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Abstrakt 

Kvalita senzorické informace, která je nezbytná pro rovnováhu a posturální 

stabilitu, se věkem mění. S tím souvisí narůstající počet úrazů často vzniklých 

následkem pádu u starších osob. Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku 

vlivu věku na posturální stabilitu, a to zejména při různých pozicích krční páteře. 

V přehledu poznatků týkajících se kontroly rovnováhy stoje, role zraku, vestibulárního 

a somatosenzorického systému je shrnut vliv statických a dynamických pohybů krční 

páteře na posturální kontrolu. V rámci experimentální části bylo provedeno 

posturografické vyšetření stability stoje u dvou věkových skupin zdravých osob. 

Měřením vzpřímené pozice hlavy, extenze krční páteře a jejich dynamických pohybů 

v sagitální rovině byl objektivizován destabilizující efekt pomocí průměrné rychlosti 

výchylek průmětu těžiště těla do opěrné baze. Extenze krční páteře zvyšuje obtížnost 

vykonávání určitých posturografických testů a je využívána u neodkrytých 

kompenzovaných deficitů rovnováhy. Tato neobvyklá pozice způsobuje pády u starších 

lidí. V rámci vyšetření dynamických pohybu je předpokládán destabilizující efekt se 

zvyšující rychlosti předozadních pohybu krční páteře. Kontrola rovnováhy a orientace 

hlavy v prostoru mohou využívat odlišné senzorické vstupy a různé strategie v průběhu 

jejího pohybů o různé rychlosti, a to se může lišit i v rámci různých věkových skupin. 
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Abstract 

The quality of sensory information which is necessary for balance and postural 

stability is changing throughout aging. It is closely related to increasing cases of injury 

caused by fall of elderly people. The aim of the diploma thesis is to explain the effect of 

age to the postural stability especially during varied cervical spine positions. The 

theoretical part of the thesis deals with a control of balance, role of vision, vestibular 

and somatosensory system, influence of static and dynamic movements of cervical 

spine to postural control. Within the experimental part we carried out a 

posturographic examination of standing stability in two groups of healthy people 

varying age. The destabilization effect was objectify by measurement of the average 

velocity of center of pressure during upright head position, extension of cervical spine 

and theirs dynamic movements in sagittal plane. The extension of cervical spine 

increases difficulty of performance certain posturographic tests and it is used in 

unrevealed compensated deficits of stability. This unusual position causes falls in elder 

people. Destabilization effect is expected within increasing speed of the sagittal 

movement of the cervical spine during examination of dynamic locomotion. Control of 

stability and head orientation might be used for different sensory inputs and diverse 

strategies within head movements with different speed and it can differ also within 

various age groups.  
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SEZNAM ZKRATEK 

   

AP  anteroposteriorní směr 

CCR Cervicocollic reflex cervikokolický reflex 

CNS Cetral nervous system centrální nervový systém 

COG Center of gravity průmět společného těžiště těla do 
roviny opěrné báze 

COM 
COP 

Center of mass 
Center of pressure 

těžiště těla 
působiště tlakové síly těžiště těla 

COPv Celocity of center of pressur rychlost výchylek COP  

Cp  krční páteř 

Ec Eyes close zavřené oči 

Eo Eyes open otevřené oči 

Ex  extenze 

FLM fasciculus longitudinalis medialis   

ML  mediolaterální směr 

m musculus sval 

N  neutrální pozice 

SA Sway area  plocha výchylek 

SEM  standardní chyba průměru 

v Velocity rychlost 

VCR Vestibulocollic reflex vestibulokolický reflex 

VOR Vestibulo-ocular reflex vestibulookulární reflex 

VSR Vestibulospinal reflex vestibulospinální reflex 
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ÚVOD 

Rovnováha stoje a chůze je nezbytná pro většinu každodenních činností. 

Problémy spojené s poruchami rovnováhy se objevují přibližně u 25 % lidí. Podle studie 

Yardley et al.(1998) jeden z pěti pracujících obyvatel ve věku od 18 do 64 let má během 

posledního měsíce poruchu stability nebo závrať. Ve věku 70 let mělo 29 – 36% osob 

problém s rovnováhou. V populaci seniorů s věkem nad 88 – 90 let se toto číslo zvyšuje 

na 45 – 51%. Poruchy stability přispívají k počtu pádu v populaci starších osob a tím ke 

zvýšenému riziku fraktur. U starších osob je velká část zlomenin zapříčiněna pádem, 

jedná se nejčastěji o frakturu proximálního femuru.  Následkem toho dochází ke 

komplikacím, které mají sociální i ekonomické důsledky (Hoza et al., 2008).  

Řada studií prokázala vyšší hustotu svalových receptorů v oblasti krku, které hrájí 

významnou roli při řízení rovnováhy. Cervikální a vestibulární reflexy se podílejí na 

stabilizaci a umístění hlavy (Guez, 1991). Poruchy rovnováhy je možné objektivizovat 

pomocí silových plošin, které snímají působiště tlakové síly těžiště těla (centre of 

pressure, COP). Některé studie prokázaly zvýšení výchylek COP následkem stáří 

(Abrahamová, Hlavačka, 2008). Řízení je multisenzorický proces, na kterém participují 

tři systémy: somatosenzorický, vizuální a vestibulární. Pokud je jeden z těchto systému 

narušen, tak tyto odlišné podmínky mohou negativně ovlivnit kontrolu rovnováhy. 

Snížení funkce těchto systému bylo na základě výsledku několika studíí prokázáno 

Rauch et al., 2001). Tyto výsledky poukazují na možnou příčinu pádu související 

s držením těla se zakloněnou hlavou (Sheldon, 1960). Pozice krční páteře v záklonu se 

objevuje v mnoha běžných denních činnostech. Studie zjistili zvýšení posturálních 

výchylek během extenze hlavy u mladých lidí (Jackson, Epstein, 1991; Vuillerme, 

Rougier, 2004). Výsledky autorů Jackson a De l´Aune (1996) prokázali, že pozice hlavy 

v záklonu se zdá být náročnějším posturálním úkolem pro osoby vyššího věku ve 

srovnání s mladšími jedinci. Z výpočtu míry pravděpodobnosti, bylo zjištěno, že riziko 

pádu je 46 krát větší, pokud je jedinec starší více než 58 let. Pokud je osoba starší než 

58 let, riziko pádu je ještě 8 krát větší při extenzi krční páteře. Experimentální část této 

práce se zabývá vlivem pozic a pohybů krční páteře na posturální kontrolu a tento 

efekt porovnává u dvou věkových skupin. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ  

Tato práce shrnuje poznatky týkající se řízení posturální stability a její změny 

způsobené stárnutím. Posturální rovnováha a orientace jsou hlavní funkce posturálního 

chování zahrnující aktivní podporu hlavy a trupu vůči gravitaci a zevnímu prostředí. 

Prostorová orientace vzniká na základě interpretace konvergentních informací ze 

somatosenzorického, vestibulárního a vizuálního systému. Kontrola rovnováhy je 

zajišťěna posturálními strategiemi, které udržují těžiště těla nad opěrnou bazí během 

pohybů nebo při působení zevních sil. Anticipující posturální nastavení před volním 

pohybem končetin slouží k udržení posturální stability a tedy kompenzaci destabilizační 

síly spojené s pohybem končetin. Kontrola držení těla zahrnuje mnoho zásadních 

fyziologických systémů, které mohou být ovlivněny patologií (Horak, 2006). Kontrola 

rovnováhy byla považována za soubor několika reflexů, které vyvolávají rovnovážné 

reakce na základě vizuálních, somatosenzorických nebo vestibulárních spouštěcích 

mechanizmů (Magnus, 1924). Předpokládalo se jedno nebo několik center rovnováhy 

v centrálním nervovém sytému (CNS), které jsou za kontrolu rovnováhy zodpovědné. 

Tento jednoduchý pohled na rovnovážný systém může částečně vysvětlit omezené 

schopnosti přesného posouzení rizik pádů, zlepšení rovnováhy a redukci pádů (Bloem 

et al., 2001). Balance není pouze pozice, ale je to prostor určený velikostí opěrné báze, 

svalovou silou a senzorickými informacemi, která jsou schopné rozpoznat jejich 

omezení (Horak, 2006).  

1.1 Kontrola rovnováhy stoje 

Stejně jako je důležité zmínit kompenzační strategie, které jedinci používají pro 

každodenní činnosti navzdory jejich postižení. Je důležité si uvědomit normální 

strategie, které CNS používá pro kontrolu rovnováhy. Další přístup k pochopení 

posturální kontroly vyžaduje zvážení mnoha fyziologických systémů, které vytváří 

osobám bezpečný a účinný základ schopnosti stát, chodit a interagovat s prostředím. 

Pochopení těchto systémů a jejich odlišného přispívání k posturální kontrole nám 

umožňuje systematicky analyzovat jednotlivé poruchy rovnováhy. Tato analýza může 

předpovědět specifickou souvislost instability, ve které je jedinec ohrožen pádem. 

Například osoba, která není schopna využívat vestibulární informace, bude ohrožena 
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pádem ve tmě na nestabilním povrchu. Zatímco jedinec, který vyžaduje krokovou 

strategii k ovládání rovnováhy, bude nestabilní při stoji s nohama na místě (Runge et 

al., 1999). 

Lidé vyššího věku s poruchami rovnováhy trpí vícečetným poškozením, jako je 

ztráta multisenzorické funkce, svalové oslabení, ortopedické omezení a kognitivní 

postižení (Lord et al., 1994; Tinetti et al., 1995). Tato oslabení mohou vést ke ztrátě 

soběstačnosti, např. schopnosti samostatné bipedální lokomoce, sestup a výstup 

schodů, samostatného příjmu potravin či oblékání. Pokud se některé oslabení 

vyskytuje samostatně, nemusí vést ke ztrátě této funkce. Jedinci s částečným 

oslabením mají mnohem lepší funkce ostatních systému, to je ovšem závislé na typu 

oslabení a strategiích, které jsou využity, aby dané oslabení kompenzovaly, např. 

jedinec může senzorickou ztrátu v oblasti chodidel kompenzovat zvýšenou závislostí na 

vizuální informaci (Horak, Hlavacka, 2001). Omezení senzorických funkcí může být 

kompenzováno lehkým dotykem hole nebo chodítka, aby byla udržena stabilita ve tmě 

(Dickstein et al., 2003), to se může stát překážkou, pokud je potřeba ukročit do strany 

k udržení rovnováhy při reakci na posturální rozrušení (Zettel et al., 2002). 

V průběhu stoje jsou pro návrat těla do rovnovážné pozice využívány nejčastěji 

tři hlavní pohybové strategie, senzorická strategie a strategie při biomechanickém 

omezení. Odpovědi vybraných strategií závisí nejen na vlastnostech vnějšího 

posturálního přemístění, ale i na individuálním očekávání, úmyslu a předchozích 

zkušenostech. Dvě z pohybových strategií umožňují udržet chodidla na místě a další 

strategií je možno změnit opěrnou bázi úkrokem nebo úchopem (McIlroy, Maki, 1996). 

Při malém množství výchylek během stoje na pevném povrchu je využívána 

kotníková strategie, při níž je pohyb těla podobný obrácenému kyvadlu. Při stoji na 

úzkém či poddajném povrchu, který neumožní adekvátní točivý moment kotníku nebo 

při rychlém přemístění těžiště těla, je využívána kyčelní strategie, u níž se uplatňuje 

točivý moment kyčlí pro rychlý pohyb těžiště těla (Maki et al., 1999). Během chůze je 

pro zajištění rovnováhy využit nejčastěji úkrok. Při udržení chodidel na podložce je 

bezvýznamný. Pokud se jedinec vychýlí v odpovědi na vnější rozrušení, pokusí se 

točivým momentem kotníků nejprve vrátit těžiště těla do počáteční pozice. Osoby 

vyššího věku s rizikem pádu mají větší tendenci využití kyčelní strategie, úkroku a 
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přichycení. Mladí jedinci a osoby s nízkým rizikem pádu pro zajištění stability využívají 

strategii kotníkovou (Magnusson et al., 1990).  

Kontrola těžiště těla vzhledem k opěrné bázi je důležitým biomechanickým 

prvkem  kontroly rovnováhy. Rovnováha je jakýmkoliv omezením v rozsahu, velikosti, 

bolesti, síle nebo kontrole nohou ovlivněna (Tinetti et al., 1988).  

1.2 Role zraku, vestibulárního a somatosenzorického systému 

v posturální kontrole 

Informace z vestibulárního, somatosenzorického a zrakového systému, musí být 

v CNS vnímána a integrována jako komplexní senzorická informace. Každý z těchto 

systémů musí vyhodnotit vzájemnou závislost vzhledem ke změně zevního prostředí. 

Klidný stoj na pevné opěrné bázi a v dobře osvětleném prostředí je u zdravých jedinců 

závislý z 10% na vestibulárním aparátu, 20% na zraku a 70% na somatosenzorické 

informaci. Pokud je stoj ovlivněn nestabilním povrchem, posturální kontrola zvyšuje 

vliv vestibulárních a vizuálních informacím a zároveň klesá závislost na 

somatosenzorických informacích (Horak, 2006). 

1.2.1 Zrak 

Zrak má významnou roli v kontrole stability stoje. Poskytuje informace CNS o 

pohybu detekovaném vestibulárním systémem a nepřetržitě aktualizuje informace 

týkající se vzájemného vztahu pohybu a pozice segmentů těla ve vztahu k prostředí. 

Pokud oči neposílají přesné informace (kvůli špatnému zraku, binokulární 

nedostatečnosti, atd.), je pro CNS velmi obtížné získat přesný obraz okolí a dochází ke 

snížení funkce posturální stability. Absence zrakové kontroly zvýší posturální výchylky o 

20 – 70% (Magnusson et al., 1990; Paulus et al., 1984; Lord, Ward, 1994). Pohybující se 

zorné pole může vyvolat silný vjem vlastního pohybu a tyto mylné vizuální podněty 

vyvolávají výrazné zvýšení výchylek těžiště těla (Lee, Lishman, 1975). Lord et al. (2000) 

provnávali různé zkoušky vnímání vzdálenosti a stereopse (míra vnímání hloubky) a 

nezjistili závislost testů na zvýšení posturálních výchylek u lidí vyššího věku. Výsledky 

naznačily, že přesné vnímání vizuálních podnětů a hloubky hraje důležitou roli při 

poskytování vizuálních informací pro stabilitu těla vzhledem k jeho okolí (Lord, 2006). 
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1.2.2 Vestibulární systém 

Vestibulární systém se dělí na centrální a periferní. Jeho činnost se zřídka dostává 

do povědomí naší mysli, a přesto funkce tohoto systému může být rozhodující pro 

kvalitu života. Ve věku 75 let se závratě a nerovnováha staly nejčastějším důvodem 

vyhledání lékařské pomoci. Závrať je nejčastější symptomatickou stížností pacientů s 

poruchou vestibulárního systému (Purves et al., 2007). Významnou odpovědí 

vestibulárních signálů jsou reflexní reakce. Nevědomé přemístění našich očí je rychle 

vyrovnáno aktivním či pasivním pohybem hlavy, proto vizuální pohled zůstává stabilní. 

Vestibulární systém spolu s dalšími informacemi zahrnující zrak a propriocepci 

z hluboko uložených svalů krku poskytuje významnou informaci o pozici hlavy v 

prostoru. Tento systém umožňuje přesnou detekci pozice hlavy ve vztahu k tělu a má 

významný přínos pro posturální stabilitu (Armstrong et al., 2008). 

1.2.2.1 Periferní vestibulární systém 

Vestibulární systém je společně se sluchovým aparátem uložen a chráněn v 

kostěném labyrintu spánkové kosti. Obsahuje tři na sebe kolmé blanité polokruhovité 

kanálky detekující rotační a lineární zrychlení prostřednictvím dvou blanitých váčků 

utrikulu a sakulu skrze otolitové makuly (Králíček, 2011). 

Vestibulární vláskové buňky 

Existuje pět druhů senzorických epitelů ve vestibulární části vnitřního ucha. 

Sluchové a vestibulární vláskové buňky jsou podobné ve svém strukturálním základu a 

funkci. Oba typy jsou polarizovatelné vláskové svazky, ale vestibulární vláskové buňky 

udržují kinocilium po celý život. Vychýlení svazku ve směru jeho vyššího konce způsobí 

depolarizaci a zvyšuje uvolňování neurotransmiterů. Vychýlení svazku v opačném 

směru způsobuje hyperpolarizaci vláskové buňky a má za následek nižší frekvenci 

akčního potenciálu postsynaptického aferentního neuronu. Uktrikulus každého člověka 

obsahuje přibližně 33000 vláskových buněk, sakulus 19000 vlasových buněk a každá ze 

šesti ampul polokruhovitých kanálků obsahuje asi 8000 vláskových buněk.  
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Obrázek 1. Řez vestibulární vláskovou buňkou. 

Smyslové orgány, ve kterých jsou tyto vláskové buňky umístěny, se signifikantně 

liší v rozsahu frekvencí, na které reagují. Kochlea snímá frekvence od 20 Hz do 20 kHz, 

zatímco vestibulární detektory musí vycítit zrychlení hlavy, což jsou mnohem pomalejší 

pohyby a mají mnohem nižší frekvence. Pravidelně zachovaná „palba“ nervových 

impulzů je významnou vlastností jednoho typu aferentních vestibulárních neuronů. 

Ovšem některé vestibulární aferentní signály vysílají nepravidelné série impulzů a jiné 

zase krátké „salvy“ impulsů (Purves et al., 2007). 

Struktura a funkce otolitového orgánu 

Přemístění a lineární zrychlení hlavy, vyvolané jejím nakloněním nebo 

translačními pohyby, jsou detekovány utrikulem a sakulem. Senzorický epitel zde tvoří 

makula obsahující vláskové buňky spolu s podpůrnými buňkami. Pokud je hlava ve 

vzpřímené poloze, tak vláskové buňky utrikulu jsou v horizontální rovině, zatímco 

většina senzorického epitelu sakulu je téměř v rovině vertikální. 

Oba orgány se označují jako detektory otolitů, protože svazky vlásků jejich 

senzorického epitelu jsou zanořené do gelatinózní acelulární otolitické membrány 

složené z tisíců krystalků uhličitanu vápenatého zvané otokonie. Hmota otolitů 

v utrikulu, v sakulu a v kupulách horizontálního, předního a zadní polokruhovitého 

kanálku mají významný vliv, protože pomáhají přenášet pohyb hlavy prostřednictvím 

sil, které vychylují svazky vláskových buněk (Ganong, 2005). 
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Pohyby hmoty otolitů podléhá gravitaci. Když se otolity vzdálí od klidové pozice, 

vychylují tím svazky vlásků pod otolitovou membránou. Výchylka mění tvorbu 

nervových impulsů, které mozek interpretuje, a tím poskytuje vjem pozice hlavy 

vzhledem ke směru gravitace. Otokonie mají vyšší hustotu, tudíž se jeví jako setrvačné 

elementy. Když je pohyb hlavy zrychlen, otokonie zaostávají za výchylkami, takže 

vychýlení vláskového svazku je označeno za lineární zrychlení hlavy (Hain et al., 2011). 

Výchylka téměř v jakémkoliv směru bude zaznamenána jako stimul, který může 

způsobit depolarizaci v určité části populace vláskových buněk každého otolitového 

orgánu. Z tohoto důvodu můžeme detekovat orientaci hlavy ve vztahu ke gravitační síle 

(Purves et al., 2007).  

Obrázek 2. Přibližně horizontálně orientovaný sakulus (vlevo), vertikálně orientovaný 

utrikulus (uprostřed) a napravo je zobrazen je příčný řez otolitovou membránou. Šipky 

označují směr polarizované vláskové buňky na každé straně strioly, která je 

specializovanou strukturou rozdělující vláskové buňky do dvou populací odlišné 

polarity. Směrová polarizace povrchů receptorů je základním principem organizace 

vestibulárního systému (Khan, Chang, 2013)  

Struktura a funkce polokruhovitých kanálků 

Tři polokruhovité kanály detekující úhlové zrychlení hlavy jsou umístěny ve třech 

na sebe kolmých rovinách. Každý polokruhovitý kanálek má vyvýšeninu zvanou 

ampula, která má vlastní vláskový senzorický epitel zvaný krista. Krista tvoří část vnitřní 

linie pokrývající výčnělek tkáně vystupující v rozšíření do lumen ampuly vyplněné 

endolymfou. Každá ampula je inervována neurony, které se připojují k vláskovým 

buňkám kristy. Svazky vláskových buněk kristy vystupují do endolymfatické tekutiny a 

adherují s gelatinózní kupulou. Kupula je umístěna jako brána lumen ampuly a je 

zavěšená nad těmito svazky vláskových buněk (Khan, Chang, 2013).  
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Obrázek 3. Depolarizace a hyperpolarizace vláskových buněk. Rychlé otáčení hlavy 

směrem doleva způsobuje depolarizaci vláskových buněk v ampule levého 

horizontálního kanálku a zvýšení salv akčních potenciálů na neuronech, které inervují 

ampulu levého horizontálního kanálku. Ta stejná levostranná rotace hlavy současně 

způsobuje hyperpolarizaci vláskových buněk pravé ampuly horizontálního kanálku a 

pokles rychlost palby akčních potenciálů v neuronech, které inervují pravý horizontální 

kanálek (Purves et al., 2007). 

1.2.2.2 Centrální vestibulární dráhy 

Těla buněk bipolárních aferentních neuronů, které inervují vláskové buňky makul 

a krist  vestibulárního labyrintu, jsou umístěny v blízkosti vnitřního zvukovodu 

vestibulárního ganglia, nazývané také Scarpovo ganglion. Centrální projekce axonů z 

vestibulárního ganglia přichází spolu s axony sluchových neuronů a vytváří osmý 

hlavový nerv, který prochází přes vnitřní zvukovod spolu s lícním nervem. Primární 

aferentní vestibulární neurony vybíhají na čtyři jádra zahrnující vestibulární jaderný 

komplex pod čtvrtou mozkovou komorou. Tento komplex obsahuje nucleus vestibularis 

lateralis neboli Deiterovo jádro, nucleus vestibularis medialis, nucleus vestibularis 

superior a nucleus inferior .  

 

Obrázek 4. Zobrazení rozložení jader vestibulárního komplexu (Králíček, 2011). 
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Laterální vestibulární jádro přijímá vstupy z utrikulu a polokruhovitých kanálků a 

hraje důležitou roli při udržování postury. Dalšími v pořadí jsou neurony, jejich axony 

vedou přes laterální vestibulospinalní trakt až do ipsilaterálního ventrálního rohu míchy 

(Purves et al., 2007). Tonická aktivace těchto neuronů má facilitovat účinky na alfa a 

gama motorické neurony, které inervují antigravitační svaly končetin. Cerebelární 

vermis a vyšší mozková centra vysílají inhibiční projekce na laterální vestibulární jádra, 

aby byl vyvážen jejich excitační vliv na antigravitační svaly. Nezměněné excitační 

projekce z Deiterova jádra u pacienta s přerušeným mozkovým kmenem nad úrovní 

nucleus vestibularis lateralis vedou k decerebrační tuhosti končetin (Králiček, 2011). 

Nucleus vestibularis medialis i nucleus vestibularis superior dostávají infotmace 

především z polokruhovitých kanálků. Neurony mediálního vestibulárního jádra vytváří 

monosynaptické spoje s motorickými neurony krční míchy a inervují svaly krční páteře. 

Tyto spoje jsou důležité při zprostředkování reflexních pohybů krku, které mají 

tendenci stabilizovat pozici hlavy v prostoru. Ostatní neurony mediálních vestibulárních 

jader a neurony nucleus vestibularis superiores se podílí na řízení vestibulookulárního 

reflexu (Khan, Chang, 2013). Axony těchto buněk o relativně velkém průměru stoupají 

přes mozkový kmen do svazku vláken s názvem fasciculus longitudinalis medialis (FLM). 

FLM každé strany mozku leží těsně pod dnem čtvrté mozkové komory v blízkosti její 

středové linie. Vlákna z vestibulárních jader inhibující alfa motoneurony běží v 

descendentní části FLM. Nucleus vestibularis inferior přijímá vstupy ze tří 

polokruhovitých kanálků, sakulu, utrikulu a vermis mozečku. Toto jádro je místem, kde 

jsou vestibulární vstupy integrovány se vstupy ze senzorických systémů a z mozečku a 

promítají se tak do vestibulospinálních a vestibuloretikulárních drah (Lee, 2013). 

1.2.2.3 Vestibulární reflexy  

Vestibulární projekce ovlivňují svalstvo posturálního systému a okulární svaly. 

Hrají úlohu při tvorbě Vestibulookulárního reflexu (VOR) a vestibulospinálního reflexu 

(VSR). Stabilizace pohledu při pohybech hlavy a zajištění jasného obrazu je umožněna 

VOR. VSR podněcuje kompenzační pohyby těla pro zajištění prostorové stabilizace 

(Hain, Hillman, 2000).  
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Vestibulooculární reflex  

VOR má za následek pohyby očí, které jsou načasovány tak, aby byly 

koordinovány s pohybem hlavy a aby fovea mohla stabilizovat retinální obrázek a na 

cokoliv zacílit. Pohyb očí jde proti pohybu hlavy při stejné rychlosti pohybu. 

Vestibulookulární reflexy se rozdělují na rotační, jež odpovídají úhlovému pohybu hlavy 

vedoucímu ke stimulaci polokruhovitých kanálků a VOR translační, který odpovídá na 

lineární pohyb těla, při němž dochází ke stimulaci otolitového orgánů (Hybášek, 2013). 

Základní dráha VOR je tříneuronový oblouk. První jsou aferentní neurony z 

vestibulárního orgánu, které jsou vysílány k dalším neuronům vestibulárního jaderného 

komplexu. Odtud vybíhají na nucleus abducens a ostatní okulomotorická jádra, jež jsou 

třetími neurony v pořadí a inervují okohybné svaly. Toto funkční spojení 

okulomotorických jader s vestibulárními jádry zajišťuje FLM (Khan, Chang, 2013). 

Rychlé pohyby při překročení rychlosti 2 Hz jsou pod kontrolou VOR, jehož latence činí 

8 – 12 ms. Stabilní obraz pro ostré vidění během pomalých pohybů je zajištěn 

reflexními ději optokinetického systému zahrnující plynulé sledovací pohyby a 

optokinetický nystagmus. Stabilizace retikulárního obrázku je pod kontrolou 

vestibulookulárních reflexů, podílejících se na kompenzačních pohybech krku (Ambler, 

Jeřábek, 2008). 

Vestibulospinální reflex  

Posturální stabilita těla vůči gravitačnímu vektoru je zajištěna VSR. Díky němu 

dochází k vyvolání pohybů svalů šíje, zad a končetin, které se pak podílí na zajištění 

rovnováhy. Kontrola rovnováhy je podřízena různým balančním strategiím a jejich 

kombinacím, jako jsou strategie kyčelní, kotníková a strategie opory (Horak,2006). VSR 

je složen ze soustavy reflexních oblouků. Informace z vestibulárního aparátu a 

z mozečku jsou do míchy přenášeny prostřednictvím vestibulospinálních drah 

skládajících se z tractus vestibulospinalis lateralis, medialis a tractus retikulospinalis. 

Tyto podněty působí excitačně na míšní extenzorové motoneurony a inhibičně na 

flexorové motoneurony. Do  vestibulospinálního laterálního traktu jsou vysílány 

především aferentní vstupy z otolitů a mozečku. Axiální svalstvo krční páteře je 

aktivováno drážděním polokruhovitých kanálků pouze skrze tractus vestibulospinalis 

medialis.  Prostřednictvím tractus retikulospinalis je zřejmě zapojena většina reflexních 
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rovnovážných pohybových reakcí, protože do tohoto traktu jsou vysílány projekce 

z jader vestibulárního komplexu a z ostatních systémů senzorických a motorických, 

které se podílejí na rovnovážných funkcích (Hain et al., 2011). 

Vestibulokolický a cervikokolický reflex 

Následujícími důležitými, ale o něco málo probádanými reflexy, jenž se podílí na 

orientaci a posturální kontrole těla, jsou reflexy vestibulokolický (dále jen VCR) a 

cervikokolický (dále jen CCR). VCR zajišťuje stabilizaci hlavy v prostoru a CCR se účastní 

na stabilizaci hlavy vzhledem k trupu. Vestibulární systém je zprostředkovatelem VCR, 

zatímco za CCR je zodpovědné protažení cervikálních svalů a dochází tak ke snížení 

amplitud pohybu hlavy ve vztahu k trupu. Trupová koordinace je zajištěna pomocí CCR, 

kdežto VCR participuje v rámci prostorové koordinace (Peng et al., 1996). Pokud se 

pohybuje hlava vůči trupu, tak funkce reflexů probíhá současně. Jestliže se trup 

pohybuje a hlava zůstává stabilní, tak CCR musí být potlačen. Posturální stabilita a její 

kontrola je podřízena zdárné transformaci v rámci dvou odlišných soustav VCR a CCR a 

na integraci těchto signálů do CNS. Je prokázáno, že VCR a CCR jsou silně pod vlivem 

informací z krčních proprioceptorů. Bohaté anatomické spoje krčních a vestibulárních 

aferentních signálů se sbíhají k jádrům vestibulárních neuronů (Armstrong et al., 2008). 

 

Obrázek 5. Znázornění neurálních spojů zúčastněných při vnímání pozice krku a 

orientace hlavy (Armstrong et al., 2008). 
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Mozeček jako hlavní příjemce aferentních informací z centrálních jader 

vestibulárního aparátu je představitelem komplexního zpětnovazebného regulačního 

systému, pomocí něhož může sledovat a koordinovat informace senzorického systému 

a modulovat odpovědi motorické. Signály z polokruhovitých kanálků přijme 

Archicerebellum. Nodulus zpracovává vstupy z otolitových orgánů a podílí se na 

nastavení délky doby VOR (Hain et al., 2011). 

1.2.3 Somatosenzorický systém (cervikální propriocepce) 

Vnímání pozice těla je primárně kontrolováno somatosenzorickým systémem, 

v němž je zahrnuto kožní čití a propriocepce. Kožní čití informuje svá nadřazená centra 

o mechanickém, tepelném a bolestivém působení na povrch těla. Propriocepce je 

povědomí o vzájemném postavení a pohybu jednotlivých částí těla. Proprioceptory 

jsou nervové zakončení v kůži, svalech, šlachách a téměř ve všech částech těla, které 

vysílají signály do CNS.  

Důležitou vlastnost zapojení proprioceptivní funkce do posturální vertikály 

objasnili Barbieri et al.(2008). Pomocí vibrace aplikované na Achillovy šlachy bylo 

sledováno odchýlení posturální vertikály v rovině sagitální, zejména tedy vychýlení 

posteriorním směrem. Autoři potvrdili hypotézu o svalovém proprioceptivním vlivu 

podílejícím se na vnímání posturální vertikály.  

Význam cervikálních svalů vzhledem k postuře byla prokázán v mnoha studiích, 

jež se zaměřovaly na působení vibrace.  Existují důkazy, že krční vibrace mohou 

zvyšovat výchylky těla, vyvolat změny pozice končetin a trupu během stoje (Bove et al., 

2002). Změna vlivu proprioceptivních informací byla zkoumána při aplikaci vibrace na 

cervikální dorzální muskulaturu. Autoři této práce zjistili intenzivnější točivý moment 

kotníkového kloubu zapříčiněný aktivitou m. soleus (Roll et al 1989). V případě studie 

kolektivu kolem Karnath (1984) byl také zkoumán efekt specifické vibrační stimulace 

cervikálních svalů na změnu vnímání orientace těla. 

1.2.3.1 Svalová vřeténka krční páteře 

Svalové vřeténko slouží jako tzv. čidlo umožňující zaregistrovat změnu svalové 

délky a také rychlost této změny. V každém vřeténku jsou ve vazivovém pouzdře 

uzavřená intrafuzální vlákna. Jedná se o modifikovaná extrafuzální vlákna kosterního 
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svalu, jehož centrální části postrádají kontraktilní elementy. Tato nekontraktibilní část 

je označována za receptorovou oblast, na níž se napojují axonální senzorické terminály 

ze spinálních ganglií (v případě svalů hlavy ncl. tractus mesencephalici n. V.). Díky 

svému paralelnímu uspořádání a vazivovému spojení k bočním stěnám extrafuzálních 

vláken umožnují detekovat změnu svalové délky. Existují dva druhy intrafuzálních 

vláken. Odlišují se na základě morfologie  a rychlosti vykazované kontrakce (Králíček, 

2011). 

Důkaz komplikovanosti svalů, kontrolujících stabilitu a pohyb krku, dokládají 

experimenty na zvířecím modelu. Na rozdíl od svalů končetin je zaznamenána zvláště v 

intertransversálních a mediotransversálních intervertebrálních svalech velmi vysoká 

koncentrace svalových vřetének uspořádaných do strukturovaných párových, 

paralelních a sériových souborů (Abrahams, 1977). 

 

Obrázek 6. Zadní a boční pohled na subokcipitální svaly krční páteře. Kapandji (1974) 

rovněž poukazuje na významnost těchto svalu v řízení a kontrole pozice hlavy. 

Ve studii zkoumající histologii svalových vláken páteře byla zaznamenána značná 

hustota svalových vřetének hluboko uložených krčních svalů zejména v oblastech 

intermediální páteře střední krční krajiny, cervikotorakálního a torakolumbálního 

přechodu. Amonoo-Kuofi (1983) ve své studii rovněž poukazuje na vysokou hustotu 

svalových vřetének hluboké vrstvy mediálního sloupce horní krční páteře v porovnání 

s její spodní částí. Rozdělení svalových vřetének často odpovídá lokalizaci 

intramuskulárních nervových kmenů (Amonoo-Kuofi, 1983). 

Subokcipitální svaly mají velmi vysokou hustotu svalových vřetének, což 

potvrzuje názor, že tyto svaly mohou působit jako senzorické elementy 

vertebrokraniálních pohybů. Studie také poukazují na vysoké koncentrace svalových 
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vřetének velmi často lokalizovaných mezi pomalými svalovými vlákny, které mohou 

souviset se specifickou funkční rolí při posturálních aktivitách (Peck et al., 1984).  

1.2.3.2 Cervikální kloubní receptory 

Studie zaměřené na výzkum kloubních receptorů v periferních kloubech u zvířat 

a v bederních fasetových kloubech u lidí potvrdily, že kloubní receptory mají doplňující 

funkci k svalovým receptorům (Yamashita et al., 1990). Mají význam zejména při 

zprostředkování pozice během extrémních pohybů nebo pokud kloub podléhá distrakci 

či kompresi. Přítomnost mechanoreceptorů ve fasetových krčních kloubech u lidí 

prokázal McLain (1994). 

1.3 Změny posturální stability vlivem stáří 

Proces stárnutí je velmi často doprovázen omezenou schopnosti samostatného 

pohybu a ztrátou rovnováhy (Woollacott, 1993). Posturální regulace závisí na integraci 

vestibulárních, somatosenzorických a vizuálních informací o pohybu těla (Woollacott, 

1993). Následkem stáří dochází ke snížení funkcí posturálního systémů a snižuje se i 

schopnost zachovat stabilní stoj (Du Pasquier et al., 2003). Pokud jsou současně 

postiženy systémy stability a reaktibility postury, můžeme tento syndrom nazvat 

multisenzorickým závraťovým syndromem. V případě projevu tohoto syndromu vlivem 

stáří je používán název presbyvertigo (Hybášek, 2013). Stárnutí je často doprovázeno 

poruchami rovnováhy nebo patologií související s věkem, např. osteoartrózy, cévní 

mozkové příhody, Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Odhaduje se, že třetina až 

polovina populace ve věku nad 65 let měla zkušenost s některými problémy spojenými 

s kontrolou rovnováhy. Vzhledem k tomu, že částečné zhoršení rovnováhy je 

způsobeno přirozeným procesem stárnutí, tak několik autorů prokázalo zvýšení 

posturálních výchylek těla v souvislosti s věkem (Manchester et al., 1989, Fujita et al. 

2005). Znalost vlivu věku na stabilitu stoje umožňuje rozlišit fyziologické stárnutí od 

patologického stavu, který vede k poruchám kontroly rovnováhy (Du Pasquier et al., 

2003). 
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1.3.1 Změny v senzorickém systému 

Stárnutí je spojeno s poklesem funkce senzorického systému (Du Pasquier et al. 

2003, Fransson et al. 2004). U starších osob byly nalezeny změny v 

somatosenzorickém, vestibulárním a vizuálním systému. Následkem stáří dochází k 

poklesu proprioceptivních funkcí, změnám kloubního vnímání, změně kožní citlivosti a 

zhoršení hlubokého vibračního i kloubního čití (Baloh et al., 2003). Studie často 

prokázaly ztrátu senzitivity periferního senzorického systému u starších pacientů bez 

diagnostikované nemoci, proto je považována za normální důsledek stárnutí (Horák et 

al., 1989). Integrita smyslových vstupů je důležitou součástí udržování rovnováhy. 

Deficit v jednom senzorickém vstupu je obvykle kompenzován jinými (Woollacott et al., 

1986). U seniorů s rizikem pádu je schopnost udržet rovnováhu výrazně snížena, pokud 

je ohrožen jeden senzorický vjem (Ring et al., 1988). Vliv stárnutí může být pozorován 

také v periferním a centrálním nervovém vedení, jako je zpomalení rychlosti 

vedení periferních neuronů, zvýšená latence somatosenzitivních evokovaných 

potenciálů a snížení míšní senzorické dráhové rychlosti (Dorfman, Bosley, 1979). Toto 

snížení vodivosti nervů může být příčinou zvýšené reakční doby u starších osob 

(Diganta et al., 2007). 

 

Obrázek 7. Závislost věku na rychlosti COP při otevřených a zavřených oči a stojem na 

pevné a pěnové desce (Abrahamová, Hlavačka, 2008). 
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1.3.2 Změny v muskuloskeletálním systému 

Stáří je charakteristické snížením svalové síly, objemu svalové hmoty a 

hmotnosti, ztrátou svalových vláken, změnami motorických jednotek (Porter et al., 

1995), změnou držení těla (Woodhull-McNeal, 1992) a sníženou kontrolou rovnováhy 

(Wolfson et al., 1992). S rostoucím věkem se u starších jedinců zvyšuje 

pravděpodobnost rozvoje specifických patologií, které vedou k předčasné degeneraci 

nervové a/nebo svalové a kosterní soustavy (Horak, Nashner, 1986). Zřejmé 

progresivní funkční kvantitativní změny rovnováhy související s věkem se vyskytují 

nezávisle na typických geriatrických patologických změnách (Camicioli et al., 1997). 

Neaktivní životní styl může mít také za následek změny v poměrně málo stimulovaném 

nervosvalovém systému, včetně svalové slabosti (Lord et al., 1991). Věkem podmíněné 

zhoršení senzorickomotorické funkce svalů může přispět ke zvýšení strachu a četnosti 

pádů u starších osob, s následným snížením nezávislosti (Hurley et al., 1998). Pády u 

starších osob jsou hlavní příčinou morbidity a mortality (Mosenthal  et al., 1995). 

Mnoho rizikových faktorů bylo spojeno s pády u starších osob, včetně svalové slabosti, 

užíváním některých léků, kognitivním postižením, depresí a předchozím pádem (Tinetti 

et al., 1995; Liu et al., 1995). Většina náhodných pádů ve stáří je způsobena poruchou 

balance (Sheldon, 1960). 

 Kolem páté dekády života začíná svalová síla klesat. S přibývajícími léty 

maximální rychlost pohybu rovněž klesá, svalová vlákna typu II se projevují významnou 

atrofií (Larsson et al., 1979). Zejména u proximálních svalů dolních končetin byl 

zaznamenán vliv atrofie svalových vláken a pokles maximální pevnosti následkem 

stárnutí (Larsson et al., 1978). Svalová síla je tedy důležitým faktorem ve výkonu 

rovnováhy, což potvrzuje i zjištění, že slabost svalů dolních končetin je spojena s 

posturální instabilitou u starších dospělých (Lord et al., 1991). Svalová síla kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubů je úzce spojena se ztrátou rovnováhy při náročných 

balančních testech u starších osob (Judg et al., 1995). Slabost svalů kolem kotníkových 

kloubů má za následek neschopnost vytvářet potřebné pohyby k udržení rovnováhy a 

může být příčinou dominance kyčelní strategie (Manchester et al., 1989). Souvislost 

mezi svalovou sílou a rovnováhou může být částečně vysvětlena působením pohybové 
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aktivity, která umožní udržet svalovou sílu a stimulovat rovnovážně odpovědi (Diganta 

et al., 2007). 

1.3.3 Změny vizuálního systému 

Postupujícím věkem doprovázeným generalizovaným snížením vizuálního 

systému a zhoršením vizuální kontroly dochází k posturální instabilitě a zvýšení rizika 

pádů (Lord, Menz, 2000). Ve věku 60 let je až o 30% snížen průchod světla skrze bulbus 

oculli, což způsobuje zhoršení zraku. Přesto je zrak u starších jedinců více využíván 

oproti ostatním systémům posturální kontroly. Zvýšené posturální výchylky se u 

starších jedinců opakovaně prokázaly při podmínce absence zraku (Nardone et al., 

2000). Vizuální funkce, jako je zraková ostrost, vnímání chyb vizuální vertikály a 

horizontály, kontrastní citlivosti a stereopse, mají blízký vztah na kontrolu stability ve 

stáří (Tobis et al., 1981; Lord et al., 2000). Změna propriocepce vede k obtížím s 

rovnováhou, proto se v náročných podmínkách schopnost kontroly a udržení 

rovnováhy stává obtížnější (Diganta et al., 2007). 

1.3.4 Změny vestibulárního aparátu 

Srovnání starších a mladších osob ukázala věkovou závislost snížení vestibulární 

funkce (Enrietto et al., 1999). Osoby ve věku nad 70 let mají o 40% méně senzorických 

buněk vestibulárního systému (Woollacott, 1993). Studie zabývající se 

posturografickým vyšetřením starších osob neprokázaly výrazné zhoršení posturální 

kontroly oproti mladým v případě, kdy nebyly narušeny proprioceptivní, 

somatosenzorické a vizuální informace. Výrazné zhoršení rovnováhy bylo zjištěno, když 

posturální kontrola byla závislá převážně na vestibulárních informacích.  

Strukturální a funkční vyšetření labyrintu prokázaly, že vrstva otokonií a další 

struktury jsou během stárnutí modifikovány. Degenerace otokonií způsobené 

stárnutím je třeba odlišit od fyziologického stárnutí smyslových orgánů. Otokonie 

procházejí cykly degradace a reparace. Studie zkoumající stárnutí krystalků otokonií 

makulárních krist pomocí elektronového mikroskopu prokázala jak normální, tak 

degenerované otokonie v rámci stejné makuly (Campos et al., 1990). Histologická 

studie vestibulárních senzorických orgánů prokála progresivní degeneraci vláskových 

buněk od narození do stáří. Vláskové buňky krist typu I jsou ztraceny rychleji než v 
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makulách, zatímco vláskové buňky typu II jsou degenerované stejnou měrou v rámci 

všech pěti smyslových orgánů (Rauch et al., 2001). Objem a počet otokonií v makulách 

utrikulu a makulách sakulu byly u starších jedinců významně sníženy ve srovnání s 

různými věkovými vzorky (Igarashi et al., 1993). Otokonialní degenerace se zdá být 

normálním projevem stárnutí a zvyšuje se s přibývajícím věkem, což je považováno i za 

příčinu benigního paroxysmálního polohového vertiga, které je pozorováno častěji v 

pokročilém věku. Rovněž studie prokázali degeneraci vestibulárního nervu a 

degeneraci jader vestibulárního komplexu, s čímž souvisí i snížená excitabilita těchto 

jader (Lopez et al., 1997).  

1.3.5 Změna kontroly COP vlivem staří 

Poměr plochy pohybu COP k okrajům plochy limity stability se s věkem zvyšuje  a 

čas kontaktu s posturální hranicí stability se s věkem snižuje. Tyto redukované rozpětí 

dynamické stability mohou být faktorem, který přispívá k postupné nestabilitě balance 

(Slobounov et al., 1998). Klasická definice posturální stability je založena na pozici 

průmětu společného těžiště těla do roviny opěrné báze (center of gravity, dále jen 

COG) a jeho přemístěním v rámci opěrné báze. Jen díky aktivní kontrole pozice COG 

v prostoru a částečnému dodržování psychofyziologických hranic stability je systém 

udržován stabilní. Základní vlastnost posturální kontroly znamená, že neuromuskulární 

kontrola nezpůsobuje udržování COG v jednom bodě, ale osciluje kolem něj. Tyto 

drobné pohyby byly popsány jako posturální výchylky. Sheldon ve své studii (1963) 

poprvé poukázal, že neschopnost kontroly výchylek těla u starších osob je hlavní 

příčinou jejich posturální instability. 

Obrázek 8. Zobrazení rychlosti výchylek COP napříč věkovými skupinami (Abrahamová, 

Hlavačka, 2008). 



Diplomová práce  Vliv věku na posturální stabilitu při různých pozicích krční páteře 

26 

1.3.6 Změna pozornosti 

Bdělost a pozornost, jsou mezi seniory významnými ukazately posturální 

kontroly, pokud je neporušený zrak (Topp et al., 1997). Rovnovážný výkon klesá u 

starších jedinců více, jestliže se zabývají dalšími kognitivními požadavky (Melzer et al., 

2001; Maylor, Wing, 1996). Dokonce i při klidném stoji má souběžný výkon 

kognitivního úkolu za následek zvýšení posturálních výchylek, což je výraznější se 

zvyšujícím se věkem (Cook et al., 1997). Posturální výkon se vzhledem ke snížení 

senzorických informací stává stále obtížnější pro starší jedince a vyžaduje kapacitu 

jejich pozornosti (Teasdale et al., 1993). Schopnost udržovat stabilní pozici po vnějším 

vychýlení je náročný úkol, který vyžaduje větší míru pozornosti u starších dospělých 

než mladších, což naznačuje zvýšené riziko ztráty rovnováhy a pádů u některých 

seniorů v případě, že není dostatečná pozornost přidělená úkolu k znovu získání 

postury (Brown et al., 1999). Proto posturální stabilita u starších osob může být 

zlepšena a riziko pádů sníženo intervencemi, které zlepšují bdělost a pozornost u 

starších jedinců (Topp et al., 1997).  

1.4 Kontrola postury během pohybů krční páteře 

Přizpůsobení postury během pohybů hlavy je závislé na integraci různých vstupů 

zahrnujících kontrolu rovnováhy v rámci komplexního systému zpětnovazebné 

regulace (Guez, 1991). Detekce lineárního a úhlového zrychlení hlavy zajišťuje signální 

odpovědi pro kompenzační reakci pohybu hlavy a udržení stabilního obrazu na sítnici. 

Tyto odpovědi umožňují zajištění postury prostřednictvím VCR a VSR. Svalové napětí je 

monitorováno Golgiho šlachovým tělískem. Informace o rychlosti a změně délky svalů 

je zajištěna šlachovými tělísky. Napětí kloubního pouzdra během pohybu registrují 

kloubní receptory (Guez, 1991). Kromě vyrovnávání těžiště a pohybů hlavy je krk 

ochráncem míchy a dalších vitálních anatomických struktur (Kalrberg, 1995). 

1.4.1 Pozice krční páteře 

Chandr a Shepard (1996) ve své studii prokázali, že rychlost posturálních výchylek 

v lateroflexi krční páteře (Cp) se statisticky nelišila od její neutrální pozice. Práce autorů  

Hansson et al.(2010) objektivizovala, do jaké míry jsou posturální výchylky ovlivněny 

zrakem, propriocepcí a pozicí vestibulárního aparátu. Nebyl objeven signifikantní rozdíl 
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výchylek pro flexi a rotaci hlavy doprava a doleva v mediolaterálním směru (ML). Při 

rotaci hlavy doprava a její pozicí v extenzi byly zjištěny významné rozdíly 

v anteroposteriorním směru (AP), během rotace hlavy doleva nebyl zjištěn takový 

rozdíl, protože vyšetření této rotace bylo na pořadí jako druhé a mohlo tedy dojít 

k určité adaptaci následkem předchozí rotace (Hansson et al., 2010). Kogler et al. 

(2000) zjistili mírnou odlišnost rotací Cp od její vzpřímené pozice. Ostatní autoři se 

shodují, že obě rotace i flexe se signifikantně vzájemně neliší. Neprokázali také 

významný rozdíl těchto pozic od neutrální pozice Cp (Brandt et al., 1981; Jackson, 

Epstein, 1991). 

1.4.1.1 Extenze krční páteře 

Náročným úkolem pro posturální systém a jeho přizpůsobení je držení těla při 

extenzi krční páteře. Přesto se s touto situací denně setkáváme při aktivitách běžného 

života. Zdůrazňuje se pohledem vzhůru při zdolávání schodiště či při náročném 

stoupání, během výměny žárovky, při pohledu na horní poličku skříně nebo při 

jakémkoli pátrání nad úrovní očí (Norré, 1995; Kogler et al., 2000). Sheldon ve své 

studii z roku 1960 klinicky prokázal souvislost závažných pádů s extenzí hlavy při 

běžných denních činnostech. Endo (2000) se svými kolegy poukázali na epizody vertiga 

a závratí při hyperextendované pozici hlavy během mytí vlasů v kadeřnictví. 

 

Obrázek 9. Zobrazení rozdílu rychlosti výchylek (mm/s) v AP směru: SEc – klidný stoj a 

zavřené oči; ExEc – extenze a zavřené oči, FexEc – stoj na pěnové desce se zavřenýma 

očima a extenzi Cp (Hansson, 2010). 
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1.4.1.2 Insuficience vertebrobasilárního krevního zásobení 

Častými hlášenými problémy během stoje s hyperextenzí hlavy a při jejím 

návratu do neutrální pozice jsou posturální instabilita a pocit závratě. Klinicky je tento 

symptom běžně připisován vertebrobasilární nedostatečnosti, kterou způsobuje 

funkční komprese arteria vertebralis, což je časté především u pacientů vyššího věku s 

aterosklerózu, krční spondylózu a osteofyty, jenž zapříčiňují zúžení transverzálních 

fortamin (Williams, Wilson, 1962; Sheldon, 1960). Přechodná ataka vertiga centrálního 

původu je nejčastějším brzkým symptomem basilární insuficience. Krevní zásobení 

komplexu vestibulárních jader je velmi náchylné z důvodu tlakového gradientu z aorty 

k dlouhým a slabým terminálním pontálním arteriím (Williams, Wilson, 1962). Snížení 

průtoku ve vertebrální arterii při extrémní pozici hlavy v záklonu byla zkoumána ve 

studii zabývající se kadaverózními vzorky (Toole, Tucker, 1960). Autoři se shodují na 

možnosti urychlení vestibulárního vertiga a ataxie v podmínce s extrémně 

extendovanou hlavou, především pokud se parciální arteriální obstrukce spojí s náhle 

sníženým systematickým krevním tlakem, zejména při vstávání ze sedu a pohledem 

vzhůru (Brandt et al., 1981).  

1.4.1.3 Vertigo krčního původu  

Vertebrobasilární insuficience není při záklonu hlavy jedinou příčinou závratí. 

Závrať je podřízena stimulujícími podmínkami představující fyziologickou instabilitu 

posturální kontroly (Brandt et al., 1981). Krční orgán zahrnuje a chrání mechanizmy 

důležité pro kontrolu kardiovaskulárních a rovnovážných funkcí. Pohyb Cp a hlavy od 

sebe nelze oddělit. Proto Brandt a Bronstein (2001) poukázali na možnost vzniku 

instability nebo závratě zapříčiné poruchou ve vestibulárním, vaskulárním, 

neurovaskulárním nebo proprioceptivním mechanizmu. Pro vysvětlení tohoto 

mechanizmu závratí při abnormální pozicí hlavy uvedli následující tři hypotézy. 

 Vaskulární hypotéza se domnívá, že závrať je zapříčiněná kompresí arteria 

vertebralis způsobující intermitentní ischemii mozkového kmene nebo 

vnitřního ucha (Sheehan et al., 1960). Několik studií (Barin et al., 1997; 

Brandt et al., 1981) vyloučilo vaskulární insuficienci jako příčinu krční 

závratě. Karlberg  prohlásil, že možnost teorie této závratě přesto musí být 
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uvažována u starších pacientů se známou aterosklerotickou chorobou 

(Karlberg, 1995). 

 Neurovaskulární hypotéza poukazuje na to, že cervikální vertigo je 

následkem vazokonstrikce vertebrobasilárního systému vyvoleném iritací 

cervikálního sympatického plexu (Barré, 1926). 

 Abnormální senzorický vstup z  proprioceptorů hlubokých krčních svalů je 

zodpovědný za hypotézu somatosenzorického vstupu (Ryan, 1955). 

Pfaltz (1984) také navrhl možnou kombinaci těchto tří patogenních mechanizmů, 

které by mohly způsobit závrať cervikálního původu. Přesto je problematika 

cervikálních závratí bez jiných specifikací vyhrazena pouze na podmínku, kdy je 

informace z krčních proprioceptorů narušena (Brandt, Bronstein, 2001). 

 

Obrázek 10. Průtok krve mozkem (prokázaný směrovým Dopplerovským 

ultrasonografem) zůstal neovlivnitelný při změně pozice hlavy z neutrálního postavení 

do extenze; shora: arteria supratrochlearis, arteria karotis interna, arteria karotis 

externa, arteria vertebralis.  (Brandt et al, 1981).  
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1.4.1.4 Závrať při extenzi Cp 

Závrať a posturální instabilita není způsobena pouze bazilární nedostatečností. 

Často se vyskytuje i u zdravých mladých lidí. Může být vyvolána během manipulace nad 

hlavou a při stoji o zúžené bázi a/nebo na nestabilním povrchu, což může 

reprezentovat například kymácející se žebřík. Také v situaci, kdy jsou proprioceptivní 

vstupy v rozporu s vizuálními podněty, se mohou objevit při pozorování pohybujících se 

mraků na obloze. Demonstrace fyziologické instability při změně pozice hlavy je stoj na 

jedné dolní končetině s vyřazením zrakové kontroly a extenzí Cp v porovnání s její 

neutrální pozicí. Autoři Brandt et al. posturografickým měřením objektivizovali zvýšení 

amplitud posturálních výchylek při extenzi hlavy (Brandt, 1981). 

Příčinou zhoršené posturální kontroly při záklonu hlavy může být zodpovědná 

změna reaferentace senzorických signálů a tím vyvolané vychýlení těžiště těla, 

umístění utrikulárních otolitů mimo funkční rozsah, který je optimální v podmínce 

paralelního uspořádání utrikulární makuly k horizontálnímu polokruhovitému kanálku, 

odpovídá elevaci oproti normálnímu horizontálnímu umístění ve 20° flexi. 

Hyperextenze hlavy odpovídá paralelní pozici sekulární makuly a předního 

polokruhovitého kanálku.  

Ovšem Brandt a jeho kolegové (1981) ve své práci poukazují na nejasnost 

přispění sakul ke kontrole postury a označují ji za méně přizpůsobivou rovněž jako u 

polokruhovitých kanálků. Autoři dále prokázali experimentální posturální instabilitu a 

odlišili ji od závratě bazilárního původu. Tato instabilita může být zodpovědná za často 

hlášené závrativé stavy v souvislosti s pohybem hlavy v neobvyklé pozici. V této situaci 

se při snížení senzorické či proprioceptivní informace nemůže uplatnit kompenzační 

mechanismus vestibulární nedostatečnosti a může dojít k nevyhnutelnému pádu. 

Ztráta proprioceptivní aferentace u pacientů se senzorickou polyneuropatií je příčinou 

vysokého rizika podlehnutí závrati a pádu. 

V experimentu Brandt et al. (1981) se mladí zdraví jedinci zůčastnili balančního 

cvičení se zakloněnou hlavou. Cílem bylo zjistit, zda je dysbalance způsobena 

konstantním deficitem kontroly postury nebo nedostatkem cvičení a snížením 

senzomotorických funkcí. Experiment rozdělili na tři části. V první byl zkoumán vliv 

cvičení po jedné hodině, při které se v sérii střídaly dvě zrakové podmínky vždy v 

neutrální pozici nebo se záklonem hlavy a stojem na pěnové desce. V druhé části 
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zjišťovali efekt pětidenního cvičení, ky doba cvičení v každém dni trvala také hodinu. 

Kromě dvou předešlých pozic byla přidána rotace hlavy doprava se zavřenýma očima. V 

třetí části provedli vyhodnocení efektu posturální stabilizace po tomto pětidenním 

cvičení. Měření posturálních výchylek probíhalo jednou za týden až do 40. dne od 

posledního cvičení. Podmínky tohoto pětidenního tréninku snížily aktivitu posturálních 

výchylek o 50%. Po ukončení cvičení se během týdne naučená balanční dovednost 

rychle vrátila k předtréninkovým hodnotám. Autoři uvádí, že by klinici měli léčit ataxii 

vystavením pacienta stimulujícím situacím, které vyvolávají zvýšenou instabilitu pro 

aktivaci nového senzomotorického uspořádání. 

 

Obrázek 11. Vliv pěti denního cvičení na aktivitu posturálních výchylek, na ose y 

průměr procentového zastoupení posturálních výchylek, osa x počet dní (Brandt et al., 

1981). 

Ve studii autorů Vuillerme a Rougier (2005) byl zkoumán vliv extenze Cp na 

posturální výchylky v průběhu vzpřímeného stoje u zdravých lidí. Experimentu se 

zúčastnilo 16 jedinců bez anamnestického nálezu ovlivňujícího rovnováhu, kteří byli 

požádáni udržet stabilní vzpřímený stoj se zavřenýma očima při neutrální a 

extendované pozici Cp.  

Obecně lze shrnout, že pozice Cp v extenzi zhoršuje posturální stabilitu i u mladší 

zdravé populace (Kogler et al 2000, Norré 1995). Autoři studie v čele s Ivanenko (1999) 

se zabývali snížením cervikální proprioceptivní informace vyvolané extenzí hlavy a tuto 

hypotézu, která je v souladu s výše uvedenými autory, potvrdili. Vliv proprioceptivního 
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narušení již zmíněnou vibrací cervikálních svalů byl sledován a potvrzen v mnoha 

studiích (Rol let al., 1989; Karnath et al., 1984). 

Pozice hlavy v záklonu je zodpovědná také za zvýšení napětí svalů dolních 

končetin. Přesto se tato pozorování nedají přisuzovat jen omezené cervikální 

proprioceptivní aferentaci, protože lze zvýšenou svalovou aktivitu na úrovni hlezenních 

kloubů pozorovat i v situaci, kdy je kontrola postury narušena vyřazením zrakové 

kontroly, změněnou nebo sníženou somatosenzorickou informací z dolních končetin 

(Corvieau et al., 2001). 

 

 

Obrázek 12. Vliv neutrální pozice a extenze hlavy na průměrnou rychlosti COP v případě 

grafu A a C; vliv na plochu trajektorie COP-COGv a COGv pohybů v případě grafu B a D. 

Neutrální pozici značí bílý sloupec, extenze je označena černým sloupcem. Hodnoty 

významnosti jsou také označeny (*P< 0,05; ** P < 0,01; *** P< 0,001). (Vuillerme, Rougier, 

2005) 

1.4.1.5 Flexe vs. extenze u starších dospělých 

V této práci Buckley et al. (2003) posuzovali průměrné změny AP pozice těžiště 

těla (center of mass, COM) v různých pozicích hlavy. Za účelem této studie (Buckley et 

al., 2005) bylo požádáno 12 zdravých seniorů ve věku 72,3 ± 4,7 let. Posturální stabilita 

stoje, hodnocena pomocí průměru AP výchylek COP, byla vyšetřena za podmínek se 

vzpřímenou, flektovanou a extendovanou hlavou. Vestibulární infromace pro 

posturální kontrolu rostou na významnu při náročnějších podmínkách, a proto v této 
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práci bylo zahrnuto zdůraznění vlivu vestibulárních vstupů pro měření posturální 

stability za podmínek, kdy vizuální a somatosenzorické vstupy byly narušeny. K zajištění 

vizuálních vstupu pro posturální stabilitu byla zraková informace udržována konstantní 

ve všech pozicích hlavy. Byly zjištěny rozdíly obou náklonů Cp v porovnání se 

vzpřímenou hlavou a pohledem na metr vzdálený bod (P < 0.05). Autoři naznačují, že 

zvýšení posturální instability s hlavou nakloněnou od vzpřímené polohy může být 

zapříčiněno mechanickým narušením než pouze vestibulárním. Měření byla provedena 

při pohledu buď přímo před sebe, dolů při flexi nebo při pohledu vzhůru se záklonem 

hlavy. Ačkoliv rozsah flexe/extenze nebyl měřen, bylo to řízeno tím, že jedinci zaklonili/ 

předklonili hlavu pohledem na střed cíle. Za tímto účelem byla zhotovena konstrukce 

stojanu, kterou se mohlo manipulovat, aby byl cíl na patřičném místě dle výšky 

vyšetřovaného, a tím došlo ke korekci zraku. Oproti jiným studiím nebyl prokázán 

rozdíl extenze a flexe Cp (p = 0.33). Posturální instabilita byla mnohem větší s očima 

zavřenýma oproti obvyklému vizuálnímu stavu (p < 0,0001), byl zjištěn rozdíl behem 

nekorigovaného zraku ve srovnání s jeho korekcí (p = 0,002) a byl prokázán rozdíl při 

zavřených oči oproti nekorigovanému zraku (p < 0,0001). Při záklonu hlavy nebyl zjištěn 

žádný významný rozdíl průměrných hodnot COM (p = 0,46). Ovšem při flexi hlavy byla 

změna v průměrné hodnotě lokalizace COM významná (p < 0,0001) a tato změna 

označila průměrnou hodnotou AP pozice COM přemístěnou posteriorně. Při flexi Cp 

byly zjištěny podobné hodnoty posturální nestability jako při její extenzi. Nicméně 

mechanismus tohoto nárůstu se zdá být odlišný. Autoři uvádí, že zvýšení posturální 

instability způsobené během flexe hlavy může být zapříčiněno změnami v AP 

přemístění COP. Kdežto při záklonu hlavy se toto nevyskytuje ani ve velkém stupni 

extenze hlavy. 
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Obrázek 13.  Vliv korekce (vlevo), neupravených (uprostřed) zrakových podmínek a 

zavřených očí (vpravo) na rychlost výchylek COP. Pozice Cp jsou v pořadí zleva 

neutrální pozice, flexe a extenze v každé zrakové podmínce. Sloupce šedé barvy 

znázorňují stoj na pevné podložce, bílé sloupce za nimi stoj na pěnové desce (Buckley 

et al., 2003). 

1.4.1.6 Stáří a změna stability postury při extenzi Cp  

S ohledem na posturální instabilitu vyvolanou extenzí hlavy se studie při tomto 

držení těla zaměřila na mechanismy přispívající k věkovému zvýšení posturálních 

výchylek a pádů u starších osob (Laughton et al., 2003).  

Jackson a De l´Aune (1996) prokázali věkovou závislost při extenzi hlavy u 

zdravých lidí. Testovali 144 zdravých lidí ve věku od 22 do 85 let. Většina byla starších 

více než 60 let. V posturografickém protokolu měřili dvě pozice hlavy jednu v neutrální 

pozici a druhou pozici v 55° záklonu Cp. Nikdo z lidí mladších 59 let nespadl během 

testu se vzpřímenou hlavou. Nicméně 35 ze 101 starších lidí jednou spadli z celkového 

počtu 79 pádu během testů s hlavou v neutrální pozici. Když se test opakoval 

s extendovanou hlavou v 55°, počet pádů se pro celou skupinu zvýšil ze 79 na 171. 

Tento nárůst byl významný mezi seniory, protože ve věku od 59 do 85 let se 68 lidí 

v této věkové skupině projevilo 163 pády během různých zkoušek při záklonu hlavy. 

Dokonce i několik vyšetřovaných probandů ve třetí a čtvrté dekádě v této pozici Cp 

jednou spadli. Nicméně u žádného z mladších lidí se nevyskytl více než jeden pád. 

Extenze hlavy zvyšuje obtížnost udržení rovnováhy v obtížných podmínkách. Z výpočtu 

míry pravděpodobnosti bylo zjištěno, že riziko pádu je 46 krát větší, pokud je jedinec 
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starší více než 58 let. Pokud je osoba starší více než 58 let, riziko pádu je ještě 8 krát 

větší při extenzi Cp. 

 

Obrázek 14.  Znázornění věkové závislosti na počet pádu během vzpřímené pozice 

hlavy (vlevo) a při záklonu hlavy (vpravo) (Jackson, De l´Aune, 1996). 

Běžně se předpokládalo, že se nerovnováha zvyšuje s věkem. Jednoduchý 

sklonoměr, který byl popsán dříve (Jackson, 1991), byl použit pro umístění hlavy 

v 55 ° extenzi. To je přibližná hodnota, kterou použili Brandt et al. (1981), aby se 

prokázal účinek extenze hlavy u zdravých jedinců. Jackson potvrdil Brandtův návrh, že 

hlava v extenzi klade utrikulární otolity do nevýhodného postavení a snižuje se tak 

přesnost informací z utrikulárního orgánu (Brandt et al., 1981). Brandt navrhl dva 

možné důvody pro zvýšení posturálních výchylek. Jedním z nich je intermitentní 

bazilární insuficience způsobena funkční kompresí vertebrální tepny, zejména u 

starších pacientů s aterosklerózou nebo s krční spondylózou a osteofyty, které zúžují 

foramina pro vertebrální arterii (Jackson, De l´Aune, 1996). 

1.4.2 Posturální kontrola při pohybech krční páteře 

Přesná prostorová orientace tělesných segmentů vzhledem ke gravitaci je 

základem pro kontrolu rovnováhy a lokomoci. Je získávána multisenzorickou aferentní 

odpovědí periferních orgánů a integrována na úrovni CNS (Wiener et al., 1993). Za 

okamžité vnímání orientace hlavy ke gravitační vertikále jsou patrně zodpovědné 

otolitové orgány poskytující klíčové vstupy z vestibulárního systému. Určení prostorové 
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orientace hlavy při pohybech vyšší frekvence se zdá být mnohem náročnějším úkolem 

pro posturální kontrolu (Glausauer, 1995; Nasher, 1972). 

1.4.2.1 Vliv dynamických pohybů krční páteře a hlavy 

Paloski et al. (2005) se ve svém experimentu zabývali náklony hlavy o různé 

frekvenci a posturografickým měřením objektivizovali její vliv na posturální kontrolu. 

Tento efekt zkoumali na vzorku dobrovolníků, kteří byli požádáni provádět volní 

pohyby hlavou v rovině frontální a sagitální. V průběhu stoje se zavřenýma očima byla 

autory předpokládána společná vztažná prostorová soustava, která byla v CNS využita 

v rámci gravitačních informací zprostředkovaných primárně otolitovými orgány 

vestibulárního aparátu. Změna orientace hlavy ve vztahu ke gravitaci během 

dynamických pohybů způsobuje fázické změny aferentních informací z vestibulárního 

aparátu. Posouzení převedených informací z otolitového systému se zdá být při 

pohybech hlavy mnohem složitější, i přes výše uvedené nejasnosti autoři předpokládali 

zvýšení instability postury (Paloski et al., 2005). Na základě výsledků 

dynamických pohybů hlavy je demonstrována frekvenčně destabilizující závislost 

kontroly rovnováhy při pohybu Cp o vyšší rychlosti. Tyto pohyby jsou charakteristické 

sníženou odpovědí zprostředkovanou otolitovým systémem. Posturální výchylky při 

zvýšené úhlové rychlosti hlavy během dynamických náklonů Cp jsou zapříčiněny 

omezenými informacemi z otolitů ve vztahu ke gravitačnímu vektoru a sníženou 

odpovědí náklonů očí. 

Wood (2002) dodává, že tyto otolitově zprostředkované náklonné reakce se 

snižují při frekvencích nad 0,3 Hz. Nasheret al. (1989), vzhledem k dynamickým 

senzorickým vlastnostem a biomechanicky omezené kontrole lidské rovnováhy, 

poukázali na odlišnost zpracování prostorové orientace hlavy při jejím pohybu 

v různých frekvencích. Tato tvrzení doplňují autoři Bockisch et al. (2001), prokázali, že 

pro rotační a lineární zrychlení pohybu hlavy o nízké frekvenci je charakteristické 

naklánění a otáčení očí proti pohybu hlavy, což umožňuje kompenzovat náklon hlavy 

ve vztahu ke gravitaci.  
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Obrázek 15. EQ (Equilibrium) skóre 12 jedinců v podmínkách dynamických pohybů. 

Horizontální linie označuje pěti procentní skóre standardních SOT (sensory 

oraganisation test) zkoušek (Paloski et al., 2005). 

Peige (1996) prokázal stabilizující funkční pohled během pohybu hlavy o vyšší 

frekvence jako kompenzaci k přemístění hlavy zprostředkované otolitověokulární 

odpovědí. Otolitový orgán tak v rámci gravitačních souřadnic může poskytnout 

nepřesné informace o pohybech vyšší frekvence. Rovněž se autoři shodují, že pohyby 

v sagitální rovině se zdají být náročnějším úkolem pro posturální stabilitu (Nasher et 

al., 1989; Mayen, 1974). 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem práce bylo posturograficky vyšetřit stabilitu stoje při extenzi a dynamických 

pohybech krční páteře v sagitální rovině. Vyšetřeny byly dvě skupiny probandů, první 

byla skupina zdravých osob ve věku od 23 do 27 let, druhou skupinu tvořili osoby ve 

věku od 68 do 75 let. Dále bylo cílem určit, zda se výsledky mezi skupinami navzájem 

liší a zjistit rozdíl naměřených dat v rámci jednotlivých skupin u mladých a u seniorů. 

Dalším cílem bylo určit změny posturální stability následkem stáří. Následně pak vliv 

posturálních změn při různých pozicích krční páteře vysvětlit a objasnit mechanizmy 

participující na této posturální kontrole v rámci věkových skupin.  

 

Pro experimentální část byly na základě dřívějších poznatků stanoveny tyto hypotézy. 

 Extenze zvyšuje posturální instabilitu v porovnání s její neutrální pozicí. 

 Dynamické pohyby krční páteře budou narušovat posturální kontrolu. 

 S přibývajícím věkem dochází ke zhoršení posturální stability. 

 Zvyšující frekvence dynamických náklonů krční páteře v sagitální rovině    

u              bude narušovat posturální kontrolu. 
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3 METODIKA 

3.1 Vyšetřované osoby 

Skupinu vyšetřovaných osob jsme rozdělili do dvou věkových skupin. Skupina A 

byla složena z 16 zdravých mladých lidí ve věkovém rozmezí od 23 let do 27 let v 

průměru 24,4 let (SD ± 2,3 let), z nichž bylo 8 žen a 8 mužů. Skupiny B se zúčastnilo 

rovněž 16 zdravých seniorů ve věkovém rozmezí od 68 let do 75 let s průměrem 69,6 

let (SD ± 3,4 let), tuto skupinu tvořilo 9 žen a 7 mužů. Skupinu mladých osob tvořili 

z vélké části studenti fyzioterapie. Skupina seniorů byla složena ze studentů univerzity 

třetího věku na 2. LF FN Motol. Kritériem pro zařazení do výzkumu byla absence 

zdravotních obtíží či onemocnění ovlivňující posturální stabilitu, což bylo anamnesticky 

vyloučeno. Za tímto účelem jsme potenciálním účastníkům experimentu předali 

sepsané informace ohledně požadovaného zdravotního stavu, které vyžadujeme do 

protokolu vyšetření. Takto nám byla sdělena subjektivní výpověď každé osoby o svém 

zdravotním stavu. Obsahovala významnost nepřítomnosti srdečních arytmií, patologií 

vestibulárního aparátu, onemocnění somatosenzorického systému, závažných 

artritických onemocnění, užívání léků ovlivňujících rovnováhu a onemocněním očí 

během vyšetření. U nikoho z vyšetřovaných osob nebyla zjištěna porucha, která by 

ovlivnila posturální stabilitu. Všichni jedinci zúčastnění v tomto experimentu souhlasili 

s podmínkami vyšetření a s jejím průběhem byli předem seznámeni. Měření probíhalo 

v posturografické laboratoři Neurologické kliniky Univerzity Karlovy 2. LF a Fakultní 

nemocnice Motol. 

3.2 Stabilometrické vyšetření 

K měření posturální stability bylo použito posturografické plošiny SPS Synapsys 

(Marseille, Francie). Tato plošina určuje polohu výsledné reakční síly prostřednictvím 

piezoelektrických snímačů umístěných na vhodných místech pod tuhou deskou, na níž 

stojí vyšetřovaná osoba. Systém plošiny vypočítává pozici centra tlaku COP v AP a ML 

směru na základě signálů z vertikální síly z rohů plošiny. Na desce jsou vyznačena místa 

pro pravou a levou nohu. Data z plošiny jsou zaznamenávána  do modulu dat počítače, 

který je součástí systému a kde jsou data přímo zpracována a vyhodnocena. 



Diplomová práce  Vliv věku na posturální stabilitu při různých pozicích krční páteře 

40 

Pro snímání jsme použili vzorkovací frekvenci 40 Hz a k analýze posturálního chování 

byl použit parametr průměrné rychlosti pohybu COP. 

Jako výchozí pozice pro měření byl brán klidný stoj uprostřed silové plošiny. Úhel 

mezi chodidly byl 30°. Jedinec byl požádán udržet stabilní stoj a hlavu v neutrální pozici 

se zrakovou fixací bodu umístěného 3 m od něj. Experimenty byly prováděny se 

zrakovou kontrolou a s vyřazením vizuální kontroly. 

3.3 Měření statických pozic 

Data byla získána měřením neutrální pozice a 30° extenze Cp. Pro určení správné 

pozice Cp byl použit úhloměr zhotovený na základě inklinometru používaném ve studii 

Jackson (1991), díky němuž mohl jednoduše určit danou měřenou pozici v  55° záklonu 

hlavy. Měření probíhalo při klidném stoji na pevné desce bez snížení 

somatosenzorických vstupu. Ovšem vliv podmínek zraku na kontrolu rovnováhy byl 

v tomto experimentu vyšetřován. Každé měření bylo uskutečněno se zrakovou 

kontrolou (eyes open, EO) a s vyřazením zrakové kontroly (eyes close, EC) a čas 

každého vyšetření trval 26,5 s. 

3.4 Měření dynamických pohybů 

Pohyby pro dynamické vyšetření vlivu pohybů Cp na kontrolu rovnováhy byly 

prováděny ve třech různých frekvencích (0,15, 0,3 a 0,6 Hz). Tyto frekvence byly 

vybrány na základě studie autorů Paloski et al.(2005). Dle teoretických poznatků 

(Paloski, 2005) a prakticky ověřených dat (Zelený, Čakrt, 2013) byla vybrána sagitální 

rovina, jako nejvíce destabilizující prvek posturálního vychýlení. Každý účastník 

posturografického měření prováděl kontinuální dynamické pohyby Cp na základě 

zvukového signálu vysílaného metronomem z počítačového programu (dostupný na 

http://openmetronome.sourceforge.net/). Každé měření trvalo opět 26,5 s. Při 

pohybech ve vyšetřované sagitální rovině byla rovnoměrně střídána 30° extenze a 

30° flexe Cp dle udávané frekvence. Pro zachování rozsahu pohybu byl před každým 

měřením pomocí úhloměru vymezen určený úhel pro oba směry náklonů hlavy. Každé 

měření frekvence náklonů bylo rovněž provedeno se změněnou vizuální kontrolou a 

bylo vybíráno randomizovaně. Mezi měřením byla pauza a proběhlo přeměření 

potřebných rozsahu Cp. Pro vyšetření s otevřenýma očima byly individuálně umístěny 



Diplomová práce  Vliv věku na posturální stabilitu při různých pozicích krční páteře 

41 

značky na stěně a na zemi před posturografickou plošinou, pomocí nichž se 

vyšetřovaný mohl orientovat o správně provedeném rozsahu pohybu.  

 

Obrázek 16. Měření stability stoje na stabilometrické plošině Synapsys 

3.5 Statistická analýza 

Hodnoty uvedené v grafech ve výsledkové části jsou vyjádřeny jako průměry 

z naměřených hodnot ± SEM (standardní chyba průměru). Rozsah výběru pro každou 

ze skupin A a B je 16 osob, pro faktory EO, EC, N a EX je rozsah výběru 32 osob. 

K porovnání rozdílů mezi skupinami byl použit test Two Way Repeated Measures 

ANOVA s následným provedením post hoc Fishers Least Significant Difference testu 

v softwaru SigmaPlot verze 13 (Systat Software, Inc., San Jose California, USA) a grafy 

byly vytvořeny v programu GraphPad Prism6 (GraphPad Software, Inc., San Diego, 

USA). Jako statisticky významný rozdíl byl brán výsledný rozdíl, pokud p ≤ 0,05, kde p je 

hladina významnosti.  
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Neutrální pozice vs. extenze Cp 

Nejprve uvádíme výsledek rozdílu průměrné rychlosti výchylek COP (velocity of 

center-of-pressure, COPv) ve dvou zrakových podmínkách u všech zúčastněných osob. 

Zjistili jsme významný rozdíl zrakové kontroly jak při neutrální pozici, tak u extenze Cp 

(p < 0,001). Rozdíl jsme neobjevili při srovnání těchto dvou pozic při podmínce 

s vizuální kontrolou (p = 0,388). V rámci všech zúčastněných byl shledán rozdíl dvou 

vyšetřovaných pozic pouze se zavřenýma očima (p = 0,005). 

 

Graf 1. Znázorňuje vliv zrakové kontroly na rychlost výchylek COP při záklonu a 

neutrální pozici Cp; N – neutrální pozice, EX – extenze Cp, EO – otevřené oči (bílý 

sloupec), EC – zavřené oči (tmavý sloupec). Pod grafem je umístěna tabulka s popisnou 

statistikou: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru, 

* - označuje hladinu významnosti (***p < 0,001), (**p  < 0,01). 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

N 7,9 0,56 10,5 0,91

EX 8,3 0,61 12,3 1,34

EO EC
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Extenze vs. neutrální pozice v rámci všech vyšetřených 

Dalé jsme porovnali vliv záklonu Cp na COPv s její netrální pozicí u všech 

32 probandů, a to bez ohledu na zrakovou podmínku. Nalezli jsem statistický rozdíl na 

hladině významnosti (p = 0,015). 

 

Graf 2. Vliv záklonu Cp na COPv ve srovnání s její neutrální pozicí, N – neutrální pozice 

Cp (bílý sloupec), Ex – extenze Cp (tmavý sloupec) Pod grafem je tabulka s popisnou 

statistikou: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru, 

* - označuje hladinu významnosti (*p < 0,05). 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

9,2 0,82 10,3 1,15

N EX
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Rozdíly rychlosti COP během extenze a neutrální pozice Cp; mladí vs. staří 

Porovnáním vyšetřovaných statických pozic mezi dvěma věkovými skupinami 

nebyl zjištěn statistický rozdíl v případě, kdy jsme nepřihlédli ke zrakovým podmínkám. 

Nebyl tedy zjištěn meziskupinový rozdíl v rámci jednotlivých pozic. Při neutrální pozici 

byl zjištěn výsledek na hladině významnosti p = 0,139 a při záklonu krční páteře 

p = 0,140. 

Graf 3. Vliv věku na COPv při neutrální pozic a při záklonu Cp ; A – označuje skupinu 

mladých osob (bílý sloupec), B – značí skupinu starších osob (tmavý sloupec), 

N- neutrální pozice Cp, Ex – extenze Cp. Pod grafem je tabulka s popisnou statistikou: 

v - průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru. 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

N 8,3 0,42 10,0 1,05

EX 9,5 0,57 11,1 1,51

A B
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Vliv extenze Cp při zavřených očí; mladí vs. staří 

Při porovnání statických pozic bez zrakové kontroly nebyl mezi skupinami zjištěn 

rozdíl při neutrální pozici. Ovšem zjistili jsme statistický rozdíl na hladině významnosti 

p = 0,038 během extenze Cp mezi mladými a staršími jedinci při zavřených očích. 

 

Graf 4. Znázorňuje meziskupinový rozdíl COPv během extenze Cp mezi mladými a 

staršími probandy bez kontroly, A – označuje skupinu mladých osob (bílý sloupec), 

B - značí skupinu starších osob (tmavý sloupec). Pod grafem je tabulka s popisnou 

statistikou: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru, * - symbol 

označuje hladinu významnosti (*p<0,05). 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

11,0 0,45 13,6 1,81

BA
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4.2 Dynamické pohyby 

Na základě ověření hypotézy pojednávající o závislosti zvyšující se frekvence na 

posturální instabilitu jsme statisticky ohodnotili tři různé vyšetřované frekvence 

v rámci všech zúčastněných osob bez ohledu na zrakové podmínky. Mezi všemi 

frekvencemi pohybů v sagitální rovině jsme zjistili statisticky významný rozdíl, a to na 

vysoké hladině významnosti (p < 0,001). Potvrzujeme tedy hypotézu, že míra posturální 

instability se zvyšuje v závislosti na rychlosti pohybu hlavy. 

 

Graf 5. Znázornění závislosti pohybů Cp v sagitální rovině na COPv o různé frekvenci 

pohybů. Tabulka pod grafem označuje popisnou statistiku: v – průměrná rychlost 

v mm/s; SEM – standartní chyba průměru; 0,14 – rychlost pohybů Cp frekvencí 0,14 Hz 

(bílý sloupec); 0,30 - rychlost pohybů Cp frekvencí 0,3 Hz (šedý sloupec); 0,6 -  rychlost 

pohybů Cp o frekvenci 0,6 Hz (tmavý sloupec); *- označuje statistické hladiny 

významnosti (***p < 0,001). 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

11,3 0,99 13,5 1,17 18,4 1,44

0,60,14 0,3
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Vliv zrakové kontroly na COPv při vyšetření dynamických pohybů CP 

V souvislosti s účinkem různých podmínek zraku na rychlost posturálních 

výchylek během statických pozic jsme tento efekt statisticky ohodnotili i při 

dynamických pohybech. Porovnáním dat všech dynamických pohybu navzájem při 

otevřených a zavřených očí u námi vyšetřených osob jsme opět zjistili zrakovou 

závislost na COPv, a to na vysoké hladině významnosti (p < 0,001). 

 

 

Graf 6. Vliv zrakové kontroly na dynamické pohyby Cp porovnáním všech probandů, EO 
– bílý sloupec označuje podmínku otevřených očí, EC – tmavý sloupec označuje 
podmínku zavřené oči. Pod grafem  je umistěna tabulka s popisnou statistikou: 
v - průměrná rychlost v mm/s; SEM – standartní chyba průměru, * - označení hladiny 
významnosti (***p < 0,001). 
  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

12,9 1,20 15,9 1,53

EO EC
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Rozdíl COPv v rámci všech dynamických pohybů mezi skupinou A a B 

Při porovnání výsledků všech měřených dynamických pohybu mezi skupinou 

mladých osob a starších osob jsme bez ohledu na zrakovou kontrolu zjistili statisticky 

významný rozdíl na hladině významnosti (p = 0,006). 

 

 

 

Graf 7. Znázorňuje rozdíl COPv mezi dvěma skupinami, A – bílý sloupec označuje 
skupinu mladých osob, B – tmavý sloupec značí skupinu starších osob. Pod grafem je 
tabulka s popisnou statistikou: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba 
průměru, * - symbol označuje hladinu významnosti (**p < 0,01). 

 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

12,7 1,04 16,1 1,61

A B
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Vliv dvou věkových skupin na COPv při různých rychlostech pohybů Cp 

Dalším ověřením vlivu různých rychlostí vyšetřovaných pohybů na zvýšení 

posturálních výchylek mezi skupinou A a B bylo provedeno bez ohledu na vizuální 

podmínky. Tudíž jsme analyzovali rozdíly rychlostí COP jak s otevřenýma očima tak se 

zavřenýma. Při nejnižší měřené rychlosti pohybů Cp jsme mezi skupinami neobjevili 

statistický rozdíl (p = 0,073). Při porovnání hodnot změřených při střední rychlosti 

předozadních pohybů Cp (0,3 Hz) jsme statistický rozdíl na hladině významnosti objevili 

(p < 0,017). Při rychlosti pohybů Cp o frekvenci 0,6 Hz byl mezi mladými a stařšími 

jedinci nalezen nejvyšší rozdíl COPv, a to s  významností hladiny (p = 0,002). 

 

 

 
 
Graf 8. Rozdíl posturálních výchylek při různých rychlostech pohybu Cp mezi 
skupinou A a B, A – bílý sloupec označuje skupinu mladých osob, B – tmavý sloupec 
značí skupinu starších osob. Tabulka pod grafem označuje popisnou statistiku: 
v - průměrná rychlost v mm/s; SEM – standartní chyba průměru; 0,14 – rychlost 
pohybů Cp frekvencí 0,14 Hz; 0,30 - rychlost pohybů Cp frekvencí 0,30 Hz; 0,6 - rychlost 
pohybů Cp o frekvenci 0,6 Hz; * - symbol označuje hladinu významnosti (*p < 0,05;  
**p < 0,01). 
  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

0,14 10,0 0,78 12,5 1,08

0,33 11,8 0,73 15,2 1,36

0,6 16,2 0,94 20,7 1,64

A B
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Protože při pohybech hlavy dochází k různým kompenzačním a stabilizačním 

mechanizmům pohybů a pohledů očí, ověřili jsme závislost zrakové kontroly ve všech 

frekvencích pohybu mezi skupinou mladých a starších osob. 

Vliv frekvence 0,14 Hz; otevřené oči vs. zavřené oči; mladí vs. staří 

Během nejnižší měřené rychlosti náklonů Cp jsme nezjistili rozdíl mezi skupinami 

při otevřených očích (p = 0,143), tak ani při zavřených očích (p = 0,079). Ovšem v rámci 

jednotlivých skupin se vyřazení zrakové kontroly projevilo vyšší rychlostí COP. 

U skupiny A i B byla hladina významnosti (p < 0,05). 

 

 
Graf 9. Vliv frekvence 0,14 Hz a závislost zraku na COPv mezi skupinou A a B, A – bílý 
sloupec označuje skupinu mladých osob, B – tmavý sloupec značí skupinu starších 
osob, EO – otevřené oči, EC – zavřené oči. Tabulka pod grafem znázorňuje popisnou 
statistiku ke grafu: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru, 
* - symbol označuje hladinu významnosti (*p < 0,05) 

 
  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

EO 8,9 0,64 11,2 0,82

EC 11,2 0,82 13,9 1,22

A B
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Vliv frekvence 0,3 Hz;  otevřené oči vs. zavřené oči; mladí vs. staří 

Při porovnání naměřených hodnot střední frekvence pohybů Cp jsme neobjevili 

rozdíl mezi skupinou A a B v podmínce otevřených očích (p = 0,111), avšak zavření očí 

mělo vliv na rozdíl COPv  mezi dvěma věkovými skupinami na hladině významnosti 

(p = 0,007). Zraková kontrola měla vliv i na jednotlivé skupiny. Skupina mladších 

jedinců měla rozdíl hodnot s hladinou významnosti (p = 0,043). Zavření očí se u skupiny 

seniorů projevilo velmi signifikantním rozdílem na hladině významnosti (p < 0,001). 

 

 
Graf 10. Vliv frekvence 0,3 Hz a závislost zraku na COPv mezi skupinou A a B, A – bílý 
sloupec označuje skupinu mladých osob, B – tmavý sloupec značí skupinu starších 
osob, EO – otevřené oči, EC – zavřené oči. Tabulka pod grafem znázorňuje popisnou 
statistiku ke grafu: v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru, 
* - symbol označuje hladinu významnosti (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). 
 
  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

EO 10,7 0,66 13,2 0,93

EC 13,0 0,71 17,2 1,57

A B
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Vliv frekvence 0,6 Hz; otevřené oči vs. zavřené oči; mladí vs. staří 

Nakonec jsme provedli porovnání nejvyšší rychlosti vyšetřovaných pohybů a její 

závislosti na zrakové kontrole. Mezi dvěma vyšetřovanými skupinami jsme jak při 

otevřených očích, tak i při zavřených očí nalezli statisticky významný rozdíl na hladině 

významnosti (p = 0,005).  

 
 

 
Graf 10. Vliv 0,6 Hz frekvence pohybů Cp a závislost zraku na COPv mezi skupinou A a 

B, A – bílý sloupec označuje skupinu mladých osob, B – tmavý sloupec značí skupinu 

starších osob. Pod grafem v tabulce je znázorněna  pospisná statistika; EO – otevřené 

oči, EC – zavřené oči, v – průměrná rychlost v mm/s, SEM – standartní chyba průměru. 

  

  v (mm/s) SEM   v (mm/s) SEM

EO 14,6 0,78 19,1 1,35

EC 17,9 0,94 22,3 1,84

A B
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5 DISKUZE 

Správná orientace a funkce vizuálního a somatosenzorického systému jsou 

důležité pro zajištění vzpřímeného držení těla. Tyto systémy jsou negativně ovlivněny 

stářím a snižují schopnost zachovat klidný stoj (Du Pasquier et al., 2003). Staří je 

spojeno s poklesem proprioceptivních funkcí a změnami kloubního vnímání. Několik 

autorů prokázalo zvýšení výchylek těla v souvislosti s věkem a označilo zhoršení 

rovnováhy za přirozený proces stárnutí (Manchester et al., 1989; Fujita et al., 2005). 

Vliv stárnutí může být pozorován také v periferním a centrálním nervovém vedení, jako 

je zpomalení rychlosti vedení periferního neuronu, zvýšená latence somatosenzitivních 

evokovaných potenciálů a snížení míšní senzorické dráhové rychlosti (Dorfman, Bosley, 

1979). 

Posturografickým měření jsme prokázali významný vliv zrakové kontroly na 

rychlost výchylek COP. Bylo opakovaně prokázáno, že posturální instabilita se zhoršuje, 

jsou-li zavřené oči. Vizuální deprivace způsobila zvýšení posturálních výchylek v mnoha 

studiích u zdravých účastníků (Ruhe et al., 2010; Horak, 2009; Reimann, 2003). Za 

účelem potvrzení tohoto faktu byla provedena rozsáhlá studie, v níž finští autoři 

potvrdili významnou zrakovou závislost při kontrole vzpřímeného stoje (Era et al., 

2006). Naše výsledky rovněž poukazují na významnost zrakové kontroly pro udržování 

stability lidského těla a jejího významu k získání informací o orientaci těla v prostoru. 

Na základě významu zraku v posturální kontrole Hansson et al (2010) zdůrazňují 

důležitost cvičení s vyřazením zrakové kontroly pro stimulaci dalších složek posturální 

stability, tak i významný vliv cvičení stimulující vizuomotorickou koordinaci zvláště u 

osob se sníženou proprioceptivní funkcí a u osob vyššího věku. Výsledky našeho 

experimentu nenašli rozdíl rychlosti výchylek COP při zavřených očí v průběhu klidného 

stoje v porovnání dvou věkových skupin zahrnutých v praktické části této práce 

(p = 0,078). V rámci skupiny osob vyššího věku jsme nalezli signifikantní rozdíl zvýšení 

rychlosti posturálních výchylek při porovnáním situace s kontrolou zraku a bez ní 

(p < 0,001), v rámci skupiny mladých jedinců byl také zjištěn rozdíl (p = 0,001). Stárnutí 

je spojeno s poklesem funkce senzorického systému (Du Pasquier et al., 2003). 

Postupujícím věkem doprovázeným generalizovaným snížením vizuálního systému a 

zhoršením vizuální kontroly dochází k posturální instabilitě a zvýšení rizika pádů (Lord, 
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Menz, 2000). Naše výsledky se shodují se studií Nardone et al. (2000), která prokázala 

zhoršené udržování rovnováhy při absenci zraku zejména u starších osob (Nardone et 

al., 2000). Kvalita rovnovážných funkcí ve stáří souvisí s vizuální funkcí, jako je zraková 

ostrost, vnímání chyb vizuální vertikály a horizontály, kontrastní citlivosti a stereopse 

(Tobis et al., 1981; Lord et al., 2000). 

Kompenzování jednoho senzorického deficitu posílením funkce ostatních částí je 

významnou vlastností multisenzorické integrace v CNS. Vlivem stáří je snížena 

schopnost udržení rovnováhy stoje v situaci s omezenými senzorickými informacemi 

(Woollacott et al., 1986). Snížení funkce jednoho senzorického systému u seniorů 

s rizikem pádu výrazně snižuje schopnost zachovat rovnováhu (Ring et al., 1988). 

Změněné proprioceptivní vnímání zhoršuje rovnováhu u starších lidí (Ring, 1989). 

Mnoho studií používá při posturografickém vyšetření změněnou aferentní informaci 

z chodidel pomocí stoje na pěnové desce (Brandt et al., 1981; Hansson et al., 2010). Při 

této situaci se zvýší závislost na vizuální a vestibulární informaci, aby byl udržen stabilní 

stoj. Zrak je mnohem důležitější pro posturální kontrolou, pokud je proprioceptivní 

informace snížena (Redfern et al., 2001). Studie autorů potvrdila, že starší lidé se za 

účelem zachování rovnováhy více spoléhají na vizuální informace.  

Většina studií zabývajících se vlivem pozice hlavy a krku na posturální stabilitu se 

shoduje, že extenze krční páteře zvyšuje posturální výchylky na rozdíl od ostatních 

pozic krční páteře, které nemají významný vliv. Autoři Hansson et al. (2010) zkoumali 

vliv pozice vestibulárního organu a její dopad na AP a ML rychlost výchylek COP. 

Nezjistili významný rozdíl v ML směru jak pro rotace, tak ani při extenzi Cp. Ovšem v AP 

směru zjistili významný rozdíl při extenzi a pravostranné rotaci Cp. Důvod, proč nebyl 

prokázán rozdíl v AP u levostranné rotace, je autory vysvětlován určitou možností 

adaptace, jelikož rotace vlevo byla vyšetřována až po rotaci vpravo. ML posturální 

výchylky byly v této studii ovlivněny pouze zrakem a stojem na pěnové desce. Podobný 

závěr o malém vlivu pozice hlavy na posturální stabilitu byl hlášen ve studii z roku 2006 

(Wu et al., 2006). Vyšetření posturální stability ve studii autorů Kogler et al. (2000) 

prokázalo statisticky významný rozdíl podmínky extenze hlavy oproti ostatním pozicím 

Cp. Rotace a flexe se lišily jen mírně oproti neutrální pozici hlavy. Buckley et al. (2003) 

neprokázali rozdíl extenze a flexe Cp (p = 0.33) a při záklonu hlavy nezjistili žádný 

významný rozdíl průměrné hodnoty COM (p = 0,46). Ovšem při flexi hlavy shledali 
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změnu v průměrné hodnotě lokalizace COM jako významnou (p < 0,0001). Autoři 

uvádí, že zvýšení posturální instability během flexe hlavy může být způsobeno 

změnami v AP přemístění COP, protože při záklonu hlavy se tento jev nevyskytuje ani 

při velkém stupni extenze. Vliv extenze krční páteře na posturální kontrolu byl 

posturograficky vyšetřen i v našem experimentu. Zkoumali jsme tento efekt v rámci 

všech zúčastěných a porovnáním dvou věkových skupin. Rozdíl v rychlosti výchylek COP 

jsme zjistili při porovnání neutrální pozice krční páteře s její extenzí v rámci všech 

probandů bez ohledu na zrakovou kontrolu na hladině významnosti p = 0,015. Ovšem 

výsledek zohledňující zrakové přispívání ke kontrole rovnováhy prokázal, že zavření očí 

mělo vliv na rozdíl COPv mezi neutrální a extendovanou pozicí u všech probandů na 

vyšší hladině významnosti (p=0,005). Výsledek souhlasí s předešlými výzkumy a 

potvrzuje zhoršení posturální stability při extenzi Cp (Brandt et al., 1981; Jackson, 

Epstein, 1991; Kogler et al., 2000; Norré, 1995). Ivanenko et al. (1991) prokázali 

narušení proprioceptivních informací z cervikální oblasti následkem záklonu hlavy. 

Zvýšení aktivity m. soleus bylo sledováno, když byla informace z krčních proprioceptorů 

změněna vibrací krčních svalů (Ivanenko et al., 1991). Ke stejnému výsledku došli i 

autoři Bove et al. (2002). Záklon krční páteře zvyšuje napětí svalů dolních končetin. 

Závislost zvýšeného svalového napětí není pozorována pouze při narušení cervikální 

proprioceptivní informace, ale i při zavření očí (Vuillerme, Rougier, 2004) nebo změnou 

aferentních proprioceptivních signálů z končetin následkem polyneuropatie (Corriveau 

et al., 2000). Posturální instabilita způsobená extenzí Cp je několika autory vysvětlena 

změnou pozice vestibulárního orgánu a následným přemístěním utrikulárních otolitů 

mimo optimální funkční rozsah (Brandt et al., 1981; Jackson, Epstein, 1991). Naše 

výsledky neprokázaly rozdíl rychlosti COP při neutrální pozici a extenzi Cp mezi 

skupinou mladých a starších jedinců při podmínce otevřených očí. Zavření očí však při 

stejném porovnání mezi skupinami mělo vliv na rozdíl rychlosti COP (p = 0,032). Tento 

výsledek potvrzuje význam zraku v posturální kontrole u seniorů. Na základě našich 

výsledků usuzujeme, že 30° extenze nemá tak významný vliv na posturální stabilitu 

v případě, když somatosenzorická informace není ovlivněna stojem na pěnové desce či 

není potlačena zraková kontrola. Někteří autoři při vyšetřovaní posturální stability 

požadovali umístění hlavy v 55° záklonu. Efekt tohoto záklonu byl významný i 

v podmínce s otevřenýma očima (Vuillerme, Rougier, 2004; Jackson, Epstein, 1991). 
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Barinet et al. (1997) ve své práci uvedl zhoršení vizuálních a vestibulárních aferentních 

informací během extenze hlavy a následné zvýšení závislosti na informacích 

proprioceptivních. Neobvyklá pozice otolitů způsobující snížení posturální stability 

během extenze Cp potvrzuje názor, že 30° záklon hlavy snižuje utrikulární citlivost 

přibližně o 40 % (Barinet et al., 1997; Jackson et De l´Aune,1996). Mnoho studií se 

přiklání ke třem navrhovaným hypotézám, na základě nichž by mohlo docházet 

k závratím během dorsálního náklonu hlavy. Vaskulární hypotéza se přiklání k názoru, 

že závrať je způsobena kompresí arteria vertebralis zapříčiňující intermitentní ischemii 

mozkového kmene a/nebo vnitřního ucha (Sheehan et al., 1960). Několik studií (Barin 

et al., 1997; Brandt et al., 1981) je schopných vyloučit vaskulární insuficienci jako 

příčinu závratě cervikálního původu, přesto se tato teorie musí vzít v úvahu u starších 

pacientů s aterosklerotickou chorobou (Karlberg, 1995). Neurovaskulární hypotéza 

poukazuje na možnou příčinu cervikálního vertiga vyvolaného následkem 

vazokonstrikce vertebrobasilárního systému a s tím spojené iritace cervikálního 

sympatického plexu (Barré, 1926). Třetí hypotéza, ke které se přikláníme v našem 

experimentu, poukazuje na změnu somatosenzorického vstupu založenou na 

abnormální proprioceptivní informaci z  hlubokých krčních svalů (Ryan, 1955). Pfaltz 

(1984) uvedl možnou kombinaci těchto tří mechanizmů, které mohou způsobovat 

závrať cervikálního původu. Podle Karlberga (1995), který tento mechanizmus zkoumal 

na zvířecím modelu, je pravděpodobnější poslední hypotéza. Problematika cervikálních 

závratí je vyhrazena pouze na podmínku, kdy je informace z krčních proprioceptorů 

narušena (Brandt, Bronstein, 2001). Rushton et al. (2011) prokázal zhoršenou kontrolu 

rovnováhy v souvislosti se zraněním krční páteře typu whiplash injury, které způsobilo 

snížení proprioceptivních funkcí z oblasti krku.  

V experimentální části zaměřené na dynamické pohyby krční páteře a jejich vliv 

na posturální kontrolu jsme vyšetřili tři rychlosti náklonů krční páteře v sagitální rovině 

opět s přihlédnutím na vliv zraku. Sagitální rovina má větší vliv na rychlost výchylek 

COP oproti pohybům prováděným v horizontální rovině (Zelený, 2013). Výsledky 

Paloski et al. (2005) potvrdily větší destabilizující efekt během stoje a se současným 

pohybem krční páteře v sagitální rovině. Všichni účastníci našeho experimentu 

prováděli pohyby ve třech různých frekvencích 0,15 Hz, 0,3 Hz a 0,6 Hz. Podobně jako u 

statických pozic jsme i zde zjistili významný vliv zrakové kontroly. Nalezená hladina 
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významnosti byla v případě dynamických pohybů v rámci všech vyšetřených vyšší 

(p < 0,001). Naše výsledky potvrzují výsledky autorů Paloski et al. (2005) a prokazují 

destabilizující závislost na zvyšující se rychlost pohybů Cp. Porovnáním tří 

vyšetřovaných frekvencí pohybů v rámci všech zúčastněných jedinců jsme mezi 

jednotlivými frekvencemi zjistili statisticky velmi signifikantní rozdíl (p < 0,001). 

U skupiny mladých osob jsme nalezli rozdíl vizuální kontroly u jednotlivých 

frekvencí, což potvrzuje význam zraku při dynamických pohybech hlavy. Nícméně rozdíl 

byl signifikantní (p < 0,05) pouze při pohybech o nejvyšší frekvenci. Náš výsledek 

potvrzuje studii, která uvádí, že pohyby o vyšších frekvencí spojené s přemístění hlavy 

jsou kompenzovány stabilizačním funkčním pohledem zprostředkovaným otolitově - 

okulární odpovědí (Peige, 1996).  

Při posouzení podmínek zraku během jednotlivých rychlostí náklonů hlavy u 

skupiny osob vyššího věku byly také nalezeny rozdíly COPv. Vyřazením zrakové 

kontroly ve střední rychlosti (0,3 Hz) dynamického pohybu byl zjištěn statisticky 

signafikatní rozdíl na hladině významnosti p < 0,001. Studie z roku 2001 prokázala 

existenci kompenzačního mechanismu při pohybu o nízké frekvenci, která spočívá 

v náklonu a rotaci očí proti směru lineárního a rotačního zrychlení pohybu hlavy 

(Bockisch et al., 2001). Tento kompenzační mechanizmus by mohl mít vliv i na náš 

výsledek.  

Dále jsme sledovali vliv věku na posturální kontrolu při předozadních pohybech 

Cp. Porovnáním frekvence  0,14 Hz s podmínkou otevřených očí jsme nenalezli rozdíl 

mezi skupinou mladých osob a skupinou seniorů (p = 0,143), stejným porovnáním jsme 

nezjistili rozdíl ani u frekvence 0,3 Hz (p = 0,111). Výsledky naznačují, že se 

kompenzační mechanizmy u nižších frekvencí mohou uplatnit jak u mladých, tak u 

starších osob. Statisticky významný rozdíl mezi skupinami při otevřených očí jsme zjistili 

při nejvyšší vyšetřované frekvenci pohybů (p = 0,005). Při zavřených očích nebyl zjištěn 

statisticky významný rozdíl mezi skupinami při nejnižší frekvenci pohybů Cp (p = 0,079). 

V průběhu pohybů o vyšších frekvencích bez vizuální kontroly jsme nalezli rozdíl mezi 

skupinami - při frekvence 0,3 Hz na hladině významnosti p = 0,007 a během frekvence 

0,6 Hz p = 0,005. Wood (2002) prokázal zvýšení posturálních výchylek ve vyšších 

frekvencích náklonů hlavy. Vysledek své studie vysvětlil na základě nízké propustnosti 

otolitových vstupů, které detekují orientaci hlavy vzhledem ke gravitaci, a omezeným 
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kompenzačním náklonům očí. Zpracování prostorové orientace se během pohybů 

hlavy o různé frekvenci může lišit (Nasher et al., 1989). Různé stabilizační strategie jsou 

pod kontrolou rovnovážného systému, který je uplatňuje v závislosti na frekvencích 

pohybu. Enttiero et al. (1999) prokázali závislost vestibulární funkce na věku. Osoby ve 

věku nad 70 let mají o 40 % méně senzorických buněk vestibulárního systému 

(Woollacott, 1993). Autoři Buckley et al. (2003) poukázali na fakt, že při náklonu hlavy 

může být zvýšená posturální instabilita způsobena nejen pouze vestlibulárním 

narušením, ale také z části vlivem mechanického rozrušení. V našem experimentu 

připisujeme možné zvýšení rychlosti posturálních výchylek během flexe a extenze Cp 

biomechanickému narušení stability. Chendra a Shepard (1991) uvádí pravděpodobné 

15 % snížené utrikulární senzitivity během flexe krční páteře, přestože neprokázali 

změnu stability v průběhu jejího vyšetření. 

Rovnovážný systém pravděpodobně reaguje a odpovídá různými stabilizačními 

strategiemi v závislosti na různých frekvencích pohybů. Pohyby o nízkých frekvencích 

jsou omezeny na kotníkovou strategii, kdežto strategie kyčelních kloubů je využívána 

při vyšších rychlostech pohybů 0,5 - 2,5 Hz (Nasher, McCollum, 1985). Kyčelní strategie 

je využívána více u osob vyššího věku. Naše výsledky naznačují možnost využití kyčelní 

strategie při vyšších rychlostech pohybů Cp zejména u starších osob. Paloski et al. 

(2005) se zavěrem své práce zamysleli nad možností využití dynamických pohybů krční 

páteře ke zlepšení senzitivity diagnostiky dynamické posturografie a posouzení rizika 

pádů, k čemuž se rovněž přikláníme. 
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6 ZÁVĚR 

Poruchy rovnováhy při pohybu mohou vycházet z dysfunkce vestibulárního 

systému, somatosenzorického systému, zrakového systému nebo poruchou řídících 

center CNS. Stárnutí organismu je spojeno se sníženou funkcí těchto multisenzorických 

funkční schopností. To může vést k vyššímu riziku pádu při běžném pohybu s možností 

úrazu a rozvojem komplikací, které mohou způsobit až ztrátu soběstačnosti. Některé 

studie ukazují, že extenze krční páteře vedoucí k modifikaci senzorického vstupu může 

způsobit instabilitu u starších osob. 

V teoretické části práce jsme se zaměřili především na vliv polohy krční páteře a 

shrnuli mechanizmy, které v těchto posturálních situacích zodpovídají za zvýšení 

posturálních výchylek. V praktické části jsme pak tento efekt objektivizovali pomocí 

posturografického vyšetření. Vyšetřili jsme dvě skupiny osob. První skupinu tvořili 

mladí jedinci ve věku od 23 do 27 let a druhá skupina byla složena ze seniorů ve věku 

od 68 do 75 let. Porovnáním všech vyšetřených osob jsme prokázali významný rozdíl 

rychlosti COP při vyšetření stoje se zakloněnou hlavou. V rámci skupiny mladých 

jedinců a starších osob jsme nalezli rozdíl mezi neutrální pozicí a záklonem krční 

páteře. Při hodnocení výsledků mezi vyšetřovanými skupinami jsme zjistili rozdíl pouze 

při stoji s vyloučením zraku. 

Dalším cílem bylo zhodnotot stabilitu stoje při dynamických pohybech krční 

páteře. Výsledky našeho pozorování poukazují na destabilizující efekt pohybu v krční 

páteři při stoji v závislosti na frekvenci pohybu. U všech probandů jsme zjistili 

statistický významný rozdíl v parametrech COP mezi jednotlivými rychlostmi pohybů. 

Porovnáním mladých a starších jedinců jsme zjistili významný vliv zrakové kontroly na 

rychlost výchylek COP. Statisticky významný rozdíl jsme zjistili pouze u střední a 

nejvyšší frekvence pohybů krční páteře. Posturální stabilita je výrazně narušena při 

vyšších frekvencí pohybů páteře, a to jak u skupiny mladých osob, tak i u skupiny osob 

vyššího věku.  
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