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Abstrakt  

 

Úvod: Spinocerebelární ataxie (SCA) je v současné době definována jako skupina chorob 

s progredujícím cerebelárním syndromem, který se projevuje nejvýrazněji ataxií stoje i chůze.  U 

pacientů s SCA dochází vlivem patofyziologických degenerativních změn nervové soustavy ke 

zhoršení posturální stability. Na řízení posturální stability má významný podíl somatosenzorická 

aferentace z měkkých tkání chodidla. Cílem práce je zjistit vliv hluboké masáže chodidla na 

posturální stabilitu u dané skupiny pacientů a porovnat výsledky posturografického měření 

s výsledky bez hluboké masáže. 

Metody: Výzkumu se zúčastnilo 7 pacientů Kliniky rehabilitace FN Motol (průměrný věk 51,9 ± 

13,9 let, 5 mužů, 2 ženy) s diagnostikovanou SCA a klinickými příznaky cerebelární ataxie. Všichni 

probandi byli vyšetřeni pomocí posturografu před a po aplikací hluboké masáže chodidla. V jiný 

den byli vyšetřeni stejným postupem, ale bez aplikace masáže chodidla. Měření probíhalo na pevné 

podložce a na pěně a s otevřenýma i zavřenýma očima Sledovanými parametry byly délka 

trajektorie COP (LENGTH), plocha opsaná COP (AREA) a rychlost COP (VELOCITY). 

Výsledky: Po aplikaci hluboké masáže chodidla skupiny pacientů s SCA byla nalezena 

signifikantně nižší hodnota u sledovaného parametru LENGTH a VELOCITY měřeného na pěnové 

podložce se zavřenýma očima. Měření bez aplikace hluboké masáže nepřineslo žádné signifikantní 

výsledky zlepšení sledovaných parametrů. 

Závěr: U pacientů s SCA po aplikaci hluboké masáže chodidla při stoji pěnové podložce a 

vyloučením zrakové kontroly pozorujeme zlepšení posturální stability. Tyto poznatky by měly být 

zohledněny a aplikace hluboké masáže chodidla by mohla být využita jako jedna z terapeutických 

postupů v rámci fyzioterapie. 

Klíčová slova: Spinocerebelární ataxie, posturální stabilita, chodidlo, posturografie  
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Abstract 

 

Introduction: Spinocerebellar ataxia (SCA) is currently defined as a group of diseases with 

progressive cerebellar syndrome, which manifests distinctively by ataxic stance and gait. In patients 

with SCA, deterioration of postural control occurs due to changes of pathophysiological 

degenerative nervous system. Control of postural stability is significantly influenced by 

somatosensory afferentation of soft tissue of foot. The work objective is to determine the effect of 

deep foot massage on postural stability in the group of patients and to compare obtained results with 

experiments without deep foot massage. 

Methods: Seven patients of the Clinic Rehabilitation at the Faculty Hospital, Prague Motol 

(average age 51.9 ± 13.9 years, 5 men, and 2 women) with SCA and clinical signs of cerebellar 

ataxia were participated in this study. All patients were examined using posturography before and 

after application of deep foot massage. Measurements were conducted on a firm surface, foam pad 

with open and closed eyes. Length of COP trajectory, COP area and COP velocity were measured.  

Results: Significantly lower values of the length and COP velocity were found on the foam pad 

with closed eyes, when the deep foot massage was applied. Experiments without applications of the 

deep foot massage did not show any significant improvement of the monitored parameters. 

Conclusion: Improvement of the postural stability was observed in the patients with SCA after 

deep foot massage when standing on the foam pad with closed eyes. These findings should be taken 

into account and the deep foot massage could be used as one of the therapeutic methods in 

physiotherapy. 

Keywords: Spinocerebellar ataxia, postural stability, foot, posturography 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

AC  Area of Contact, plocha kontaktu 

AD   Autosomálně dominantní 

AD SCA  Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 

AR  Autosomálně recesivní 

AR SCA  Autosomálně recesivní spinocerebelární ataxie 

AS   Area of Support, opěrná plocha 

AT  Ataxia Teleangiectasia  

BMI   Body mass index  

BS  Base of support, opěrná báze 

CAG  Cytosin-adenin-guanin  

CNS  Centrální nerovový systém  

COG   Center of Gravity  

COM  Center of Mass, těžiště  

COP  Center of Pressure  

CT   Computer Tomography 

CTSIB  Clinical Test of Senzory Integration for Balance  

DNA   Deoxyribonucleic Acid 

EEG  Elektroencefalografie 

FRDA   Friedrichova ataxie  

IDCA  Idiopatická cerebelární ataxie 

LFRSM1  Low-frequency repetitive stimulation of motor cortex 

ML   Mediolaterální  

MRI   Magnetic Resonance Imaging 

mRNA  Messenger Ribonucleic acid 

OO   Otevřené oči 

SARA   Scale for Assessment and Rating of Ataxia 

SCA   Spinocerebelární ataxie 

SD   Směrodatná odchylka 

SPS   Synapsis Posturography System 

tDCS   Transcranial direct current stimulation  

ZO   Zavřené oči 
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1 ÚVOD 

 

 

Diplomová práce se věnuje vlivu aplikace hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u 

pacientů se spinocerebelární ataxií. Zpracovaná problematika je novým tématem v recentní odborné 

literatuře o tomto onemocnění.  

Spinocerebelární ataxie (SCA) jsou definovány jako skupina chorob s cerebelárním 

syndromem, který se projevuje nejvýrazněji ataxií stoje a chůze chůzí. Spinocerebelární ataxie není 

onemocnění s velkým výskytem v populaci. V současné době neexistuje žádná kauzální léčba. 

Progresi choroby tak může zmírnit intenzivní celoživotní komplexní rehabilitace. Klinické příznaky 

ataxie mají pro pacienta kromě výrazných psychosociálních důsledků také riziko přímého ohrožení 

ve smyslu zvýšení rizika pádů. Proto naším zájmem bylo zjistit vliv masáže chodidla na posturální 

stabilitu pacienta a prezentovat ji eventuelně jako jednu z možností terapie v rámci komplexní 

rehabilitace.  

Téma jsem si zvolila, protože jsem chtěla blíže poznat problematiku tohoto onemocnění 

(SCA) s jeho typickou symptomatologií, ale i charakteristickou změnou posturálního projevu. 

Zajímalo mě, zda se naším výzkumem prokáže signifikantní vliv aplikace masáže chodidla na tyto 

posturální změny. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

 

 

2.1 Postura a posturální stabilita 

 

 

Mechanicky se tělo skládá z tuhých segmentů tvořených tvrdou kostní tkání, které jsou 

vzájemně propojeny vazy a měkkými tkáněmi. Ty umožňují v omezeném rozsahu měnit polohu 

těchto segmentů (Véle, Čumpelík & Pavlů, 2001).  

Véle (2006) vysvětluje pojem postura jako klidovou polohu těla, která se vyznačuje určitým 

uspořádáním pohyblivých segmentů. Termín stabilita používá při popisu chování pevných těles na 

podložce vzhledem k působení zevní síly. U lidského těla se nedá mluvit o tvarové stabilitě, ale o 

aktivní stabilizaci polohy těla. 

Posturální stabilita je tedy schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny 

zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu (Vařeka, 2002a). 

Vzpřímené držení těla je druhově specifické pro člověka a je dáno geneticky. Udržování 

vzpřímeného držení závisí nejen na fyzikálních parametrech (gravitaci, hmotnosti, výšce těla, 

struktuře segmentů, vlastnostech oporné plochy, apod.), ale především na svalové aktivitě. 

Informace o měnících se podmínkách vnitřního i zevního prostředí přicházejí do CNS a ovlivňují 

tak stabilizační proces (Véle, 2006).  

 Jako soubor statických a dynamických strategií k zajištění posturální stability popisuje 

Vařeka (2002a) pojmy rovnováha a balance. Patří k nim děje označované jako postojové a 

vzpřimovací reflexy. 

Lidské tělo není pro stabilitu při bipedálním stoji vhodně vybaveno (Hodges et al., 2002). 

Ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách představuje ze své biomechanické podstaty 

velmi nestabilní systém, což je dáno zejména tím, že jde o případ obráceného kyvadla s malou 

plochou základny a vysoko uloženým těžištěm (Vařeka, 2002a). Jedná se tedy o velmi labilní 

rovnováhu dolních končetin nad kulatým talem, pánve nad sférickými hlavicemi stehenní kosti, 

hrudníku zavěšeného na thorakolumbální části páteře a hlavy balancující kondyly v jamkách atlasu 

(Lewit & Lepšíková, 2008). Na biomechanické aspekty postury již v minulosti poukázali četní 



11 

 

autoři od Mensendieckové a Alexandra, přes Mezierovou, Soucharda, Nissanda a Bruggera 

(Vařeka, 2002a). 

I přes tyto faktory nacházíme tělo jako stabilní, schopné díky centrálnímu nervovému 

systému (CNS) koordinovat stabilitu s mobilitou. Jedná se o koordinovanou aktivitu lokomoční a 

posturální motoriky, která je zodpovědná za udržování posturální stability (Véle, 2006). Tato 

koordinace je chápána jako aktivní proces (Hodges et al., 2002). Véle (2006) zdůrazňuje, že obě 

motoriky spolu tvoří jeden funkční celek, takže pokud máme v úmyslu provést volní pohyb, změní 

se klidová poloha v polohu pohotovostní (stand by), která přechází těsně před zamýšleným 

pohybem do účelově orientované polohy (atitudy), ze které zamýšlený pohyb vychází směrem 

k zamýšlenému pohybovému cíli. 

Jak již bylo zmíněno, stabilitu těla ovlivňují faktory biomechanické a neurofyziologické. Pro 

biomechanický popis postury vysvětluje Vařeka (2002a) následující termíny: 

 

 Opěrná plocha (area of support, AS) byla dříve definována jako plocha kontaktu (dotyku) 

podložky s povrchem těla. Lépe vyjádřeno jde o tu část plochy kontaktu (area of contact, 

AC), která je aktuálně využita k vytvoření opěrné báze (base of control, base of support, BS) 

(Příloha 1). 

 

 Opěrná báze (base of support, BS) byla původně definována jako část podložky ohraničená 

nejvzdálenějšími body AS. Tuto definici je nutno chápat v souvislosti s výše uvedeným 

upřesněním definice AS (Příloha 1). 

 

 COM (centre of mass, těžiště) je hypotetický hmotný bod, do kterého je soustředěna 

hmotnost celého těla. Těžiště lze určit pomocí experimentálních, grafických nebo 

matematických metod jako vážený průměr COM všech segmentů. 

 

 COG (centre of gravity), je průmět společného těžiště do roviny BS. COG má význam 

pouze ve vztahu k BS. Ve statické poloze (sed, stoj) se COG musí vždy nacházet v opěrné 

bázi.  

 

 COP (centre of pressure) je působiště vektoru reakční síly podložky. Jeho polohu lze 

vypočítat z hodnot reakční síly naměřených v rozích silové (stabilometrické) plošiny, nebo 

vypočítat vážený průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné plochy. Těsný 
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vztah parametrů amplitudy a frekvence COP a COG (tedy i COM) byl opakovaně prokázán. 

Těžnice prochází BS a COG zůstává v BS.  

 

 

2.1.1 Principy řízení posturální stability 

 

 

Systém vzpřímeného držení má 3 hlavní složky - senzorickou, řídící a výkonnou (Vařeka, 

2002a). Posturální stability je tedy dosaženo integrací a koordinací více tělesných systémů (Mancini 

& Horak, 2010).  

Senzorickou složku představují především zrak, propriocepce a vestibulární systém 

(Abrahamová & Hlavačka, 2008). Neexistuje tedy pouze jeden specifický senzorický systém, který 

by informoval řídící centra o výchylkách tělesné osy od směru vektoru zemské tíže (Králíček, 

2002). Názory na jejich vzájemný podíl jsou ale různé. Někteří autoři vyzdvihují vliv vestibulárního 

ústrojí, jiní úlohu zraku.  

Zrak (v menší míře i sluch) má zásadní úlohu při celkové orientaci v prostoru a především 

při anticipaci změn působení zevních sil a při pohybu, ale pochopitelně se uplatňuje i při klidném 

stoji, kdy se při vyloučení zraku zvyšuje rychlost změny polohy COP, roste variabilita výchylek a 

zvětšuje se plocha konfidenční elipsy. Experimentální studie ovšem potvrzují zcela rozhodující vliv 

propriocepce na udržení stability v klidném stoji. Vestibulární aparát informuje o směru gravitace 

jak v klidu, tak i při pohybu, kdy hraje roli především při rychlých změnách polohy hlavy a 

rotačních pohybech. Velmi často je přehlížena i účast exterocepce na řízení posturální stability. 

Například informace z Ruffiniho a Maissnerových tělísek slouží mimo jiné k identifikaci míst 

s různým zatížením a tedy i polohy COP. Senzorické informace přicházejí do CNS z receptorů 

podávajících zprávy ze zevního i vnitřního prostředí, které se porovnávají s informacemi 

obsaženými v paměti a používají se k řízení stabilizace. Většina těchto impulzů, které vychází 

z těchto receptorů, je zpracována na periferní úrovni prostřednictvím zpětných vazeb a 

servomechanismů. Část informací se dostává cestou zadních provazců do CNS do oblasti korových 

center a do mozečku. Každé informaci, která přichází z periferie, je přiřazen určitý význam. 

Výměna informací tak tvoří pozadí řízení stabilizačního procesu (Vařeka, 2002a, 2002b; Véle, 

2006; Vrabec et al., 2002). 
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Řídící složku představuje CNS, tedy mozek a mícha. Podle Trojana (2005) má zajišťování 

polohy těla reflexní charakter a je primárně řízeno hybnými centry mozkového kmene (především 

retikulární formací) a vestibulárními jádry. Kmenová centra, která se uplatňují při zajišťování 

polohy těla, ovlivňují činnost míšního segmentu prostřednictvím několika sestupných drah, z nichž 

největší význam má vestibulospinální a retikulospinální dráha. Vestibulospinální dráha přenáší do 

míchy impulzy z vestibulárních receptorů, z vestibulární části mozečku a jejím prostřednictvím jsou 

ovlivňovány motoneurony extenzorů a axiálního svalstva. Retikulospinální dráha začíná 

v retikulární formaci, prochází celou délkou míchy a prostřednictvím interneuronů ovlivňují alfa i 

gama motoneurony (Trojan, 2005). 

Výkonnou složkou je podle Vařeky (2002a) pohybový systém definovaný nejen anatomicky, 

ale i funkčně. Zásadní význam mají kosterní svaly, které leží na „křižovatce“ mezi systémem 

řídícím a výkonným, a díky propriocepci hrají důležitou roli i v oblasti senzorické. 

 

 

2.1.2 Strategie a mechanismy posturální kontroly 

 

 

Hlavní cíle posturální kontroly jsou posturální orientace a posturální rovnováha. Posturální 

orientace zahrnuje aktivní kontrolu nastavení polohy těla s ohledem na působení gravitace, vizuální 

kontrolu, oporu a zevní podmínky. Posturální rovnováha zajišťuje koordinaci motorických strategií, 

které jsou potřebné ke stabilizaci COM vztaženého k BS, nebo obecně řečeno udržení těžiště v 

limitech stability. Je důležité si uvědomit, že celý systém posturální kontroly je důležitý nejen 

k dosažení posturální stability, ale také k zajištění bezpečného pohybu v rámci každodenního 

života, jako je provádění manuálních úkolů, vstávání ze židle, otáčení, chůze (Horak, 2006; Mancini 

& Horak, 2010). 

Jako hlavní mechanismy posturální kontroly uvádí Horak (2006) biomechanické faktory, 

senzorické strategie, orientaci v prostoru, kontrolu pohybu, kognitivní procesy a pohybové strategie 

(Příloha 2).  

Mezi biomechanické faktory posturální kontroly Horak (2006) řadí kvalitu BS a kontrolu 

COM v rámci BS. Základní podmínkou stability ve statické poloze je právě kontrola COM v rámci 

BS, nikoliv jen v rámci AS. „Stabilita je tak přímo úměrná velikosti plochy BS a hmotnosti a 
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nepřímo úměrná výšce těžiště nad opěrnou bazí, vzdálenosti mezi průmětem těžiště do BS a 

středem BS a sklonu AS k horizontální rovině“ (Kolář & Zounková in Kučera et al., 2011).  

Senzorické strategie představují již výše zmíněný vliv propriocepce, zraku a vestibulárního 

systému na řízení posturální stability. Horak (2006) uvádí procentuální zastoupení jejich vlivů 

následující: 70 % propriocepce, 10 % zrak a 20 % vestibulární systém.  

Schopnost orientace v prostoru je také jedna ze zásadních mechanismů posturální kontroly. 

Zdravý nervový systém ji provádí automaticky vzhledem k plánovanému pohybu (Horak, 2006). 

Kontrola pohybu při chůzi a pohybu je schopnost těla, která vede ke změně jedné pozice 

v pozici druhou a vyžaduje komplexní kontrolu COM (Horak, 2006). 

Kognice a kognitivní procesy jsou rovněž nezbytné pro řízení posturální kontroly. U jedinců, 

kteří mají deficit kognitivních funkcí, je výrazně snížena schopnost posturální kontroly. Kognitivní 

deficit prodlužuje reakční čas odpovědi na posturální změnu. Obecně vzato, čím je změna postury 

náročnější a komplexnější, tím jsou zapotřebí složitější kognitivní procesy (Horak, 2006). 

Pohybové strategie vedoucí k zajištění posturální stability můžeme podle Vařeky (2002b) 

rozdělit do dvou skupin. První dělení je na strategii proaktivní (anticipatorní) a reaktivní. Druhé 

dělení zahrnuje strategii statickou a dynamickou, kdy statickou strategii představují př. rovnovážné 

reakce (balanční mechanismy), kterými se řídící systém těla snaží udržet posturální stabilitu v rámci 

nezměněné AC. Statické strategie využívají zejména hlezenní a kyčelní mechanismus. Hlezenní 

mechanismus spočívá v udržování rovnováhy v předozadním směru a reaguje zejména na menší 

vychýlení těla (Horak, 2006). Kyčelní mechanismus udržuje rovnováhu těla ve směru 

laterolaterálním a je zodpovědný za rychlý návrat COM do BS. Dynamická strategie spočívá 

v přemístění AC například úkrokem, nebo chycením se pevné opory v okolí (Vařeka, 2002b). 

 

 

2.1.3 Funkce mozečku v řízení posturální stability 

 

 

Mozeček je anatomická struktura, která se nachází v zadní jámě lební, dorzálně od prodloužené 

míchy a pontu.  Rozeznáváme oblý, podélný a úzký střední pás, vermis cerebelli (mozečkový červ) 

a dvě postranní, větší symetricky postavené mozečkové hemisféry. Do mozečku vnikají z 

mozkového kmene tři páry stvolů: pedunculi cerebellares inferiores, které spojují oblongatu 
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s mozečkem, pedunculi cerebellares medii, které spojují pons s mozečkem a pedunculi cerebellares 

superiores, které spojují tegmentum mesencephali s mozečkem. Všechny trojí pedunculli obsahují 

dráhy jdoucí do mozečku a z mozečku (Čihák, 2004).  

Povrch mozečku pokrývá šedá hmota - cortex cerebelli. Uvnitř mozečku se nachází bílá hmota, 

označovaná jako corpus medullare. V bílé hmotě jsou uloženy párové shluky šedé hmoty – nuclei 

cerebelli – mozečková jádra. Všechna mozečková jádra, mezi která patří nucleus dentatus, nucleus 

emboliformis, nucleus globosus a nucleus fastigii, jsou východiskem drah vystupujících z mozečku. 

Skrz tato jádra je mozeček zapojen do systémů kontroly pohybů. Ze všech mozečkových jader 

vystupují vlákna vytvářející v úhrnu eferentní systém mozečkových drah. Do kůry přichází signály 

z jader míchy, oblongaty, pontu a mesencefala. Jedná se o signály o změně rovnováhy (z 

vestibulárního aparátu vnitřního ucha), vzruchy propriocepce ze svalů, šlach a kloubních pouzder a 

vazů z pohybového aparátu, příčně pruhované svaloviny orgánů (hrtanu, jazyka) a okohybných 

svalů. Dále do kůry mozečku přichází senzitivní podněty z celého těla a vzruchy z motorické, 

nemotorické, senzitivní, zrakové a z parietální korové oblasti skrze pontocerebelární dráhy a dráhy 

kortikopontinní (Králíček, 2002; Trojan, 2005).  

Z funkčního i fylogenetického hlediska je možné rozdělit mozeček na 3 části (Příloha 3): 

archicerebellum (vestibulární mozeček), paleocerebellum (spinální mozeček) a neocerebellum 

(cerebrální nebo také pontinní mozeček) (Ambler, 2002). 

 

 

2.1.3.1 Vestibulární mozeček 

 

 

Vestibulární část mozečku představuje vývojově nejstarší část. Integruje informace ze 

statokinetického čidla se signály z proprioceptorů a společně s retikulární formací v mozkovém 

kmeni zajišťuje vzpřimovací reflexy. Z vestibulárního aparátu a vestibulárních jader přijímá 

mozeček informace o poloze hlavy a pohybech hlavy. Díky těmto informacím je vestibulární 

mozeček schopen ovlivňovat míšní motorickou aktivitu a zajišťovat rovnováhu během všech 

posturálních funkcí. Dále se podílí na řízení automatických očních pohybů (Trojan, 2005). 
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2.1.3.2 Spinální mozeček 

 

 

Spinální část mozečku analyzuje informace z proprioceptorů pohybového ústrojí. Přicházejí sem 

informace zejména z míchy. Spinální mozeček má vztah k řízení svalového napětí a aktivuje 

inhibiční sestupný systém retikulární formace. Optimalizuje tak svalový tonus a funkci 

antigravitačního svalstva a společně s vestibulárním mozečkem zajišťuje přiměřené svalové napětí a 

souhru agonistů a antagonistů podílejících se na stoji a chůzi (Králíček, 2002). 

 

 

2.1.3.3 Cerebrální mozeček 

 

 

Cerebrální mozeček představuje fylogeneticky nejmladší část. Je významně propojen 

s motorickými oblastmi mozkové kůry, s podkořím i s jádry thalamu. Dostává informace o 

jakémkoliv plánovaném pohybu a prostřednictvím eferentních drah modifikuje (převážně inhibuje) 

pyramidové i extrapyramidové motorické podněty. Účastní se tak spíše řízení volních pohybů, než 

řízení posturální motoriky (Kobesová in Kolář et al., 2009). 

 

 

2.1.4 Somatosenzorická funkce nohy v řízení posturální stability 

 

 

Jak již bylo uvedeno, pro řízení posturální stability těla je základem příjem a zpracování 

vestibulární, zrakové a somatosenzorické informace v CNS. Somatosenzorický systém zahrňuje jak 

kožní čití, tak propriocepci. Mechanické podněty, které působí na povrch těla, jsou detekovány a 

transformovány do podoby elektrického signálu prostřednictvím mechanoreceptotů (taktilních 

receptorů). Adekvátním podnětem jejich podráždění je deformace kůže. Aktivita podrážděných 

mechanoreceptorů se pak v CNS spojuje v komplexní taktilní vjem. V kůži nalézáme následující 

typy taktilních receptorů: Merkelovy disky, Meissnerova tělíska, Ruffiniho tělíska a Vater Paciniho 

tělíska. Jelikož se tyto receptory nacházejí i v měkkých tkáních nohy, mohou hrát roli v řízení 

vzpřímeného stoje. Propriocepcí rozumíme vnímání vzájemné polohy (statická propriocepce, 

statestezie) a pohybu (dynamická propriocepce, kinestezie) jednotlivých partií těla. Receptory pro 
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vnímání propriocepce jsou svalová vřetýnka a Golgiho šlachová tělíska. Zpětná vazba 

z proprioceptorů dolních končetin a zejména z nohou má zásadní vliv na udržování stability (Kars 

et al., 2009; Králíček, 2002). 

Existuje několik vědeckých studií, ve kterých se jejich autoři snažili vnějším podnětem 

působícím na plosku nohy ovlivnit posturální stabilitu skupiny probandů. Vycházeli z teoretických 

znalostí vlivu somatosenzorické informace z chodidla na řízení posturální stability a schopnosti 

vzpřímeného stoje. Vaillant et al. (2008) ve své práci zmiňují například snahu změnit 

somatosenzorickou informaci z chodidla pomocí podchlazení (Magnusson et al.), anestezie 

(Thoumie & Do), ischemické blokády (Fitzpatrick et al.) či vibrace nebo jiné stimulace plosky nohy 

(Kavounoudias et al.).  

Vaillant et al. (2008) se svém výzkumu zabývali vlivem masáže chodidla a mobilizací drobných 

kloubů nohy na posturální kontrolu během klidového stoje. Cílovou skupinou jejich studie byli 

senioři v průměrném věku 74,5 let bez muskuloskeletálních obtíží, deficitu periferního 

senzorického systému, vaskulární, neurologické a vestibulární patologie v anamnéze. Masáž 

chodidel i mobilizace kloubů byla prováděna dvěma terapeuty zároveň a trvala celkem 20 minut. 

Cílem masáže plosky bylo zvýšit lokální cirkulaci krve, což mělo mít za následek stimulaci kožních 

receptorů. Měření posturální stability bylo prováděno na silové plošině nejdříve před terapií a 

následně ihned po terapii. Sledovaným parametrem byla trajektorie COP v mediolaterálním a 

anteroposteriorním směru. Měření probíhalo se zrakovou kontrolou a bez. Výsledky ukázaly, že 

trajektorie COP naměřené se zrakovou kontrolou před intervencí a po intervenci je téměř 

srovnatelná. Výsledky měření, které probíhalo s vyloučením zraku, ukázaly, že po masáži chodidla 

a mobilizaci chodidla došlo při změně z otevřených očí na zavřené po několika vteřinách 

k signifikantně rychlejší a pohotovější reaktivaci posturální kontroly a zvýšení posturální stability 

probanda, než při měření bez masáže a mobilizace nohy. Závěr studie potvrzuje pozitivní efekt 

manuální masáže chodidla a mobilizace kloubů nohy na posturální stabilitu. 

 Vliv vibrace (aplikované na plosku nohy) na posturální stabilitu se zabývala ve svém 

výzkumu Kavounoudias et al. (1998). Rovněž se snažila prokázat vliv stimulace kožních 

mechanoceptorů plosky nohy na řízení posturální kontroly. Experimentu se účastnilo 10 zdravých 

probandů ve věku 22-25 let. Vibrace s vysokou frekvencí a nízkou amplitudou aplikovala v oblasti 

hlaviček metatarsů a/nebo v oblasti paty. Sledovaným parametrem byla trajektorie COP. Při 

aplikaci vibrace na jedno chodidlo nebo na obě chodidla zároveň došlo u všech probandů 

k vychýlení celého těla určitým směrem. Směr vychýlení těla záležel na konkrétní lokalizaci 

stimulace plosky a byl vždy opačný, než místo vibrace. To, že je tělo vychylováno vždy opačným 
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směrem než je místo vibrace, vysvětluje jako kompenzační reakci na uměle navozenou 

nerovnováhu způsobenou aplikací vibrace a tím potvrzuje její vliv na rovnováhu a stabilitu. 

Preszner-Domjan et al. (2011) ve své experimentální studii zkoumali vliv stimulace plosky 

nohy pomocí desky se špičatými hroty a následně pomocí manuální stimulace na posturální stabilitu 

u zdravých probandů. Den před samotným experimentem jim byla pomocí anestetika znecitlivěna 

ploska nohy. K experimentu využili modifikovaný test senzorické integrace (CTSIB) na přístroji 

NeuroCom. Testování probíhalo na pevné a pěnové podložce a s otevřenýma i zavřenýma očima. 

Nejprve proběhlo měření bez stimulace. Sledovaným parametrem byla trajektorie COG. Stimulace 

deskou s hroty, která se umístila na pevnou podložku a následně na pěnu, probíhala po dobu 30 

minut, během které se měřila trajektorie COG. Nakonec proběhla manuální stimulace chodidla po 

dobu 10 minut a následovalo poslední měření. Výsledky ukázaly, že po manuální stimulaci chodidla 

došlo ke snížení délky trajektorie při vyšetření na pevné podložce s vyloučením zraku. Stejné 

výsledky se prokázaly i při stimulaci pomocí desky s hroty, ale pouze na pevné podložce.  

 

 

2.1.5 Klinické vyšetření posturální stability 

 

 

Přibližně jedna třetina populace ve věku nad 65 let popisuje problémy se stabilitou. 

Důkladné vyšetření posturální stability je proto zcela zásadní pro správně zacílenou, komplexní a 

efektivní terapii. Primárním cílem vyšetření je rozpoznat, zda vůbec problém se stabilitou existuje a 

určit jeho základní příčinu. V ideálním případě by měly nástroje k hodnocení posturální stability 

splňovat určité předpoklady. Měly by odrážet funkční schopnosti a kvalitu posturálních funkcí, dále 

být schopny reagovat i na citlivou změnu posturální rovnováhy. V neposlední řadě by měly být 

spolehlivé, všeobecně platné, snadno použitelné a levné (Horak, 2010). 

Kvantifikace posturální stability je obtížný problém z více aspektů. Základní klinické 

posouzení míry poruchy rovnováhy vychází ze subjektivního hodnocení stoje, chůze a Rombergova 

příznaku v různých modifikacích (Dršata et al., 2008). Mezi objektivní vyšetření posturální stability 

patří posturografické metodiky. Další možnosti hodnocení posturálních funkcí přináší tabulka v 

příloze (Příloha 4). 

 

 



19 

 

2.1.5.1 Posturografie 

 

 

Posturografie je elektrofyziologická vyšetřovací metoda, která umožňuje hodnotit motorické 

balanční mechanismy, které se podílejí na udržování posturální stability (Čakrt in Kolář et al., 

2009). Dále se využívá ke zjištění funkce rovnováhy a k určení stavu vestibulárních reflexů (Funda, 

2008). Principem je vyšetření schopnosti nemocného udržet rovnováhu těla za různých podmínek 

(Vrabec et al., 2002). Vyšetření jsou prováděna v ortostatické poloze a proband se soustředí co 

nejvíce na udržení rovnováhy po celou dobu testování (López & Fernándes, 2004). Z výsledků 

vyšetření jsme schopni určit podíl jednotlivých senzorických systémů na řízení rovnováhy (Čakrt in 

Kolář et al., 2009).   

Podle technických možností rozlišujeme posturografii statickou a dynamickou (Vrabec et 

al., 2002). Statická posturografie (stabilometrie) je vyšetření, kdy se nehýbe ani pacient, ani plošina 

(Čakrt in Kolář et al., 2009). Je založena na principu měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil. 

Někdy je považovaná za pouhou objektivizaci Rombergova testu (Dršata et al., 2008). Dynamická 

posturografie je vyšetření, kdy se plošina pohybuje pod pacientem, nebo se pacient pohybuje po ní. 

Pokud je v pohybu plošina, tak hodnotíme pacientovu rovnováhu v situaci, kdy je narušena zevním 

podnětem. Nejčastěji se jedná o translační pohyb plošiny v anterioposteriorním či mediolaterálním 

směru (Čakrt in Kolář et al., 2009). Toto vyšetření slouží k vyšetření stoje a dynamického pohybu 

se schopností kvantifikace informačních vstupů, centrální integrace a mechanizmů, které vedou k 

vytvoření účinných posturálních pohybů (Dršata et al., 2008). 

Vyšetřovací plošina je schopná detekovat změnu zatížení, tedy změnu polohy těžiště 

pacienta v různých směrech. Ze snímaných hodnot lze matematickou úpravou získaných veličin 

vypočítat hodnotu COP. Výstupními parametry jsou velikost amplitudy vychýlení COP 

v anterioposteriorním a mediolaterálním směru, dále délka trajektorie (sway path), kterou urazí 

COP během měření, a plocha (sway area), která zahrnuje největší soustředění změn polohy COP při 

měření. Dalším zpracováním získáme data, jako je frekvence oscilací COP, nebo rychlost změny 

COP (sway velocity) při balanční reakci. Vyloučením zraku nebo změnou proprioceptivní 

informace z podložky (pěnová guma, vibrace) můžeme během posturografického vyšetření 

selektivně testovat jednotlivé senzorické systémy. Zrakový analyzátor je vyloučen zavřením očí 

anebo klamán pohybem umělého panoramatu kolem pacienta. Postupně se tak testuje schopnost 

využívat zrakové, proprioceptivní a vestibulární informace z příslušných receptorů a schopnost 

spolupráce jednotlivých systémy mezi sebou (Čakrt in Kolář et al., 2009; Vrabec et al., 2002).  
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Podle Vařeky (2002) však může být vyšetření posturální stability v klidném stoji 

zpochybněno jako validní, jelikož oslabení nebo výpadek části systému zabezpečující vzpřímené 

držení se nemusí projevit ihned, ale až při zvýšené zátěži, kdy dojde k dekompenzaci. 

V posledním desetiletí se stává hodnocení posturální stability klinickým nástrojem u stále se 

zvyšujícího počtu fyzioterapeutů či lékařů, kteří tak na základě výsledků z posturografie mohou 

kontrolovat a cíleně přizpůsobovat terapii (Horak, 2010). 

 

 

2.2 Svaly, fascie a fasciální tkáně nohy 

 

 

Svaly nohy dělíme do dvou skupin. Na dlouhé zevní svaly (extrinsic muscles) a krátké 

vnitřní svaly (intrinsic muscles). Dlouhé svaly se nacházejí v oblasti lýtka a bérce a krátké svaly 

jsou lokalizovány v oblasti vlastní nohy. Skupinu dlouhých svalů nohy můžeme rozdělit na přední a 

zadní skupinu svalů lýtkových (Véle, 2006). 

Krátké vnitřní svaly nohy (Příloha 5, 6 a 7) podporují a stabilizují podélnou klenbu nohy a 

spolupracují s plantární aponeurózou, plantárními vazy a dlouhými zevními svaly. Tyto svaly se 

také aktivují při adaptaci v terénu, jehož nerovnosti proprioceptivně i taktilně vnímají. Nastavují 

profil nohy při iniciaci vzpřímeného držení a udržují stabilitu opory i při jednotlivých fázích 

lokomoce (Soysa et al., 2012; Véle, 2006). 

Fascie nohy se rozlišují na fascie hřbetu a planty. Fascie hřbetu nohy má dva listy. 

Povrchový list tvoří vazivová blána, která pokrývá šlachy dlouhých extenzorů nohy a sahá od 

laterálního k mediálnímu okraji nohy. Proximálně přechází do fascia cruris a distálně končí 

v dorzálních aponeurózách prstů. Hluboký list fascie se spojuje s těly metacarpů a kryje mm. 

interossei dorsales. Fascie planty má rovněž dva listy. Povrchový list spojuje laterální a mediální 

okraj nohy, proximálně se připojuje na tuber calcanei, distálně pokračuje na jednotlivé prsty. 

Uprostřed planty tvoří silnou vazivovou aponeurosis plantaris  od tuber calcanei k jednotlivým 

prstům. Hluboký list kryje mm. interossei plantares (Druga & Grim, 2001). 

Fascie respektive „fasciální“ tkáně nepředstavují pouze pasivní, podpůrnou složku 

organismu, ale představují souhrnné označení pro veškerou vazivovou tkáň. Zahrnují anatomicky 

definované struktury, jako jsou povrchové fascie, septa, ligamenta, endomysium, perineurium, 

viscerální membrány, aponeurózy, retinaculae, kloubní pouzdra a pouzdra vnitřních orgánů. Dnes 
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jsou tyto tkáně chápány tak, že vytvářejí celotělovou kontinuální 3D síť, ve které se jedna struktura 

prolíná v jinou bez jasných hranic. Fasciální tkáně jsou velmi bohatě inervovány a představují tak 

rozsáhlý senzorický orgán. Předpětí těchto struktur a přenos změn mechanického napětí 

(mechanotransdukce) v jejich 3D uspořádání dělá z faciálních tkání největší zdroj informací o 

poloze a pohybu (propriocepci) a mechanickém zatížení měkkých tkání pohybového aparátu, 

neurálních i viscerálních struktur. Tím se fasciální tkáně významně podílí na tzv. aferentním setu, 

který je zcela zásadní pro řízení svalové činnosti (Čech in Tlapák, 2011). 

 

 

2.3 Funkce nohy 

 

 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem. Jedná se o pevný, pružný a variabilní kontakt 

s terénem, po kterém se pohybujeme, který uchopujeme a o který se opíráme. Vzniká tak potřebná 

opora mezi terénem a nohou, která umožňuje působení reaktivní síly při stoji a chůzi. Lidská noha 

je tvořena kostmi, klouby a je zpevněna vazy a šlachami svalů (Lewit & Lepšíková, 2008; Véle, 

2006). Skládá z 26 kostí, z toho 7 tarsálních kostí (talus, calcaneus, os naviculare,os cuboideum, 

ossa cuneiformia (I., II., III.), 5 metatarzů a 14 falang. Při metatarzofalangovém kloubu palce se 

nachází zpravidla dvě sezamské kůstky, které se nachází ve šlachách svalu (Čihák, 2001;  Véle, 

2006).  Kostra nohy tvoří dvě klenby - příčnou a podélnou. Vedle toho se popisuje i klenba 

laterálního okraje nohy, takže se chodidlo opírá o zem v podobě trojnožky na patě, na metatarsu 

palce a metatarsu pátého prstce (Příloha 8) (Kapandji, 1974; Véle, 2006).  

 Noha vytváří oporu nejen ve stoji, ale i při bipedální lokomoci, pro kterou je plně funkčně 

přizpůsobena. Noha disponuje velkou schopností adaptace na nerovnosti terénu. Je schopna 

uchopovat aktivně terénní nerovnosti a tím zajišťovat potřebnou oporu pro lokomoci po nerovném 

povrchu. Tlumí mechanické nárazy, které vznikají při chůzi. Proto je noha a její pružně se chovající 

klenba srovnatelná s páteří. Je členitá a k její stabilizaci je zapotřebí automatické svalové činnosti 

(Lewit & Lepšíková, 2008; Véle, 2006). 

Podle Véleho (2006) mají na funkci nohy vliv i pohyby v kyčelním kloubu, jelikož se rotace 

femuru ve stoji přenáší až na postavení nohy a naopak postavení nohy se přes lýtko přenáší až na 

pánev. Z toho důvodu je dynamická stabilizace poloh kyčelního i hlezenního kloubu je nutná pro 

udržení stability ve stoje.  
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Lewit a Lepšíková (2008) zmiňují práci Gutmanna a Véleho, kteří sledovali klidovou aktivitu 

v oblasti bérce, stehna a trupu při klidovém stoji u zdravých probandů. Největší aktivitu zjistili na 

bérci a nejmenší ve vzpřimovači trupu. Největší aktivita byla tedy ve svalech, které ovládají 

chodidlo a prstce. 

 

 

2.4 Spinocerebelární ataxie 

 

 

Ataxie je symptom, a tak nepředstavuje specifickou nemoc nebo diagnózu. Nejčastěji je 

způsobena poškozením, či úbytkem tkáně mozečku. Ataxii můžeme rozdělit podle původu na 

získané a dědičné. Dědičné (hereditární) ataxie můžeme dále dělit podle dědičnosti na ataxie 

autozomálně dominantní, ataxie autozomálně recesivní a X-vázané ataxie. Některé ataxie ukazují 

mitochondriální typ dědičností (Smith et al., 2004).  

Spinocerebelární ataxie (SCA) jsou v současné době definovány jako skupina chorob 

s progredujícím cerebelárním syndromem, který se projevuje nejvýrazněji ataktickou chůzí, často 

spojenou s dyskoordinací jemné motoriky, dysartrií i dyskooordinací očních pohybů. Tyto 

symptomy jsou však nespecifické, mohou se objevit jak u chorob získaných, tak u chorob 

dědičných (Zumrová et al., 2007b). 

 

 

2.4.1 Diagnostika spinocerebelární ataxie 

 

 

Zcela zásadní roli v diagnostice SCA hraje podrobné odebrání rodinné anamnézy od 

pacienta a příbuzných a diferenciální diagnostika (Příloha 9). Dalším krokem je vyloučení získané 

příčiny problémů. Jde o vyloučení expanzivních procesů, chronické intoxikace, paraneoplastického 

procesu, zánětu, cévního onemocnění, snížené činnosti štítné žlázy, autoimunitních onemocnění, 

hypovitaminóz (zejména vitaminu E) a poruch intestinálního vstřebávání. Dalšími kroky jsou 

základní biochemická a hematologická vyšetření, vyšetření mozku a krční páteře pomocí CT, EEG 

vyšetření, EMG vyšetření, vyšetření hladiny vitaminu E, hormonů štítné žlázy a příštítných tělísek, 

vyšetření mozkomíšního moku a další podrobná interní vyšetření (Zumrová et al., 2007a, 2007b).  
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Genetické testování SCA bylo objeveno v poslední dekádě (Paulson, 2009). Znalost 

kompletní primární struktury DNA umožňuje podrobné studium dalších kroků v přenosu genetické 

informace. Mutace vznikají na různých úrovních. Jak v genech řídících replikaci nukleonové 

kyselin, které ovlivňují průběh transkripce i translace, tak i překladu genetické informace z mRNA 

do sekvence aminokyselin. Poslední dobou se pozornost obrací hlavně ke skupině repeatových 

chorob a poruchám mitochondriálním (Zumrová et al., 2007a). 

   

 

2.4.2 Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 

 

 

Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie (AD SCA) je progresivní, 

neurodegenerativní onemocnění. Degenerativní procesy postihují mozeček, mozkový kmen, další 

části centrální nervové soustavy, ale i periferní nervový systém (Paulson, 2009). Jejich příčinou je 

zmnožení cytosin-adenin-guanin (CAG) repeatů, což ovlivňuje funkci genových produktů, 

označovaných jako ataxiny. Tento repeat kóduje aminokyselinu glutamin, a proto se někdy 

setkáváme se souhrným označením polyglutaminová onemocnění (Zumrová in Kolář et al., 2009). 

 

 

2.4.2.1 Klasifikace autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 

 

 

V současné době zahrnuje skupina AD SCA 29 chorob, ve světových DNA laboratořích je 

rutinní diagnostika zavedena u 10 z nich, v České republice je v současnosti k dispozici vyšetření 

AD SCA 1-3, 6-8, dentatorubrální pallidoluyisiální atrofie (DRPLA), vyšetření SCA 10, 12 a 17 by 

mělo být dostupné v nejbližší době (Zumrová et al., 2007a). Orientační korelaci mezi nejlépe 

propracovanou klinickou klasifikací Hardingové a současnou klasifikací na úrovni DNA přináší 

Příloha 10.  

AD SCA není onemocnění s velkým výskytem v populaci (Honti & Vécsei, 2005). Do roku 

2007 bylo České republice zatím diagnostikováno 46 pacientů s AD SCA. Nejčastějším typem je 

SCA 2 a SCA 1. 
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2.4.2.2 Klinické projevy autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie 

 

 

Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie mají velkou variabilitu počátku prvního 

příznaku onemocnění i klinického obrazu, a to inter- i intrafamiliárně (Zumrová in Kolář et al., 

2009). Klinické projevy se odvíjejí od samotného názvu nemoci.  Zahrnují problémy a postižení 

struktur CNS od mozečku, přes mozkový kmen až po míchu (postižení zadních a postraních 

míšních provazců). Symptomatiku vybraných autosomálně dominantních spinocerebelárních ataxií 

ukazuje Příloha 11.  

U pacientů nacházíme jeden či kombinaci následujících příznaků (Bird, 2011): 

 Postižení mozečku  

 Postižení míchy 

 Periferní senzorická dysfunkce  

 Jak již bylo zmíněno výše, postižení mozečku je způsobeno degenerativními procesy.  

Počátečním příznakem mozečkové léze bývá syndrom paleocerebelární, který vzniká poruchou 

vývojově starších struktur mozečku, zejména oblasti vermis. Dochází k poruše koordinace osového 

svalstva a kořenových svalů dolních končetin, což se projeví vznikem ataxie (Trojan, 2005). 

Hovořit můžeme o ataxii chůze, trupu (posturální ataxie), ataxii končetin a ataxii řeči (mozečková 

dysartrie) (Zumrová in Kolář et al., 2009).   

Ataxie stoje je charakterizovaná jako neschopnost udržet tělo ve stacionární poloze 

(Grimaldi & Manto, 2011). Pacienti využívají stoj o široké bázi s titubacemi na všechny strany. 

Trup je vychylován ze strany na stranu, nebo směřuje ke straně jedné (Králíček, 2002). Ataxie 

chůze se projevuje nejistou, kymácivou chůzí (Kobesová in Kolář et al., 2009). Je popisována jako 

opilecká chůze. Příznaky ataktické chůze jako jedni z prvních popsali Babinski a Holmes. Holmes 

popisuje chůzi jako pomalou, s krátkými a nepravidelnými kroky. V některých případech vidíme 

chůzi o široké bazi. Koordinace kyčelních, kolenních i hlezenních kloubů při jednotlivých fázích 

krokového cyklu je narušena, stejně tak jako délka trajektorie dolní končetiny během švihové fáze 

(Morton & Bastian, 2007).  

Mezi další klinické příznaky poškození mozečku u SCA podle Zumrové (in Kolář et al., 

2009) patří hypermetrie, inkoordinace horních a dolních končetin, intenční tremor, rebound 

fenomén. Následují problémy s viděním, objevuje se diplopie, hypermetrické sakády, 

blefarospasmus, ptóza, nystagmus. 
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Postižením mozkového kmene u SCA mohou vznikat například atrofie svalů jazyka, parézy 

obličejových svalů, atrofie žvýkacích svalů. Postižení horního motoneuronu v CNS má za následek 

vznik spasticity a hyperreflexie. Zejména při SCA diagnostikovaných ve mladším věku nacházíme i 

postižení basálních ganglií, což vede k projevům generalizované dystonie a bradykineze (Paulson, 

2009). Dle Husárové a Bareše (2008) existují neuroanatomické studie, které potvrzují klinická 

pozorování a ukazují, že je mozeček spojen i s nemotorickými korovými oblastmi. Funkční 

zobrazovací metody ukazují aktivaci mozečku při kognitivních úlohách a zároveň uvádí, že se 

účastní kontroly afektivity a emotivity. Proto je vhodné v případě depresí a dalších psychických 

obtíží úzce spolupracovat s psychologem a psychiatrem (Zumrová in Kolář et al., 2009). 

 

 

2.4.3 Autosomálně recesivní a X-vázané spinocerebelární ataxie 

 

 

Autosomálně recesivní (AR SCA) a X-vázané spinocerebelární ataxie jsou různorodou 

skupinou genetických onemocnění začínajících častěji v dětském věku. Rozvíjející se aktuální 

možnosti diagnostiky na úrovni enzymatické či DNA však potvrzují první manifestaci těchto 

chorob i v dospělosti (Zumrová et al., 2007b). 

 Nejčastější AR SCA je Friedrichova ataxie (FRDA), která je zároveň i nejčastější 

hereditární ataxií vůbec. Incidence onemocnění se uvádí 1-2/100 000 obyvatel (Zumrová in Kolář et 

al., 2009).  

Příčinou je intronová expanze GAA repeatů v X25 genu na 9. chromozomu. První klinické 

příznaky se u FRDA objevují koncem druhé poloviny první dekády života. Počátečním příznakem 

bývá paleocerebelární symptomatologie, často rodiči interpretovaná jako neobratnost. Obtíže se 

typicky zhoršují po zavření očí nebo ve tmě, což je důsledek postižení zadních provazců míšních. 

Dochází k postupnému zhoršování koordinace pohybů horních končetin, někdy bývá pozorován třes 

či choreiformní dyskineze končetin nebo mimického svalstva, eventuelně třes hlavy (Zumrová et 

al., 2007b). 

 Mezi další projevy FRDA patří nystagmus a rychle progredující dysartrie. Komplikacemi 

Friedrichovy ataxie jsou kostní deformity (vznik kladívkových prstů), deformity rukou, flekční 

kontraktury kloubů, pedes plani a pes cavus, kyfoskolióza páteře, interní onemocnění (hypertrofická 
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kardiomyopatie, diabetes mellitus) a v malém procentu pacientů se objevují i problémy s vizem, 

sluchem a vestibulární dysfunkce (Paulson, 2009). 

Druhou nejčastější AR SCA je ataxia teleangiectasia (AT), nebo-li Louisové-Barové 

syndrom. Jedná se o progresivní multiorgánové onemocnění. Výskyt je různý dle populací, kolísá 

od 1/40-1/300 tisíc živě narozených dětí. K zacílení genetického laboratorního vyšetření je vhodné 

provést MRI mozku (pro poměrně časně se manifestující atrofii mozečku), vyšetření imunologické 

a zjistit hladinu alfa-fetoproteinu (Zumrová et al., 2007b). Podle Gatti (2010) se první příznaky 

onemocnění objevují mezi 1. a 4. rokem života a to především zhoršováním chůze. 

 Klinická diagnostika je jednoduchá v případě kompletní trias, kterou tvoří progredující 

ataxie, teleangiektázie spojivky a kůže a imudeficit v oblasti buněčné imunity (T lymfocty) i 

v oblasti humorální imunity (B lymfocyty). Paleocerebelární syndrom se může během několika 

následujících let i relativně zlepšovat, avšak posléze dochází k trvalé progresi zahrnující i 

neocerebelární symptomatiku a v pozdním stadiu nemoci můžeme pozorovat senzitivní neuropatie a 

známky spinální muskulární atrofie. Mezi další projevy AT patří až 40 % vznik malignit, 

hormonální dysbalance, glukózová intolerance a anémie (Zumrová et al., 2007b). 

 

 

2.4.4 Léčba spinocerebelární ataxie 

 

 

Kauzální léčba onemocnění zatím neexistuje (Zumrová in Kolář et al., 2009). Nový přístup a 

šanci v léčbě SCA přináší Manto a Taib (2008) ve své experimentální studii. Zabývají se 

excitabilitou sensomotorického kortexu, která je dle jejich poznatků u pacientů s lézí mozečku 

snížená, což souvisí se sníženou schopností motorického učení. Jejich výzkum spočívá v aplikaci 

přímé transkraniální stimulace (tDCS) premotorické části kortexu, nízkofrekvenční repetitivní 

stimulace motorické části kortexu (LFRSM1) se současnou stimulací periferních nervů dolních a 

horních končetin. Tato kombinace centrální a periferní neurostimulace by mohla zlepšit kvalitu 

života pacientů s SCA. 
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2.4.4.1 Rehabilitace u pacientů se spinocerebelární ataxií 

 

 

Jak již bylo zmíněno, SCA představují skupinu dědičných onemocnění, u kterých se 

klinicky objevují poruchy okulomotoriky, končetinové dysmetrie, dysartrie, třes a zejména ataxie 

stoje a chůze. SCA zasahuje velmi výrazně do kvality života pacientů (Manto & Taib, 2008). 

Progresi choroby může zmírnit intenzivní celoživotní komplexní rehabilitace, u některých pacientů 

kombinovaná s ortopedickými operacemi (Zumrová in Kolář et al., 2009). Při fyzioterapii 

používáme postupy k ovlivnění mozečkových a míšních symptomů. Zaměřujeme se na nácvik 

stability a rovnováhy při chůzi i stoji a nácvik stability trupu. Nejčastěji využíváme postupy 

z vestibulární rehabilitace, metody na neurofyziologickém podkladě (Proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, Vojtova metoda) a zařazujeme Frenkelovy cviky a cvičení dle 

Feldenkraise (Martin et al., 2009). U pacientů s deformitami páteře používáme metody působící na 

oblast páteře (Vojtova metoda, metoda dle Klappa, Schrottové) a indikuje se respirační fyzioterapie. 

U těžších deformit nohou je nutné zajištění protetické (Zumrová in Kolář et al., 2009).  

Martin et al. (2009) ve své studii zkoumá efekt fyzioterapie u pacientů s SCA a potvrzuje 

přínos všech standardních fyzioterapeutických postupů zejména v nácviku kontroly trupu. Ilg et al. 

(2010) přináší svým výzkumem zcela nové a zásadní informace o dlouhodobém efektu fyzioterapie 

u pacientů s SCA. V rámci jeho studie se skupina 14 pacientů s SCA podrobila intenzivní 

čtrnáctidenní fyzioterapii, která se zaměřovala zejména na nácvik statické a dynamické stability, 

koordinaci končetin a trupu, nácvik prevence pádů a prevenci vzniku kontraktur. Po čtrnácti dnech 

obdrželi pacienti přesný plán, podle kterého měli každý den cvičit doma. Pacienti byli po 1 roce 

cvičení testovaní pomocí SARA dotazníku, který představuje kvalitní a spolehlivý nástroj primárně 

sestavený pro pacienty s SCA. Výzkum přinesl výsledky o tom, že došlo k signifikantnímu zlepšení 

klinických projevů ataxie. Zároveň poukazuje na to, že dlouhodobý efekt fyzioterapie je velkou 

mírou závislý na intenzitě cvičení doma, tudíž by se domácí cvičení pro pacienty s SCA mělo stát 

každodenním standardem. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

 

Cílem teoretické části diplomové práce je uvést čtenáře do problematiky posturální stability, 

jejích principů a mechanismů řízení s důrazem na vliv mozečku a somatosenzorického systému. 

Stěžejním tématem práce je význam nohy v rámci posturální kontroly. Další velká část mé 

diplomové práce se zaměřuje na degenerativní onemocnění mozečku, konkrétně spinocerebelární 

ataxii. Na základě teoretických východisek je snahou praktické části pomocí posturografického 

vyšetření provést pilotní studii a zjistit vliv hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u 

pacientů se spinocerebelární ataxií.  Konečným cílem mé práce je výsledky těchto experimentálních 

měření porovnat s výsledky získanými posturografickým měřením stejného souboru pacientů bez 

hluboké masáže nohy a zjistit, zda se prokážou signifikantní odlišnosti mezi skupinou pacientů 

s masáží a kontrolní skupinou bez masáže chodidla. 

Na základě teoretických východisek jsme stanovili následující hypotézy:  

 

Hypotéza 1 

H0: Posturální stabilita měřená na posturografu se po aplikaci hluboké masáže chodidla 

signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů. 

HA: Posturální stabilita měřená na posturografu se po aplikaci hluboké masáže chodidla 

signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných parametrů. 

 

Hypotéza 2 

H0: Rozdíl mezi prvním a druhým posturografickým měřením se signifikantně neliší mezi skupinou 

s hlubokou masáží chodidla a mezi skupinou bez masáže v žádném ze sledovaných parametrů. 

HA: Rozdíl mezi prvním a druhým posturografickým měřením se signifikantně liší mezi skupinou s 

hlubokou masáží chodidla a mezi skupinou bez masáže alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. 
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4 METODIKA 

 

 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 

 

Výzkumu se zúčastnilo 7 pacientů s diagnózou SCA (Tabulka 1). Skupinu tvořili dvě ženy a 

pět mužů, věkový průměr výběru je 51,9 ± 13,9 let (33-71). Geneticky potvrzenou SCA mají dva 

pacienti, ostatní jsou diagnostikováni jako idiopatická cerebelární ataxie (IDCA). Do výzkumu byli 

zařazeni pacienti s klinickými příznaky cerebelární ataxie stoje a chůze a poruchou stability stoje 

dle posturografického vyšetření. Do programu nebyli zařazeni pacienti, kteří nebyli schopni 

samostatného stoje na posturografické plošině. Stav pacienta tedy nesměl být natolik vážný, aby 

znemožňoval vykonání jednotlivých testů či porozumění zadání testů. Souhlas pacientů k výzkumu 

byl získán na základě slovního vysvětlení prováděného vyšetření a následně písemného souhlasu. 

 

 

Pacient Pohlaví Věk BMI Diagnóza Délka obtíží 

(v letech) 

1 Ž 33 23,3 SCA 2 9 

2 M 51 25,6 SCA 7 20 

3 M 71 29,8 SCA, typ geneticky neurčen 5 

4 M 58 26,7 SCA, typ geneticky neurčen 1,5 

5 M 56 25,1 SCA, typ geneticky neurčen 3,5 

6 M 34 27,4 SCA, typ geneticky neurčen 11 

7 Ž 60 19,3 SCA, typ geneticky neurčen 10 

 

Tabulka 1. Charakteristika výzkumného souboru 

 

 

4.2 Metody měření 

 

 

Pro ověření hypotéz jsme použili posturografické měření na přístroji SPS (Synapsys 

Posturography System) (Příloha 12), pomocí kterého jsme provedli vyšetření pacienta.  
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Do testů jsme zařadili stoj na pevné podložce a na pěnové podložce. Testy byly provedeny s 

otevřenýma (OO) i zavřenýma očima (ZO). Sledovali jsme následující parametry: délku trajektorie 

COP (LENGTH), plochu opsanou COP (AREA) a rychlost COP (VELOCITY), kterou jsme 

vypočítali jako podíl délky trajektorie (LENGTH) a délky každého jednotlivého testu (52 sekund).  

Měření na posturografu bylo provedeno u každého pacienta vždy dvakrát během jednoho 

dne. Nejprve před aplikací hluboké masáže chodidla a následně ihned po aplikaci. Délka masáže 

byla 10 min, časový rozestup mezi měřením před a po masáži byl 15 min. Vyšetřované osoby byly 

testovány bez bot a naboso. Ti samí pacienti byli změřeni ještě jednou v jiný. Toto druhé měření 

bylo v odstupu v rámci několika dní po aplikaci hluboké masáže a opět se jednalo o dvě měření 

s rozestupem 15 minut. 

Při samotném měření byli pacienti vyzváni, aby stáli vzpřímeně na přesně vyznačeném 

místě na posturografické plošině a snažili se udržet rovnováhu po celou dobu měření. Pacienti byli 

testováni bez bot a naboso. Nejprve jsme měřili stoj na pevné podložce s otevřenýma očima a 

následně se zavřenýma očima. Poté jsme měřili stoj na pěně opět nejprve s otevřenýma a následně 

se zavřenýma očima. 

 

 

4.3 Hluboká masáž chodidla 

 

 

Hluboká masáž chodidel byla prováděna vždy dvěma fyzioterapeuty zároveň. Každý terapeut 

tedy stimuloval jedno chodidlo. Pacient seděl ve stabilní poloze na židli, dolní končetiny měl volně 

položené na židli, kolenní klouby v plné extenzi. Tlak do měkkých tkání plosky nohy byl výrazný, 

leckdy pacienty uváděný až jako bolestivý. Pacient nám poskytoval zpětnou vazbu o symetrii tlaku 

masáže z obou plosek. Masáž jsme cílili převážně do měkkých tkání v oblasti 3 bodů opory 

chodidla, tzn. hlavice I. metatarzu, hlavice V. metatarzu a hrbol patní kosti. Masáž chodidla se 

prováděla po dobu 10 minut, což jsme měřili stopkami. 
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4.4 Statistické zpracování dat 

 

 

Data získaná z posturografického vyšetření byla zaznamenána do tabulek programu Microsoft 

Excel. Statistické zpracování dat a tvorba grafů byla provedena pomocí funkcí Microsoft Excel a 

programu Statistica StatSoft. Pro zhodnocení výsledků byla použita analýza ANOVA při 

opakovaných měřeních a F-test. Jako hladina významnosti byla určena hodnota p < 0,05. 
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5 VÝSLEDKY 

 

 

5.1 Výsledky měření před a po aplikaci hluboké masáže chodidla 

 

 

Výsledky posturografického měření před (B) a po (A) aplikaci hluboké masáže chodidla: 

 Tabulka 2. Výsledky měření na pevné podložce s otevřenýma očima 

 Tabulka 3. Výsledky měření na pevné podložce se zavřenýma očima 

 Tabulka 4. Výsledky měření na pěně s otevřenýma očima  

 Tabulka 5. Výsledky měření na pěně se zavřenýma očima 

 

 

 Parametry 

 
Length [mm] Area [mm2] Velocity [mm.s-1] 

Pacienti B A B A B A 

1 942 1041 767 888 18,12 20,02 

2 1247 1214 1936 2567 23,98 23,35 

3 2390 1795 1765 1698 45,96 34,52 

4 701 694 776 873 13,48 13,35 

5 1243 804 1118 853 23,90 15,46 

6 1432 1292 1054 1523 27,54 24,85 

7 1534 1242 2612 1907 29,50 23,88 

průměr 1355,57 1154,57 1432,57 1472,71 26,07 22,20 

medián 1247,00 1214,00 1118,00 1523,00 23,98 23,35 

SD 497,38 335,55 640,46 600,59 9,56 6,45 

 

Tabulka 2. Výsledky posturografického měření před masáží (A) a po masáži (B), pevná podložka, 

otevřené oči; SD = směrodatná odchylka 
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 Parametry 

 
Length [mm] Area [mm2] Velocity [mm.s-1] 

Pacienti B A B A B A 

1 1662 1387 1691 1323 31,96 26,67 

2 2776 2572 3606 4586 53,38 49,46 

3 5070 4281 13622 13761 97,50 82,33 

4 829 664 643 591 15,94 12,77 

5 1514 1446 1029 1413 29,12 27,81 

6 6257 2199 3755 2250 120,33 42,29 

7 4491 2796 5156 3170 86,37 53,77 

průměr 3228,43 2192,14 4214,57 3870,57 62,09 42,16 

medián 2776,00 2199,00 3606,00 2250,00 53,38 42,29 

SD 1909,10 1096,26 4127,26 4221,29 36,71 21,08 

 

Tabulka 3. Výsledky posturografického měření před masáží (A) a po masáži (B), pevná podložka, 

zavřené oči, SD = směrodatná odchylka 

 

 

 Parametry 

 
Length [mm] Area [mm2] Velocity [mm.s-1] 

Pacienti B A B A B A 

1 1938 1725 1815 1333 37,27 33,17 

2 5368 2667 6808 3507 103,23 51,29 

3 3853 3266 12467 10353 74,10 62,81 

4 1306 1800 1252 1769 25,12 34,62 

5 2302 1918 2115 2684 44,27 36,88 

6 4433 3043 3378 2955 85,25 58,52 

7 2820 1841 3216 2252 54,23 35,40 

průměr 3145,71 2322,86 4435,86 3550,43 60,49 44,67 

medián 2820,00 1918,00 3216,00 2684,00 54,23 36,88 

SD 1349,97 603,97 3686,38 2857,53 25,96 11,61 

 

Tabulka 4. Výsledky posturografického měření před masáží (A) a po masáži (B), pěna, otevřené 

oči; SD = směrodatná odchylka 
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 Parametry 

 
Length [mm] Area [mm

2
] Velocity [mm.s

-1
] 

Pacienti B A B A B A 

1 4330 3645 4792 4624 83,27 70,10 

2 7153 5268 21557 9789 137,56 101,31 

3 4884 3822 10174 8329 93,92 73,50 

4 7446 4687 9264 6123 143,19 90,13 

5 6194 4653 6895 5381 119,12 89,48 

6 5551 4335 7105 6447 106,75 83,37 

7 8993 4418 22139 6545 172,94 84,96 

průměr 6364,43 4404,00 11703,71 6748,29 122,39 84,69 

medián 6194,00 4418,00 9264,00 6447,00 119,12 84,96 

SD 1498,68 508,27 6615,12 1632,25 28,82 9,77 

 

Tabulka 5. Výsledky posturografické měření před masáží (A) a po masáži (B), pěna, zavřené oči; 

SD = směrodatná odchylka 

 

Výsledky statistického zpracování dat jednotlivých sledovaných parametrů (LENGTH, 

AREA, VELOCITY) měřených před a po aplikaci hluboké masáže chodidla v různých situacích 

(pěvná podložka/pěna, otevřené/zavřené oči) dále prezentujeme ve formě grafů (porovnání 

parametrů na pevné podložce Obrázek 1-6, porovnání parametrů na pěně Obrázek 7-12). 
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Obrázek 1. Porovnání parametru LENGTH  změřeného před a po masáži chodidla na pevné 

podložce, s otevřenýma očima; F=  0,6734 p= 0,427870; KAT – kategorie měření, B – před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 2. Porovnání parametru LENGTH změřeného před a po masáži chodidla na pevné 

podložce, se zavřenýma očima; F= 1,32949 p= 0,271346; KAT – kategorie měření, B – před 

aplikací hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 3. Porovnání parametru AREA změřeného před a po masáži chodidla na pevné podložce, 

s otevřenýma očima; F=  0,01254, p= 0,912682; KAT – kategorie měření, B – před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 4. Porovnání parametru AREA změřeného před a po masáži chodidla na pevné podložce, 

se zavřenýma očima; F= 0,02037, p= 0,888873; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 5. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před a po masáži chodidla na pevné 

podložce, s otevřenýma očima; F=  0,6734, p= 0,427870; KAT – kategorie měření, B – před 

aplikací hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 

 

 

 

 



37 

 

ANOVA PRO OPAKOVANÁ MĚŘENÍ

B A

KAT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
P

Z
O

V

 

 

Obrázek 6. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před a po masáži chodidla na pevné 

podložce, se zavřenýma; F= 1,32949, p= 0,271346; KAT – kategorie měření, B – před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 7. Porovnání parametru LENGTH změřeného před a po masáži chodidla na pěně, 

s otevřenýma očima; F=  1,85742, p= 0,197951; KAT – kategorie měření, B – před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 8. Porovnání parametru LENGTH změřeného před a po masáži chodidla, na pěně, se 

zavřenýma očima; F= 9,2077, p= 0,010381; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 9. Porovnání parametru AREA změřeného před a po masáži chodidla na pěně, s 

otevřenýma očima F=  0,21622 p= 0,650258; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 10. Porovnání parametru AREA změřeného před a po masáži chodidla, na pěně, se 

zavřenýma očima; F= 3,17374 p= 0,100134; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 11. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před a po masáži chodidla na pěně, s 

otevřenýma očima; F=  1,85742 p= 0,197951; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 12. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před a po masáži chodidla, na pěně se 

zavřenýma očima; F= 9,2077, p= 0,010381; KAT – kategorie měření, B – před aplikací hluboké 

masáže chodidla, A – po aplikaci hluboké masáže chodidla 

 

 

Shrnutí nálezu: 

Grafy pro každý parametr představují interval spolehlivosti. Sledujeme tak jejich eventuelní 

průnik. Signifikantní změnu prokazují parametry LENGTH (p= 0,010381) a VELOCITY (p= 

0,010381) měřené na pěně se zavřenýma očima (Obrázek 8 a Obrázek 12). Ostatní parametry tuto 

změnu neprokázaly. 

 

 

5.2 Výsledky měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 

 

 

Výsledky prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla: 

 Tabulka 6. Výsledky měření na pevné podložce s otevřenýma očima 

 Tabulka 7. Výsledky měření na pevné podložce se zavřenýma očima 

 Tabulka 8. Výsledky měření na pěně s otevřenýma očima 

 Tabulka 9. Výsledky měření na pěně se zavřenýma očima 
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 Parametry 

 Length [mm] Area [mm2] Velocity [mm.s-1] 

Pacient C D C D C D 

1 1074 896 696 799 20,65 17,23 

2 1044 956 1264 1065 20,08 18,38 

3 3119 2128 2900 2561 59,98 40,92 

4 736 512 782 785 14,15 9,85 

5 1161 1059 1470 1170 22,33 20,37 

6 1489 1212 1433 1659 28,63 23,31 

7 1281 1185 885 2627 24,63 22,79 

Průměr 1414,86 1135,43 1347,14 1523,71 27,21 21,84 

Medián 1161,00 1059,00 1264,00 1170,00 22,33 20,37 

SD 727,67 459,43 696,70 728,79 13,99 8,84 

 

Tabulka 6. Výsledky prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké 

masáže chodidla, pevná podložka, otevřené oči; SD = směrodatná odchylka 

 

 

 Parametry 

 Length [mm] Area [mm
2
] Velocity [mm.s

-1
] 

Pacient 
C D C D C D 

1 1868 2277 1704 2876 35,92 43,79 

2 1842 1803 2177 3321 35,42 34,67 

3 3188 3725 4335 7293 61,31 71,63 

4 622 791 1065 1208 11,96 15,21 

5 1845 1229 901 620 35,48 23,63 

6 3247 2786 2618 2845 62,44 53,58 

7 3299 2558 3472 3380 63,44 49,19 

Průměr 2273,00 2167,00 2324,57 3077,57 43,71 41,67 

Medián 1868,00 2277,00 2177,00 2876,00 35,92 43,79 

SD 933,30 916,61 1162,78 1983,87 17,95 17,63 

 

Tabulka 7. Výsledky prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké 

masáže chodidla, pevná podložka, zavřené oči; SD = směrodatná odchylka 
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 Parametry 

 Length [mm] Area [mm
2
] Velocity [mm.s

-1
] 

Pacient 
C D C D C D 

1 1663 1608 1177 1392 31,98 30,92 

2 2778 2110 2905 3055 53,42 40,58 

3 3327 2944 9202 3360 63,98 56,62 

4 2552 1876 2989 1812 49,08 36,08 

5 2459 2145 2302 2506 47,29 41,25 

6 2529 2276 2587 2597 48,63 43,77 

7 2409 2002 1515 1839 46,33 38,50 

Průměr 2531,00 2137,29 3239,57 2365,86 48,67 41,10 

Medián 2529,00 2110,00 2587,00 2506,00 48,63 40,58 

SD 458,03 385,00 2514,49 662,14 8,81 7,40 

 

Tabulka 8. Výsledky prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké 

masáže chodidla, pěna, otevřené oči; SD = směrodatná odchylka 

 

 

 Parametry 

 Length [mm] Area [mm
2
] Velocity [mm.s

-1
] 

Pacient C D C D C D 

1 5454 3899 4575 4719 104,88 74,98 

2 5393 4252 12703 10502 103,71 81,77 

3 3566 3361 7686 6341 68,58 64,63 

4 6065 4087 10886 6739 116,63 78,60 

5 4509 4530 4333 4417 86,71 87,12 

6 4500 3573 4459 3956 86,54 68,71 

7 5014 4404 5198 6571 96,42 84,69 

Průměr 4928,71 4015,14 7120,00 6177,86 94,78 77,21 

Medián 5014,00 4087,00 5198,00 6341,00 96,42 78,60 

SD 756,58 399,00 3177,88 2047,99 14,55 7,67 

 

Tabulka 9. Výsledky prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké 

masáže chodidla, pěna, zavřené oči; SD = směrodatná odchylka 

 

Dále prezentujeme výsledky statistického zpracování dat jednotlivých parametrů (LENGTH, 

AREA, VELOCITY) měřených před (B) a po (A) aplikaci hluboké masáže chodidla s výsledky 

prvního (C) a druhého (D) posturografického měření bez aplikace hluboké masáže chodidla. 
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Obrázek 13. Porovnání parametru LENGTH změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, 

při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná podložka, 

otevřené oči; F= 0,4336, p= 0,730924; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1.měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2.měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 

 

 

ANOVA PRO OPAKOVANÁ MĚŘENÍ

B A C D

KAT

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

P
P

Z
O

L

 
 

Obrázek 14. Porovnání parametru LENGTH změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, 

při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná podložka, 

zavřené oči; F= 0,95515, p= 0,429829; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1.měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2.měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 15. Porovnání parametru AREA změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, při 

prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná podložka, 

otevřené oči;  F= 0,0747  p= 0,973009; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla. 
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Obrázek 16. Porovnání parametru AREA změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, při 

prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná podložka, 

zavřené oči;  F= 0,42695, p= 0,735487; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 17. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před masáží chodidla, po masáži 

chodidla, při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná 

podložka, otevřené oči;  F= 0,4336,   p= 0,730924; KAT - kategorie měření, B - před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace 

hluboké masáže chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 18. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před masáží chodidla, po masáži 

chodidla, při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pevná 

podložka, zavřené oči;  F= 0,95515 p= 0,429829; KAT - kategorie měření, B - před aplikací 

hluboké masáže chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace 

hluboké masáže chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 19. Porovnání parametru LENGTH změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, 

při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, otevřené 

oči;  F= 1,8110, p= 0,172090; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže chodidla, 

A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla, D - 

2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 

 

 

ANOVA PRO OPAKOVANÁ MĚŘENÍ

B A C D

KAT

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

P
Z

O
L

 

 

Obrázek 20. Porovnání parametru LENGTH změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, 

při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, zavřené 

oči;  F= 7,8399 p= 0,000811; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže chodidla, 

A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla, D - 

2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 

 

 

 



47 

 

ANOVA PRO OPAKOVANÁ MĚŘENÍ

B A C D

KAT

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

P
O

O
A

 

 

Obrázek 21. Porovnání parametru AREA změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, při 

prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, otevřené oči;  

F= 0,61462 p= 0,612196; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže chodidla, A - 

po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla, D - 2. 

měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 22. Porovnání parametru AREA změřeného před masáží chodidla, po masáži chodidla, při 

prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, zavřené oči;  

F= 2,55127 p= 0,079384; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže chodidla, A - 

po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla, D - 2. 

měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 23. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před masáží chodidla, po masáži 

chodidla, při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, 

otevřené oči;  F= 1,8110, p= 0,172090; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Obrázek 24. Porovnání parametru VELOCITY změřeného před masáží chodidla, po masáži 

chodidla, při prvním měření bez masáže chodidla a při druhém měření bez masáže chodidla, pěna, 

zavřené oči;  F= 7,8399 p= 0,000811; KAT - kategorie měření, B - před aplikací hluboké masáže 

chodidla, A - po aplikaci hluboké masáže chodidla, C – 1. měření bez aplikace hluboké masáže 

chodidla, D - 2. měření bez aplikace hluboké masáže chodidla 
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Shrnutí nálezu: 

Grafy pro každý parametr představují interval spolehlivosti. Sledujeme tak jejich eventuelní 

průnik. Signifikantní změnu prokazují parametry LENGTH (p= 0,000811) a VELOCITY (p= 

0,000811) měřené na pěně se zavřenýma očima (Obrázek 20 a Obrázek 24). Ostatní parametry tuto 

změnu neprokázaly. 

 

 

5.2.1 Testování hypotéz 

 

 

Pro testování hypotéz byla použita analýza ANOVA při opakovaných měřeních a F-test. Jako 

hladina významnosti byla určena hodnota p < 0,05.  

 

Hypotéza 1 

Výsledky testování hypotézy 1 přináší Tabulka 10. 

 

 

Parametr Podložka Zraková 

kontrola 

F hodnota p 

LENGTH Pevná podložka Otevřené oči 0,6734 0,427870 

AREA Pevná podložka Otevřené oči 0,01254 0,912682 

VELOCITY Pevná podložka Otevřené oči 0,6734 0,427870 

LENGHTH Pevná podložka Zavřené oči 1,32949 0,271346 

AREA Pevná podložka Zavřené oči 0,02037 0,888873 

VELOCITY Pevná podložka Zavřené oči 1,32949 0,271346 

LENGTH Pěna Otevřené oči 1,85742 0,197951 

AREA Pěna Otevřené oči 0,21622 0,650258 

VELOCITY Pěna Otevřené oči 1,85742 0,197951 

LENGHTH Pěna Zavřené oči 9,2077 0,010381 

AREA Pěna Zavřené oči 3,17374 0,100134 

VELOCITY Pěna Zavřené oči 9,2077 0,010381 

 

Tabulka 10. Výsledky testování hypotézy 1, posturografické měření před a po aplikaci hluboké 

masáže chodidla, červeně označena statisticky významná hodnota 
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Hypotéza 2 

Výsledky testování hypotézy 2 přináší Tabulka 11. 

 

 

Parametr Podložka Zraková 

kontrola 

F hodnota p 

LENGTH Pevná podložka Otevřené oči 0,4336 0,730924 

AREA Pevná podložka Otevřené oči 0,0747   0,973009 

VELOCITY Pevná podložka Otevřené oči 0,4336 0,730924 

LENGTH Pevná podložka Zavřené oči 0,95515 0,429829 

AREA Pevná podložka Zavřené oči 0,42695 0,735487 

VELOCITY Pevná podložka Zavřené oči 0,95515 0,429829 

LENGTH Pěna Otevřené oči 1,8110 0,172090 

AREA Pěna Otevřené oči 0,61462 0,612196 

VELOCITY Pěna Otevřené oči 1,8110 0,172090 

LENGTH Pěna Zavřené oči 7,8399 0,000811 

AREA Pěna Zavřené oči 2,55127 0,079384 

VELOCITY Pěna Zavřené oči 7,8399 0,000811 

 

Tabulka 11. Výsledky testování hypotézy 2, posturografické měření před a po aplikaci hluboké 

masáže chodidla a posturografické měření bez aplikace hluboké masáže chodidla, červeně označena 

statisticky významná hodnota 

 

Shrnutí testování hypotéz: 

Hypotéza 1 

H0: zamítáme 

HA: přijímáme 

 

Hypotéza 2 

H0: zamítáme 

HA: přijímáme 
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6 DISKUSE 

 

 

Termín posturální stabilita je dnes ve fyzioterapii běžně používaný. Vzpřímené držení těla je 

základní požadavek pro optimální posturální funkci i pro pohyb. Má tři hlavní složky - senzorickou, 

řídící a výkonnou (Vařeka, 2002a). Posturální stability je tedy dosaženo integrací a koordinací více 

tělesných systémů (Mancini & Horak, 2010). Senzorickou složku představují především zrak, 

propriocepce a vestibulární systém (Abrahamová & Hlavačka, 2008). Horak (2006) uvádí 

procentuální zastoupení jejich vlivů následující: 10 % zrak, 20 % vestibulární systém a 70 % 

propriocepce. Největším zdrojem proprioceptivního vnímání z celého těla tvoří fasciální tkáně, 

které se tak významně podílí na tzv. aferentním setu, který je zcela zásadní pro řízení svalové 

činnosti (Čech in Tlapák, 2011). Senzorické informace přicházejí do CNS z receptorů podávajících 

zprávy ze zevního i vnitřního prostředí, které se porovnávají s informacemi obsaženými v paměti a 

používají se k řízení stability těla. Většina těchto impulzů je zpracována na periferní úrovni 

prostřednictvím zpětných vazeb a servomechanismů. Část informací se dostává cestou zadních 

provazců do CNS do oblasti korových center a do mozečku (Vrabec et al., 2002).  

V naší pilotní studii jsme vycházeli z teoretických znalostí vlivu somatosenzorické 

informace z chodidla na řízení posturální stability a schopnosti vzpřímeného stoje. Již několik 

vědeckých studií se zabývalo efektem různých podnětů aplikovaných na plosku nohy na posturální 

stabilitu (Vaillant et al., 2008). Změnit somatosenzorickou informaci z chodidla se snažili pomocí 

podchlazení (Magnusson et al., 1990), anenestezie (Thoumie & Do, 1996), ischemické blokády 

(Fitzpatrick et al., 1994) či vibrace nebo jiné stimulace plosky nohy (Kavounoudias et al., 1998; 

Preszner-Domjan et al., 2011; Vaillant et al., 2008). Všechny tyto studie uvádí určitý vliv stimulace 

zevním podnětem na posturální stabilitu. Při zjišťování efektu hluboké masáže chodidla na stabilitu 

stoje jsme vycházeli ze studie autorů Preszner-Domjan et al. (2011), kteří zkoumali vliv stimulace 

plosky na posturální stabilitu u zdravých probandů po znecitlivění plosky nohy. Ke stimulaci 

využili desku se špičatými hroty a manuální masáž chodidla. Deska s hroty se umístila na pevnou 

posturografickou plošinu a v dalším testu zároveň na pěnu. Manuální stimulace chodidla probíhala 

10 minut a byla prováděna dvěma terapeuty zároveň. Měření probíhalo se zavřenýma a otevřenýma 

očima. Ve výsledcích došli k závěru, že po manuální stimulaci chodidla došlo při měření na pevné 

podložce s vyloučením zraku ke snížení délky trajektorie COP. Stejné výsledky se prokázaly i při 

stimulaci pomocí desky s hroty, ale pokud byla umístěná na pevné podložce. Rovněž studie autorů 

Vaillant et al. (2008) prokázala vliv masáže chodidla a mobilizace drobných kloubů nohy na 

posturální stabilitu. Při vyloučení zrakové kontroly došlo k signifikantně rychlejší a pohotovější 
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reaktivaci posturální kontroly. Výsledky dosavadních studií, v nichž se jejich autoři zaměřili na 

ovlivnění plosky nohy, ukazují vliv na udržování posturální stability. K určitému zlepšení stability 

došlo většinou jen v nějaké specifické měřené situaci (otevřené/zavřené oči, pěnová/pevná 

podložka). Důležitým faktorem je to, že většina  těchto studií byla prováděna na skupině zdravých 

probandů. 

  Naše práce je zaměřena na zjištění vlivu hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u 

pacientů se spinocerebelární ataxií (SCA). Podle naší rešerše nebyla nalezena žádná experimentální 

studie, která by se zabývala vlivem stimulace nohy na posturální stabilitu u pacientů s tímto 

onemocněním. Výsledky naší studie tedy přinesly pilotní informace o tom, jak tento specificky 

aplikovaný podnět ovlivňuje posturální stabilitu u úzké skupiny pacientů, která trpí zhoršenou 

stabilitou stoje vlivem kombinované poruchy mozečkové a na úrovni aferentních drah. 

Při měření na pěně se zavřenýma očima došlo po aplikaci masáže chodidla u každého 

probanda ke snížení hodnot všech parametrů. Měření na pěně s otevřenýma očima přineslo 

výsledky, kdy kromě jednoho pacienta došlo u všech rovněž ke snížení hodnot sledovaných 

parametrů. Vzhledem k malému počtu pacientů a relativně malým rozdílům naměřených hodnot se 

signifikantní rozdíl mezi hodnotami naměřenými před a po aplikaci hluboké masáže podařil 

prokázat jen u parametrů LENGTH (0,010381, p < 0,05) a VELOCITY (0,010381, p < 0,05) 

měřených na pěně se zavřenýma očima. Měření na pevné podložce se zavřenýma i otevřenýma 

očima před a po aplikaci masáže přineslo větší variabilitu výsledků než na pěně. U každého 

pacienta s výjimkou jednoho došlo ke zhoršení minimálně jednoho ze sledovaných parametrů. 

Měření s vyloučením zraku ukázalo po masáži zhoršení u třech pacientů u parametru AREA, jinak 

se hodnoty zlepšily, ale výsledek se neprokázal statisticky významný. Výsledky měření bez masáže 

jsou více variabilní, než výsledky naměřené před a po masáži. Rozdíl mezi dvěma měřeními bez 

masáže neprokazuje žádnou signifikantní změnu a význam ve smyslu zhoršení či zlepšení u 

nějakého ze sledovaných parametrů. Rozdíl mezi skupinou měření s masáží chodidla a mezi 

skupinou bez masáže přinesl signifikantně významný výsledek ve prospěch skupiny měření 

s masáží u parametru LENGTH (0,000811, p < 0,05) a VELOCITY(0,000811, p <0,05). Hodnota p 

je stejná jak pro parametr VELOCITY, tak pro parametr LENGTH, protože tyto parametry jsou na 

sobě závislé. Hodnota parametru VELOCITY se vypočítala jako podíl hodnoty LENGTH a dobou 

jednotlivého testu (52 vteřin).  

Naše výsledky ukazují, že se posturální stabilita zlepšila při vyloučení zrakové kontroly a na 

pěnové podložce. Tento fakt odpovídá i subjektivnímu hodnocení pacientů, kteří uváděli pocit 

zlepšení stability právě při měření na pěně s vyloučením zraku. Domníváme se, že ke zlepšení 
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posturální stability v této měřené situaci mohlo dojít z toho důvodu, že jsme podpořili aferentaci 

z plosky nohy, a zlepšili tak kvalitu informace z periferie do CNS. U pacientů s SCA se kromě 

postižení mozečkových funkcí ve většině případů objevuje také periferní senzorická dysfunkce 

(Bird, 2011). Tělo se tedy ve chvíli, kdy stojí na pěnové podložce, chová více nestabilně než na 

pevné podložce. Díky manuálnímu zásahu na plosce nohy a zkvalitnění somatosenzorické 

informace z plosky nohy mu dáme šanci se s touto vzniklou nestabilní situací lépe vyrovnat. 

K tomuto závěru dochází ve své studii i Preszner-Domjan et al. (2011).  

Pokud srovnáme výsledky našeho měření s výsledky již zmíněných studií, tak autoři 

Preszner-Domjan et al. (2011) i Vaillant et al. (2008) rovněž prezentují signifikantní zlepšení 

sledovaných parametrů při měření bez zrakové kontroly. Můžeme tedy předpokládat, že při 

stimulaci chodidla dochází k účinné aktivaci plantárních mechanoceptorů, což kompenzuje absenci 

zrakové kontroly. Při vyloučení zrakové kontroly se tedy podle nás i skupiny autorů Preszner-

Domjan et al. (2011) informace z chodidel stává dominantní pro dosažení posturální stability. 

Zároveň se domníváme, že to, že jsme neprokázaly efekt masáže chodidla při zrakové kontrole, 

může být způsobeno tím, že při otevřených očích tělo pro udržení stability využívá přesné vizuální a 

vestibulární vstupy a somatosenzorická informace z plosky nohy je v tu spíše v pozadí. 

Dalším možným důvodem zlepšení posturální stability na pěnové podložce s vyloučením 

zraku po masáži, je prosté opakovaní vyšetření, vliv adaptace či role motorického učení.  

Limitujícím faktorem této práce je bezesporu malý výběr pacientů. To je dáno zejména tím, 

že se nejedná o diagnózu s četným výskytem v populaci. Pacienti, kteří nebyli schopni 

samostatného stoje na posturografické plošině po celou dobu měření, museli být z výzkumu 

vyřazeni. Informace z této pilotní studie potvrzují důvodnost rozšíření skupiny probandů pro 

zvýšení statické významnosti. Tento výzkum se nezabýval efektem masáže z dlouhodobého 

hlediska, což by se mohlo stát předmětem zkoumání v budoucnu.  
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7 ZÁVĚR 

 

 

V naší práci jsme hodnotili posturální stabilitu po aplikaci hluboké masáže chodidla u sedmi 

pacientů s diagnostikovanou spinocerebelární ataxií. Měření bylo provedeno před a po masáži na 

posturografu na pevné a pěnové podložce s vizuální kontrolou a bez ní. Naší studií jsme navázali na 

podobný výzkum, který byl prováděn na zdravých probandech. Významné výsledky přineslo 

měření na pěnové podložce s vyloučením zraku, kdy po aplikaci masáže došlo ke snížení hodnot 

všech sledovaných parametrů. Signifikantní význam se ukázal pouze u parametru LENGTH a 

VELOCITY. Při měření na pěně s kontrolou zraku s výjimkou jednoho pacienta došlo u všech 

probandů ke snížení hodnot sledovaných parametrů. Nicméně se nepodařilo prokázat signifikantní 

výsledek. Měření na pevné podložce se zavřenýma i otevřenýma očima před a po aplikaci masáže 

přineslo větší variabilitu výsledků než na pěně, kdy u každého pacienta kromě jednoho došlo ke 

zhoršení minimálně jednoho ze sledovaných parametrů.  

Výsledky měření před a po masáži chodidla jsme srovnali s měřením bez aplikace masáže 

chodidla. Výsledky měření bez aplikace masáže jsou více variabilní než výsledky naměřené před a 

po masáži. Rozdíl mezi dvěma měřeními bez masáže neprokazuje žádnou signifikantní změnu a 

význam ve smyslu zhoršení či zlepšení u nějakého ze sledovaných parametrů.  

Z naší experimentální studie vyplývá, že po aplikaci hluboké masáže chodidla došlo k 

signifikantnímu zlepšení měřených hodnot posturografie na pěnové podložce s vyloučením zraku. 

Tento fakt odpovídá i subjektivnímu hodnocení pacientů, kteří uváděli pocit zlepšení právě při 

měření na pěně s vyloučením zraku. Posturální stabilita měřená na posturografu se tedy u pacientů s 

SCA signifikantně zlepšila po aplikaci hluboké masáže chodidla alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. Zároveň se prokázal signifikantní rozdíl mezi měřením před a po hluboké masáži 

chodidla a měřením bez aplikace masáže opět alespoň v jednom ze sledovaných parametrů. 
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8 SOUHRN 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u 

pacientů se spinocerebelární ataxií. Práce obsahuje kapitoly o posturální stabilitě, o funkci nohy 

v rámci řízení posturální stability, dále o spinocerebelární ataxii a její diagnostice, klinických 

příznacích a možnostech léčby.  Výzkumu se účastnilo sedm pacientů, kteří byli diagnostikování 

jako SCA, přičemž u dvou pacientů byl genetickými testy potvrzen přesný typ SCA. Hluboká 

masáž byla aplikována do měkkých tkání chodidla zejména v oblasti tříbodové opory. Měření 

probíhalo na posturografu před a po aplikaci masáže chodidla. Vybrané parametry byly hodnoceny 

při stoji na pevné a pěnové podložce a se zavřenýma a otevřenýma očima. Získané výsledky byly 

srovnány s výsledky dvou měření, které proběhly v jiný den bez aplikace masáže. Aplikace masáže 

chodidla přinesla signifikantní zlepšení u dvou sledovaných parametrů ve stoji na pěnové podložce 

při zavřených očích. Výsledky měření bez aplikace masáže byly variabilní a neprokázaly zhoršení 

či zlepšení sledovaných parametrů. Z výsledků studie vyplývá, že došlo k signifikantnímu zlepšení 

posturální stability u pacientů s SCA po aplikaci hluboké masáže chodidla alespoň v jednom ze 

sledovaných parametrů.   
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9 SUMMARY 

 

 

The aim of diploma thesis was to investigate the influence of deep foot massage on the postural 

stability in patients with spinocerebellar ataxia. The work includes chapters on postural stability of 

the foot under the control of postural stability, as well as the spinocerebellar ataxia and its 

diagnosis, clinical symptoms and treatment options. The research included seven patients who were 

diagnosed as SCA, while exact type of SCA was confirmed in two patients by  genetic testing.  

Deep foot massage was applied to the soft tissue especially in zone of contact with the ground. 

Measurement was performed on posturograph before and after applying of foot massage. Selected 

parameters were evaluated when standing on firm and foam pad with closed and open eyes. The 

results were compared with the results of the two measurements, which took place on another day 

without the application of massage. Application of foot massage  yielded a significant improvement 

in the two studied parameters in standing on a foam backing with closed eyes. Results without the 

application of massage were variable and did not show any significant importance in terms of 

deterioration or improvement in any of the monitored parameters. The results of the study indicated  

a significant improvement in postural stability in patients with SCA after deep foot massage in at 

least one of the parameters. 
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