziko nepředstavují. Genetická závislost je u nemocných s neurofibromatózou II. typu, 

u nichž je průkazný genový deficit nádorového supresoru lokalizovaného  

na chromozomu 22q12.2.  Defektní protein, který je genem vytvářen, byl označen jako 

merlin nebo schwannomin. Vedle oboustranných schwannomů se u těchto nemocných 

zjišťuje periferní fibromatóza, meningiomy, gliomy aj. (Kutz, 2011). 

Jen asi 5 % těchto nádorů vyrůstá z kochleární větve n. VIII., naprostá většina 

tedy z větve vestibulární, přičemž postižení horní a dolní větve je proporcionální. 

Nervus vestibulocochlearis je podobně jako n. opticus mozkovým výběžkem. 

V průběhu nervu mostomozečkovým koutem (dále jen MMK), vnitřním zvukovodem a 
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částí meatu jsou proto obaly nervu tvořeny oligodendrogliemy. Až v hloubce při 

samotném dně meatu přebírají tuto funkci Schwannovy buňky a odtud tumor také 

vyrůstá a šíří se skrz skalní kost do MMK a do zadní jámy lební (Zvěřina, 2010). 

 

1.3.1 Klasifikace vestibulárního schwannomu 

 

Dělení VS je celá řada, rozhodujícím faktorem je však jeho velikost, rychlost 

růstu a příznaky (hlavně objektivní ztráty sluchu). Růst je většinou pomalý, hlavně  

u starých lidí, naproti tomu u mladších lidí a větších nádorů se tempo růstu zvyšuje a 

nádory se stávají agresivními (Zvěřina, 2010). Může tomu být ale i v důsledku jejich 

cystické degenerace, např. z útlaku cévního zásobení, která se projeví rychlou expanzí 

jako následku nasátí tekutin změněnou osmolaritou. Nádor působí svým postupným 

útlakem také na vlákna vestibulární větve, působení je ale většinou tak pozvolné, že 

kompenzační mechanismy neumožní manifestaci závraťových stavů. Jakmile nádor 

vyplní meatus acusticus internus, vyhřezává do prostoru MMK v zadní jámě lební, kde 

má obvykle kulovitý tvar (Kutz, 2011). 

Různé klasifikace jsou: 

 podle rychlosti růstu (Betka et al., 2008) 

o stagnující nebo velmi pomalu rostoucí nádory 

o pomalu rostoucí nádory do 2 mm za rok 

o rychle rostoucí nádory nad 2 mm za rok 

 podle lokalizace a šíření (Zvěřina, 2010) 

o I. stupeň – intrameatální, intrakanalikulární, pouze ve vnitřním 

zvukovodu 

o II. stupeň – začíná se šířit do MMK 

o III. stupeň – vyplňuje většinu MMK 

o IV.a stupeň – chová se expanzivně, utlačuje kmen, mozeček, 

tentorium a postranní smíšený systém 

o IV.b stupeň – působí syndrom nitrolební hypertenze a může vést 

ke smrti 

 podle velikosti dle Tose a Thomsena (Jaisinghani et al., 2000) 

o malé do 10 mm 
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o střední 11 – 25 mm 

o velké 26 – 40 mm 

o velmi velké nad 40 mm 

 další klasifikace jsou možné na základě audiologického vyšetření (dle 

Gardnera a Robertsona), nebo hodnocením funkce lícního nervu (dle 

House-Brackmanna) (Zvěřina, 2010) 

 

1.3.2 Symptomatologie vestibulárního schwannomu 

 

První projevy schwannomu jsou patrné v okamžiku, kdy nádor přesáhne asi  

2 cm. Tyto příznaky pramení z komprese nebo distorze likvorových prostor, z útlaku 

mozkového kmene a cév s následnou ischemií příslušného povodí a nervů. N.VII. se 

poměrně dobře adaptuje na tlak i tah  pomalu se expandujícího nádoru, takže porucha 

jeho funkce bývá opožděným příznakem. Poruchy sluchu i vestibulární funkce mohou 

mít původ nejen v útlaku nervu, ale také v útlaku arteria labyrinthi, která je konečnou 

cévou pro zásobování membranózního labyrintu vnitřního ucha. Nedoslýchavost, na 

rozdíl od závratí, bývá zřejmější a je neurosenzorického, tzv. retrokochleárního typu. 

Nádory větší než 4 cm mohou iritovat n.V. a vyvolávat hypestézii v obličeji. Další růst 

ohrožuje aqueductus cerebri a čtvrtou komoru s následným vznikem hydrocefalu. 

Dnešní diagnostické možnosti tyto extrémní stavy odstranily a léčba bývá zahajována 

většinou v časném stadiu (Kutz, 2011). 

Nejčastějším a nejnápadnějším prvním příznakem je již zmíněná jednostranná 

nedoslýchavost (Graf 7), která je pak iniciátorem dalšího šetření a stanovení diagnózy. 

Porucha sluchu je obvykle pomalu narůstající a tento typ se přisuzuje poškození 

akustické větve tlakem nádoru. Méně častá je náhlá percepční nedoslýchavost nebo 

fluktuující porucha sluchu (asi u 15 % nemocných) a tento druh se přičítá spíše 

kompresi zmíněné a. labyrinthi a poškozenému krevnímu zásobení kochley. Porucha 

sluchu tohoto druhu bývá dobře, ale dočasně ovlivnitelná léčbou kortikoidy a může být 

mylně přičítána např. neuroinfekci. U nemocných je audiologicky zjišťována 

diskriminace řeči, nekorelující se ztrátami zjištěnými vyšetřením tónovou audiometrií, 

což se považuje za typické pro retrokochleární lézi. Normální skóre diskriminace řeči 

ale nevylučuje VS. Z toho vyplynul standard nezbytného vyšetření magnetickou 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

37 

 

rezonancí s gadoliniem u všech nemocných s jednostrannou narůstající, fluktuující i 

přechodně se normalizující poruchou sluchu percepčního typu. (Splnění tohoto 

standardu je ovšem obtížné proto, že incidence podezřelého typu poruchy sluchu je  

ve srovnání s incidencí schwannomu více jak třicetinásobná, tedy nález pozitivního 

výsledku je výjimečný). Nutno zdůraznit, že velikost tumoru a míra poruchy sluchu 

nejsou vzájemně srovnatelné. I u poměrně velkých nádorů může být sluch normální a 

obráceně. Porucha sluchu je často doprovázena ušním šelestem, který může ojediněle 

vystupovat i samostatně.  

 

 

Graf 7.  Frekvence příznaků u nemocných se schwannomem  n.VIII. (Kutz, 2011) 

 

Závratě jsou méně patrným příznakem VS, což je důsledkem dobrých 

kompenzačních mechanismů CNS. Někdy se projeví pocity rotační závrati nebo pádů 

(směrově závislých na poloze hlavy) již u malých nádorů. Velké nádory doprovázejí 

spíše pocity prostorové a pohybové nejistoty. Poruchy rovnováhy jsou často 

podceňovány, protože rychle mění své kvality, nebo dokonce zcela mizí. Cíleným 

dotazem se ale dá zjistit, že asi u poloviny nemocných se známky rovnovážné poruchy 

nějakou formou v předchorobí projevily. 

Také asi polovina nemocných udává v době diagnózy bolesti hlavy, ale 

v korelaci s velikostí nádoru je jich asi jen 10 %.  
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Poruchy obličejové mimiky bývají zpravidla značně opožděným příznakem, což 

je vysvětlováno tím, že motorická vlákna n. VII. dobře odolávají tahu a tlaku. Naopak 

snížení taktilní citlivosti v obličeji v důsledku útlaku n. V. přichází u větších nádorů 

poměrně častěji a navíc je předcházeno vyhasínáním trigeminofaciálního korneálního 

reflexu. Pokud se objeví obrna n. VII., pak je důvodné podezření, že jde o jiný druh 

nádoru než o vestibulární schwannom, např. schwannom n. VII., meningeom, granulom 

nebo arteriovenózní shunt. 

 

1.3.3 Terapie vestibulárního schwannomu 

 

Léčba je podmíněna řadou činitelů, např. věkem, celkovým zdravotním stavem 

nemocného, lokalizací nádoru, stavem sluchu a volbou nemocného. V zásadě máme 

k dispozici tři varianty postupů, z nichž se volí ta, která nejlépe odpovídá nádorovému 

stupni. 

 

1.3.3.1 Konzervativní léčba 

 

U nerostoucích nádorů nebo nádorů I. a II. stupně se volí postup sledování a 

opakovaných vyšetření. Naproti tomu u nádorů III. a IV. stupně, či u tumorů rostoucích 

a u pacientů, jejichž příznaky se zhoršují, se vždy přistupuje k léčbě. 

Neinvazivní metodou je použití Leksellova gama nože (dále jen LGN), jehož éru 

zahájil v roce 1969 Leksell a Backlund. Jde o jednorázové gamma ozáření z více zdrojů 

stereotakticky centrovaných do jednoho bodu. Stereotaxe umožňuje v léčebném plánu 

optimalizovat dávku na nádor a maximalizovat tak účinnost léčby, její rozložení 

v centrální a marginální části a minimalizaci ozáření z hlediska funkce kritických 

anatomických struktur v sousedství nádoru, vše v zájmu udržení dobré kvality života. 

Svazky protonů dávají možnost nejlepší kontroly hloubkového dosahu. Pomocí LGN je 

možné léčit pouze malé schwannomy I. a II. stupně do 2-2,5 cm. Nádory IV.stupně 

nebo agresivně rostoucí VS nelze takto léčit vůbec. 

Alternativou pro LGN je LINAC, stereotaktická frakcionovaná radioterapie, 

nebo Cyberknife. Největší preciznosti zaměření je však stále dosahováno gamanožem, 

LINAC vyžaduje řadu sezení nemocného, což na druhé straně umožňuje zvýšit 
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celkovou dávku ozáření. Větší ozáření VS může vést k poškození okolních struktur a 

proto se maximální marginální dávka snížila z původních 50 na dnešních 12 Gy 

(Zvěřina, 2010). 

Postradiační regrese nádoru a okolní tkáňové změny se odvíjejí v následujících 

až 24 měsících, a teprve potom můžeme s relativní přesností posoudit úspěšnost léčby 

nebo pokračující nádorové bujení. Obtíže v posuzování spočívají i v tom, že více jak 

polovina nemocných má již před ozářením neměnný nebo nepatrně rostoucí objem 

nádoru. U radiochirurgie je významná  malá míra poškození n.VII. a u části nemocných 

se daří i uchovat předléčebnou úroveň sluchu. Bezprostředně po ozáření nemocní mívají 

nauseu, bolesti hlavy a instabilitu. Nejzávažnější, ale poměrně vzácnou komplikací, je 

rozvoj hydrocefalu. Ozáření přináší riziko malignizace a u mladších pacientů riziko 

vzniku sekundárního maligního nádoru i s dlouhým časovým odstupem. Pokračující růst 

nádoru lze řešit chirurgicky, ale tato záchranná léčba je ze všech aspektů významně 

rizikovější, než primární chirurgie nádoru. V souhrnu lze říci, že nemocní s využitelným 

sluchem, bez závratí, bez příznaků útlaku mozkového kmene nebo projevů hydrocefalu 

a s nádory do 2 cm a zejména starší jsou vhodní ke stereotaktické radioterapii. Nemocný 

musí být upozorněn na to, že stereotaktická radioterapie sice snižuje riziko léčby, které 

je spojeno s kraniotomií a mikrochirurgií, ale na druhé straně vyvolává riziko vleklých, 

časně i pozdně nastupujících komplikací. Fundované a současně kritické stanovisko  

k této léčbě shrnuje Zvěřina (2010): snižováním radiační dávky a dalším 

zdokonalováním streotaxe se sice komplikace kvalitativně i kvantitativně  zmenšily, 

zmenšila se ale i trvalost výsledků. Současně týž autor srovnává přednosti a rizika obou 

postupů a definuje „zlatý standard léčby schwannomů n. VIII.“ (Kutz, 2011; Zvěřina, 

2010). 

 

1.3.3.2 Chirurgická léčba 

 

U mladších nemocných a u nádorů přesahujících velikost 2,5 cm a také u malých 

nádorů s normálním sluchem je dávána přednost léčbě chirurgické. Mikrochirurgie je 

jediný způsob jak úplně odstranit VS z těla a je prováděna ze tří různých přístupů: 

 transpetrózně, translabyrintálně (Fish, 1976). Přístup, který nedovoluje 

zachování sluchu, ale nejméně se dotýká CNS. 
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 střední jámou lební, subtemporálně, extradurálně (House 1964,  

Fish, 1976) 

 laterální subokcipitální, retromastoideální, retrosigmoideální přístup  

Druhé dva přístupy nám umožní, i přes radikální odstranění jakéhokoli VS, 

zachovat funkci lícního nervu a často sluch, pokud je přítomen i před operací. 

V průběhu výkonu se monitoruje funkce nervů VII. a VIII., jedině pomocí této kontroly 

je možné nervy od nádoru oddělit a zachovat. Tabulka 1 nám dokládá úspěšnost 

primární chirurgické léčby, ve srovnání s reoperacemi, nebo po léčení LGN. 

Přístup laterální subokcipitální retrosigmoidní osteoplastickou kraniotomií 

postupuje přes tvrdou plenu mozkovou směrem do koutu mostomozečkového a  

na dorzolaterální plochu os petrosum a meatus acusticus internus. Pro jeho zpřístupnění 

je nutné snést do zadní jámy lební orientovanou stěnu vnitřního zvukovodu. Postup je 

mikrochirurgický s využitím operačního mikroskopu nebo endoskopu. Právě tímto 

přístupem byli operováni pacienti popisovaní v této studii. 

Jediným důvodem proč volit radikální operační léčbu je úplné odstranění VS. 

Kontraindikací této léčby jsou jiná onemocnění, která činí výkon rizikový. I zde je však 

výjimka: rozsáhlé nádory vyvolávající hydrocefalus je, i při riziku anestézie nutné 

operovat. Translabyrintární přístup je kontraindikován u nemocných s vleklým 

středoušním zánětem. (Zvěřina, 2010) 

 

Tabulka 1. Ukazuje počet pacientů léčených primárně mikrochirurgickým výkonem a 

úspěšnost tohoto přístupu, oproti reoperacím po neúspěšné parciální resekci nebo 

stereoradiochirurgii na klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF 

UK v Motole v letech 1997-2008 (Zvěřina, 2010) 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

Cílem této práce bylo: 

 Sledování vývoje SVV u pacientů s vestibulárním schwannomem před 

operací a v časném pooperačním období. Dosavadní publikovaná šetření 

se zabývala buď jen stavem před operací, nebo po operaci. Je jen málo 

prací, které sledovaly hodnoty SVV v obou dobách. Přitom autoři 

zkoumající vývoj po operaci se zabývali dlouhodobým vývojem centrální 

vestibulární kompenzace, počínaje obvykle 30. dnem a přesahujícím až 

90 dnů po operaci. 

 Zachytit dynamiku časného vývoje kompenzace SVV a porovnat její stav 

se stavem před operací. 

 

Na základě dosud získaných poznatků k této tématice jsme stanovili následující 

hypotézy: 

 Pooperačně dojde ke zvětšení odchylky SVV a v dalším průběhu časného 

pooperačního období budou detekovatelné změny v určování SVV 

pomocí bucket method. 

 V časném pooperačním období dojde ke kompenzaci určování SVV. 
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3 METODIKA 

 

Do studie bylo vybráno šest pacientů s diagnostikovaným vestibulárním 

schwannomem různého stupně. Všichni byli operováni na Klinice otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice 

v Motole výše popsaným retrosigmoidním přístupem a stejným týmem chirurgů. Soubor 

šesti pacientů se skládal ze dvou žen a čtyř mužů, přičemž průměrný věk pacientů byl 

46,8 let (od 37 do 55 let). VS byl u čtyř pacientů diagnostikován vlevo a u dvou 

pacientů vpravo. Ze sedmi VS byly dva II. stupně, dva III.stupně a dva IV.stupně. Pro 

cíle naší práce bylo důležité vyloučit u nemocných jiné předoperační poruchy mající 

vliv na rovnováhu a určování SVV, jako například poruchy propriocepce, zraku nebo 

poruchy mozečku. 

Na základě stanovených cílů jsme u pacientů změřili SVV před operací, podle 

cílených dotazů jsme určili, zda byly v minulosti přítomny poruchy rovnováhy, jevící se 

např. závratí, pocity tahu či otáční a zda již došlo k částečné nebo úplné kompenzaci 

stavu. Jak je popsáno v předchozí kapitole (kap. 1.3.2), při růstu nádoru dochází 

v některých případech k postupnému přerušení aferentace z vestibulárního aparátu 

postižené strany. Tento stav je však zároveň kompenzován centrálními mechanismy 

pomocí ostatních receptorů a druhostranného vestibulárního aparátu, a tak nedochází  

k trvalým příznakům (Strupp et al., 1998). 

Poté jsme u pacientů měřili SVV pátý den po operaci, výsledky jsme porovnali 

se stavem před operací a zjišťovali jsme, zda dochází ke změně vnímání vertikality. 

Dále jsme SVV u pacientů měřili 7., 9. a 12. den po operaci a sledovali vývoj změn a 

přizpůsobení gravicepce novému stavu. Také jsme sledovali trend vývoje SVV, zda 

existuje vztah mezi stranovým výskytem VS a směrem odchýlení SVV od OV. Zjištěné 

výsledky jsme porovnali se stanovenými hypotézami a s literárními údaji. 

Vyhodnocovali jsme závislost naměřených hodnot se stranou postižení a velikostní a 

prostorovou klasifikací nádorů. Zjištěné výsledky jsme porovnali s literárními údaji a  

s vlastními stanovenými hypotézami. 

Metoda měření SVV byla převzata z práce Zwergal et al. (2009), kterou u nás 

dříve použili ve své práci také Čakrt et al. (2011). 
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K měření byla použita kbelíková metoda (the bucket method, dále jen BM) 

navržená a publikovaná Zwergalem et al. (2009). K ověření hodnot získaných BM, 

použil Zwergal srovnání s „hemispheric dome method“, což je metoda běžněji 

používaná k určování SVV. Pomocí BM získali u pacientů i u kontrolní skupiny stejně 

významné výsledky a doporučili jí jako spolehlivou, nenákladnou a časově nenáročnou 

metodu k měření SVV. 

Měřící zařízení se skládá z neprůhledného válce (kbelíku) světlé barvy, na jehož 

dně je uvnitř vyznačena černá, přímka protínající střed (Obrázek 8). Z venku je  

na dně umístěno měřící zařízení, které se skládá z úhloměru a závaží na tenkém lanku 

(Obrázek 9). Závaží zavěšené na lanku vychází ze středu a automaticky ukazuje směr 

zemské vertikály, úhloměr je umístěn tak, že 0° odpovídá přímce, která je uvnitř, a tím 

při otáčení kbelíku závaží ukazuje na úhloměru vychýlení SVV (vnitřní černé osy) od 

OV. 

Při samotném měření pacient sedí a hledí do plastového neprůhledného kbelíku. 

Hlava vyšetřovaného není fixována, pacient nevidí za okraj válce, je tedy znemožněná 

vizuální orientace z okolí (Obrázek 10). Při každém vyšetření vyšetřující nejprve 

vychýlí SVV (vnitřní černá linie) a poté pomalu otáčí válcem zpět a čeká, až 

vyšetřovaný slovem „stop“ ohlásí, že vnímá černou čáru ve vertikálním postavení. Poté 

vyšetřující odečte z úhloměru naměřenou hodnotu. Vyšetření se opakuje šestkrát, 3krát 

se otáčí ve směru chodu hodinových ručiček a 3krát v protisměru. Vyšetřuje se 

binokulárně. Vyšetření trvá přibližně 5 minut. Vyšetřovaný není žádným způsobem 

informován o velikosti chyby a správnosti OV, takže nemá k dispozici zpětnou vazbu. 

Způsob vyšetření ve volném vzpřímeném sedu a bez uchycení hlavy, tedy  

v subjektivní posturální vertikále vyšetřovaného, by mohlo ovlivnit výsledky měření, 

ale užití této metody v praxi to neprokázalo.  
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Obrázek 8. Pohled dovnitř „kbelíku“, který vidí vyšetřovaný během měření 

 

 

Obrázek 9. Měřící zařízení
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Obrázek 10. Průběh měření - vyšetřující otáčí pomalu zařízením, dokud ho pacient 

nezastaví, poté na úhloměru odečte úhel SVV 
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4 VÝSLEDKY 

 

U šesti pacientů po resekci schwannomu nervus vestibulocochlearis byla měřena 

subjektivní zraková vertikála. Hodnoty SVV jsme získávali jednou před operací a poté 

čtyřikrát pooperačně se záměrem sledovat její vývoj a zhodnotit její kompenzaci 

(Příloha 1, Graf 8).  

 

 

Graf 8. Vývoj absolutních hodnot rozdílu SVV od OV 

 

Ze dvou pacientů s diagnostikovaným vestibulárním schwannomem vpravo byla 

SVV odkloněna u jednoho doleva, u druhého pacienta byla tato odchylka doprava.  

Ze čtyř pacientů s diagnostikovaným VS vlevo byla SVV odkloněna u tří doprava a  

u jednoho doleva. U pěti pacientů byla SVV před operací v mezích normy (tzn. ± 2° 

podle Kobayashiho et al., 2002), u jednoho pacienta byla přítomna před operací porucha 

rovnováhy a potvrdilo to i měření SVV, při kterém byla zjištěna odchylka 2,3°. Pátý den 

po operaci měli všichni pacienti poruchu rovnováhy a odchylku SVV větší než je 

norma. Velikost nádoru neměla vliv na velikost odchylky SVV ani na rychlost 

kompenzace. Stejně tak nemělo vliv, zda byl VS lokalizován vpravo, nebo vlevo (Graf 

9, 10). 
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Graf 9. Vývoj SVV u pacientů s operovaným VS vpravo 

 

Graf 10. Vývoj SVV u pacientů s operovaným VS vlevo 

 

Průměrná odchylka SVV u pacientů před operací byla 0,8°, pátý den po operaci 

byla tato odchylka 5,1°, další měření sedmý den ukázalo odchylku 3,5°, devátý den 2,5° 

a dvanáctý 1,9°. Tyto hodnoty ukazují na úpravu zrakového vnímání vertikály (SVV ku 

OV) u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu mezi 5. a 7. dnem  

o 30,2%, mezi 5. a 9. dnem o 50,5% a mezi 5. a 12. dnem o 62,6% (Tabulka 1, Graf 11, 

12). 
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Kompenzaci jsme měřili také na základě porovnání stavu po operaci se stavem 

před operací. Vyřadili jsme pouze jednoho pacienta, který vykazoval abnormální 

hodnoty SVV už před výkonem. Zde nám naměřené hodnoty (Tabulka 3) ukazovaly 

kompenzaci SVV v prvním období (5. vs. 7. den) o 45,7%, ve druhém (5. vs. 9. den)  

o 61,4% a v posledním (5. vs. 12. den) o 75%. 

 

 Před operací 5. den 7. den 9. den 12. den 

SVV (SD) 0,8° (±0,8°) 5,1° (±2,4°) 3,5° (±2,6°) 2,5° (±1,8°) 1,9° (±1,6°) 

kompenzace   30,2% 50,5% 60,2% 

 

Tabulka 2. Ukazuje průměrné hodnoty odchylky SVV od OV u pacientů v době  

před operací a vybraných dnech po operaci. Ve spodní části tabulky je uvedena změna 

těchto hodnot (kompenzace v procentech) v době mezi 5. a 7., 5. a 9., 5. a 12. dnem 

 

 Před operací 5. den 7. den 9. den 12. den 

SVV (SD) 0° 4,7° (±1,9°) 2,5° (±2°) 1,8° (±1,1°) 1,2° (±0,7°) 

kompenzace   45,7% 61,4% 75,0% 

 

Tabulka 3. Ukazuje průměrný rozdíl SVV před a po operaci. Spodní část tabulky pak 

kompenzaci SVV v procentech 

 

Graf 11. Znázorňuje průměrné hodnoty odchylky SVV od OV (modře) a rozdíl před a 

po operaci (červeně) 
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Graf 12. Ukazuje kompenzaci SVV v procentech. Modře je vyznačena kompenzace  

na úroveň OV, červeně pak v porovnání se stavem před operací 
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5 KAZUISTIKA 

 

Dvaapadesátiletý muž dobré fyzické kondice, s chronickými problémy 

v gastrointestinálním traktu dobře kontrolovanými léčbou, bez předchozích operací a 

úrazů. Asi 4 roky nevýrazný šelest v levém uchu, občas s pocitem probublávání, 4 

měsíce před operací došlo k náhlé ztrátě sluchu vlevo, kterou nemocný vnímal jako 

silné zalehnutí ucha. Závratě neměl. 

 

RA: nevýznamná 

OA: pacient prodělal běžná dětská onemocnění; HLP na medikaci; sledován pro interní 

onemocnění DM, AB, gastropatii; dle oftalmologa – angioskleroza bil.; maculapathia l. 

dx. 

SA: žije s rodinou, nekuřák, alkohol příležitostně 

PA: vedoucí provozu v továrně 

NO: Výsledky objektivního vyšetření středního ucha ukázaly, že (otoskopie, tónová 

audiometrie, tympanometrie a stapediální reflex) jsou strukturálně a funkčně normální.  

Vyšetření sluchu tónovou audiometrií ukazuje ztráty sluchu vlevo percepčního 

(senzorineurálního) typu až do 60 dB, průměr hodnot tónového audiogramu na levém 

uchu (0,5 – 1 – 2 – 4 kHz) je 46 dB. Diskriminace řeči (ztížené rozumění řeči) je  

pro totéž ucho 40 %, tedy 10 % pod hladinou rozumění, sluch vlevo je pro řeč prakticky 

bez sluchadla nepoužitelný a i se sluchadlem vzhledem k normálnímu sluchu vpravo 

nevyužitelný. 

Magnetická rezonance (MRI) s kontrastní náplní gadoliniem potvrzje nádor, 

s největší pravděpodobností schwannom, v levém vnitřním zvukovodu, přerůstající  

do stejnostranného koutu mostomozečkového, o rozměrech 16 x 12 mm, klasifikovaný 

jako II. stupně. 

Operace: Nádor odstraněn mikrochirurgickým postupem subokcipitální 

retrosigmoidní kraniotomií a dále subdurální cestou na vnitřní zvukovod a 

mostomozečkový kout vlevo. Po snesení dorzomediální stěny kostěného zvukovodu byl 

zpřístupněn nerv, odstraněn tumor s uchováním lícního nervu, plastikou zacelen vstup 

do vnitřního zvukovodu a tvrdé pleny, reponována kost a sešity měkké tkáně, kůže a 
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podkoží. Klasifikace nádoru z operačního nálezu byla zvýšena na II. - III.stupeň. 

Histologicky ověřen vestibulární schwannom. 

 

Předoperační vyšetření  

Pacient plně spolupracuje a je orientován. Je mobilní, svalová síla není snížena, 

rozsahy pohybů kloubů končetin jsou symetrické a v mezích normy. Rozvíjení páteře je 

plynulé a symetrické do všech směrů. Hlava je držena v prodloužení páteře v mírném 

předsunutí. Subjektivně si pacient stěžuje na nedoslýchavost na levé ucho. 

S rovnováhou, vertigem, přesností pohybů nebo při čtení problém neudává. 

Při  Rombergově zkoušce I, II a III (dále jen RI, RII, RIII) je pacient stabilní, 

stejně tak pacient udrží rovnováhu ve stoji na jedné končetině. Unterbergerovu-

Fukudovu zkoušku pacient zvládá jen s mírným posunem vpřed, Hautantův test je bez 

vychýlení. Chůze pacienta je stabilní a plynulá, stejně zvládá i chůzi pozadu,  

po špičkách, po patách i o zúžené bázi tzv. tandemovou chůzí. Vestibulo-okulární 

funkce jsou u pacienta v normě a není přítomen nystagmus. 

 

Pooperační vyšetření 

7. den po operaci je pacient na lůžkovém oddělení ORL kliniky, je mobilní a 

orientován. Na první pohled je nápadné držení hlavy v mírném (10-15°) úklonu doleva. 

V RI je pacient stabilní, v RII, ale hlavně v RIII, je pacient výrazně tažen doleva, což se 

projevilo zvýšenými titubacemi v RIII s tendencí k pádu. Stoj na jedné končetině a 

Unterbergerův-Fukudův test pacient nezvládá. Při Hautantově zkoušce je jen mírný 

pohyb směrem k postižené straně. Chůze je kolébavá a proti stavu před operací 

pomalejší, nápadná je široká báze. Chůzi po špičkách zvládá pacient s obtížemi,  

po patách, pozadu a tandemovou chůzi nezvládá pro silný tah doleva. Jsou znatelně 

zpomaleny VOR a přítomen nystagmus v krajních polohách. 

12. den po operaci je pacient propuštěn domů. Stále je nápadné držení hlavy 

v úklonu cca 10° doleva. Stoj pacienta je stabilní, zvládá RI i RII, při RIII jsou znatelné 

zvýšené titubace. Na labilní ploše (Airex) je pacient v RI i RII stabilní, při RIII je tah  

na stranu slabšího labyrintu až s tendencí k pádu. Při Unterbergerově-Fukudově zkoušce 

se pacient otočil o 70°  stupňů doprava a posunul se o metr vpřed. Chůze pacienta je 

rychlejší a o užší bázi než 7. pooperační den, stále je však nejistá. Chůzi  
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po špičkách zvládá, při chůzi po patách a v tandemu přetrvává tah k levé straně. Chůze 

pozadu je nestabilní. 

Subjektivně se pacientovi zhoršil sluch na levé ucho oproti stavu před operací, 

při stoji a chůzi se cítí nejistý a vnímá tah k levé straně. Objektivně však došlo  

u pacienta ke zlepšení parametrů rovnovážných funkcí jak ve stoji, tak při chůzi. Došlo 

také k 67% zlepšení SVV oproti 5. resp. 54%  zlepšení oproti 7. dnu po operaci. 

 

 

 

Graf 13. Ukazuje vývoj SVV od stavu před operací a v časném pooperačním období.
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6 DISKUZE 

 

Podle dosavadních znalostí problematiky řízení rovnováhy a určování SVV se 

dá očekávat při náhlé ztrátě periferní vestibulární funkce, že bude subjektivní zraková 

vertikála odkláněna na stranu postiženou, což potvrzují i studie dalších autorů (Ogawa 

et al., 2010; Anastosopoulos et al., 1997). Naopak iritace periferní vestibulární funkce 

vyvolaná např. vibracemi při trepanacích spánkové kosti (např. tympanoplastika, či 

stapedektomie) odklání SVV na stranu neoperovanou tzn. zdravou (Tribukait a 

Bergenius, 1988; Ogawa et al., 2010). Dále při poruchách v mozkovém kmeni (např. 

ischemie) se podle pozorování Pérennoua et al. (2008) odklání SVV ve směru poruchy, 

ale při ischemii v oblasti hemisfér autoři ve stejné studii uvádějí odklon SVV častěji  

na stranu opačnou než byla léze a tyto výsledky potvrzují i Saj et al. (2005). Další autoři 

ještě upřesňují, že při lézi v horní části mozkového kmene (v oblasti nucleus 

interstitialis) nebo mozečku dochází k odklonu SVV také na nepostiženou stranu 

(Dietrich a Brandt, 1993; Mossman a Halmygyi, 1997). Pérennou et al. (2008) svoji 

práci uzavírají konstatováním, že u nemocných po CMP jsou výsledky měření 

jednotlivých SVV natolik pestré, že velikost i směr odchylky jsou předem 

nepředvídatelné. 

Exaktní zákonitost odklonu SVV lze podle již zobecněných poznatků předvídat 

jen u náhlého zániku periferní vestibulární funkce. Po kompenzaci by výsledek měření 

SVV měl být normální. U centrálních vestibulárních lézí, resp. lézí v systému 

prostorové orientace nelze jednoznačnou zákonitost směru odklonu SVV prokázat. 

Původ je zřejmě ve složitosti, s jakou CNS vytváří z proudu aferentních podnětů 

z různých smyslů konečný obraz prostoru a současně klidový nebo pohybový vjem 

subjektu v tomto prostoru. Současná znalost CNS nám umožňuje jen určité dohady, jak 

mozek zvažuje (hodnotí) škálu senzorických signálů. Různé psychofyzikální studie 

ukázaly, že CNS integruje rozdílné senzorické vjemy konstantním postupem, který není 

prostým souhrnem, ale precizním hodnocením jejich významu, váhy a priority. Zcela 

zásadní je hodnocení proporcionality jejich spolehlivosti, což znamená, že méně 

spolehlivému vjemu je dána menší důležitost v konečném percepčním propočtu.  Tato 

představa předpokládá, že při zhoršené kvalitě signálu z vestibulárního ústrojí 

(jednostranná nebo oboustranná ztráta funkce), jsou extravestibulární  senzorické vstupy 
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(somatocepční a exterocepční) ohodnoceny CNS  jako podstatně významnější (Angelaki 

et al., 2009; Ernst et al., 2005). Logicky z toho vyplývá, že funkce prostorové orientace 

není jen prostou konstrukcí reflexů, ale že je do celého procesu zapojena zkušenostmi 

vycvičená paměť (Černý, 1988). 

Ogawa et al. (2010) popsali ve svém souboru i dva pacienty po operaci 

vestibulárního schwannomu, kteří měli odklon subjektivní vizuální vertikály  

na postiženou stranu. Operováni však byli jiným přístupem (translabyrintálně) než 

pacienti v našem souboru. Translabyrintální přístup sice působí destruktivně na vnitřní 

ucho, ale minimálně intervenuje v prostoru koutu mostomozečkového a sousedících 

orgánů. Naopak subokcipitální retrosigmoidní transmeatální přístup šetří vnitřní ucho a 

dává šanci na zachování sluchu na předoperační úrovni. Výkon ale vyžaduje protětí 

dury mater a přístupová cesta likvorovými prostory podél mozečku, stejně jako 

dekomprese utlačovaných tkání v zadní jámě lební, mohou navozovat přechodnou lézi 

centrální části prostorového analyzátoru. Výsledky našich měření SVV a další příznaky 

a nálezy u malého souboru nemocných by svědčily pro to, že bezprostřední pooperační 

období je kombinací příznaků dohasínající funkce periferního vestibulárního ústrojí a 

přechodné dysfunkce centrální části prostorového analyzátoru, především vestibulárních 

jader a mozečku. 

Z našeho malého souboru pacientů nelze činit žádné definitivní a rozhodné 

závěry, směr odklonu SVV byl 4x (pacient 1 až 4) na opačnou stranu než byl 

lokalizován tumor a 2x (pacient 5 a 6) na stranu operovanou. V prvním případě prodělal 

nemocný silné závratě 3 měsíce před operací, které lze přičítat ztrátě aference 

z postiženého vestibulárního aparátu. Relativně malá odchylka SVV o 3° na stranu 

zdravou mohla být způsobena centrální dysfunkcí, podmíněnou nejspíše kolísavými 

tlakovými poměry v zadní jámě lební v důsledku opakované tvorby likvorové 

pseudocysty. Centrální příčinu v kombinaci s dohasnutím funkce periferního 

vestibulárního ústrojí předpokládáme také u pacienta 4, kterému byla pooperačně 

zjištěna hypermetrie a 12. den po operaci se objevila komplikace (krvácení, ischemie) 

na úrovni tentoria a mozkového kmene. U druhého pacienta se s největší 

pravděpodobností mísí centrální a periferní vestibulární porucha. Ve třetím případě byla 

pooperační odchylka SVV jen minimální (2,2°) a nejspíše byla způsobena samotným 

měřením: užitá metodika nefixuje hlavu nemocného ve vertikále a náš nemocný ji měl 

pooperačně v malém, ale neopravitelném odklonu, ve kterém se projeví E-efekt popsaný 
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v teoretické části. Při odklonu osy těla resp. hlavy se OV zdánlivě přiklání na stejnou 

stranu jako je osa hlavy, vyšetřovaný má tedy tendenci vychýlit SVV na opačnou, 

v tomto případě neoperovanou stranu. V pátém a šestém případě (popsán podrobně 

v kazuistice) je odklon SVV k operované straně, což souhlasí se zjištěním Ogawy et al. 

(2010) a odpovídá to zániku periferní vestibulární funkce. Potvrdily to i 

vestibulospinální testy, ve kterých měli vyšetřovaní nejen pocit tahu k operované straně. 

První předpoklad naší práce jsme stanovili na základě dosavadních znalostí 

problematiky SVV, tedy že po operaci vestibulárního schwannomu nastane změna 

v určování SVV. Výsledky tento předpoklad potvrdily, protože u pacientů došlo 

pooperačně ke změně o 4,7° a i v dalších dnech se určování SVV měnilo.  U všech 

pacientů zároveň došlo ke kompenzaci poruchy vestibulárního ústrojí, resp.  

ke kompenzaci SVV v průměru o 75% už 12. den po operaci. Toto potvrzuje náš další 

předpoklad, že po zániku vestibulární funkce dochází v časném pooperačním období 

k úpravě vnímání subjektivní vertikály, která probíhá na úrovni CNS. Nicméně  

k potvrzení či vyvrácení námi stanovených hypotéz by bylo třeba studium početně 

většího souboru pacientů a srovnání s nemocnými, kteří byli operováni jinými 

chirurgickými postupy.  
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ZÁVĚR 

 

V teoretické části jsme si dali za cíl shrnout poznatky, které se týkají vnímání 

prostoru a pohybu v něm. Největší pozornost jsme však věnovali subjektivní vizuální 

vertikále, kterou jsme dále použili i pro praktickou část. V praktické části si naše práce 

dala za cíl sledovat změny SVV u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu. 

Podle výsledků Struppa et al. (1998) dochází po vestibulární neuritidě k odklonu SVV 

na stranu postižení, v průběhu 30 dnů však dochází ke spontánní kompenzaci i  

bez specializované vestibulární rehabilitace. Podobně jako po neuritidě, i po operaci VS 

došlo ke spontánní kompenzaci SVV bez cílené vestibulární kompenzace. Odklon SVV 

však byl pouze dvakrát na stranu léze podobně jako u neuritidy a čtyřikrát na stranu 

opačnou. Složitost systému prostorové orientace však potvrzují nejednoznačné výsledky 

šetření, jak vyplývá ze srovnání studií různých autorů. Naše studie v tomto směru není 

výjimkou, což znamená potřebu hledání dalších cest zkoumání ke zpřesnění poznatků 

struktury a funkce prostorového analyzátoru. 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

57 

 

REFERENČNÍ SEZNAM 

 

ANASTASOPOULOS, HASLWANTER, BRONSTEIN, Michael FETTER a 

DICHGANS. Dissociation between the perception of body verticality and the 

visual vertical in acute peripheral vestibular disorder in humans. Neuroscience 

Letters. 1997, č. 233.  

ANGELAKI, Dora E. a Kathleen E. CULLEN. Vestibular System: The Many Facets of 

a Multimodal Sense. Annual Review of Neuroscience. 2008, roč. 31, č. 1, s. 125-

150. ISSN 0147-006x. DOI: 10.1146/annurev.neuro.31.060407.125555.  

ANGELAKI, Dora E, Yong GU a Gregory C DEANGELIS. Multisensory integration: 

psychophysics, neurophysiology, and computation. Current Opinion in 

Neurobiology. 2009, roč. 19, č. 4, s. 452-458. ISSN 09594388. DOI: 

10.1016/j.conb.2009.06.008.  

BARRA, J., A. MARQUER, R. JOASSIN, C. REYMOND, L. METGE, V. 

CHAUVINEAU a D. PERENNOU. Humans use internal models to construct 

and update a sense of verticality. Brain. 133(12), 3552-3563. ISSN 0006-8950. 

DOI: 10.1093/brain/awq311.  

BETKA, J.; ZVĚŘINA, E.; LISÝ, J.; CHOVANEC, M.; KLUH, J. & KRAUS, 

J.Vestibulární schwannom. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2008, roč. 57, č. 4, 

s. 221-225. ISSN 1210-7867 

BOHMER, ANDREAS a FRED MAST. Assessing Otolith Function by the Subjective 

Visual Vertical. Annals of the New York Academy of Sciences. 1999, roč. 871, 1 

OTOLITH FUNCT, s. 221-231. ISSN 0077-8923. DOI: 10.1111/j.1749-

6632.1999.tb09187.x. 

 ČAKRT, Ondřej, Kryštof SLABÝ, Lucie VIKTORINOVÁ, Pavel KOLÁŘ a Jaroslav 

JEŘÁBEK. Subjective visual vertical in patients with idiopatic scoliosis. 

Journal of vestibular research. 2011, roč. 21, č. 3. ISSN 1878-6464. DOI: 

10.3233/VES-2011-0414. 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

58 

 

ČERNÝ, E. Polohová orientace v prostoru jak se jeví v pokusech na modifikovaném 

Graheho stole. Doktorská disertační práce, Praha, leden 1988, s. 187. 

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, 673 s. ISBN 

80-247-1132-X 

DIETERICH, Marianne a Thomas BRANDT. Ocular torsion and tilt of subjective 

visual vertical are sensitive brainstem signs. Annals of Neurology. 1993, roč. 33, 

č. 3, s. 292-299. ISSN 03645134. DOI: 10.1002/ana.410330311. 

 DICHGANS, J., H. C. DIENER a T. BRANDT. Optokinetic-graviceptive interaction in 

different head positions. Acta otolaryngologica. 1974, roč. 78, 5-6, s. 391-398. 

ISSN 1651-2251. 

 ERNST, A, D BASTA, R SEIDL, I TODT, H SCHERER a A CLARKE. Management 

of posttraumatic vertigo. Otolaryngology - Head and Neck Surgery. 2005, roč. 

132, č. 4, s. 554-558. ISSN 01945998. DOI: 10.1016/j.otohns.2004.09.034. 

GEISINGER, Dario, Enrique FERREIRA, Alejo SUAREZ a Hamlet SUAREZ. Head 

tilt response: A complementary test to the Subjective Visual Vertical. Journal of 

vestibular research. 2010, roč. 20, č. 5, s. 381-389. ISSN 0957-4271. DOI: 

10.3233/VES-2010-0384. 

FARALLI, M., F. LONGARI, G. RICCI, M.C. IBBA a A. FRENGUELLI. Influence of 

extero- and proprioceptive afferents of the plantar surface in determining 

subjective visual vertical in patients with unilateral vestibular dysfunction. Acta 

otorhinolaryngologica Italica. 2009, roč. 29, č. 5, 245-250. ISSN 1827-675X. 

FRIEDMANN, G. The influence of unilateral labyrintectomy on orientation in space. 

Acta Otolaryngol. 1971, 71, s. 289-298. ISSN 1651-2251. 

HAMILL, O. P. A new stretch for muscle spindle research. The Journal of Physiology. 

2010-02-19, roč. 588, č. 4, s. 551-552. ISSN 0022-3751. DOI: 

10.1113/jphysiol.2010.186924. 

HYBÁŠEK Ivan, doc. MUDr. VOKURKA Jan, CSc. a kol.: eOtorinolaryngologie. 

Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

59 

 

Lékařské fakulty v Hradci Králové [online] 6.4.2010, poslední aktualizace 

10.2.2012 [cit. 2012-04-01] Dostupný z WWW: 

<http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18>. ISSN 1803-280X. 

JAISINGHANI, V. J.; LEVINE, S. C.; NUSSBAUM, E.; HAINES, S. & 

LINDGREN,B. Hearing Preservation after Acoustic Neuroma Surgery. Skull 

Base Surgery.2000, roč. 10, č. 3, s. 141-147. ISSN 1052-1453. 

KOBAYASHI, Hironari, Yujiro HAYASHI, Kazutaka HIGASHINO, Akira SAITO, 

Takanobu KUNIHIRO, Jin KANZAKI a Fumiyuki GOTO. Dynamic and static 

subjective visual vertical with aging. Auris, Nasus, Larynx. 2002, roč. 29, č. 4, s. 

325-328. ISSN 0385-8146. 

KUTZ, J. W., JR.  Acoustic neurinoma. eMedicine [ online], updated Aug. 3.2011. 

navštíveno 20.1.2012.  

dostupné z: http://emedicine.medscape.com/article/882876-overview 

MC FARLAND, J. H.,  CLARKSON, F. Perception of orientation: adaptation to lateral 

body tilt. The American Journal of Psychology. 1966. roč. 79, č. 2 1966, s. 265-

271. ISSN 1939-8298. 

MOSSMAN, Stuart a HALMAGYI. Partial ocular tilt reaction due to unilateral 

cerebellar lesion. Neurology. 1997, roč. 49, č. 2, s. 491-493. ISSN 1526-632x.  

OGAWA, Yasuo, Mami HAYASHI, Koji OTSUKA, Shigetaka SHIMIZU, Taro 

INAGAKI, Akira HAGIWARA, Tetsuya YAMADA a Mamoru SUZUKI. 

Subjective visual vertical in patients with ear surgery. Acta Oto-laryngologica. 

2010, roč. 130, č. 5, s. 576-582. ISSN 0001-6489. DOI: 

10.3109/00016480903352967.  

PERENNOU, D. A., G. MAZIBRADA, V. CHAUVINEAU, R. GREENWOOD, J. 

ROTHWELL, M. A. GRESTY a A. M. BRONSTEIN. Lateropulsion, pushing 

and verticality perception in hemisphere stroke: a causal relationship?. Brain. 

2008-08-21, roč. 131, č. 9, s. 2401-2413. ISSN 0006-8950. DOI: 

10.1093/brain/awn170.  

http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18
http://emedicine.medscape.com/article/882876-overview


Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

60 

 

REISS, G., W. WALKOWIAK, H. P. ZENNER, P. K.  PLINKERT, E. LENHARDT. 

Das stato-akustische Organ. Duphar, Hannover 1989, s 93, ISBN 3-927-66-04-X 

SAJ, A., J. HONORE, T. BERNATI, Y. COELLO a M. ROUSSEAUX. Subjective 

Visual Vertical in Pitch and Roll in Right Hemispheric Stroke. Stroke. 2005-03-

01, roč. 36, č. 3, s. 588-591. ISSN 0039-2499. DOI: 

10.1161/01.STR.0000155740.44599.48.  

SINĚLNIKOV, R.D. Atlas anatomie člověka: III.díl. 3.české. Praha: Avicenum, 1982. 

80856 

STRUPP, M., V. ARBUSOW, K.P. MAAG, C. GALL a T. BRANDT. Vestibular 

exercises improve central vestibulospinal compensation after vestibular neuritis. 

Neurology. 1998, roč. 51, č. 3, ISSN 1526-632X. 

TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vyd. přepr. a dopl. Praha: Grada 

Publishing, 2003, 771 s. ISBN 80-247-0512-5 

TARNUTZER, A. A., C. BOCKISCH, D. STRAUMANN a I. OLASAGASTI. Gravity 

Dependence of Subjective Visual Vertical Variability. Journal of 

neurophysiology. 2009, č. 102. ISSN 0022-3077. DOI: 10.1152/jn.00007.2008.  

TRIBUKAIT, Arne; J.  BERGENIUS. The subjective visual horizontal after 

stapedotomy: Evidence for an increased resting activity in otolithic afferents. 

Acta Oto-Laryngologica, roč. 118, č. 3, 1998, 299-306. ISSN 1651-2251. 

VIDERT, D. & HÄUSLER, R. Long term evaluation of subjective visual vertical after 

vestibular neurectomy. Acta Otolaryngol. 2000, roč. 120, s. 620-622. ISSN 

1651-2251. 

ZVĚŘINA, Eduard. Neurinom akustiku – vestibulární schwannom – osobní pohled na 

nejmodernější postupy v jeho léčbě: Přehledový článek. Časopis lékařů českých. 

2010, roč. 149, č. 6, 269–276. ISSN 1803-6597. 

 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

61 

 

ZWERGAL, A., N. RETTINGER, C. FRENZEL, M. DIETERICH, T. BRANDT a M. 

STRUPP. A bucket of static vestibular function. Neurology. 2009-05-11, roč. 

72, č. 19, s. 1689-1692. ISSN 0028-3878. DOI: 

10.1212/WNL.0b013e3181a55ecf.  



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

62 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1: Tabulka s hodnotami SVV všech pacientů našeho souboru.......................63 

 



Bakalářská práce  Kompenzace subjektivní vizuální 

 vertikály po operaci vestibulárního schwannomu 

63 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Tabulka s hodnotami SVV všech pacientů našeho souboru. 

V tabulce jsou v přehledu uvedeny hodnoty SVV naměřené pacientům pro účely naší 

práce. Zachyceny jsou hodnoty před operací a pak v jednotlivé dny po operaci. Modře 

je označen průměr měření v jednotlivý den a zeleně je označena odchylka od OV. 

Záporně vycházejí hodnoty odklonu SVV doleva, kladné jsou odklony doprava. 
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