
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Barbora Jindrová 
 

 

 

 

 

 

 

Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu  

u pacientů se syndromem  

Charcote-Marie-Tooth 
 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Praha 2016 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Barbora Jindrová 

Vedoucí práce: Mgr. Mariana Pospíšilová 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2016  



 

 

Bibliografický záznam 

JINDROVÁ, Barbora. Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se 

syndromem Charcote-Marie-Tooth. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2016, 72 s. Vedoucí diplomové práce 

Mgr. Mariana Pospíšilová. 

 

Abstrakt 

Úvod: Onemocnění Charcot-Marie-Tooth (CMT) je nejčastější hereditární motorickou  

a senzitivní neuropatií. Genetická mutace způsobuje poruchu periferního nervu. 

Onemocnění se většinou nejvíce projevuje distální svalovou slabostí, deformitami nohy 

a senzorickým postižením. Jedním z důsledků tohoto onemocnění je porucha 

rovnováhy. Cílem práce bylo zjistit vliv jednorázové aplikace vibrační terapie na 

posturální stabilitu u těchto pacientů a u kontrolní skupiny zdravých probandů.  

Metody: Studie se zúčastnilo 16 pacientů s diagnózou CMT, měření dokončilo  

15 z nich (průměrný věk 44,3 let v rozmezí 25–57 let, 12 žen a 3 muži). Kontrolní 

skupina byla složena ze zdravých probandů odpovídajícího věku a pohlaví. Všichni 

probandi podstoupili měření na Balance Master před terapií, ihned po terapii a následně 

30 minut po terapii. Terapie probíhala ve formě stoje na vibračním zařízení Power Plate 

po dobu 5 min. 

Výsledky: Po aplikaci vibrační terapie jsme u pacientů s CMT prokázali signifikantní 

zlepšení parametrů Endpoint Excursion, Maximum Excursion, Movement Velocity  

a Sway Velocity. Efekt terapie přetrval i 30 min po aplikaci vibrace. Dále jsme zjistili, 

že vibrační terapie má větší efekt u pacientů s CMT než u zdravých lidí.  

Závěr: U pacientů s CMT po jednorázové aplikaci vibrační terapie pozorujeme zlepšení 

posturální stability. Tyto poznatky by měly být dále zkoumány.  
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Abstract 

Objective: Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) is the most common hereditary motor 

and sensory neuropathy. Genetic mutation causes neurological disorder of peripheral 

nervous system. Diseases most common signs and symptoms are distal muscle 

weakness, foot deformities and somatosensory defect. One of the most notable 

consequences of the disease is balance disorder. The goal of this study was to ascertain 

impact of one-off application of vibration therapy on postural stability in CMT and 

referential group.  

Method: There were 16 patients diagnosed with CMT that participated in the research, 

15 of which finished all procedures (average age 44.3 years, age ranges from 25 to 57 

years, 12 woman and 3 men). Referential group was composed of healthy people of 

similar sex and age. All probands underwent measuring on Balance Master before 

vibration therapy, immediately after and 30 minutes later. The therapy take place in 

standing position in the Power Plate, therapy lasted for 5 minutes.  

Results: A significant improvement of Endpoint Excursion, Maximum Excursion, 

Movement Velocity and Sway velocity parameters was established after applying  

one-off vibration therapy in group of patients diagnosed with CMT. This effect endured 

30 min after vibration therapy. Also we discovered that vibration therapy has stronger 

impact on patients with CMT than healthy people.  

Conclusion: Postural stability of patients diagnosed with CMT had improved after 

applying one-off vibration therapy. These findings should be subjected to further 

research.  
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Seznam zkratek 

ABC   Activities-Specific Balance Confidence Scale 

AFO   ankle-foot orthosis 

APGAR  Adaptability, Partnership, Growth, Affection and Resolve 

BBS   Berg Balance Scale  

BESTest  Balance Evaluation Systems Test 

CMP   cévní mozková příhoda 

CMT   Charcot-Marie-Tooth 

CMT1A  Charcot-Marie-Tooth typu 1A 

COG   center of gravity 

COM   center of mass  

COP   center of pressure 

DCL   Directional Control 

DMO   dětská mozková obrna 

EPE   Endpoint Excursion 

FES   Falls Efficacy Scale 

FL   Forward Lunge 

HMSN   hereditární motorická a senzitivní neuropatie 

KAFO   knee-ankle-foot orthosis 

LOS   Limits of Stability 

mCTSIB  Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance 

MPZ gen  gen myelin protein zero 

MVL   Movement Velocity 

MXE   Maximum Excursion 

OLPS test  One-Legged Postural Steadiness Test 
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PMP22   peripheral myelin protein 22 

PPA   Physiological Profile Assesment 

RAO    Rehabilitation Questionnaire 

RT   Reaction Time 

SF36   Short Form 36  

SMA   spinální muskulární atrofie 

STS   sit-to-stand task 

TUG   Timed Up and Go Test 

WBS   Weight Bearing Squat 

WBV   celotělové vibrace (whole body vibration)  
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1 ÚVOD 

Onemocnění Charcot-Marie-Tooth (CMT) je nejčastější hereditární motorickou 

a senzitivní neuropatií. Genetická mutace způsobuje poruchu periferního nervu. 

Onemocnění se většinou nejvíce projevuje distální svalovou slabostí, deformitami nohy 

a senzorickým postižením. Vlivem těchto poruch je narušen stereotyp chůze  

a rovnováha. CMT je zatím nevyléčitelné onemocnění, správně vedenou komplexní 

terapií můžeme ale zlepšit kvalitu života pacientů. Naším zájmem proto bylo zjistit vliv 

vibrace na posturální stabilitu pacientů s CMT. 

Teoretická část diplomové práce obsahuje tři podkapitoly. První popisuje 

problematiku diagnostiky, genetiky, klinického obrazu a terapie u choroby CMT. Druhá 

podkapitola se zabývá posturální stabilitou, jejími principy a mechanismy řízení a jejím 

narušením u pacientů s CMT. Poslední podkapitola teoretické části je věnována vibraci, 

jejímu vnímání, vedení a vlivu na lidský organismus.  

Praktická část této práce je zaměřena na zkoumání vlivu jednorázové vibrační 

terapie na posturální stabilitu u pacientů s CMT.  

Téma vlivu vibrace na posturální stabilitu u pacientů se syndromem  

Charcot-Marie-Tooth jsem si zvolila, protože jsem se chtěla dozvědět více informací  

o tomto onemocnění. Dále mě zajímalo, zda naší studií prokážeme pozitivní vliv 

vibrační terapie na posturální stabilitu u těchto pacientů.  
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Choroba Charcot-Marie-Tooth  

Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT), zvaná také peroneální svalová atrofie, je 

nejčastější hereditární motorickou a senzitivní neuropatií (HMSN). Jedná se o zatím 

nevyléčitelné onemocnění s incidencí 1:3000, pro které je charakteristický familiární 

výskyt (Hrodek, Vavřinec, 2002).  

CMT byla poprvé popsána v roce 1886 dvěma Francouzi, Charcotem a Mariem, 

a Angličanem Toothem (obrázek 1). Podle nich byla choroba také pojmenována 

(Smetana in Nové objevy, 2004, s. 151).  

Obrázek 1. – Objevitelé choroby: Charcot, Marie a Tooth (de.slideshare.net) 

 

Termín CMT se užívá pro velkou skupinu dědičných neuropatií, jejichž projevy 

jsou podobné projevům popsaným Charcotem, Mariem a Toothem. Neuropatie se 

mohou lišit např. typem dědičnosti, nálezem na EKG, poruchou různých genů (Seeman 

in Nové objevy, 2004, s. 20). Onemocnění se většinou vyskytuje se stejnou prevalencí  

u žen jako u mužů (Kobesová in Kolář, Kolář et al., 2009). 

V České republice žije dle předpokladů kolem 4000 osob s CMT. Mezi 

příznaky, které se začínají objevovat v druhé dekádě života, dominuje motorické 

poškození dolních končetin. Vlivem poškození krátkých svalů nohy vznikají deformity 

nohy, typickým projevem je vysoký nárt, zhroucená příčná klenba a kladívkové prsty – 

tzv. pes cavus (Kobesová in Kolář et al., 2009).  
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2.1.1 Diagnostika 

 Podezření na syndrom CMT by mělo vzniknout již na základě klinického nálezu, 

který je velmi typický. Při elektromyografickém vyšetření se nachází prodloužené 

vedení motorických i senzitivních nervů. Zjištění postiženého genu se provádí pomocí 

genetického vyšetření, které je možné udělat i prenatálně (Dungl, 2014). 

2.1.2 Genetika 

Poškození periferního nervu vzniká na základě mutace genů, které kódují 

proteiny důležité pro správnou funkci nervu (Seeman in Nové objevy, 2004, s. 20−22). 

Je známo již 40 různých genů, jejichž mutace způsobuje některou z forem CMT (Lupski 

et al., 2010).  

CMT lze rozdělit na několik typů. CMT1 je nejčastější formou, jedná se  

o autozomálně dominantní demyelinizační formu CMT (Mazanec at al., 2015). 

Primárně dochází k poškození obalu nervu, což vede ke zpomalení rychlosti vedení 

vzruchu nervem (Seeman in Nové objevy, 2004, s. 23). CMT1 dále dělíme na podtypy, 

a to CMT1A až CMT1F (Mazanec at al., 2015). 

Nejčastějším podtypem je CMT1A. Choroba je způsobena duplikací fragmentu 

chromozomu 17 (lokus 17p11.2), který kóduje gen PMP22 (Pareyson in Nové objevy, 

2004, s. 84). PMP22 (peripheral myelin protein 22) je hlavní složkou myelinu 

obsaženého v kompaktní části v podstatě všech myelinizovaných vláken periferního 

nervového systému. Studie naznačila také jeho úlohu během růstu a diferenciace 

Schwannových buněk (Spreyer et al., 1991). Duplikace tohoto genu se vyskytuje  

u 60–90 % pacientů s CMT. Další častou formou onemocnění je CMT1B, kde dochází 

k mutaci v genu MPZ (myelin protein zero) (Pareyson in Nové objevy, 2004, s. 84).  

Dalším častým typem je CMT2. Mazanec uvádí, že představuje asi 30 % všech 

CMT. Příznaky nastupují později, než u CMT1, svalové atrofie na dolních končetinách 

jsou výraznější, deformity nohy typu pes cavus jsou naopak vzácné. Jde o axonální typ 

(Mazanec et al., 2015), primární porucha se tak nachází přímo v nervovém vlákně. 

Rychlost vedení tak nemusí být ovlivněna, velmi malá je ale amplituda elektrického 

výboje (Seeman in Nové objevy, 2004, s. 23). 

Dalším častým typem je CMT s vazbou na chromozom X, který připadá na  

7–10 % pacientů (Pareyson in Nové objevy, 2004, s. 84). U dalších typů CMT 

nacházíme jak autozomálně dominantně dědičné formy (CMT1B – CMT1F), tak  

i autozomálně recesivně dědičné formy (CMT4A – CMT4J) (Mazanec et al., 2015).  



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

12 

2.1.3 Klinický obraz 

Nejdříve dochází k poškození dlouhých nervů, onemocnění se tak prvně projeví 

atrofií drobných svalů nohy. Následuje poškození peroneálních svalů, čímž vzniká 

nerovnováha mezi extenzory a flexory nohy, kladívkové prsty, hallux extensus a pes 

cavus (obrázek 2) a pes varus (Dungl, 2014). Vlivem svalového oslabení a svalové 

dysbalance dochází ke změně stereotypu chůze. Noha je přetahována do supinace  

a přepadávající špička nutí pacienty ke zvedání kolen při chůzi – tzv. čapí chůze 

(Kobesová in Kolář, Kolář et al., 2009). Vlivem deformity se při nášlapu zmenšuje 

kontaktní plocha chodidla s podložkou, některé části nohy jsou více zatěžovány, což 

vede k vzniku bolestivých otlaků (Kobesová in Nové objevy, 2004, str. 139).  

 

Obrázek 2. – Pes cavus (foto autorka) 

 

Onemocnění pokračuje atrofií svalů bérce a později může dojít i k poškození 

svalů ruky a předloktí (Ambler, 2011). Kobesová in Kolář (2009) uvádí, že k poškození 

lýtkových a stehenních svalů dochází asi u poloviny pacientů. Poškození drobných 

svalů ruky je zjištěno u většiny pacientů (Kobesová in Kolář et al., 2009). Ruce jsou 

ohroženy nejen atrofií krátkých svalů ruky, ale také vznikem kompresivních neuropatií 

při ztluštění nervu (Dungl, 2014). 

Kromě poškození svalů končetin se u pacientů s CMT rozvíjí také porucha čití,  

a to především hlubokého čití. (Mazanec et al., 2015). Dungl (2014, s. 307) uvádí, že 

„v těžších formách dochází k tremoru, ataxii, spastické paraparéze, hluchotě, atrofii  

n. opticus a pigmentovým změnám sítnice“. U více než 35 % pacientů se vyskytuje také 

skolióza.  

Onemocnění během života pomalu progreduje, délku života nezkracuje, nicméně 

často vede k invalidizaci a ztrátě pracovní schopnosti (Mazanec in Nové objevy, 2004, 
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s. 103). Progrese onemocnění a jeho průběh jsou velmi variabilní, a to i v rámci jedné 

rodiny − od plně asymptomatických až po těžce postižené jedince (Kobesová in Kolář et 

al., 2009).  

2.1.4 Terapie 

Choroba Charcot-Marie-Tooth je zatím nevyléčitelné onemocnění. Správně 

vedenou terapií můžeme ale zlepšit kvalitu života pacientů.  

Prostřednictvím rehabilitace je vyvíjena snaha především k ovlivnění poruchy 

hybnosti dolních končetin, poruchy chůze a stability, deformity nohou a bolesti 

(Horáček in Nové objevy, 2004, s. 130). 

Velmi důležité postavení má v terapii pacientů s CMT fyzioterapie. Využívají se 

techniky pro protažení zkrácených svalů a fascií a techniky měkkých tkání. Poté se 

většinou využívají metody založené na neurofyziologickém principu, a to především 

senzomotorická stimulace a Vojtova reflexní lokomoce (Kobesová in Kolář et al., 

2009). 

Senzomotorická stimulace využívá cvičení na labilních plochách. Cvičení se 

využívá k nácviku stabilizačních strategií a zvyšování limitů stability (Mazanec et al., 

2015). Podle tíže postižení volíme obtížnost cviků, od cvičení na kulové úseči po 

senzomotorickou stimulaci vleže. Cvičební jednotka bývá u pacientů s polyneuropatií 

obvykle kratší než u jiných pacientů, neboť cvičení nesmí vyvolávat únavu ani bolest. 

Stabilitu je také možné nacvičovat na stabilometrické plošině. Na obrazovce pacient 

vidí pohyb vlastního těžiště, pomocí zrakové kontroly tak může jeho polohu korigovat 

(Kobesová in Kolář et al., 2009). 

U pacientů s CMT často nacházíme poruchu dechového stereotypu a zapojení 

hlubokého stabilizačního systému páteře. Vojtova reflexní lokomoce umožňuje v rámci 

globálních vzorů automatické zapojení oslabených svalových jednotek. Po opakované 

stimulaci si pacient lépe uvědomí správné zapojení svalů a snaží se aktivně korigovat 

držení těla a dýchání (Kobesová in Kolář et al., 2009). 

Většího efektu v terapii dosáhneme při kombinaci uvedených metod než při 

jejich izolovaném užití. Rehabilitace by se měla do šesti měsíců opakovat, zjistilo se 

totiž, že efekt terapie je poté u většiny pacientů déletrvající (Horáček in Nové objevy, 

2004, s. 135). 

Velmi důležitou součástí terapie je také lázeňská péče, která velmi pozitivně 

působí na fyzický i psychický stav pacientů (Kobesová in Kolář et al., 2009). Délka 
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pobytu je nyní stanovena na čtyři týdny. Nejvíce jsou pacienty s CMT využívány Jánské 

lázně a Velké Losiny (Mazanec et al., 2015).  

Léčbu nohy z ortopedického hlediska zahajujeme již při nefixovaných 

deformitách, k ovlivnění peroneální parézy se přikládá osmičková bandáž, peroneální 

páska (krátká či podkolenní) či v případě těžších peroneálních paréz ortéza typu AFO 

(ankle-foot orthosis), eventuálně KAFO (knee-ankle-foot orthosis). AFO ortéza 

stabilizuje nohu také v mediolaterálním směru, působí tedy i proti zhoršování 

supinačního postavení nohy a inverzi přednoží (Dungl, 2014; Kobesová in Nové objevy, 

2004, s. 145). 

Postavení nohy je korigováno individuálně zhotovenými ortopedickými 

vložkami, které jsou pacientům nově předepisovány každých šest měsíců. Využitím 

korekčních elementů se zlepší nejen postavení nohy, ale také stereotyp chůze a stabilita 

stoje (Krawczyk in Kolář et al., 2009). Důležité je také nošení vhodné obuvi. Bota by 

měla být prostorná a lehká, vhodná je vyšší obuv, která pomáhá stabilizovat kotník. 

Chůze naboso pacientům není doporučována, zvyšuje se pravděpodobnost zakopnutí, 

distorzí a fraktur (Kobesová in Nové objevy, 2004, r. 143). 

Operační léčba u nefixovaných kontraktur sestává především z uvolnění 

měkkých tkání (nejčastěji tenotomie plantární aponeurózy a prolongace Achillovy 

šlachy) a ve šlachových transpozicích (m. tibialis posterior). Fixované deformity je 

potřeba řešit osteotomií. Nejčastěji se provádí klínovitá osteotomie patní kosti dle 

Dwyera (Dungl, 2014; Kobesová in Kolář et al., 2009). 

Zda pacienti a jejich blízcí vnímají prospěch z rehabilitace, zjišťovali ve své 

studii Padua et al. (2014). Ve výzkumu využili následující testy: Rehabilitation 

Questionnaire (RAO), Short Form 36 (SF36) a Family APGAR. RAO sestává ze série 

otázek zaměřených především na přístup k rehabilitaci a na pocit efektu rehabilitace. 

SF36 obsahuje 36 otázek na celkový zdravotní stav pacietů. Family APGAR se využívá 

ke zjištění funkčnosti rodiny. Do výzkumu se zapojilo 123 pacientů a jejich rodin. 

Z výzkumu vyplynulo, že 80 % pacientů považuje rehabilitaci za důležitou a cítí se po 

ní lépe. Z rodinných příslušníků vnímá rehabilitaci jako přínosnou pouze 50 %. Tento 

rozdíl autoři vysvětlují dvěma způsoby či jejich kombinací: buď tu efekt terapie je, ale 

je tak malý, že ho vnímají jen pacienti, nebo efekt není a zlepšení pacientů je jen 

placebem.  

Jako nadějná se jevila léčba pomocí kyseliny askorbové. Na 136. konferenci 

Evropské neuromuskulární společnosti v dubnu roku 2005 v Holandsku se uskutečnilo 
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setkání světových expertů pro CMT onemocnění z Evropy, USA a Kanady. Cílem 

setkání bylo vytvořit sjednocený protokol sledování pacientů s CMT, který by se použil 

ve výzkumu zaměřeném na léčbu CMT1A kyselinou askorbovou (Mazanec, 2005).  

Konferenci předcházely objevy získané na myších, které prokázaly dobrý efekt 

na pohyblivost myší s CMT1A při podávání kyseliny askorbové. Látka byla podávána 

jedné skupině myší po dobu 90 dní. Výsledkem byla podstatně lepší hybnost a svalová 

síla u těchto myší (Mazanec, 2005). 

Pareyson et al. (2011) publikovali výsledky dvojitě zaslepené randomizované 

studie, která se zabývala vlivem kyseliny askorbové na pacienty s CMT1A. Do studie 

bylo zavzato 277 pacientů z Itálie a Velké Británie, kterým bylo po dobu 24 měsíců 

denně podáváno 1,5 g kyseliny askorbové či placebo. Mezi skupinami nebyl po dvou 

letech nalezen žádný rozdíl. Výsledkem studie tedy bylo zjištění, že kyselina askorbová 

nemá žádný signifikantní vliv na neuropatii u pacientů s CMT1A v porovnání 

s placebem.  

Podobná studie byla provedena i v České republice, testováno bylo 51 pacientů 

s CMT1A. Po dobu dvou let bylo polovině pacientů podáváno 1,5 g kyseliny askorbové. 

Nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly při porovnání se skupinou užívající 

placebo. Studie nicméně prokázala, že podávání 1, 5 g kyseliny askorbové denně je 

bezpečné a dobře tolerované. Aby mohl být definitivně zhodnocen efekt kyseliny 

askorbové na průběh choroby, bylo by podle autorů nutné zhodnotit vliv vyšší dávky, 

např. 4 g denně (Mazanec et al., 2010).  

Lewis et al. (2013) aplikovali po dobu dvou let 4 g kyseliny askorbové denně  

87 pacientům s CMT1A, 23 pacientům v kontrolní skupině podávali placebo. Mezi 

skupinami opět nebyl prokázán žádný signifikantní rozdíl.  

I přes velkou snahu tedy zůstává choroba Charcot-Marie-Tooth stále 

nevyléčitelným onemocněním.  
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2.2 Posturální kontrola 

Posturální kontrola je komplexní motorická dovednost odvozená z interakce více 

senzomotorických procesů. Obsahuje dva hlavní cíle – posturální orientaci a posturální 

stabilitu (Horak, 2006).  

Posturální orientace je schopnost udržet odpovídající vztah mezi tělesnými 

segmenty a mezi tělem a okolním prostředím (Shumway-Cook, Woollacott, 2007,  

s. 158). Je založena na interpretaci informací ze somatosenzorického, vizuálního  

a vestibulárního systému (Horak, 2006).  

Posturální stabilita zajišťuje koordinaci motorických strategií, které jsou 

potřebné ke stabilizaci těžiště (center of mass − COM) vztaženého k opěrné bázi 

(Horak, 2006). Jde o schopnost zajistit držení těla tak, aby nedošlo k  neřízenému či 

nezamýšlenému pádu (Kolář et al., 2009, s. 39). Aby byla stabilita zajištěna ve statické 

poloze, je třeba, aby se těžiště promítalo do opěrné báze. Pak můžeme posturální 

stabilitu označit jako statickou. I během stoje se však neustále objevují výchylky COM 

od vertikální osy. Ve statické poloze se proto také jedná o dynamický děj (Shumway-

Cook a Woollacott, 2007, s. 161). 

Plocha kontaktu podložky s povrchem těla se nazývá opěrná plocha, opěrná báze 

je definována jako část podložky ohraničená nejvzdálenějšími body opěrné plochy 

(Kolář et al., 2009, s. 39). COM je definováno jako bod, do kterého je soustředěna 

hmotnost celého těla. Určíme ho nalezením místa váženého průměru COM všech 

tělesných segmentů. Ve stabilním stoji se promítá do opěrné báze. Vertikální projekce 

COM je často definováno jako COG (center of gravity) (Shumway-Cook a Woollacott, 

2007, s. 158).  

Posturální stabilita je ovlivněna jednak fyzikálními veličinami, jako je velikost 

opěrné báze, hmotnost, výška těžiště nad opěrnou bází, vlastnost opěrné plochy, jednak 

svalovou aktivitou. V případě, že výslednice zevních sil působících na organismus 

nesměřuje do opěrné báze, je pro udržení rovnováhy zapotřebí zvýšená svalová síla 

(Kolář et al., 2009, s. 39).  

Nároky na posturální stabilitu a posturální orientaci se mění v závislosti na typu 

úkolu a prostředí, ve kterém se nacházíme. Pro zajištění stability stoje musí COM 

dopadat do prostoru opěrné báze. Naproti tomu během chůze projekce COM nezůstává 

v opěrné bázi a celé tělo se tak nachází ve stavu nerovnováhy. K pádu nedochází díky 

přesunutí nohy před COG a posunu těla vpřed, čímž je zajištěna kontrola COM relativně 
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k pohybující se opěrné bázi (Shumway-Cook a Woollacott, 2007, s. 159). Celý systém 

posturální kontroly je důležitý nejen k dosažení posturální stability, ale také k zajištění 

bezpečného pohybu v rámci každodenního života, jako je provádění manuálních úkolů, 

vstávání ze židle, otáčení, chůze (Horak a Mancini, 2010, s. 239). 

2.2.1 Mechanismy posturální kontroly 

K zajištění posturální kontroly využívá člověk šest základních mechanismů. Jde 

o faktory ovlivňující stabilitu člověka: 

 biomechanické faktory 

 pohybová strategie 

 senzorická strategie 

 orientace v prostoru 

 kontrola pohybu 

 kognitivní procesy 

Postižení některého z mechanismů posturální kontroly nemusí nutně vést 

ke vzniku funkčního deficitu. Záleží na individuální schopnosti jedince poruchu 

kompenzovat (Horak, 2006). 

2.2.1.1 Biomechanické faktory 

Mezi biomechanické faktory patří hmotnost pacienta, výška těžiště nad opěrnou 

bazí, velikost opěrné plochy, přilnavost a postavení jednotlivých hybných segmentů 

(Čakrt in Kolář et al., 2009). Horak (2006) jako biomechanické faktory popisuje limity 

stability, stupně volnosti a sílu. Limity stability jsou ovlivněny velikostí opěrné báze  

a rozsahem kloubů, svalovou silou a senzorickými informacemi o dosažení limitu. 

2.2.1.2 Pohybová strategie  

Existují tři hlavní typy pohybových strategií, které využíváme k udržení 

stability, a to kotníková strategie, kyčelní strategie a strategie úkroku (Horak, 2006). 

Kotníková strategie navrací COM do stabilní pozice pohybem vycházejícím 

z hlezenních kloubů. Nejčastěji je využívána v situacích, kdy jsou výchylky malé  

a povrch pevný (Shumway-Cook a Woollacott, 2007, s. 167).  

Kyčelní strategie upravuje polohu COM generací rychlých a velkých pohybů 

v kyčelních kloubech. Kyčelní strategií dosáhneme menších limitů stability, než 

strategií kotníkovou, zato je ale přístupnější k rychlé reakci při výrazném vychýlení. 

Používána je proto především jako odpověď na velké a rychlé výchylky nebo při stoji 
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v úzkém prostoru, který neumožňuje dostatečnou kotníkovou strategii (Shumway-Cook 

a Woollacott, 2007; Horak, 2006). 

Pokud kotníková ani kyčelní strategie nestačí k udržení rovnováhy, je použita 

strategie úkroku (Shumway-Cook a Woollacott, 2007, s. 168). Ta spočívá v přemístění 

plochy kontaktu úkrokem a je běžná hlavně během chůze (Horak, 2006).  

2.2.1.3 Senzorická strategie  

Centrální nervový systém přijímá a integruje informace z okolního prostředí  

z vestibulárního, somatosenzorického a zrakového systému. Podle aktuální situace je 

následně přiřazena určitá hodnota jednotlivým vstupům. Receptory somatosenzorického 

systému hrají v udržení posturální stability významnou roli, jelikož poskytují informace 

o vlastnostech povrchu a o pozici a poloze těla ve vztahu k danému povrchu. V dobře 

osvětleném prostředí na pevné podložce spoléhá zdravý člověk ze 70 % na 

somatosenzorické informace, z 20 % na vestibulární informace a z 10 % na vizuální 

informace (Horak, 2006). Při stoji na labilní ploše se zvyšuje podíl vizuální  

a vestibulární složky. Zrak má zásadní úlohu při celkové orientaci, především při 

pohybu. Vestibulární aparát zaznamenává informace o poloze a pohybu hlavy 

v gravitačním poli. Schopnost přizpůsobit zastoupení jednotlivých systémů v závislosti 

na prostředí je důležitá pro udržení rovnováhy (Kavounoudias, Roll a Roll, 1998; Horak 

a Mancini, 2010). Podíl jednotlivých senzorických systémů na kontrole rovnováhy 

můžeme určit z výsledků získaných posturografickým vyšetřením (Čakrt in Kolář et al., 

2009, s. 199).  

Mezi receptory somatosenzorického systému řadíme svalová vřeténka, Golgiho 

šlachová tělíska, kloubní a kožní receptory. Informace z receptorů vedou dvěma 

hlavními dráhami do mozkové kůry a mozečku (Shumway-Cook a Woollacott, 2007). 

Dráha zadních provazců vede především podněty z mechanoceptorů (taktilní čití, 

vibrace a propriocepci). Anterolaterální systém vede informace o bolesti, teplu a chladu 

(Naňka, 2009).  

2.2.1.4 Orientace v prostoru  

Schopnost orientace v prostoru je jeden ze zásadních mechanismů posturální 

kontroly. Zdravý nervový systém zajišťuje orientaci těla v prostoru automaticky. 

Významné aferentní informace potřebné k regulaci posturální stability přicházejí 

z kožních mechanoceptorů na ploskách nohou. Člověk může orientovat své tělo kolmo 

k podložce, pokud se podložka nakloní, stoj je orientován vzhledem ke gravitaci. Zdraví 
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jedinci jsou schopni identifikovat gravitační vertikálu i ve tmě s odchylkou do 0,5°. 

Nakloněná či nepřesná vnitřní prezentace vertikály má za následek automatické 

posturální reakce, které nejsou v souladu s působením gravitace, a proto činí člověka 

nestabilním (Horak, 2006). 

2.2.1.5 Kontrola pohybu  

Kontrola rovnováhy při chůzi a při změně z jedné polohy do druhé vyžaduje 

kontrolu pohybu těžiště. Stabilita v předozadním směru spočívá v umístění švihové 

končetiny pod posouvajícím se COM (Horak, 2006).  

2.2.1.6 Kognitivní procesy  

Pro řízení posturální kontroly je třeba také kognitivní zpracování. Kognitivní 

deficit se projevuje prodloužením reakční doby odpovědi na posturální změnu. Čím je 

změna postury náročnější, tím složitější kognitivní procesy jsou třeba (Horak, 2006). 

2.2.2 Hodnocení posturální stability 

Ke klinickému hodnocení posturální stability můžeme využít tří přístupů – 

funkční hodnocení, systémové hodnocení a kvantitativní hodnocení (Horak a Mancini, 

2010). 

Funkční hodnocení pomáhá hodnotit stabilitu a její změny po intervenci. 

Využívají se funkční testy hodnotící výkonnost u sady motorických úkolů v určité 

poloze, např. testy ABC, BBS, TUG, stoj na jedné noze, Tinetti Test. Funkční 

hodnocení je lehké na provedení, rychlé a nevyžaduje drahé vybavení. Nicméně získané 

výsledky jsou subjektivní. Testy ukazují hraniční schopnosti měřeného člověka, takže 

nejsou dost citlivé na to, aby zaznamenaly malé zlepšení. Největší limitací funkčního 

hodnocení je neschopnost specifikace typu balančních problémů a řízení léčby (Horak  

a Mancini, 2010). 

Pomocí systémového hodnocení můžeme zjistit základní příčinu deficitu. 

Využívány jsou testy BESTest a PPA (Horak a Mancini, 2010).  

Kvantitativní hodnocení, tzv. posturografie, je v poslední době používáno stále 

větším počtem fyzioterapeutů, kteří na základě získaných informací přizpůsobují léčbu 

svých pacientů (Horak a Mancini, 2010). 

 Klinické hodnocení posturální stability je zaměřeno na integritu senzorické 

složky posturální kontroly. Ke kontrole rovnováhy přispívá jak smyslový, tak 

senzorický systém. Nervový systém interpretuje nové podmínky a mění poměr 
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závislosti posturální kontroly na jednotlivých vstupech. Informace ze smyslových 

orgánů jsou interpretovány v CNS na podkladě vnitřního tělesného schématu. Následně 

je formována odpovídající reakce a jsou aktivovány posturální svalové synergie 

potřebné k udržení stability těla (Horak a Mancini, 2010). 

2.2.3 Posturografie 

Při posturografickém vyšetření jsou měřeny reakční síly, kterými pacient působí 

na tenzometrickou plošinu. Matematickou úpravou lze ze získaných hodnot vypočítat 

COP (center of pressure) (Čakrt in Kolář et al., 2009, s. 199). COP je centrum distribuce 

všech tlakových sil působících do opěrné plochy (Shumway-Cook a Woollacott, 2007). 

Výstupními parametry jsou velikost amplitudy vychýlení COP v mediolaterálním  

a anterioposteriorním směru, délka trajektorie COP a plocha (konfidenční elipsa), která 

zahrnuje největší soustředění změn polohy COP při měření (Čakrt in Kolář et al., 2009, 

s. 199). 

Posturografické vyšetření umožňuje objektivizaci balančního deficitu u pacientů 

s poruchou rovnováhy, sledování dlouhodobého vývoje poruchy rovnováhy a sledování 

vlivu léčby na poruchu stability. Jde o elektrofyziologickou metodu, která umožňuje 

hodnotit jednotlivé motorické balanční mechanismy podílející se na udržování 

posturální stability (Čakrt in Kolář et al., 2009, s. 199). Bohužel, vlivem nízké 

specificity výchylek není posturografické vyšetření schopné ukázat přesnou 

patofyziologii poruch rovnováhy ani poskytovat diagnostické informace. Výchylky jsou 

ovlivněny jak periferním a centrálním nervovým systémem, tak i muskuloskeletálním 

systémem, takže je obtížné určit, proč se charakteristika výchylek změnila. Další 

nevýhodou posturografie je vysoká pořizovací cena a časová náročnost testování (Horak 

a Mancini, 2010). 

Posturografické vyšetření dělíme na statické a dynamické. Statické vyšetření 

(stabilometrie) měří stabilitu v podmínkách, kdy se pacient ani plošina nepohybují 

(Čakrt in Kolář et al., 2009, s. 199). Dynamická posturografie na rozdíl od statické 

zahrnuje užití externích výchylek či změny povrchu a/nebo vizuálních podmínek. Takto 

lze ovlivnit jednotlivé systémy podílející se na držení rovnováhy a zjistit, jak přispívají 

k udržení rovnováhy a nakolik jsou dostupné senzorické informace nezbytné k udržení 

rovnováhy ve změněném prostředí (Horak a Mancini, 2010). 
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2.2.4 Posturální stabilita u CMT1A 

Typické CMT1A je charakterizováno symetrickou a pomalu postupující distální 

svalovou slabostí, senzorickým postižením, deformitami nohy a snížením či úplným 

vymizením myotatických reflexů (Lencioni et al., 2014). Vyvíjející se 

somatosenzorický a motorický deficit postihuje kotníkovou strategii – základní strategii 

posturální kontroly používanou během klidného stoje (Linden et al., 2010). Všechny 

tyto aspekty ovlivňují každodenní činnosti zahrnující mimo jiné chůzi a rovnováhu  

a ovlivňují tak kvalitu života CMT pacientů (Lencioni et al., 2014). 

O hlavní příčině nestability u pacientů s CMT panuje stále diskuze. Někteří 

autoři přičítají hlavní vliv postupné ztrátě propriocepce, jiní postupující svalové slabosti.  

Svaly zodpovědné za dorzální a plantární flexi nohy hrají v udržení vzpřímené 

postury důležitou roli. Tyto svaly jsou u pacientů s CMT oslabeny, začalo se proto 

uvažovat o tom, že posturální stabilita u CMT1A pacientů může být částečně ovlivněna 

sníženou svalovou silou svalů dolních končetin (Lencioni et al., 2014).  

Morfologické studie ukázaly, že u CMT1A dochází ke ztrátě velkých 

senzorických nervových vláken, zatímco malá vlákna jsou zasažena méně. Velká 

senzorická nervová vlákna, tedy Aα vlákna, jsou zodpovědná za inervaci svalových 

vřetének a Golgiho šlachových tělísek, které jsou součástí proprioceptivního systému. 

Malá nervová vlákna, tedy Aβ vlákna, jsou zodpovědná za inervaci kožních receptorů. 

Pokud jsou poškozena pouze Aα vlákna (CMT1A), je rovnováha udržovaná. V případě 

poškození obou typů vláken jsou pacienti CMT a DN (diabetická neuropatie) nestabilní. 

Ukazuje se tak, že Aβ vlákna poskytují důležitější informace k udržení posturální 

stability než Aα vlákna (Karls et al., 2009).  

Lencioni et al. (2014) se ve své studii zaměřili na posouzení rovnováhy  

u pacientů s CMT1A. Do studie bylo zařazeno 47 pacientů. Výsledky úlohy STS (sit-to-

stand task) byly porovnány s výsledky kontrolní skupiny. Navzdory zachovalým či jen 

lehce poškozeným Aβ vláknům, citlivým na délku svalu a pravděpodobně 

zodpovědným za řízení rovnováhy, byli CMT1A pacienti v klidném stoji méně stabilní 

než kontrolní skupina. Výsledky dle autorů ukazují, že porucha rovnováhy je spojena 

spíše se svalovou slabostí než s proprioceptivní ztrátou velkých senzorických vláken. 

Výsledky podporují klinická pozorování Rossora et al. (Lencioni et al., 2014), kteří 

zjistili, že pacienti s výraznou distální slabostí byli více nestabilní než CMT pacienti 

s žádnými či mírnými příznaky svalové slabosti. 
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Linden et al. (2010) se zaměřili na objasnění vlivu somatosenzorického systému 

na stabilitu u pacientů s CMT1A. Pro tento účel se rozhodli využít nového přístupu. 

Porovnali CMT1A pacienty s pacienty se spinální muskulární atrofií (SMA), kteří mají 

podobné schéma distální svalové slabosti, ale bez poškození somatosenzorického 

systému. Obě skupiny byly srovnány také s kontrolní skupinou zdravých probandů. 

CMT pacienti s deformitami nohy byli ze studie vyloučeni. Studie se zúčastnilo devět 

CMT pacientů, osm pacientů s SMA a 11 probandů v kontrolní skupině.  Měření 

proběhlo na posturografu, a to v rámci čtyř testů: stoj s otevřenýma očima na pevné 

podložce, stoj se zavřenýma očima na pevné podložce, stoj s vyloučením zrakové 

kontroly na pevné podložce a stoj s vyloučením zrakové kontroly na měkké podložce. 

Výsledky ukázaly, že CMT pacienti jsou více závislí na zrakové kontrole než kontrolní 

skupina a pacienti s SMA. Toto zjištění dle autorů podpořilo domněnku, že vzrůstající 

zraková závislost je přímým důsledkem somatosenzorické ztráty. Mezi svalovou silou 

dolních končetin a posturální stabilitou nebyla prokázána žádná signifikantní korelace. 

Přesto nelze tvrdit, že svalová síla není pro udržení rovnováhy důležitá. Neboť  

i u pacientů se SMA, trpících výhradně svalovou slabostí, byla prokázána posturální 

nestabilita. Parametry stability příliš nekorelovaly ani s taktilním čitím, což dle autorů 

naznačuje, že exterocepce z chodidel pacientů s CMT je méně důležitá než 

propriocepce, např. vibrační smysl. Deficit propriocepce, zejména porucha vibračního 

smyslu, u CMT pacientů silně korelovala s posturální instabilitou. Z výsledků autoři 

usuzují, že somatosenzorický deficit podstatně přispívá ke zhoršení posturální stability  

a zvýšení vizuální závislosti u pacientů s CMT. 

Karls et al. (2009) vytvořili recenzi publikací z let 1993−2007, které se zabývaly 

vlivem redukované somatosenzitivity na rovnováhu. Z 15 článků, vybraných k bližšímu 

popisu, se dva články zabývaly rovnováhou u pacientů s CMT. Karls uvádí, že na 

nestabilitě CMT pacientů se podílí více faktorů, ale hlavním faktorem je progresivní 

ztráta propriocepce. Zároveň ale upozorňuje, že propriocepce byla ve srovnání 

s taktilním čitím prozkoumána méně důkladně. Podle Karlsona proto nelze učinit žádné 

závěry ohledně vlivu CMT na propriocepci. 
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2.3 Vibrace 

2.3.1 Vnímání a vedení vibrace 

Vibrační podněty jsou registrovány dvěma receptory, a to Meissnerovými tělísky 

a Paciniho tělísky. Meissnerova tělíska jsou rozmístěna na neochlupených oblastech 

kůže, především na konečcích prstů. Kromě doteku registrují také nízkofrekvenční 

vibrace (www.fblt.cz). Paciniho tělíska jsou uložena v hlubších vrstvách kůže. Konec 

nervového vlákna je obklopen mnoha vrstvami vazivových buněk a mezibuněčné 

tekutiny. K podráždění vlákna dochází až po deformaci těchto vrstev. Díky tomuto 

uspořádání tělísko velmi rychle adaptuje a může být drážděno pouze velmi rychle se 

měnícími mechanickými podněty. Energie déletrvajícího podnětu je spotřebována na 

posun tekutiny mezi vrstvami a podnět přestává nervové vlákno dráždit (Kittnar et al., 

2011, s. 628).  

 Informace z mechanoreceptorů je vedena neuronem pseudounipolární buňky 

uložené ve spinálním či senzitivním gangliu hlavového nervu. Vlákna pokračují 

zadními provazci míšními k jádrům zadních provazců, ncl. gracilis a ncl. cuneatus, kde 

po překřížení pokračují do thalamu, do ncl. ventralis posterolaterapis. Odtud směřují 

všechna vlákna do somatosenzorické oblasti mozkové kůry. Jde o tzv. lemniskový 

systém (Naňka, 2009, s. 304). 

Vibrace působí také na svalová vřeténka. Je již dlouhou dobu známo, že pokud 

držíme v ruce vibrující předmět, volní flexe prstů je silnější než flexe zamýšlená. 

Povolení úchopu je následně obtížné. Vibrace je vnímána svalovými vřeténky a přes 

proprioceptivní tonický vibrační reflex stimuluje svalovou kontrakci − úchop je tak 

silnější. Probandi také udávali, že během vibrace pozorovali vzrůstající flexi prstů, která 

nebyla zamýšlená, ale způsobená vibrací (Eklund, Hagbarth a Torebjörk, 1978).  

Tento jev popsali také Goodwin, McCloskey a Matthews (1972) na svalech 

paže. Působili vibrací (100 Hz) na šlachu m. biceps brachii jedné horní končetiny, 

vlivem reflexní kontrakce se začala stimulovaná končetina pohybovat do flexe. Autoři 

dále popsali také vibrací způsobenou proprioceptivní iluzí, která ovlivnila vnímání 

polohy horní končetiny. Na m. biceps brachii jedné horní končetiny působila vibrace. 

Zkoumaný subjekt měl za úkol bez zrakové kontroly udržovat stejnou flexi na obou 

předloktích. Počáteční fáze reflexního pohybu nebyla subjektem zaznamenána, zhruba 

po 10° si subjekt pohyb předloktí uvědomil a začala pohybovat i druhým předloktím. 

Tím však pohyboval pomaleji, takže rozdílný úhel flexe mezi končetinami vzrůstal.  
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Na konci měření byl rozdíl mezi předloktími více než 40°, ačkoli subjekt věřil, že je 

úspěšně udržuje paralelně.   

Proprioceptivní iluzí lze ovlivnit dokonce i postavení celého těla. Ve své studii 

to ukázal Coustine et al. (2007). Vibraci aplikovali na svaly krku a dolní končetiny na 

jedné straně těla. Stimulace vyvolala náklon celého těla směrem od působení vibrace. 

Roll et al. zase dráždili oči, krk a svaly v okolí kotníků mikrovibracemi. Zjistili, že 

vibrace aplikovaná na okohybné svaly u stojícího člověka se zavřenýma očima 

vyvolává houpání těla (Shumway-Cook a Woollacott, 2007, s. 176).  

2.3.2 Vliv vibrace na posturální stabilitu 

Vlivem vibrace na lidský organismus se zabývá velké množství autorů. Studie 

jsou prováděny jak u různých skupin zdravých lidí − např. starší lidé (Rees, Murphy  

a Watsford, 2009; Shim et al., 2014), ženy po menopauze (Verschueren, Roelants  

a Delecluse, 2004), tak u nejrůznějších skupin pacientů − např. pacienti po CMP (Lee, 

2014; Yang et al., 2015), u adolescentů s Downovým syndromem (González-Aguüero, 

2013), u dětí se spina bifida (Stark et al., 2014), u dětí s DMO (Saquetto et al., 2015;  

El-Shamy, 2014). Jednotlivé studie jsou velmi různorodé, liší se jak délka aplikace 

vibrace, frekvence, amplituda, použitý přístroj, tak i sledované parametry. I výsledky 

jednotlivých studií jsou nekonzistentní a vliv vibrace na tělesnou rovnováhu stále 

nejasný.  

Vlivem vibrace na posturální stabilitu se zabývali Kavounoudias, Roll a Roll 

(1998). Jejich výzkumu se zúčastnilo 10 zdravých jedinců ve věkovém rozmezí 25−55 

let. Vibrace s vysokou frekvencí a nízkou amplitudou aplikovali na oblast paty a/nebo 

přední části plosky. Sledovaným parametrem byla trajektorie COP. U všech probandů 

vyvolala vibrace vychýlení celého těla směrem od místa aplikace vibrace. Při aplikaci 

vibrace na obě místa na obou nohách zároveň k vychýlení těla nedošlo. Dle autorů 

vibrace simuluje nárůst lokálního tlaku, stejně jako když je tělo skutečně nakloněno. 

Tělo se proto naklání na opačnou stranu, aby kompenzovalo virtuální nerovnováhu 

způsobenou aplikací vibrace. Výsledky tedy potvrdily vliv kožní aferentace na 

posturální stabilitu člověka.  

K aplikaci vibrace se dnes využívají především přístroje působící celotělové 

vibrace (whole body vibration – WBV). Obdobný přístroj (Power Plate) jsme využili  

i v naší studii. Jednotlivé studie zkoumají především vliv vibrace na svalovou sílu, 

kostní denzitu a stabilitu.  
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WBV je cvičení, které se objevilo poměrně nedávno a získává na popularitě. 

Přisuzuje se mu pozitivní vliv na nervový, svalový i kosterní systém. WBV cvičení se 

provádí na plošině, která osciluje v určité frekvenci a amplitudě. Prostřednictvím 

stimulace senzitivních receptorů vibrace aktivují svalovou kontrakci a zřejmě mohou 

pozitivně ovlivnit i stabilitu (Rees, Murphy a Watsford, 2009).  

Nedávná metaanalýza (Lau et al., 2011) měla rozhodnout, zda WBV zlepšuje 

svalovou sílu svalů dolních končetin u starších dospělých. Z 18 článků splňujících 

selekční kritéria bylo 14 článků pro špatnou metodologickou kvalitu vyřazeno. 

Metaanalýza zbylých článků ukázala, že WBV trénink může signifikantně zlepšit 

svalovou sílu svalů dolních končetin. Jelikož svalová síla dolních končetin vysoce 

koreluje s rovnováhou a mobilitou, začalo se uvažovat o potenciálním vlivu WBV na 

mobilitu a stabilitu. 

Rees, Murphy a Watsford (2009) provedli studii zaměřenou na vliv WBV na 

stabilitu u starších lidí. Studie se zúčastnilo 43 probandů, kteří byli rozděleni do tří 

skupin. První skupina (VIB) cvičila na vibrační plošině, druhá skupina (EX) cvičila na 

plošině bez zapnuté vibrace a třetí, kontrolní skupina (CONT) necvičila vůbec. Cvičení 

probíhalo třikrát týdně po dobu osmi měsíců. Statická rovnováha byla testována pomocí 

testu OLPS (One-Legged Postural Steadiness Test). OLPS se po osmi týdnech  

u skupiny VIB signifikantně zlepšil v porovnání se skupinami EX a CONT.  

Výsledky korespondují se zjištěním Shim et al. (2014), kteří provedli pilotní 

studii zabývající se efektem WBV na stabilitu a strach z pádu u starších lidí. Studie se 

zúčastnilo 17 starších lidí ve věku kolem 65 let. WBV trénink probíhal třikrát týdně po 

dobu šesti týdnů. Dynamická rovnováha byla měřena pomocí testu TUG (Timed Up and 

Go) a škály BBS (Berg Balance Scale), riziko pádu bylo měřeno škálou FES (Falls 

Efficacy Scale). Studie ukázala signifikantní zlepšení stability po WBV.  

Rozdílné výsledky přinesla studie Torvinen et al. (2002). Autoři zkoumali vliv 

WBV na svalovou sílu a tělesnou rovnováhu u zdravých mladých lidí. WBV aplikovali 

tři- až pětkrát týdně po dobu čtyř měsíců. Studie se zúčastnilo 56 dobrovolníků ve 

věkovém rozmezí 19 až 38 let. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin, u první 

skupiny byla aplikována vibrace, druhá skupina byla kontrolní. Na začátku studie  

a následně po dvou a čtyřech měsících byli probandi testováni v pěti výkonnostních 

testech (vertikální výskok, síla izometrické extenze dolní končetiny, síla úchopu, běh, 

zhoupnutí na stabilizační plošině). Po dvou měsících WBV došlo ke zlepšení síly 

extenze na dolní končetině, nicméně získaný benefit na konci čtvrtého měsíce poklesl. 
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U ostatních testů vibrační intervence nepřinesla žádný efekt. Vliv vibrace na rovnováhu 

nebyl prokázán.  

O rok později Torvinen et al. (2003) studii zopakovali a dobu aplikace vibrace 

prodloužili na osm měsíců. Studie neprokázala žádný efekt vibrace na kostní denzitu ani 

na svalovou sílu u zdravých mladých lidí, nicméně došlo ke zlepšení vertikálního 

výskoku.  

V roce 2015 byla provedena metaanalýza vlivu WBV na rovnováhu a funkční 

mobilitu u starších dospělých. Do analýzy byly zahrnuty články porovnávající vliv 

WBV s kontrolní skupinou a dále studie porovnávající cvičení s vibrací se cvičením bez 

vibrace. Z 559 studií prošlo na základě eliminačních kritérií do metaanalýzy 20 studií. 

Dle autora přináší metaanalýza určité důkazy o pozitivním vlivu WBV na rovnováhu  

a mobilitu u starších dospělých. K většímu zlepšení v porovnání se zdravými lidmi 

došlo po aplikaci WBV u klinických pacientů. Orr navrhuje, že by se WBV mohla 

využívat jako alternativa či doplněk stávající terapie jednotlivých pacientů. Nicméně 

dále uvádí, že je třeba na toto zjištění nahlížet opatrně, protože nelze prokázat, zda za 

pozitivní efekt může samotná WBV. Vliv WBV na rovnováhu a mobilitu tak zůstává 

stále neprůkazný, a to především kvůli různorodosti studií, metodickým nedostatkům  

a nekonzistentním zjištěním (Orr, 2015).  
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle 

Cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout problematiku choroby 

CMT, popsat posturální stabilitu, její principy a mechanismy řízení, a popsat vnímání  

a vedení vibrace a její působení na lidský organismus.  

Hlavním cílem praktické části bylo zhodnotit vliv jednorázové vibrační terapie 

na posturální stabilitu u pacientů s CMT a u kontrolní skupiny zdravých probandů 

podobného věku.  

3.2 Hypotézy 

Hypotéza 1 

H0: Posturální stabilita se u skupiny pacientů bezprostředně po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u skupiny pacientů bezprostředně po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. 

 

Hypotéza 2 

H0: Posturální stabilita se u skupiny pacientů s odstupem po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u skupiny pacientů s odstupem po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. 

 

Hypotéza 3 

H0: Posturální stabilita se u kontrolní skupiny po jednorázové aplikaci vibrační 

terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u kontrolní skupiny po jednorázové aplikaci vibrační 

terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných parametrů. 
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4 METODIKA 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Studie se zúčastnilo celkem 16 pacientů s diagnózou CMT. Jedna pacientka 

nezvládla stoj na vibrační plošině, a proto byla ze studie následně vyřazena. Skupinu 

tvořilo 12 žen a 3 muži, průměrný věk pacientů byl 44,3 let v rozmezí 25–57 let 

(tabulka 1). Do studie byli zařazeni pouze pacienti schopní samostatného stoje po celou 

dobu měření na posturografické plošině. Pacienti byli v různé fázi progrese 

onemocnění. Kontrolní skupina byla tvořena 16 zdravými probandy, 12 žen a 4 muži, 

jejichž věkový průměr byl 42,5 let v rozmezí 22–59 let. Všichni účastníci studie byli 

předem seznámeni s průběhem vyšetření a podpisem informovaného souhlasu souhlasili 

se zpracováním svých osobních dat pro účely této diplomové práce (příloha 1).  

 

Pacient Pohlaví Věk Typ onemocnění 

1 žena 49 CMT1A 

2 žena 49 CMT1A 

3 žena 44 CMT1A 

4 muž 25 CMTX 

5 žena 47 CMT1A 

6 žena 51 CMTX 

7 žena 41 CMT1A 

8 žena 39 CMT1A 

9 muž 57 CMT2 

10 žena 48 CMT1A 

11 žena 46 CMT1A 

12 žena 55 CMT2 

13 žena 44 CMT1A 

14 žena 33 CMT1A 

15 muž 36 CMT1A 

Tabulka 1. − Charakteristiky výzkumného souboru pacientů CMT 
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4.2 Postupy měření 

Sběr dat proběhl prostřednictvím přístroje Balance Master firmy NeuroCom. 

Měření zahrnovalo testy Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (obrázek 3), 

Limits of Stability (obrázek 4) a Forward Lunge (obrázek 5), a to v uvedeném pořadí. 

Měření na Balance Masteru (obrázek 6) bylo provedeno u každého účastníka 

výzkumu vždy třikrát během jednoho dne. První měření proběhlo před aplikací vibrační 

terapie, druhé měření ihned po aplikaci vibrace a třetí měření 30 min po aplikaci 

vibrace. Vyšetřované osoby byly testovány bez bot a naboso.  

 

Obrázek 6. – Balance Master během testování LOS (foto autorka) 

 

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) měří 

posturální rychlost výchylek ve čtyřech senzorických situacích: stoj s otevřenýma očima 

na tvrdé podložce, stoj se zavřenýma očima na tvrdé podložce, stoj s otevřenýma očima 

na měkké podložce a nakonec stoj se zavřenýma očima na měkké podložce. Každá 

situace byla třikrát opakována. Měřeným parametrem bylo Sway Velocity, tedy rychlost 

výchylek ve stupních za sekundu. 
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Obrázek 3. – mCTSIB, stoj na měkké podložce s otevřenýma očima, pacient s CMT (foto 

autorka) 

 

Limits of Stability (LOS) kvantifikuje maximální vzdálenost, na kterou je 

proband schopný přenést své těžiště ve čtyřech hlavních a čtyřech diagonálních 

směrech. Na základě vizuální zpětné vazby měli probandi co možná nejrychleji  

a nejpřesněji dosáhnout znázorněných krajních bodů v každém směru a následně 

v pozici stabilitu udržet. Během testu nesmělo dojít k odlepení nohy od podložky. Před 

začátkem měření si účastníci studie všechny testované směry vyzkoušeli. Na základě 

změny průběhu COP během testování byly hodnoceny následující parametry:  

 Reaction Time (RT) – latence mezi povelem k zahájení testu a jeho provedením, 

reakční čas je měřen v sekundách.  

 Movement Velocity (MVL) – průměrná rychlost pohybu k cíli vyjádřená ve 

stupních za sekundu.  

 Endpoint Excursion (EPE) – kolísání v koncovém bodě, vyjadřuje se v procentech 

relativně vzhledem k teoretickým 100 % limitů.  

 Maximum Excursion (MXE) – maximální výchylky, výsledné hodnoty jsou 

vyjádřeny relativně jako procenta teoretických 100 % limitů stability zdravé 

populace. 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

31 

 Directional Control (DCL) – směrová kontrola, hodnotí, zda subjekt dosáhne 

koncového bodu přímo nebo korekcí pohybu během testování. Vyjádřeno ve 

stupních za sekundu. 

   

Obrázek 4. – Limits of Stability, vlevo pacient s CMT, vpravo zdravý proband (foto autorka) 

 

Forward Lunge (FL) kvantifikuje pohybové vlastnosti pacienta během výpadu  

a návratu zpět do stoje. Obě nohy byly testovány třemi pokusy. Naměřené parametry 

jsou následující: 

 Distance – délka výpadu jako procento tělesné výšky. 

 Impact index – procento síly na noze, která provedla výpad, ve vztahu k tělesné 

hmotnosti. 
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Obrázek 5. – Forward Lunge, vlevo pacient s CMT, vpravo zdravý proband (foto autorka) 

4.3 Vibrační terapie 

Vibrační terapie byla aplikována pomocí přístroje Power Plate, a to po dobu  

5 min o frekvenci 50 Hz. Vyšetřované osoby byly vyzvány, aby po celou dobu terapie 

stály samostatně bez opory o horní končetiny, s mírně flektovanými kolenními klouby  

a naboso.  

4.4 Statistické zpracování dat 

Data získaná z posturografického měření byla zaznamenána do tabulek 

programu Microsoft Excel, pomocí funkcí tohoto programu byla provedena také tvorba 

grafů. Pro zhodnocení výsledků byla použita analýza ANOVA při opakovaných 

měřeních, zpracování proběhlo v programu Matlab 2015a. Jako hladina významnosti 

byla určena hodnota p < 0,05. 

  



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

33 

5 VÝSLEDKY 

Výsledky naměřených parametrů jsou zpracovány v následujících tabulkách  

a grafech. V tabulkách jsou červeně zvýrazněny hodnoty p, které se statisticky 

významně zlepšily. Kompletní výsledky jednotlivých parametrů pacientů s CMT, 

zpracovaných pomocí vícefaktorového ANOVA testu, jsou obsahem přílohy (příloha 5). 

5.1 Výsledky pacientů s CMT 

5.1.1 Výsledky testu mCTSIB 

Tabulka 2. – Přehled výsledků parametru Swey Velocity před vibrační terapií  

(1. měření), ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii  

(3. měření) 

Sway Velocity F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0,11 0,7464 

1. a 3. měření 7,16 0,0087 

2. a 3. měření 4,33 0,0401 

 

 

Obrázek 7. – Porovnání parametru Sway Velocity před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

 

Shrnutí nálezu: Signifikantní změnu prokazuje parametr Sway Velocity v porovnání 

mezi 1. a 3. měřením (p = 0,0087) a v porovnání mezi 2. a 3. měřením (p = 0,0401).  
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5.1.2 Výsledky testu LOS 

Výsledky parametru Reaction Time 

Tabulka 3. – Přehled výsledků parametru RT před vibrační terapií (1. měření), ihned po 

vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - RT F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 1,41 0,2362 

1. a 3. měření 0,4 0,5285 

2. a 3. měření 0,43 0,5134 

 

 

Obrázek 8. – Porovnání parametru RT před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Movement Velocity 

Tabulka 4. – Přehled výsledků parametru MVL před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - MVL F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0,91 0,3409 

1. a 3. měření 5,61 0,0188 

2. a 3. měření 2,14 0,1455 
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Obrázek 9. – Porovnání parametru MVL před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Endpoint Excursion 

Tabulka 5. – Přehled výsledků parametru EPE před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - EPE F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 14,4 0,0002 

1. a 3. měření 16,16 0,00008 

2. a 3. měření 0,02 0,9009 

 

 

Obrázek 10. – Porovnání parametru EPE před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 
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Výsledky parametru Maximum Excursion 

Tabulka 6. – Přehled výsledků parametru MXE před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - MXE F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 4,12 0,0437 

1. a 3. měření 4,54 0,0344 

2. a 3. měření 0,02 0,8997 

 

 

Obrázek 11. – Porovnání parametru MXE před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Directional Control 

Tabulka 7. – Přehled výsledků parametru DCL před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - DCL F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 2,08 0,1504 

1. a 3. měření 1,85 0,1756 

2. a 3. měření 0 0,9469 
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Obrázek 12. – Porovnání parametru DCL před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

 

Shrnutí nálezu: Signifikantní změnu prokazují parametry MVL v porovnání 1. a 3. 

měření (p = 0,0188), EPE v porovnání 1. a 2. měření (p = 0,0002) a 1. a 3. měření  

(p = 0,00008), MXE v porovnání 1. a 2. měření (p = 0,0437) a 1. a 3. měření  

(p = 0,0344). Ostatní parametry tuto změnu neprokázaly.  

5.1.3 Výsledky testu FL 

Výsledky parametru Distance 

Tabulka 8. – Přehled výsledků parametru Distance před vibrační terapií (1. měření), 

ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

FL - Dinstance F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0,12 0,7271 

1. a 3. měření 0,44 0,5098 

2. a 3. měření 0,15 0,7045 
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Obrázek 13. – Porovnání parametru Distance před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Impact Index 

Tabulka 9. – Přehled výsledků parametru Impact Index před vibrační terapií  

(1. měření), ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii  

(3. měření) 

FL - Impact Index F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0,1 0,7559 

1. a 3. měření 1,58 0,2166 

2. a 3. měření 0,15 0,7045 
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Obrázek 14. – Porovnání parametru Impact Index před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

 

Shrnutí nálezu: Signifikantní změna u testu Forward Lunge nebyla prokázána 

u žádného ze sledovaných parametrů. 

5.2 Výsledky kontrolní skupiny 

5.2.1 Výsledky testu mCTSIB 

Tabulka 10. – Přehled výsledků parametru Swey Velocity před vibrační terapií  

(1. měření), ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii  

(3. měření) 

Sway Velocity F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 2,33 0,1299 

1. a 3. měření 0,8 0,3736 

2. a 3. měření 4,33 0,014 
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Obrázek 15. – Porovnání parametru Sway Velocity před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

 

Shrnutí nálezu: Signifikantní změnu prokazuje parametr Swey Velocity v porovnání  

2. a 3. měření (p = 0,014).  

5.2.2 Výsledky testu LOS 

Výsledky parametru Reaction Time 

Tabulka 11. – Přehled výsledků parametru RT před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - RT F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 2,06 0,1528 

1. a 3. měření 1,76 0,1857 

2. a 3. měření 0,43 0,5134 
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Obrázek 16. – Porovnání parametru RT před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Movement Velocity 

Tabulka 12. – Přehled výsledků parametru MVL před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - MVL F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 3,51 0,0625 

1. a 3. měření 13,21 0,0004 

2. a 3. měření 2,14 0,1455 

 

 

Obrázek 17. – Porovnání parametru MVL před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 
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Výsledky parametru Endpoint Excursion 

Tabulka 13. – Přehled výsledků parametru EPE před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - EPE F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 3,58 0,0601 

1. a 3. měření 4,55 0,034 

2. a 3. měření 0,02 0,9009 

 

 

Obrázek 18. – Porovnání parametru EPE před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Maximum Excursion 

Tabulka 14. – Přehled výsledků parametru MXE před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - MXE F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0 0,9598 

1. a 3. měření 0,22 0,6394 

2. a 3. měření 0,02 0,8997 
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Obrázek 19. – Porovnání parametru MXE před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

Výsledky parametru Directional Control 

Tabulka 15. – Přehled výsledků parametru DCL před vibrační terapií (1. měření), ihned 

po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

LOS - DCL F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 1,2 0,2744 

1. a 3. měření 4,93 0,0275 

2. a 3. měření 0 0,9469 

 

 

Obrázek 20. – Porovnání parametru DCL před a po vibrační terapii: A – před vibrační 

terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 
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Shrnutí nálezu: Signifikantní změnu prokazují parametry MVL v porovnání 1. a 3. 

měření (p = 0,0004), EPE v porovnání 1. a 3. měření (p = 0,034), DCL v porovnání  

1. a 3. měření (p = 0,0275). Ostatní parametry tuto změnu neprokázaly. 

5.2.3 Výsledky testu FL 

Výsledky parametru Distance 

Tabulka 16. – Přehled výsledků parametru Distance před vibrační terapií (1. měření), 

ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii (3. měření) 

FL - Distance F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření 0,03 0,8674 

1. a 3. měření 0,09 0,7664 

2. a 3. měření 0,15 0,7045 

 

 

Obrázek 21. – Porovnání parametru Distance před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 
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Výsledky parametru Impact Index 

Tabulka 17. – Přehled výsledků parametru Impact Index před vibrační terapií  

(1. měření), ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po vibrační terapii  

(3. měření) 

FL - Impact Index F hodnota  p hodnota 

1. a 2. měření  1,02 0,3192  

1. a 3. měření 1,18 0,2837  

2. a 3. měření 1,58 0,2166 

 

 

Obrázek 22. – Porovnání parametru Impact Index před a po vibrační terapii: A – před 

vibrační terapií, B – ihned po vibrační terapii, C – 30 min po vibrační terapii 

 

Shrnutí nálezu: Signifikantní změna u testu Forward Lunge nebyla prokázána 

u žádného ze sledovaných parametrů. 
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5.3 Testování hypotéz 

Pro testování hypotéz byl použit vícefaktorový ANOVA test. Jako hladina 

významnosti byla určena hodnota p < 0,05.  

5.3.1 Hypotéza 1 

H0: Posturální stabilita se u skupiny pacientů bezprostředně po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u skupiny pacientů bezprostředně po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. 

 

Tabulka 18. – Výsledky testování hypotézy 1, posturografické měření před a ihned po 

vibrační terapii, červeně označena statisticky významná hodnota p 

Parametr F hodnota p hodnota 

mCTSIB - Sway Velocity 0,11 0,7464 

LOS - RT 1,41 0,2362 

LOS - MVL 0,91 0,3409 

LOS - EPE 14,4 0,0002 

LOS - MXE 4,12 0,0437 

LOS - DCL 2,08 0,1504 

FL - Distance 0,12 0,7271 

FL - Impact Index  0,1 0,7550  

 

Hypotéza 1  

H0: zamítáme  

HA: přijímáme 

5.3.2 Hypotéza 2 

H0: Posturální stabilita se u skupiny pacientů s odstupem po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u skupiny pacientů s odstupem po jednorázové 

aplikaci vibrační terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných 

parametrů. 
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Tabulka 19. – Výsledky testování hypotézy 2, posturografické měření před a 30 min po 

vibrační terapii, červeně označena statisticky významná hodnota p 

Parametr F hodnota p hodnota 

mCTSIB - Sway Velocity 7,16 0,0087 

LOS - RT 0,4 0,5285 

LOS - MVL 5,61 0,0188 

LOS - EPE 16,16 0,00008 

LOS - MXE 4,54 0,0344 

LOS - DCL 1,85 0,1756 

FL - Distance 0,44 0,5098 

FL - Impact Index 1,58 0,2166 

 

Hypotéza 2  

H0: zamítáme  

HA: přijímáme 

5.3.3 Hypotéza 3 

H0: Posturální stabilita se u kontrolní skupiny po jednorázové aplikaci vibrační 

terapie signifikantně nezmění v žádném ze sledovaných parametrů.  

HA: Posturální stabilita se u kontrolní skupiny po jednorázové aplikaci vibrační 

terapie signifikantně změní alespoň v jednom ze sledovaných parametrů. 

 

Tabulka 20. – Výsledky testování hypotézy 3, posturografické měření před, ihned po  

a 30 min po vibrační terapii, červeně označena statisticky významná hodnota p 

Parametr 

  

1. a 2. měření 1. a 3. měření  

F hodnota p hodnota F hodnota p hodnota 

MCTSIB - Sway Velocity 2,33 0,1299 0,8 0,3736 

LOS - RL 2,06 0,1528 1,76 0,1857 

LOS - MVL 3,51 0,0625 13,21 0,0004 

LOS - EPE 3,58 0,0601 4,55 0,034 

LOS - MXE 0 0,9598 0,22 0,6394 

LOS - DCL 1,2 0,2744 4,93 0,0275 

FL - Distance 0,03 0,8674 0,09 0,7664 

FL - Impact Index  1,02 0,3192  1,18 0,2837  
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Hypotéza 3  

H0: zamítáme  

HA: přijímáme 
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6 DISKUZE 

Účelem této studie bylo zkoumat vliv jednorázové aplikace vibrační terapie na 

posturální stabilitu u pacientů se syndromem Charcot-Marie-Tooth. K udržení 

posturální stability je zapotřebí integrace a koordinace více tělesných segmentů. CNS 

přijímá a integruje informace z okolního prostředí z vestibulárního, somatosenzorického 

a zrakového systému. Informace ze somatosenzorického systému hrají v udržení 

posturální stability významnou roli. V dobře osvětleném prostředí na pevné podložce 

spoléhá zdravý člověk ze 70 % na somatosenzorické informace (Horak, 2006). 

U pacientů s CMT je tento systém poškozen. Celý systém posturální stability 

a posturální orientace je důležitý nejen k dosažení posturální stability, ale také 

k zajištění bezpečného pohybu v rámci každodenního života (Horak a Mancini, 2010).  

V naší studii jsme využili k ovlivnění posturální stability u pacientů s CMT 

vibrační terapii. Při výběru terapie jsme vycházeli z poznatků autorů, kteří pozorovali 

vliv vibrace na posturální stabilitu u zdravých jedinců či různých skupin pacientů. Vliv 

kožní aferentace na posturální stabilitu člověka potvrdili již Kavounoudias, Roll a Roll 

(1998). U skupiny zdravých probandů aplikovali vibrace na oblast paty a/nebo přední 

části plosky a sledovali změnu trajektorie COP. U všech probandů vyvolala vibrace 

vychýlení celého těla směrem od místa aplikace vibrace. Dle autorů se tělo naklání na 

opačnou stranu proto, aby kompenzovalo virtuální nerovnováhu způsobenou aplikací 

vibrace. Pozitivní vliv vibrace na posturální stabilitu pozorovali také další autoři, např. 

Shim et al. (2014), Bruyere et al. (2005), Lee (2014), El-Smahy (2014) – viz níže.  

Posturální stabilitu jsme v naší studii měřili pomocí přístroje Balance Master, 

konkrétně testy mCTSIB, LOS a FL. U testu mCTSIB jsme sledovali parametr Sway 

Velocity. Hodnota parametru se při druhém měření ihned po vibrační terapii 

signifikantně nezměnila. Třetí měření, s 30minutovým odstupem od vibrační terapie, 

přineslo pozitivní výsledky. U pacientů s CMT došlo ke statisticky významnému snížení 

hodnot parametru Sway Velocity (p = 0,0087). Naše studie ukazuje, že u pacientů 

s CMT nedochází k signifikantnímu snížení rychlosti výchylek v testu mCTSIB po 

vibrační terapii ihned, ale až s určitou latencí (v tomto případě po 30 min).  

U testu Limits of Stability jsme sledovali a zvlášť hodnotili pět parametrů: RT, 

MVL, EPE, MXE a DCL. Zkrácení reakčního času ani směrová kontrola pohybu se 

signifikantně nezměnily. Prokázali jsme ale signifikantní zlepšení hodnot EPE 

(1. a 2. měření p = 0,0002, 1. a 3. měření p = 0,00008) a MXE (1. a 2. měření  
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p = 0,0437, 1. a 3. měření p = 0,0344), a to jak v druhém, tak třetím měření. Statisticky 

významné zvýšení hodnot MVL se prokázalo jen u třetího měření (p = 0,0188). 

Výsledky testu LOS ukazují, že pacienti se po vibrační terapii pohybovali rychleji 

k cílovému bodu a jejich kontrola pohybu v cílovém bodě byla přesnější.  

U testu Forward Lunge jsme hodnotili parametry Distance a Impact Index. Vliv 

vibrační terapie na sledované parametry u pacientů s CMT se v naší studii nepotvrdil. 

Domníváme se, že porucha posturální stability u pacientů s CMT je zapříčiněna 

především kombinací následujících faktorů: postupující svalovou slabostí, s tím 

související deformitou chodila a porušením somatosenzorického systému. V naší studii 

jsme prokázali, že i krátkodobá jednorázová vibrační stimulace zlepší posturální 

stabilitu. Tento efekt by mohl být způsoben podpořením somatosenzorické informace 

přicházející z periferie do CNS. Vibrace je registrována nejen vibračními receptory, ale 

také svalovými vřeténky (Eklund, Hagbarth a Torebjörk, 1978), do CNS tak přicházejí 

informace z velkého množství receptorů a zlepšují kvalitu aference z periferie. Vibrační 

terapie pozitivně ovlivňuje také svalovou sílu. Lau et al. (2011) ve své metaanalýze 

prokázali signifikantní zlepšení svalové síly svalů dolních končetin pomocí WBV 

tréninku. Během jednorázové aplikace vibrace ale tento efekt neočekáváme  

a nedomníváme se, že by byla stabilita ovlivněna touto cestou.  

Stejné měření jako u pacientů s CMT proběhlo také v kontrolní skupině složené 

ze zdravých probandů. U pacientů s CMT dochází po vibrační terapii k většímu efektu 

než u skupiny zdravých. U zdravých probandů došlo k signifikantnímu zlepšení 

některých parametrů pouze s odstupem 30 min po terapii. Ihned po terapii nebylo 

prokázáno zlepšení žádného parametru.  Parametry, u kterých došlo k signifikantnímu 

zlepšení u kontrolní skupiny, jsou následující: MVL (p = 0,0004), EPE (p = 0,034)  

a DCL (p = 0,0275). Na základě našich výsledků můžeme potvrdit, že pacienti s CMT 

mají z vibrační terapie větší benefit než zdraví jedinci. Zjištěné výsledky kontrolní 

skupiny částečně korespondují s výsledky dalších studií. Ty ukazují, že vibrační terapie 

má pozitivní vliv na posturální stabilitu i u zdravých jedinců. Rees, Murphy a Watsford 

(2009) zkoumali vliv WBV na stabilitu u starších lidí. Statickou rovnováhu testovali 

pomocí testu OLPS. Po osmi týdnech zaznamenali signifikantní zlepšení výsledků 

tohoto testu. Efekt WBV u starších lidí potvrdili také Shim et al. (2014). Dynamickou 

rovnováhu měřili pomocí testu TUG  a škály BBS. Studie ukázala signifikantní zlepšení 

stability po WBV. Také Bruyere at al. (2005) zkoumali vliv vibrace na riziko pádu  

a kvalitu života u starších lidí, a to pomocí Tinetti testu, TUG a SF36. Výzkumu se 
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zúčastnilo 42 starších lidí, polovina z nich po dobu šesti týdnů absolvovala vibrační 

terapii spolu s fyzioterapií. Druhá polovina absolvovala samotnou fyzioterapii. Po šesti 

týdnech se skupina absolvující vibraci signifikantně zlepšila v uvedených testech oproti 

kontrolní skupině. Stejné výsledky jako předešlé studie ukázal také výzkum Tsenga et 

al. (2016). Do výzkumu se zapojilo 45 zdravých lidí starších 65 let. Rovnováha  

a flexibilita byly zjišťovány testem „sit and reach“ a limity stability. Výsledky ukázaly, 

že WBV trénink o frekvenci 20 Hz po šesti měsících signifikantně zlepšil stabilitu  

u starších lidí.  

Rozdílné výsledky přinesla studie Torvinen et al. (2002). Autoři zkoumali vliv 

WBV na svalovou sílu a tělesnou rovnováhu u zdravých mladých lidí. WBV aplikovali 

tři- až pětkrát týdně po dobu čtyř měsíců. Studie se zúčastnilo 56 dobrovolníků ve 

věkovém rozmezí 19–38 let. Vibrační intervence nepřinesla na konci terapie žádný 

efekt, vliv vibrace na rovnováhu nebyl prokázán. O rok později Torvinen et al. (2003) 

studii zopakovali a dobu aplikace vibrace prodloužili na osm měsíců. Ani tato studie 

neprokázala žádný efekt vibrace na svalovou sílu a rovnováhu u zdravých mladých lidí.  

Domníváme se, že rozdílné výsledky mohou být zapříčiněny zvolenou skupinou 

probandů. Torvinen et at. (2002; 2003) testovali efekt WBV na zdravých mladých 

jedincích, zatímco Shim et al. (2014), Rees, Murphy a Watsford (2009), Bruyere et al. 

(2005) a Tsenga et al. (2016) na starších lidech. Jak uvádí Tang a Woollacott (2004), ve 

stárnoucím organismu dochází ke změnám, které ovlivňují mobilitu a rovnovážnou 

kontrolu. Mezi hlavní změny patří mimo jiné snížení svalové síly a rychlosti kontrakce, 

snížení palestezie, propriocepce a taktilního čití. WBV tak mohla u starších probandů 

prostřednictvím senzorické stimulace podpořit mechanismy podílející se na udržení 

rovnováhy, na rozdíl od mladých zdravých lidí se zatím zachovalou stabilitou. Stejně 

tak v naší studii došlo k většímu zlepšení posturální stability po vibrační terapii  

u pacientů s CMT než u kontrolní skupiny složené ze zdravých probandů. Určitý 

pozitivní vliv vibrační terapie i na kontrolní skupinu by mohl být způsoben právě 

širokým věkovým rozložením jednotlivých probandů (25–57 let). Z výsledků naší studie 

ale není možné tuto domněnku potvrdit. Vibrační terapie by zřejmě mohla mít 

výraznější pozitivní efekt na pacienty se změněnou posturální stabilitou než na zdravé 

jedince. K tomuto závěru dochází ve své studii i Orr (2015), který provedl metaanalýzu 

vlivu WBV na rovnováhu a funkční mobilitu u starších dospělých. K většímu zlepšení 

rovnováhy v porovnání se zdravými lidmi došlo po aplikaci WBV u klinických 

pacientů. Orr navrhuje, že by se WBV mohla využívat jako alternativa či doplněk 
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stávající terapie jednotlivých pacientů. Dalším důvodem menšího zlepšení posturální 

stability u zdravých jedinců může být výběr testů k hodnocení postury. Testování 

zvoleným způsobem mohlo být pro zdravé jedince příliš jednoduché, a proto nebylo 

možné dostatečně citlivě znázornit pozitivní změnu.  

Vliv vibrační terapie byl zkoumán také u různých skupin pacientů, mimo jiné  

u pacientů s poškozeným centrálním nervovým systémem. Lee (2014) zkoumal vliv 

WBV, aplikované v horizontálním směru, na motorické funkce a rovnováhu u pacientů 

po CMP. Výzkumu se zúčastnilo 21 pacientů, u poloviny pacientů byla aplikována 

terapie sestávající z WBV (15 min denně, třikrát týdně, po dobu šesti týdnů) 

a konvenční fyzioterapie. Kontrolní skupina absolvovala pouze cvičení bez 

předcházející WBV. Stabilita byla hodnocena pomocí BBS a TUG. Výsledky ukázaly 

signifikantní zlepšení sledovaných parametrů u skupiny s WBV oproti kontrolní 

skupině. Obdobné výsledky prezentoval také El-Smahy (2014) u dětských pacientů 

s DMO. Studie sledovala efekt WBV na svalovou sílu a rovnováhu u 15 dětí s DMO. 

Vibrace byla aplikována 9 min denně, pět dní v týdnu, po dobu tří měsíců. Stabilita byla 

hodnocena pomocí balančního přístroje Biodex. Děti v experimentální skupině 

vykazovaly na konci terapie signifikantní zlepšení oproti dětem v kontrolní skupině. 

Na druhou stranu, někteří autoři vliv WBV na posturální stabilitu u pacientů po 

CMP nepotvrdili. Marín et al. (2013) aplikoval po dobu tří měsíců cvičení a WBV 

u skupiny pacientů po CMP. Signifikantní změna BBS skóre nebyla prokázána. 

Obdobné výsledky prezentovali i Yang et al. (2015) v metaanalýze zkoumající efekt 

WBV na rovnováhu, chůzi, svalovou sílu a kostní denzitu u pacientů po CMP. 

Rovnováha byla testována pomocí škály BBS, metaanalýza nepřinesla žádný důkaz 

o vlivu WBV na rovnováhu.  

Prokázat vliv vibrační terapie na posturální stabilitu je, jak se ukazuje, 

problematické. Vlivem velké různorodosti jednotlivých studií je obtížné jejich vzájemné 

porovnání. Studie se liší jak skupinou pacientů (CMP, DMO, zdraví jedinci), tak 

parametry vibrace (délka aplikace, frekvence, amplituda), tak i sledovanými parametry 

a užitými testy (SF36, BBS, COP). Výsledky jednotlivých studií jsou nekonzistentní  

a efekt vibrační terapie na posturální stabilitu tak zůstává stále kontroverzní.  
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Podle námi vypracované rešerše nebyla nalezena žádná experimentální studie, 

která by se zabývala vlivem vibrace na posturální stabilitu u pacientů s tímto 

onemocněním. Výsledky naší studie tak přinášejí nové informace o tom, jak vibrační 

terapie ovlivňuje parametry posturální stability u této úzké skupiny pacientů, kteří trpí 

zhoršenou stabilitou stoje vlivem dědičné neuropatie. Určitým limitujícím faktorem této 

práce je malý vzorek pacientů. To je zapříčiněno tím, že onemocnění CMT není 

diagnózou s četným výskytem v populaci. Navíc do studie mohli být zařazeni pouze 

pacienti schopní samostatného stoje na Balance Masteru po celou dobu měření.  

Výsledky naší studie potvrdily pozitivní vliv jednorázové vibrační terapie na 

posturální stabilitu u pacientů se syndromem Charcot-Marie-Tooth. Dále jsme dokázali, 

že efekt přetrvá 30 min po terapii. Poruchu rovnováhy stoje a chůze vnímala většina 

námi měřených pacientů jako největší problém spojený s jejich onemocněním. 

Vzhledem k výsledkům výzkumu by bylo zajímavé sledovat efekt vibrace u těchto 

pacientů z dlouhodobého hlediska. Případné déletrvající ovlivnění posturální stability by 

znamenalo pro pacienty s CMT velký přínos. Dlouhodobý efekt vibrace by se proto 

mohl stát předmětem dalšího zkoumání. 
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsme se snažili shrnout důležité poznatky o onemocnění 

Charcot-Marie-Tooth. Dále jsme popisovali posturální stabilitu a její narušení 

u pacientů s CMT. Poslední část byla věnována vibraci.  

V praktické části jsme hodnotili vliv jednorázové aplikace vibrační terapie na 

posturální stabilitu u pacientů s CMT. Data jsme získali pomocí přístroje Balance 

Master. Měření proběhlo třikrát, a to před vibrační terapií a poté dvakrát po aplikaci 

vibrační terapie – ihned po terapii a s 30minutovým odstupem. Porovnání prvního 

a druhého měření přineslo pozitivní výsledky. V parametrech EPE a MXE došlo po 

vibrační terapii k signifikantnímu zlepšení. Porovnání prvního a třetího měření ukázalo, 

že efekt terapie přetrvá i po 30 min. Signifikantní zlepšení ukázaly parametry Swey 

Velocity, EPE, MXE a MVL.  

Posturální stabilita se zlepšila také u kontrolní skupiny, ale pouze 

s 30minutovým odstupem po aplikaci vibrace. U pacientů s CMT dochází po vibrační 

terapii k většímu efektu než u zdravých jedinců z kontrolní skupiny.  

Z naší studie vyplývá, že po provedení jednorázové vibrační terapie došlo 

k signifikantnímu zlepšení některých měřených hodnot. Posturální stabilita měřená na 

posturografické plošině se tedy u pacientů s CMT po jednorázové aplikaci vibrační 

terapie signifikantně zlepšila alespoň v jednom ze sledovaných parametrů. Dále se 

prokázalo, že tento efekt přetrvá i 30 min po terapii.  

 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

55 

REFERENČNÍ SEZNAM 

AMBLER Z. (2011). Základy neurologie. Sedmé vydání. Praha: Galén. ISBN 978-80-

7262-707-3 

BRUYERE O., WUIDART M. A., DI PALMA E., GOURLAY M., ETHGEN M., 

RICHY F., REGINSTER J-Y. Controlled whole body vibration to decrease fall risk 

and improve health-related quality of life of nursing home residents. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation. 2005, 86(2): 303–307. 

COURTINE G., NUNZIO A. M., SCHMID M., BERETTA M. V., SCHIEPPATI M. 

Stance- and locomotion-dependent processing of vibration-induced proprioceptive 

inflow from multiple muscles in humans. Journal of Neurophysiology. 2007, 97(1): 

772−779.  

ČAKRT O. Kinetická analýza (posturografie). In KOLÁŘ P. et al. (2009). Rehabilitace 

v klinické praxi. Praha: Galén. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1  

DUNGL P. (2014). Ortopedie. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén. 

ISBN 978-80-247-4357-8 

EKLUND G., HAGBARTH K. E., TOREBJÖRK E. Exteroceptive vibration-induced 

finger flexion reflex in man. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 

1978, 41(5): 438–443. 

EL-SHAMY S. M. Effect of whole-body vibration on muscle strength and balance in 

diplegic cerebral palsy: a randomized controlled trial. American Journal of Physical 

Medicine and Rehabilitation. 2014, 93: 114–121.  

GOODWIN G. M., MCCLOSKEY D. I., MATTHEWS P. B. C. Proprioceptive 

illusions induced by muscle vibration: Contribution by muscle spindles to 

perception? Science. 1972, 175(4028): 1382-1384. DOI: 

10.1126/science.175.4028.1382. Dostupné také z: http://www.sciencemag.org/ 

cgi/doi/10.1126/science.175.4028.1382 

HORAK F. B. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about 

neural control of balance to prevent falls?. Age and Ageing [online]. 2006, 35(2). 

DOI: 10.1093/ageing/afl077. Dostupné z: http://www.ageing.oxfordjournals.org/cgi/ 

doi/10.1093/ageing/afl077  

HORAK F. B., MANCINI M. The relevance of clinical balance assessment tools to 

differentiate balance deficits. European Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine (Europa Medicophysica) [online]. 2010, 46(2): 239-248. [cit. 2015-11-

17]. Dostupné z: http://www.minervamedica.it/en/freedownload.php?cod 

=R33Y2010N02A0239  



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

56 

HRODEK O., VAVŘINEC J. (2002). Pediatrie. Praha: Galén. ISBN 80-7262-178−185. 

KARLS H. J. J., HIJMANS J. M., GEERTZEN J. H. B., ZIJLSTRA W. The effect of 

reduced somatosensation on standing balance: A systematic review. Journal of 

Diabetes Science and Technology. 2009, 3 (4): 931–943. Dostupné také z: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769946 

KAVOUNOUDIAS A., ROLL R., ROLL J.-P. The plantar sole is a ‘dynamometric 

map’ for human balance control. NeuroReport. 1998, 9: 3247–3252. 

KITTNAR O. a kol. (2011). Lékařská fyziologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-

3068-4 

KOLÁŘ P. et al. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 978-80-

7262-657-1 

LAU R. W. K., LIAO L. R., YU F., TEO T., CHUNG R. C., PANG M. Y. The effects 

of whole body vibration therapy on bone mineral density and leg muscle strength in 

older adults: a systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation. 2011, 

25(11): 975–988. DOI: 10.1177/026921551140507 

LEE G. Does whole-body vibration training in the horizontal direction have effects on 

motor function and balance of chronic stroke survivors? A preliminary study. 

Journal of Physical Therapy Science. 2015, 27(4): 1133−1136. ISSN 0915-5287. 

DOI: 10.1589/jpts.27.1133. Dostupné také z: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ 

jpts/27/4/27_jpts-2014-676/_article  

LENCIONI T., RABUFFETTI M., PISCOSQUITO G., PAREYSON D., AIELLO A., 

DI SIPIO E., PADUA L., STRA F., FERRARIN M. Postural stabilization and 

balance assessment in Charcot–Marie–Tooth 1A subjects. Gait. 2014, 40(4): 

481−486. ISSN 0966-6362. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2014.07.006. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0966636214006420 

LEWIS R. A. High-dosage ascorbic acid treatment in Charcot-Marie-Tooth disease type 

1A. JAMA Neurology. 2013, 70(8): 981. ISSN 2168-6149. DOI: 

10.1001/jamaneurol.2013.3178. Dostupné také z: http://archneur.jamanetwork.com/ 

article.aspx?doi=10.1001/jamaneurol.2013.3178 

LINDEN M. H., LINDEN S. C., HENDRICKS H. T., VAN ENGELEN B. G. M., 

GEURTS A. C. H. Postural instability in Charcot-Marie-Tooth type 1A patients is 

strongly associated with reduced somatosensation. Gait and Posture. 2010, 31: 

483−488. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.02.005. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0966636210000585 

 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

57 

LUPSKI J. R., REID J. G., GONZAGA-JAUREGUI C., DEIROS D. R., CHEN D. C. 

Y., NAZARETH L., BAINBRIDGE M., DINH H., WHEELER D. A., MCGUIRE 

A. L et al. Whole-genome sequencing in a patient with Charcot–Marie–Tooth 

neuropathy. New England Journal of Medicine. 2010, 362(13): 1181−1191. ISSN 

0028-4793. DOI: 10.1056/NEJMoa0908094. Dostupné také z: http://www.nejm 

.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa0908094 

MARÍN P. J., FERRERO C. M., MENÉNDEZ H., et al. Effects of whole-body 

vibration on muscle architecture, muscle strength, and balance in stroke patients:  

a randomized controlled trial. American Journal of Physical Medicine and 

Rehabilitation. 2013, 92: 881–888. 

MAZANEC R. Léčba nejčastější dědičné neuropatie CMT 1A kyselinou askorbovou 

(vitamin C). Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol. 2005. Dostupné z: 

http://www.c-m-t.cz/index.php?u1=3&sekce=24&clanek=9 

MAZANEC R., POTOČKOVÁ V., NEDĚLKA T., ŠAFKA BROŽKOVÁ D., 

LAŠŠUTHOVÁ P., NEUPAUEROVÁ J., HABERLOVÁ J., SMETANA P., 

KOBESOVÁ A., SEEMAN P. Hereditární neuropatie. Neurologie pro praxi. 2015, 

16(2): 92–98. Dostupné z: http://new.c-m-t.cz/wp-content/uploads/2016/01/ 

Mazanec-Hereditární-neuropatie-3.pdf 

MAZANEC R., VONDRÁČEK P., HAVLOVÁ M., KOBESOVÁ A., HABERLOVÁ 

J., BÖHM J., NOVAKOVÁ L., VYHNÁLKOVÁ E., SEEMAN P., BOJAR M. Vliv 

kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A: Multicentrická, 

randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie. 2. LF UK a FNM, LF 

MU a FNB, 1. LF UK a VFN. 2010. Dostupné z: http://www.c-m-

t.cz/index.php?u1=3&sekce=24&clanek=295 

NAŇKA O., ELIŠKOVÁ, M. (2009). Přehled anatomie. Druhé, doplněné  

a přepracované vydání. Praha: Galén − Karolinum. ISBN 978-80-7262-612-0 

ORR R. The effect of whole body vibration exposure on balance and functional 

mobility in older adults: A systematic review and meta-analysis. Maturitas: The 

European Menopause Journal. 2015, 80: 342–358. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.12.020 

PADUA L., PAZZAGLIA C., SCHENONE A., FERRARO F., BIROLI A., ESPOSITO 

C., PAREYSONV D. Rehabilitation for Charcot Marie tooth: a survey study of 

patients and familiar/caregiver perspective and perception of efficacy and needs. 

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2014, 1(50): 25−30.  

PAREYSON D., REILLY M., SCHENONE A. et al. Ascorbic acid in Charcot–Marie–

Tooth disease type 1A (CMT-TRIAAL and CMT-TRAUK): a double-blind 

randomised trial. The Lancet Neurology. 2011, 10(4): 320−328. ISSN 1474-4422. 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

58 

DOI: 10.1016/S1474-4422(11)70025-4. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier 

.com/retrieve/pii/S1474442211700254 

REES, S. S., MURPHY A. J., WATSFORD M. L. Effects of whole body vibration on 

postural steadiness in an older population. Journal of Science and Medicine in Sport. 

2009, 12(4): 440−444. ISSN 1440-2440. DOI: 10.1016/j.jsams.2008.02.002. 

Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1440244008000698 

SAQUETTO M., CARVALHO V., SILVA C., CONCEIÇÃO C., GOMES-NETO M. 

The effects of whole body vibration on mobility and balance in children with 

cerebral palsy: a systematic review with meta-analysis. Journal of Musculoskeletal 

and Neuronal Interactions. 2015, 15(2): 137–144. 

SEEMAN P., KRÁKORA J., BOJAR M., TIMMERMAN V., AUER-GRUMBACH 

M., MAZANEC R., HODAN D., KUNCOVÁ V., PAREYSON D., BARÁNKOVÁ 

L., ZAJÍC J., HORÁČEK O., KOBESOVÁ A., SMETANA P. (2004). Nové objevy 

u dědičné neuropatie Carcot-Marie-Tooth a možnosti její léčby. Sborník přednášek 

ze semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Společnost C-M-

T. 

SHIM C., LEE Y., LEE D., JEONG B., KIM J., CHOI Y., LEE G., PARK D. Effect of 

whole body vibration exercise in the horizontal direction on balance and fear of 

falling in elderly people: A pilot study. Journal of Physical Therapy Science. 2014, 

26(7): 1083−1086. ISSN 0915-5287. DOI: 10.1589/jpts.26.1083. Dostupné také z: 

http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/jpts/26.1083?lang=en 

SHUMWAY-COOK A., WOOLLACOTT M. (2007). Motor Control: Translating 

Research into Clinical Practise. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 611 s. ISBN 978-7817-6691-3 

SPREYER P., KUHN G., HANEMANN C. O., GILLEN C., SCHAAL H., KUHN R., 

LEMKE G., MULLER H. W. Axon-regulated expression of a Schwann cell 

transcript that is homologous to a 'growth arrest-specific' gene. EMBO Journal. 

1991,10(12): 3661−3668. 

STARK C., HOYER-KUHN H.-K., SEMLER O., HOEBING L., DURAN I., CREMER 

R., SCHOENAU E. Neuromuscular training based on whole body vibration in 

children with spina bifida: a retrospective analysis of a new physiotherapy treatment 

program. Child's Nervous System. 2015, 31(2): 301−309. ISSN 0256-7040. DOI: 

10.1007/s00381-014-2577-2. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/ 

s00381-014-2577-2  

TANG F. P., WOOLLACOTT H., M. (2004). Balance control in older adults. In 

BRONSTEIN A. M., BRANDT T., WOOLLACOTT M. H., NUTT J. G. (Eds.). 

Clinical disorders of balance, posture and gait. London: Arnold, 385–403. 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

59 

TORVINEN S., KANNUS P., SIEVANEN H. JÄRVINEN T. L., PASANEN M., 

KONTULAINEN S., JÄRVINEN T. L., JÄRVINEN M., OJA P., VUORI I. Effect 

of four-month vertical whole body vibration on performance and balance. Medicine 

and Science in Sports and Exercise. 2002, 34(9): 1523–1528.  

TORVINEN S., KANNUS P., SIEVANEN H., JÄRVINEN
 
T. A. H., PASANEN

 
M., 

KONTULAINEN
 

S., NENONEN
 

A., JÄRVINEN
 

T. L. N., PAAKKALA
 

T., 

JÄRVINEN
 
M., VUORI I. Effect of 8-month vertical whole body vibration on bone, 

muscle performance, and body balance: a randomized controlled study. Journal of 

Bone and Mineral Research. 2003,18(5): 876–884. 

TSENG S. Y., HSU P. S., LAI C. L., LIAO W. C., LEE M. C., WANG C. H. Effect of 

Two Frequencies of Whole-Body Vibration Training on Balance and Flexibility of 

the Elderly: A Randomized Controlled Trial [Abstract]. American Journal of 

Physical Medicine & Rehabilitation. 2016.  

VERSCHUEREN S. M., ROELANTS M., DELECLUSE C. et al. Effect of 6-month 

whole body vibration training on hip density, muscle strength, and postural control 

in postmenopausal women: a randomized controlled pilot study. Journal of Bone 

and Mineral Research. 2004, 19(3): 352–359.  

VILLARROYA M. A., GONZÁLEZ-AGÜERO A., MOROS T., GÓMEZ-TRULLÉN 

E., CASAJÚS J. A. Effects of whole body vibration training on balance in 

adolescents with and without Down syndrome. Research in Developmental 

Disabilities. 2013, 34(10): 3057−3065. ISSN 0891-4222. DOI: 

10.1016/j.ridd.2013.06.015. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/ 

retrieve/pii/S0891422213002643  

YANG X., WANG P., LIU C., HE C., REINHARDT J. D. The effect of whole body 

vibration on balance, gait performance and mobility in people with stroke: a 

systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation. 2015, 29(7): 627−638. 

ISSN 0269-2155. DOI: 10.1177/0269215514552829. Dostupné také z: 

http://cre.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0269215514552829  

http://de.slideshare.net/fheitzmann/cmt-7067416#14305569591361&fbinitialized, 

navštíveno 2. 5. 2015 

http://fblt.cz/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/7-senzoricke-funkce, 

navštíveno 2. 5. 2015 

  



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

60 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Informovaný souhlas .......................................................................... 61 

Příloha 2: Modified CTSIB ................................................................................. 62 

Příloha 3: LOS .................................................................................................... 63 

Příloha 4: FL ....................................................................................................... 64 

Příloha 5: Výsledky vícefaktorového ANOVA testu, pacienti s CMT ............... 65 

 

 



Diplomová práce   Vliv vibrační terapie na posturální stabilitu u pacientů se  
  syndromem Charcot-Marie-Tooth 

61 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Informovaný souhlas 

Vážení pacienti, 

rády bychom Vás touto formou požádaly o spolupráci na diplomové práci, která vzniká 

pod záštitou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice 

v Motole. Náplní této práce je vyšetření stability u pacientů s chorobou Charcot-Marie-

Tooth (CMT) pomocí přístroje Balance Master před a po užití vibrační terapie. Cílem 

studie je zjistit, zda má vibrační terapie vliv na stabilitu u pacientů s CMT. 

Vibrační terapie bude probíhat pomocí přístroje Power Plate. Jde o plošinu 

tvořící vibrace. Terapie bude prováděna ve stoji bez opory na plošině po dobu 5 minut.  

Balance Master je přístroj tvořený podložkou, která obsahuje snímače a je 

napojena na monitor. Vyšetřovaný stojí na podložce a snímače měří síly, kterými 

vyšetřovaný na podložku působí. Po každém měření je vypočtena lokalizace těžiště 

vyšetřovaného. Vyšetření proběhne před vibrační terapií, ihned po terapii a 30 minut po 

terapii.  

Jde o zcela neinvazivní vyšetření, které nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu ze 

strany vyšetřovaného. Veškeré naměřené hodnoty a snímky budou použity pouze pro 

účely této studie. 

 

Svým podpisem potvrzujete souhlas se zmiňovaným vyšetřením. 

 

 

________________________________ 

Jméno a podpis vyšetřovaného 

 

Předem mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte 

kontaktovat. 

 

Autorka diplomové práce: Bc. Barbora Jindrová 

jindrova.b@gmail.com 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Mariana Pospíšilová 

mariana.pospisilova@gmail.com  
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Příloha 2: Modified CTSIB 

 

Obrázek 23. – Grafické znázornění výsledků testu mCTSIB, 1. měření, pacient s CMT 

 

 

 Obrázek 24. – Grafické znázornění výsledků testu mCTSIB, 2. měření, pacient s CMT 
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Příloha 3: LOS 

 

 Obrázek 25. – Grafické znázornění výsledků testu LOS, 1. měření, pacient s CMT 

 

 

 Obrázek 26. – Grafické znázornění výsledků testu LOS, 2. měření, pacient s CMT  
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Příloha 4: FL 

 

Obrázek 27. – Grafické znázornění výsledků testu FL, 1. měření, pacient s CMT 

 

 

Obrázek 28. – Grafické znázornění výsledků testu FL, 2. měření, pacient s CMT 
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Příloha5: Výsledky vícefaktorového ANOVA testu, pacienti s CMT 

Vícefaktorový ANOVA test - Sway Velocity 

Tabulka 21. – Porovnání parametru Sway Velocity změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po 

vibrační terapii (2. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 18,5008 14 6,15 0 

směr 17,9946 3 27,91 0 

1. a 2. měření 0,0226 1 0,11 0,7464 

chyba 21,2744 99     

celkem 57,2519 117     

 

Tabulka 22. – Porovnání parametru Sway Velocity změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min 

po vibrační terapii (3. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota P hodnota 

pacient 14,7596 14 7,69 0 

směr 11,9075 3 28,94 0 

1. a 3. měření 0,9824 1 7,16 0,0087 

chyba 13,5799 99     

celkem 41,4188 117     

 

Tabulka 23. – Porovnání parametru Sway Velocity změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 

min po vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 12,3695 14 5,41 0 

směr 11,816 3 21,1 0 

2. a 3. měření 0,7069 1 4,33 0,0401 

chyba 16,1808 99     

celkem 40,549 117     
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Vícefaktorový ANOVA test - RT  

Tabulka 24. – Porovnání parametru RT změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po vibrační 

terapii (2. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 8,1331 13 4,67 0 

směr 3,3917 7 3,62 0,0011 

1. a 2. měření 0,1889 1 1,41 0,2362 

chyba 26,6412 199     

celkem 38,3441 220     

 

Tabulka 25. – Porovnání parametru RT změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po vibrační 

terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 7,8602 13 4,5 0 

směr 3,3912 7 3,6 0,0011 

1. a 3. měření 0,0536 1 0,4 0,5285 

chyba 26,8779 200     

celkem 38,1788 221     

 

Tabulka 26. – Porovnání parametru RT změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 7,7207 13 5,94 0 

směr 1,8657 7 2,67 0,0117 

2. a 3. měření 0,0429 1 0,43 0,5134 

chyba 19,9004 199     

celkem 29,5911 220     
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Vícefaktorový ANOVA test - MVL  

Tabulka 27. – Porovnání parametru MVL změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po vibrační 

terapii (2. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 415,644 13 18,5 0 

směr 131,552 7 10,87 0 

1. a 2. měření 1,575 1 0,91 0,3409 

chyba 343,973 199     

celkem 891,757 220     

 

Tabulka 28. – Porovnání parametru MVL změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 440,743 13 17,33 0 

směr 150,36 7 10,98 0 

1. a 3. měření 10,987 1 5,61 0,0188 

chyba 391,372 200     

celkem 991,645 221     

 

Tabulka 29. – Porovnání parametru MVL změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 518,01 13 19,53 0 

směr 162,03 7 11,34 0 

2. a 3. měření 4,36 1 2,14 0,1455 

chyba 406,1 199     

celkem 1089,56 220     
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Vícefaktorový ANOVA test - EPE 

Tabulka 29. – Porovnání parametru EPE změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po vibrační 

terapii (2. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 27271,8 13 9,14 0 

směr 35412,8 7 22,04 0 

1. a 2. měření 3305,8 1 14,4 0,0002 

chyba 45678,8 199     

celkem 111630,2 220     

 

Tabulka 30. – Porovnání parametru EPE změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po vibrační 

terapii (3. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 21562,7 13 7,62 0 

směr 33431,6 7 21,94 0 

1. a 3. měření 3519,7 1 16,16 0,00008 

chyba 43545,7 200     

celkem 101970 221     

 

Tabulka 31. – Porovnání parametru EPE změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 24366,2 13 9,01 0 

směr 42995,3 7 29,54 0 

2. a 3. měření 3,2 1 0,02 0,9009 

chyba 41382,4 199     

celkem 109043,7 220     
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Vícefaktorový ANOVA test - MXE  

Tabulka 32. – Porovnání parametru MXE změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po vibrační 

terapii (2. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 18609,1 13 13,76 0 

směr 33661,5 7 46,23 0 

1. a 2. měření 429,5 1 4,12 0,0437 

chyba 20699,8 199     

celkem 73483,4 220     

 

Tabulka 33. – Porovnání parametru MXE změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 17455,6 13 12,72 0 

směr 35936,8 7 48,64 0 

1. a 3. měření 478,8 1 4,54 0,0344 

chyba 21109 200     

celkem 74999 221     

 

Tabulka 34. – Porovnání parametru MXE změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 20076,5 13 20,22 0 

směr 38528 7 72,05 0 

2. a 3. měření 1,2 1 0,02 0,8997 

chyba 15202,3 199     

celkem 73991,9 220     
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Vícefaktorový ANOVA test - DCL  

Tabulka 35. – Porovnání parametru DCL změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po vibrační 

terapii  

(2. měření). 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 11208,7 13 5,65 0 

směr 22013,5 7 20,62 0 

1. a 2. měření 317,8 1 2,08 0,1504 

chyba 30347,7 199     

celkem 63473,9 220     

 

Tabulka 36. – Porovnání parametru DCL změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 11117,3 13 5,61 0 

směr 19693 7 18,46 0 

1. a 3. měření 281,6 1 1,85 0,1756 

chyba 30483,5 200     

celkem 61115,1 221     

 

Tabulka 37. – Porovnání parametru DCL změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 12103,8 13 7,85 0 

směr 17616,7 7 21,22 0 

2. a 3. měření 0,5 4 0 0,9469 

chyba 23603,1 199     

celkem 52719,8 220     
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Vícefaktorový ANOVA test - Distance 

Tabulka 38. – Porovnání parametru Distance změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po 

vibrační terapii (2. měření)  

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 3131,47 14 44,97 0 

leva/pravá noha 58,36 1 11,74 0,0014 

1. a 2. měření 0,61 1 0,12 0,7271 

chyba 208,89 42     

celkem 3379,66 58     

 

Tabulka 39. – Porovnání parametru Distance změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 2764,87 14 21,73 0 

leva/pravá noha 95,27 1 10,48 0,0024 

1. a 3. měření 4,02 1 0,44 0,5098 

chyba 372,63 41     

celkem 3721,07 57     

 

Tabulka 40. – Porovnání parametru Distance změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 2903,25 14 67,76 0 

leva/pravá noha 91,72 1 29,97 0 

2. a 3. měření 0,45 1 0,15 0,7045 

chyba 122,42 40     

celkem 3085,77 56     
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Vícefaktorový ANOVA test - Impact Index  

Tabulka 41. – Porovnání parametru Impact Index změřeného před vibrační terapií (1. měření) a ihned po 

vibrační terapii (2. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 1578,76 14 6,75 0 

leva/pravá noha 28,8 1 1,17 0,1975 

1. a 2. měření 1,64 1 0,1 0,7559 

chyba 705,21 42     

celkem 2319,66 58     

 

Tabulka 42. – Porovnání parametru Impact Index změřeného před vibrační terapií (1. měření) a 30 min po 

vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor Součet čtverců Stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 1659,79 14 6,02 0 

leva/pravá noha 6,01 1 0,31 0,5836 

1. a 3. měření 31 1 1,58 0,2166 

chyba 807,02 41 

  celkem 2492,1 57 

   

Tabulka 43. – Porovnání parametru Impact Index změřeného ihned po vibrační terapii (2. měření) a 30 

min po vibrační terapii (3. měření) 

 Faktor součet čtverců stupně volnosti F hodnota p hodnota 

pacient 1544,86 14 6,51 0 

leva/pravá noha 1,67 1 0,1 0,7553 

2. a 3. měření 8,91 1 0,53 0,4727 

chyba 677,79 40     

celkem 2235,36 56     

 


