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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá vlivem periferní vestibulární poruchy a rychlosti chůze
na schopnost udržení přímého směru chůze. Výzkumu se zúčastnilo 19 pacientů s
chronickou periferní vestibulární lézí a 20 zdravých jedinců v kontrolní skupině.
Měřena byla odchylka od přímé dráhy při chůzi na 10 metrů s vyloučením zrakové
kontroly při třech rychlostech chůze: pomalá, preferovaná a rychlá. Dále byla vyšetřena
tandemová chůze s otevřenýma i zavřenýma očima. Mezi skupinou pacientů a kontrolní
skupinou nebyl při žádné rychlosti zaznamenán statisticky významný rozdíl v odchylce
od přímého směru. V obou skupinách byla ve vychýlení statisticky významná odchylka
mezi rychlostmi, konkrétně mezi pomalou a preferovanou, a pomalou a rychlou chůzí.
V tandemové chůzi byl mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou statisticky
významný rozdíl v počtu kroků při chůzi bez vizuální kontroly. V práci byl prokázán
vliv rychlosti na velikost odchylky od přímého směru při chůzi bez zrakové kontroly.
Pomalá chůze s vyloučením zraku neprokázala rozdíl u vestibulárně kompenzovaných
pacientů a zdravých jedinců. V tandemové chůzi je rozdíl znatelný, nicméně při
individuálním testování je třeba k výsledkům přistupovat obezřetně a při hodnocení
vestibulárního systému znát stav ostatních senzorických systémů.
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Abstract
This diploma thesis is focused on the effect of peripheral vestibular dysfunction and
locomotion speed on the ability to walk a straight path. Nineteen patients with chronic
peripheral vestibular dysfunction and twenty healthy volunteers participated in this
study. The angle deviation from 10 meters long straight path while walking with eyes
closed was measured, using three locomotion speeds: slow, preferred and fast walking.
Tandem gait with eyes opened and closed was also tested for maximum of 15 steps.
There was no statistical difference between group of patients and the control group in
any of the tested gait speeds. Within both groups, there was a significant difference
between deviations in different gait speeds, specifically between slow and preferred
speed and between slow and fast speed. There was a statistical difference in tandem gait
between patients and controls when walking with eyes closed. It has been shown that
locomotion speed effects magnitude of deviation in path integration task. However,
slow walking with eyes closed did not quantitatively differ in chronic compensated
patients and healthy subjects. Tandem gait has been proven to be more sensitive with
overall obvious difference, although in individual tandem gait testing it is important to
consider the results carefully and take into account condition of other sensoric systems.
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SEZNAM ZKRATEK
bpm

beats per minute, počet úderů za minutu

BPPV

benigní paroxysmální polohové vertigo

BVF

bilateral vestibular failure, bilaterální vestibulární porucha

CI

interval spolehlivosti

CLR

cerebellar locomotor region, mozečkové lokomoční centrum

COM

center of mass, těžiště

CPG

central pattern generator, centrální míšní generátor(y)

CV

koeficient variace

DBN

down-beat nystagmus

EC

zavřené oči

ECp, ECk

zavřené oči pacienti; zavřené oči kontrolní skupina

EEG

elektroencefalografie

EO

otevřené oči

EOp, EOk

otevřené oči pacienti, otevřené oči kontrolní skupina

fMRI

funkční magnetická rezonance

fNIRS

funkční blízká infračervená spektroskopie

Hz

Herz

ICVD

Mezinárodní klasifikace vestibulárních poruch

K

kontrolní skupina

MLR

mezencefalické lokomoční centrum

MRI

magnetická rezonance

n.

nerv

ncl.

nucleus, jádro

NORM

normální rychlost chůze (též preferovaná)

P

pacienti

PET

pozitronová emisní tomografie

POM

pomalá chůze

RYCH

rychlá chůze

SD

směrodatná odchylka

SLR

subthalamické lokomoční centrum

TAN

tandemová chůze

tr.

tractus, dráha

VOR

vestibulookulární reflex

VSR

vestibulospinální reflex
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1. ÚVOD
Vestibulární systém bývá jakožto smyslový aparát často opomíjen, jelikož si jeho
funkci, za předpokladu že je neporušená, v běžném životě málokdy uvědomujeme.
Zprostředkovává vjemy nikoli z okolního prostředí, nýbrž o vlastní poloze a pohybu a
spoléháme na něj zejména, jsou-li nějakým způsobem kompromitovány ostatní smysly,
jako zrak a propriocepce. Umožňuje nám kontrolu vzpřímeného držení těla a udržovat
rovnováhu v klidu i pohybu, ovlivňuje také chůzi a orientaci v prostoru. Právě získání
dalších informací o vlivu vestibulárního systému na kontrolu lokomoce je předmětem
této diplomové práce.
V případě poruchy na úrovni vestibulárního smyslového orgánu (tj. labyrintu),
potažmo vestibulárního nervu, se narušená vestibulární informace projeví jako periferní
vestibulární syndrom. V klinickém obrazu bývá přítomna řada symptomů, jako vertigo,
nystagmus, narušení rovnováhy při stoji i chůzi, vegetativní příznaky. Tyto symptomy
se kromě závažnosti poruchy odvíjejí i od délky jejího trvání. Velmi rychle se uplatňuje
proces vestibulární kompenzace. Kompenzačních mechanismů je několik a jejich
výsledkem je postupné zmírňování až odeznění subjektivních příznaků.
Tato práce byla inspirována studií Brandta et al. (1999), kteří experimentálně
zkoumali rychlost chůze jako faktor ovlivňující udržení přímého směru při jednostranně
narušené vestibulární informaci. Bylo prokázáno, že rychlost lokomoce má v tomto
ohledu rozhodující úlohu a na základě toho byla vyslovena domněnka, že uplatnění
vestibulární informace se liší při pomalé chůzi (vyšší) a rychlé lokomoci - běhu (nižší
uplatnění), který je spíše pod automatickou kontrolou než senzorickou. Na základě toho
jsme se rozhodli podobným způsobem vyšetřit skupinu pacientů s periferní vestibulární
lézí a jejich hodnoty porovnat se skupinou zdravých dobrovolníků.
Teoretická část je zaměřena na problematiku vestibulárního systému (základní
fyziologii, periferní syndromologii a vestibulární kompenzaci), řízení chůze a její
rychlosti a orientaci v prostoru. Experimentální část práce se zaměřuje na hodnocení
vlivu periferní vestibulární léze na schopnost udržení přímého směru chůze a posouzení
vlivu rychlosti při různých typech chůze.
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2. PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ
2.1. Vestibulární systém
Lidský vestibulární systém zastává několik funkcí - udržuje vzpřímené držení
těla, stabilizuje pozici očí při pohybech hlavy (tedy stabilizuje obraz na sítnici), hraje
též roli při orientaci v prostoru a percepci pohybu (Hahn, 2015). Jako ostatní smyslové
systémy, i vestibulární můžeme rozdělit na dvě části, periferní a centrální. Periferní
komponentou jsou vestibulární receptory a osmý hlavový nerv, n. vestibulocochlearis.
Centrální částí jsou pak vestibulární jádra a vzestupné i sestupné dráhy (Shumway-Cook
& Woollacott, 2014).

2.1.1. Periferní vestibulární systém
Orgánem periferního vestibulárního systému je blanitý labyrint, uložen ve
vnitřním uchu, hluboko ve spánkové kosti, v takzvaném kostěném labyrintu. Od něj je
oddělen tekutinou nazývanou perilymfa a vyplněn je endolymfou (Hahn, 2015).
Vestibulární labyrint je spletitým systémem vzájemně propojených komor. K
jeho funkci slouží specializované buňky - vláskové buňky, které registrují pohyby
hlavy, jež následně převádí na nervové impulzy. Labyrint je tvořen dvěma otolitovými
orgány - sacculus a utriculus, a třemi polokruhovitými kanálky. Zatímco sacculus a
utriculus registrují pohyby hlavy ve smyslu zrychlení lineárního, polokruhovité kanálky
slouží k registraci úhlového, nebo-li rotačního zrychlení. Vláskové buňky se nalézají v
sacculu, utriculu a při bazi každého kanálku v takzvané ampule (Hain & Helminski,
2014).
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Obrázek 1. Blanitý labyrint (převzato a přeloženo: Purves, 2008)

Otolitové orgány
Sacculus a utriculus detekují lineární zrychlení a změnu polohy hlavy ve smyslu
náklonu či translačního pohybu. Oba orgány obsahují senzorický epitel, maculu, která
se skládá z vláskových buněk a přidružených podpůrných buněk. Na vláskových
buňkách a jejich vláskových svazcích leží rosolovitá vrstva a nad touto vrstvou fibrózní
struktura, nazývaná otolitová membrána, do které jsou zanořeny otokonie, což jsou
krystalky uhličitanu vápenatého (Purves, 2008). Následkem přítomností těchto
krystalků je otolitová membrána značně těžší než okolní struktury a tekutiny a proto se
při náklonu hlavy vlivem gravitace membrána posouvá vůči senzorickému epitelu.
Vznikající střižný pohyb mezi otolitovou membránou a maculou má za následek změnu
polohy vláskových svazečků zanořených v nižší, rosolovité vrstvě membrány. Tato
změna generuje receptorový potenciál ve vláskových buňkách. Střižný pohyb mezi
maculou a otolitovou membránou vzniká také při lineárním zrychlení, kdy membrána
kvůli větší hmotnosti zaostává ve svém pohybu za maculou, což způsobí dočasnou
změnu polohy vláskových svazečků. Macula v sacculu je orientována vertikálně a
reaguje na pohyby hlavou v ose vertikální, tedy předklon/ záklon či předozadní
zrychlení. Naopak, macula v utriculu je umístěna horizontálně a tedy reaguje na úklony
hlavy či zrychlení ve směru laterolaterálním (Bronstein, 2013).
Nervová vlákna mají při vzpřímené poloze hlavy stálou a relativně vysokou
rychlost pálení. Při změně polohy či lineárním zrychlení je odezvou změna rychlosti
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pálení a tato změna může být buď přechodná - při lineárním zrychlení, či udržovaná při statických náklonech. Podle směru pohybu je změna rychlosti pálení buď kladného
či záporného charakteru (Purves, 2008).

Obrázek 2. Pohyb otokonií (převzato a přeloženo: Purves, 2008). (A) zobrazuje řez utrikulární
maculou a polohu vláskových buněk při vzpřímené poloze hlavy. (B) zobrazuje řez utrikulární
maculou při náklonu hlavy. Vláskové buňky jsou vychýleny pohybem otokonií ve směru
gravitační síly.

Polokruhovité kanálky
Funkcí polokruhovitých kanálků je registrovat úhlové zrychlení a rotace hlavy.
Kanálky jsou tři - přední, zadní a laterální a roviny jejich uložení jsou na sebe vzájemně
kolmé. Všechny tři kanálky mají vlastní ampulu, což je kulovité rozšíření při bazi
kanálku. V ampule se nachází senzorický epitel, crista, která obsahuje vláskové buňky.
Svazečky vláskových buněk jsou vysunuty do cupuly, rosolovité hmoty, která
přemosťuje ampulu v celé šířce a tvoří tím viskózní bariéru, skrz kterou nemůže proudit
endolymfa. Při otáčení hlavy v rovině daného kanálku je v důsledku setrvačnosti
endolymfatické tekutiny cupula deformována proti směru otáčení, čímž se mění poloha
vláskových svazečků. Oproti tomu při lineárním zrychlení je na obou stranách cupuly
vytvářen stejný tlak, a tudíž se poloha vláskových svazečků nezmění (Hain &
Helminski, 2014).
Vestibulární nerv
Vestibulární nerv prochází vnitřním zvukovodem společně s kochleární větví n.
vestibulocochlearis, senzitivní větví n. facialis a arterií zásobující labyrint. Vnitřní
zvukovod prochází skrz spánkovou kost do fossa posterior na úrovni pontu.
Vestibulární nerv vstupuje do mozkového kmene v místě pontomedullárního spojení
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(Bronstein, 2013). Jelikož je nerv uložen mezi labyrintem a mozkovým kmenem, je
některými autory považován za strukturu periferního nervového systému, zatímco jiní
ho označují za strukturu centrální (Hain & Helminski, 2014). Vestibulární nerv je
tvořen bipolárními neurony, jejichž těla se nalézají v tzv. vestibulárním (Scarpově)
gangliu. Distální výběžky těchto buněk inervují polokruhovité kanálky a otolitové
orgány, zatímco projekce centrálních výběžků míří do vestibulárních jader a mozečku
(Purves, 2008). Horní porce vestibulárního nervu inervuje přední a laterální
polokruhovitý kanálek, utriculus a malou část sacculu, zatímco dolní větev inervuje
zadní kanálek a větší část sacculu (Fujimoto et al., 2010).

2.1.2. Centrální vestibulární systém
Vestibulární jádra
Vlákna vestibulárního nervu vytvářejí po vstupu do mozkového kmene spoje s
vestibulárními jádry, jejichž komplex zahrnuje čtyři hlavní jádra (ncl. vestibularis
superior, medialis, lateralis a inferior), z nichž se informace šíří do různých míst
centrálního nervového systému. Významné jsou spoje k míšním somatickým neuronům,
jež skrze tractus vestibulospinalis zajišťují reflexní udržování vzpřímené postury, dále
spoje s mozečkem, sloužící k mozečkové kontrole vzpřímené polohy těla a v neposlední
řadě spoje s motorickými jádry očnicových svalů, zajišťující funkci vestibulookulárního
reflexu prostřednictvím fasciculus longitudinalis medialis (Králíček, 2004). Pro
správnou funkci vestibulárních reflexů je zapotřebí rozsáhlých spojů mezi komplexem
vestibulárních jader, mozečkem, okulomotorickými jádry a mozkovým kmenem (Hain
& Helminski, 2014).
Mozeček
Vestibulární část mozečku, neboli pars floculonodularis slouží jako příjemce
vjemů ze zrakového i vestibulárního systému a vysílá eferentní signály do komplexu
vestibulárních jader (Shumway-Cook & Woollacott, 2014). Dále se podílí na kalibraci
vestibulárních reflexů a jeho projekce do komplexu vestibulárních jader mají na tato
jádra inhibiční vliv (Hain & Helminski, 2014).
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2.1.3. Vestibulární reflexy
Centrální mechanismy vestibulárního aparátu se účastní tří hlavních funkcí:
1) udržování a stabilizace pohledu, 2) udržování postury, a 3) udržování svalového tonu.
Vestibulookulární reflex (VOR)
VOR iniciuje pohyb očí proti pohybu hlavy a stabilizuje tak pohled na určité
místo (Purves, 2008). Má dvě komponenty - úhlový VOR, kompenzující rotaci hlavy a
jenž je zajišťován polokruhovitými kanálky, a lineární VOR, který je zajišťován otolity
a slouží ke kompenzaci lineárního posunu hlavy. Při rotaci hlavy dochází tokem
endolymfy k vychýlení cupuly na opačnou stranu. Rychlost výbojů z vláskových buněk
cristy na straně rotace se zvýší v poměru k rychlosti pohybu hlavy, zatímco rychlost
výbojů z vláskových buněk na straně opačné se sníží. Tyto změny se přenáší na
vestibulární nerv a dochází k ovlivnění výbojů neuronů ncl. vestibularis medialis a
superior a mozečku. Dále se přes okulomotorická jádra aktivují okohybné svaly:
ipsilaterální mediální rectus a kontralaterální laterální rectus a současně dochází k
inhibici antagonistů. Pokud rychlost pohybu očí není adekvátní rychlosti pohybu hlavy,
zasáhne mozeček a svou projekcí do vestibulárních jader upraví rychlost pálení neuronů
(Hain & Helminski, 2014).
Vestibulospinální reflex
Slouží k udržování polohy těla v prostoru. Je ve skutečnosti souborem dílčích
reflexů, lišících se svým načasováním (dynamický, tonický, statický) a typem
senzorického impulsu (kanálky vs. otolity). Jednotlivé sekvence VSR jsou následující:
pokud je hlava nakloněna ke straně, jsou stimulovány zároveň kanálky i otolity. Cupula
je vychýlena tokem endolymfy a střižnou silou se vychýlí vláskové buňky v otolitových
orgánech. Tím dochází přes vestibulární nerv k ativaci vestibulárních jader. Impulsy
jsou následně přes tractus vestibulospinalis lateralis a medialis přeneseny na míšní
úroveň. Na straně náklonu je navozena aktivace extenzorů, zatímco na straně opačné se
aktivují flexory (Purves, 2008).
Výstupními neurony VSR jsou buňky předních rohů míšních, ovládající kosterní
svaly. VSR je úkonem mnohem komplikovanějsím než VOR, jelikož při prevenci pádů
se uplatňuje několik strategií k udržení rovnováhy (v závislosti na směru vychýlení
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těžiště a velikosti působící síly) (Bronstein, 2013). Při výkonu VSR se uplatňuje jednak
tr. vestibulospinalis lateralis, vycházející z ncl.vestibularis lateralis, jenž přijímá
informace převážně z otolitů a mozečku. Touto dráhou je udržováno antigravitační
držení těla aktivací extenzorů dolních končetin. Tractus vestibulospinalis medialis
sestupuje skrz cervikální míchu do fasciculus longitudinalis medialis a aktivuje krční
vzpřimovače (Hain & Helminski, 2014).

2.2. Periferní patologie vestibulárního ústrojí
Porucha vestibulární funkce se může projevit různými příznaky. Obecně se
uvádí, že se jedná o: 1) poruchu stabilizace pohledu, včetně rozostřeného vidění a
oscilopsií, 2) narušení posturální stability a rovnováhy a 3) závrativost různého typu
(Shumway-Cook & Woollacott, 2014). Pacienti často mívají potíže s přesným popisem
svých obtíží, jelikož s normální vestibulární funkcí není spojen žádný konkrétní pocit či
prožitek, za normálních okolností vestibulární informace neproniká do vědomí. Proto
popsat pouze vjem provázející narušení funkce bývá složité (Bisdorff, 2016). Dalším
důvodem obtížné diagnostiky je nesoulad v nomenklatuře jednotlivých symptomů i
syndromů. Například v terminologii závratí (vertiga) panuje značný nesoulad jak mezi
pacienty, tak mezi odborníky (Bronstein, 2013).
Během několika posledních let byla Barányho společností vyvinuta iniciativa
pro sjednocení a harmonizaci vestibulárních příznaků. Dle iniciativy Mezinárodní
klasifikace vestibulárních poruch (International Classification of Vestibular Disorders =
ICVD) jsou nyní základní symptomy označovány jako:


vertigo (ve smyslu pravé vestibulární, rotačního charakteru)



závrativost nespecifického charakteru (ang. dizziness)



vizuovestibulární symptomy



a posturální symptomy (Bisdorff, 2016).
Vestibulární syndromy označují soubory příznaků, jejichž přítomnost může být
typická pro různé konkrétní poruchy (Bisdorff, 2016). Na následujících stranách budou
popsány vestibulární syndromy periferní etiologie.
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2.2.1. Jednostranná vestibulární porucha
Při jednostranné poruše vestibulárního orgánu či nervu bývá klidová frekvence
pálení na postižené straně drasticky snížena či dokonce zcela utlumena. Vzniká
dysbalance mezi normální klidovou frekvencí pálení na zdravé straně a stranou
postiženou. Častými známými příčinami jednostranné vestibulární poruchy bývají např.
vestibulární neuronitida, Ménièrova choroba, benigní polohové paroxysmální vertigo
(BPPV, zde se však jedná o iritační syndrom s jiným typem dysbalance) či vestibulární
schwannom.
Akutní jednostranná léze
V akutní fázi jednostranné vestibulární léze má tato nerovnováha za následek
spontánní horizontálně rotační nystagmus s pomalou složkou pohybu očí k postižené
straně a rychlou složkou pohybu ke zdravé straně. Spontánní nystagmus je
charakteristickým znakem nerovnováhy v aktivitě vestibulárních orgánů na úrovni
polokruhovitých kanálků. Tato nerovnováha je vlastně ekvivalentem udržovaného
mohutného rotačního zrychlení ke zdravé straně. Nystagmus periferního původu bývá
zpravidla tlumen optickou fixací, což lze ověřit například vyšetřením pomocí
Frenzelových brýlí, jež rozostřují obraz a znemožní vyšetřovanému optickou fixaci
(Fetter, 2016). Nystagmus je řazen mezi tzv. statické symptomy, tedy ty, jež jsou
přítomny stále, i v klidu.
Pacienti mívají silnou závrať rotačního charakteru - vertigo. Jedná se o zcela
subjektivní příznak, při zavřených očích nebo ve tmě mají nemocní pocit vlastního
pohybu v prostoru (rotace ke straně léze). Pokud jsou vystaveni vizuálním vjemům,
pociťují naopak pohyb okolního prostředí, v tomto případě se jedná o rotaci ke zdravé
straně (Bronstein, 2013). Vertigo je zpravidla doprovázeno neurovegetativními příznaky
(nauzea, zvracení, úzkost) (Fetter, 2016).
Dalšími statickými symptomy jsou tzv. otolitové symptomy. Jedná se opět o
kompenzační mechanismus neuronální nerovnováhy v důsledku ztráty vestibulárních
vstupů na jedné straně. Jako odpověď na tuto nerovnováhu se objevuje náklon hlavy k
postižené straně, rotace očí k postižené straně a šikmá deviace bulbů - oko na postižené
straně je níže než druhé (Curthoys & Halmagyi, 2014). Tato asymetrie společně s
náklonem hlavy a oční rotací způsobuje také změny ve vnímání zrakové vertikály
(Bronstein, 2013).
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Jednostranná vestibulární deaferentace se projeví také narušením postury s
tendencí k náklonu či pádům ke straně léze. Tato porucha se nazývá lateropulze
(Curthoys & Halmagyi, 2014).
Mezi tzv. dynamické symptomy patří asymetrie VOR. Vestibulookulární reflex
slouží ke stabilizaci obrazu na sítnici během pohybů hlavy prostřednictvím funkce
polokruhovitých kanálků. Gain VOR je indikátorem této funkce a je definován jako
poměr rychlosti kompenzačního pohybů očí k rychlosti pohybu hlavy a v ideálním
případě je roven 1. Pokud se gain VOR nerovná 1, pohyb očí nestačí ke kompenzaci
obrazu, který je na sítnici rozmazán, pacient popisuje rozmazané vidění, poskakující
obraz a nauzeu (Bronstein, 2013). K testování funkce VOR je nutné aplikovat velké
zrychlení. Nejběžnějším testem je tzv. head impulse test. Vyšetřující drží hlavu
pacienta, který je instruován k fixaci pohledu, nejčastěji na nos vyšetřujícího. Výchozí
poloha je ideálně 15° rotace očí vůči poloze hlavy a konečná poloha hlavy by měla být
blízko výchozí poloze pohledu, aby se předešlo vyvolání nystagmu (Fetter 2016).
Vyšetřující provede krátkou, nepředvídatelnou pasivní rotaci hlavy a sleduje případné
sakády následující bezprostředně po dokončení pohybu, jakožto nedostatečnou
kompenzaci. Při jednostranné vestibulární deaferentaci bývá gain VOR snížen až na
25% při rotaci k postižené straně. Na rozdíl od statických symptomů, dynamické
většinou bez úpravy funkce přetrvávají (Curthoys & Halmagyi, 2014).
Chronická jednostranná vestibulární léze
Chronická jednostranná vestibulární porucha je charakterizována narušením
vestibulární funkce na jedné straně trvající alespoň tři měsíce. Deficit je prokázán
dysfunkcí VOR na postižené straně. Pacienti mohou mít závažné limitující příznaky, u
jiných může být naopak porucha asymptomatická. Nejčastěji se jedná o poruchu na
úrovni vestibulárního nervu. V diagnostice se využívá bitermální kalorický test nebo
head impulse test, prováděný buď ručně nebo laboratorně (Kerber, 2016).
Kromě typického vertiga mohou pacienti popisovat i další druhy závratí
(Carlson et al., 2014). Intenzita symptomů závisí na délce trvání a rozsahu léze. Pokud
se nejedná o progresivní strukturální lézi, předpokládá se, že postupem času se funkce
spontánně upraví. Význam může mít i specifická vestibulární rehabilitace, zahrnující
edukaci o režimových opatřeních, nácvik a provádění domácích cvičení (Kerber, 2016).
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Vestibulární schwannom
Vestibulární schwannom, v literatuře někdy stále nesprávně označován také jako
neurinom akustiku, je benigní nádor vyrůstající ze Schwannových buněk vestibulární
větve osmého hlavového nervu. Nádor pomalu roste ve vnitřním zvukovodu do
mostomozečkového koutu (Parietti-Winkler et al., 2011). Kromě sluchového nervu jsou
kompresí ohroženy také nervus facialis a trigeminus, u masivních tumorů mohou být
přítomny i mozečkové příznaky. Nejčastějším příznakem vestibulárního schwannomu
(VS) je postupná, pomalu progredující jednostranná ztráta sluchu. Dalším symptomem
je jednostranný tinnitus. Pravé vertigo se objevuje u méně než 20% pacientů, avšak
přibližně polovina si stěžuje na určitou formu poruchy rovnováhy (Baloh et al., 2011).
Dále jsou popisovány bolesti hlavy a další symptomy zvýšeného intrakraniálního tlaku
(nevolnost, diplopie, apod.) (Stucken et al., 2012). Diagnostika se opírá o vyšetření
magnetickou rezonancí s gadoliniovým kontrastem. V současné době se využívají tři
terapeutické postupy: observace, stereotaktická radiochirurgie a mikrochirurgické
odstranění nádoru. Volba léčebného postupu závisí na věku pacienta a jeho zdravotním
stavu, lokalizaci tumoru, jeho velikosti a růstu (Herdman & Clendaniel, 2014).
Porucha posturální kontroly stoje a chůze
Normální posturální kontrola vyžaduje funkci zrakového, somatosenzorického a
vestibulárního systému k získávání informací o poloze a pohybu těla vzhledem k
okolnímu prostředí, a koordinaci senzorických informací s motorickou akcí (ShumwayCook & Woollacott, 2014).
Vestibulární systém prostřednictvím vestibulokolického a vestibulospinálního
reflexu ovlivňuje rozložení posturálního napětí (to je charakterizováno aktivitou
antigravitačních posturálních svalů při vzpřímeném stoji). Při jeho dysfunkci dochází k
tonické nerovnováze mezi stranou léze a zdravou stranou a může tedy mít za následek
poruchu rovnováhy (Shumway-Cook & Woollacott, 2014). Vestibulární informace také
přispívá k tvorbě vnitřní mapy limitů stability. Stojící člověk se může v malém rozsahu
přesunout těžiště vpřed a vzad bez ztráty rovnováhy a nutnosti vykročit. Hranice oblasti
bezpečného náklonu jsou nazývány limity stability. Aktuální limity stability v každé
situaci jsou určovány biomechanickými faktory, jako je rozsah pohybu, pevnost a
velikost opěrné baze, a neuromuskulárními faktory, jako je síla a hbitost svalové
odpovědi. Vestibulární patologie může způsobit, že pacientovy aktuální limity stability
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neodpovídají vnitřní mapě těchto limitů. Interní mapa může být menší nebo větší než
aktuální limity, nebo může být nevyrovnaná vzhledem ke gravitaci a pacienti se v
důsledku tohoto nesouladu mohou pohybovat na hraně svých skutečných limitů (King
& Horak, 2014).
Nerovnováha se projevuje i při chůzi, kdy se navíc v důsledku narušení
stabilizace obrazu objevují oscilopsie (vjem rozmazaného, poskakujícího obrazu) jako
nedostatečná kompenzace vertikálních pohybů hlavy (Shumway-Cook & Woollacott,
2014). Nemocní popisují chůzi jako na houpající se lodi, strach z pádů a pády (Kingma
& Berg, 2016). Vyřazení zrakové kontroly typicky rovnováhu zhoršuje, úchylky při
chůzi

směřují

opět ke straně postiženého labyrintu.

Úchylky

lze vyšetřit

Unterbergerovou zkouškou pochodování na místě s předpaženými horními končetinami
a zavřenýma očima (Jeřábek, 2007). Vyšetřovat se může také tandemová chůze, jež
bývá u akutních lézí narušena i se současnou zrakovou kontrolou (Baloh et al., 2011).
Cohenová et al. (2012) ve své studii popisují statisticky významný rozdíl v počtu kroků
mezi pacienty s vestibulární poruchou a zdravými jedinci při zavřených i otevřených
očích. U skupiny pacientů nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi chůzi s kontrolou
a bez kontroly zraku.
Pacienti s vestibulárním deficitem mívají pomalejší tempo chůze, prodlouženou
fázi dvojí opory a delší trvání krokového cyklu (Shumway-Cook & Woollacott, 2014).
Je popisována i porucha prostorové orientace a celková nejistota v prostoru kvůli
nepřesnému rozlišování mezi pohybem vlastním a pohybem okolí (Kingma a Berg,
2016). Experimentálně byl prokázán vliv rychlosti chůze na nerovnováhu, který bude
blíže popsán v dalších kapitolách.
Vestibulární kompenzace
Proces úpravy vestibulární funkce po jednostranné vestibulární deaferentaci se
označuje termínem vestibulární kompenzace. Statické symptomy se upravují v řádu
dnů, zatímco dynamické (posturální symptomy) je možné při důkladném vyšetření
pozorovat i relativně dlouhou dobu po akutní lézi. Při úspěšné vestibulární kompenzaci
se může zdát, že došlo k úplné obnově periferní vestibulární funkce, což je však
pozorováno pouze u malého počtu pacientů po vestibulární neuronitidě. U většiny
pacientů po jednostranné deaferentaci je ztráta periferní funkce postižené strany trvalá a
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úprava stavu je dána právě vestibulární kompenzací (Herdman & Clendaniel, 2014;
Deveze et al., 2014).
Obnova vestibulární funkce na podkladě buněčné obnovy předpokládá
regeneraci periferních senzorických vláskových buněk (Lacour a Bernard-Demanze,
2015). Herdman a Clendaniel (2014) tento proces popisují u terapie gentamicinem, kdy
těla vestibulárních receptorových buněk mohou být zachována a jejich cilie tak mohou
postupně dorůst. Spontánní obnova funkce může nastat také sproutingem ze zbývajících
vláken vestibulárního nervu či větší mírou senzitivity zbývající vestibulární signalizace
(Lacour et al., 2016).
Uvádí se, že vestibulární kompenzace pravděpodobně probíhá na centrální
úrovni a podílí se na ní mnoho struktur, jako např. mícha, vestibulární jádra, mozeček,
dolní oliva, zrakový systém a další (Herdman & Clendaniel, 2014). V literatuře jsou
popisovány tři základní kompenzační procesy, a to: adaptace, substituce a habituace.
Mechanismus adaptace spočívá v regulaci neuronální aktivity a ovlivňuje
zejména funkci vestibulookulárního reflexu. VOR umožňuje stabilizaci obrazu při
pohybech hlavy. U neporušeného vestibulárního systému je gain VOR roven 1. Při
vestibulární poruše se gain snižuje a objevují se oscilopsie. V průběhu adaptace dochází
ke zvyšování gainu a tím stabilizace obrazu (Deveze et al., 2014). Úprava gainu je však
omezená a je možná pouze v určitém rozsahu, při aplikaci vysokého zrychlení je pak
porucha stále patrná (head impulse test) (Baloh et al., 2011).
Substituce je uskutečňována několika mechanismy, spočívá v náhradě porušené
vestibulární funkce jinými, neporušenými systémy. Senzorická substituce je spojená se
zvýšeným uplatněním ostatních senzorických informací zajišťujících posturální
stabilitu, tj. vjemům proprioceptivním a vizuálním (Deveze et al., 2014). Ke
kompenzaci vestibulární ztráty jsou využívány převážně zrakové vjemy k hodnocení
vertikály a kontrole posturální stability (Lacour a Bernard-Demanze, 2015).
Proprioceptivní signalizace z krčních svalů může napomoci kompenzačním pohybům
očí při otáčení hlavy (Baloh et al., 2011). Behaviorální substituce zahrnuje například
vytvoření sakád, jež nahrazují chybějící dynamickou funkci VOR, zabraňují vzniku
oscilopsií a pomáhají udržovat takřka normální stabilizaci obrazu. Tyto sakády jsou
pouhým okem často nepozorovatelné. Kognitivní substituce se uplatňuje při předvídání
pohybů, kdy pacient očekávající situaci vyžadující rotaci hlavy otočí společně s hlavou i
trup a/nebo zvýší počet sakád (Lacour a Bernard-Demanze, 2015; Deveze et al., 2014).
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Mechanismus habituace je založen na progresivní redukci patologické odpovědi
v důsledku systematického opakování vyvolávajícího podnětu. Tím se sníží excitace
post-synaptických potenciálů a vzniká habituace (Lacour a Bernard-Demanze, 2015).
Dle Lacoura et al. (2016) nemá habituace na rozdíl od substituce v procesu vestibulární
kompenzace významnou roli.
Na proces vestibulární kompenzace a její úspěšnost má vliv řada faktorů. Baloh
et al. (2011) upozorňují, že například přidružená choroba, zranění nebo excesivní
medikace či konzumace alkoholu může vést ke znovuobjevení příznaků. Obecně se
soudí, že kompenzační proces je pomalejší a méně dokonalý u starších lidí, zvláště
pokud je současně přítomna porucha dalšího senzorického systému (periferní
neuropatie, porucha zraku).
Ukazuje se, že významný vliv na modulaci vestibulární kompenzace má
pravděpodobně stres, resp. stresová reakce a zvýšené hladiny stresových hormonů a
histaminu, jelikož ovlivňují plasticitu vestibulárního systému a mozečku. Adekvátní
stresová reakce je tedy zřejmě pro úspěšnou kompenzaci žádoucí, a naopak nevhodná
stresová reakce, spojena například s úzkostí či depresí, či dlouhodobá expozice
chronickému stresu může kompenzaci poškodit a vést k inhibici neuronální plasticity a
negativním změnám mozkových struktur (Dutia, 2010; Saman et al., 2012). Saman et al.
(2012) dále uvádí, že výsledky klinických a animálních studií ukazují, že podání
exogenních steroidů v časné fázi kompenzace se ukazuje jako prospěšné. Zároveň však
upozorňuje na nedostatek evidence a nutnost dalšího bádání v této oblasti.
Gauchard et al. (2013) zkoumali vliv pohybové aktivity před resekcí
vestibulárního schwannomu na pooperační posturální kompenzaci. Z jejich závěrů
vyplývá, že pro pacienty, kteří se preoperačně věnovali pohybové aktivitě, bylo
překonání akutní pooperační fáze snazší než u neaktivních pacientů, jelikož u nich nebyl
zaznamenán tak výrazný pokles posturální stability. V pozdějších fázích dosáhli tito
pacienti v posturálně náročných úkolech lepších výsledků než pacienti převážně sedící.
Pohybová aktivita tak dle autorů podporuje neuroplasticitu.

2.2.2. Bilaterální vestibulární porucha
Pro bilaterální vestibulární poruchu (BVF) je charakteristické oboustranné
postižení labyrintu či vestibulárního nervu. Typickými příznaky jsou nejistota při chůzi,
a to zejména ve tmě nebo na nerovném povrchu. Asi 40% pacientů trpí také oscilopsií.
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Narušena může být i prostorová paměť a navigace, podobně jako při atrofii
hippokampu, což ukazuje vliv a význam vestibulo-hippokampálních spojů. U pacientů s
chronickou jednostrannou vestibulární deaferentací nebyla významná porucha
prostorové paměti zaznamenána (Brandt et al., 2013). Popp et al. (2017) popisují kromě
vizuo-prostorové orientace i narušení dalších kognitivních schopností, jako krátkodobé
paměti, pozornosti a exekutivních funkcí. Diagnóza bývá potvrzena pomocí head
impulse testu, při kterém je v případě BVF oboustranně patologický nález (Strupp et al.
2016).
Etiologie může být různorodá, příčinou může být podání ototoxických léků,
meningitida, Ménièrova choroba, neurofibromatóza 2. typu, Coganův syndrom či např.
vzácná superficiální hemosideróza. Přibližně v polovině případů však zůstává příčina
neobjasněna (Brandt et al., 2013). Nejčastější známou příčinou jsou nežádoucí účinky
aminoglykosidových léků. Zejména gentamicin a streptomicin jsou známy svou
specifickou toxicitou pro vestibulární systém. Tyto léky jsou na rozdíl od jiných
antibiotik koncentrovány v perilymfatické a endolymfatické tekutině a působí destrukci
vláskových buněk vnitřního ucha (Baloh et al., 2011). Vestibulární příznaky mají při
podávání aminoglykosidů opožděný nástup (dny až týdny), během léčby je proto třeba
důsledně monitorovat sluch a vestibulární funkci (Brandt et al., 2013).
Zajímavým faktem je, že ve sledované skupině 255 osob postižených BVF byly
u 25% z nich přítomny mozečkové příznaky. U významné části z těchto pacientů byla
zjištěna i perfierní polyneuropatie a down-beat nystagmus. Pravděpodobně se jedná o
syndrom určité neurodegenerativní poruchy postihující vícero systémů (Brandt et al.,
2013).
Prognóza zlepšení BVF bohužel nebývá příliš příznivá. Ve follow-up studii s 80
probandy nedošlo po 5 letech u 80% k výraznému zlepšení. Pokud je to možné, léčí se
primární příčina. Strupp et al. (2016) zdůrazňují důležitost vysvětlení problematiky
pacientům, kteří bývají svým často dlouhotrvajícím stavem traumatizováni a pouhá
konzultace může mít pozitivní vliv na subjektivní příznaky. Své místo v léčbě BVF má
vestibulární rehabilitace, jež se ukázala jako prospěšná z hlediska tréninku rovnováhy a
chůze pro podporu zrakové a somatosenzorické substituce vestibulární funkce (Brandt
et al., 2013). Strupp et al. (2016) naznačují, že výsledky vestibulární rehabilitace jsou u
případů bilaterální léze menší než u lézí jednostranných.
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2.3. Chůze a její řízení
Schopnost lokomoce je pro lidský druh jednou ze schopností nejdůležitějších,
ne-li tou nejdůležitější. V minulosti byla její ztráta pro člověka většinou smrtelná, a i
dnes představuje pro takto postiženého vážný handicap. Chůze zřejmě hrála rozhodující
úlohu ve vývoji mozku a evolučním úspěchu homo sapiens, pročež je stále předmětem
vědeckého bádání a experimentů, jež by umožnily dokonalejší pochopení všech jejích
mechanismů (Simonsen, 2014).
Bipedální lokomoce, tedy chůze a běh, byla pravděpodobně téměř plně vyvinuta
již před 3,6 miliony let, jak se usuzuje ze stáří nalezených šlépějí v Tanzanii. Tyto
stopy, objeveny v 70. letech 20. století jsou považovány za nejstarší důkaz bipedální
lokomoce u hominidů. Bipedální lokomoce umožnila jednak úsporu energie, neboť díky
vzpřímené chůzi s extendovanými koleny je lidská chůze tou nejekonomičtější formou
lokomoce na Zemi. Dále chůze po dvou umožnila uvolnění horních končetin pro jiné
úkony, například přenášení potomků či manipulaci s náčiním (Simonsen, 2014).
Zatímco biomechanické aspekty chůze a funkce muskuloskeletálního systému
při lokomoci byly již detailně popsány, do základních neuronálních procesů nezbytných
k funkční chůzi se ještě nepodařilo plně proniknout. Jeden z důvodů představuje
složitost přístupu k těmto informacím během chůze, ačkoli v poslední době dochází k
technickému pokroku na poli zobrazovacích metod, které by nás hlubšímu pochopení
těchto procesů mohly přiblížit. V současné době jsou k výzkumným účelům v této
oblasti využívány např. elektroencefalografie (EEG), pozitronová emisní tomografie
(PET), funkční blízká infračervená spektroskopie (fNIRS), či funkční magnetická
rezonance (fMRI), která využívá zobrazování mozkové aktivity při představě pohybu
(Hamacher et al., 2015).

2.3.1. Hierarchický model řízení lokomoce
V průběhu minulých desetiletí bylo prokázáno, že chůze (jakož i další rytmické
činnosti, např. žvýkání) mají hierarchický způsob řízení. Nižší řídící úrovní je mícha,
jež produkuje základní rytmické vzory motorického programu, vyšší úroveň řízení pak
představuje motorická kůra, mozeček a bazální ganglia, podílející se na modulaci
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motorických programů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí (Haghpanah et al.,
2017).
Lokomoce, jakožto účelová, cílená činnost, je spouštěna signály buď z mozkové
kůry na základě volního zpracování, nebo z limbického systému na základě zpracování
emočního (Takakusaki, 2013). Řízení lokomoce má hierarchickou strukturu, což
vyplývá z experimentů na animálních modelech, především kočičích (Jahn et al.,
2008a).
Lokomoce je založena na existenci sítě spinálních neuronů, anglicky
nazývaných "central pattern generators", nebo-li CPG (Guertin, 2013), do češtiny
přeloženo jako míšní generátor(y) lokomoce, či centrální lokomoční generátor(y). Podle
současného vědeckého pohledu je CPG spletitou sítí interneuronů v míše integrovaných
do systému mnoha reflexních okruhů. CPG představují regulátor řízení nižší úrovně,
generují motorický program pro neuromuskulární aparát a zajišťují základní lokomoční
vzor pomocí koordinované aktivity funkčně odlišných svalů (Rybak et al., 2002). Tento
regulátor nižší úrovně reaguje s proprioceptivní zpětnou vazbou a přijímá descendentní
signály ze supraspinálních center vyšší úrovně. Vyšší centra vybírají a zahajují vhodný
motorický program. Bylo experimentálně prokázáno, že pomocí CPG je za určitých
podmínek možné generovat rytmické motorické vzory lokomočního pohybu dokonce i
při absenci descendentních signálů z vyšších mozkových center a periferní senzorické
zpětné vazby (Rybak et al., 2002; Guertin, 2013).
Supraspinální kontrola lokomoce
Z četných vědeckých experimentů je známo, že u decerebrované kočky je možné
vyvolat lokomoční pohyby (např. Whelan, 1996). Takováto chůze má však strojový
charakter, je bezúčelná a postrádá schopnost adaptace zevnímu prostředí. Jsou popsána
tři hlavní lokomoční centra, tedy oblasti, jejichž aktivací je možné zahájit lokomoci.
MLR (mezencefalické lokomoční centrum) se s největší pravděpodobností nachází u
všech tříd obratlovců, jeho přesná lokalizace je stále předmětem odborné diskuze,
nicméně zřejmě zahrnuje nucleus cuneiforme a ventrolaterální část kaudální
mesencefalické retikulární formace. Další, subthalamické lokomoční centrum (SLR) se
nachází v laterální hypothalamické aree. Třetí oblastí je CLR, neboli mozečkové
centrum, uloženo v jeho střední části (Takakusaki, 2017).
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MLR přijímá signály z mozečku přes nuclei fastigii a CLR. CLR reguluje
rychlost lokomoce, funguje jako pacemaker, neboli udavač rytmu pro CPG. Mozečková
vermis zpracovává integraci aferentních informací z různých zdrojů (proprioceptivní,
exteroceptivní, vizuální a vestibulární). Projekce MLR míří do pontinní retikulární
formace a následně míchy (Jahn et al., 2008a). Bylo prokázáno, že organizace
lokomočních center byla v podobné formě zachována i u člověka (Takakusaki, 2017).
Podobnou neuronální kontrolu stoje a chůze u kvadrupedů a lidí potvrzuje i skutečnost,
že koordinace končetin při chůzi zůstala zachována i po přechodu k bipedální lokomoci
(Jahn et al., 2008a).
Signály k volním pohybům přicházejí z mozkové kůry, kdežto motorické
chování emočně vázané je dílem limbického systému a jeho projekcemi do mozkového
kmene, jedná se např. o situace "obrana nebo útěk" (Takakusaki, 2017). Lokomoce,
spuštěna jakýmkoli podnětem, je doprovázena automatickými procesy kontroly pohybu,
jako nastavení tonu posturálních svalů nebo rytmický pohyb končetin. Zpracování
informací mezi bazálními ganglii, mozečkem a mozkovým kmenem pomáhá zajistit
automatickou regulaci svalového tonu a rytmického pohybu končetin bez vědomé
kontroly. Pokud však narazíme na překážku, musíme lokomoční pohyb vědomě upravit
a takováto záměrná modifikace chůze vyžaduje motorické řízení na úrovni premotorické
kůry. Chůze za neznámých podmínek vyžaduje kognitivní proces posturální kontroly,
přičemž spoléhá na informace o tělesném schematu a pohybu těla v prostoru. Tato
kognitivní informace vzniká v temporoparietální asociativní kůře a je stěžejní pro
udržení vzpřímeného postoje a vytvoření motorických programů. Motorické programy v
oblastech motorické kůry se přenáší do mozkového kmene přes kortikoretikulospinální
systém, který přednastaví posturu optimálně pro dosažení cílených pohybů.
Kortikospinální systém generuje trajektorii pohybu končetin a přesné umístění chodidla
(Takakusaki, 2013). Bazální ganglia a mozeček mohou ovlivnit jak automatické, tak
kognitivní procesy řízení postury a chůze přes reciproční spoje s mozkovým kmenem a
kůrou. V důsledku toho mohou poškození kůry, bazálních ganglií či mozečku narušit
schopnost posturálního řízení a vyústit v pády (Takakusaki, 2017).
Lokomoční dráha
Prostřednictvím komplexní aktivity kortikálních i subkortikálních struktur
dochází k aktivaci tzv. lokomoční dráhy, která může mít buď přímý nebo nepřímý
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průběh (viz Obrázek 3). Dle této teorie přímá lokomoční dráha navozuje lokomoci skrze
oblast primární motorické kůry, mozeček a míchu. Nepřímá lokomoční dráha řídí pohyb
také prostřednictvím oblastí prefrontální, premotorické a suplementární motorické kůry
a bazálních ganglií (Hamacher et al., 2015). K aktivaci přímé dráhy dochází spíše při
chůzi automatizované, setrvačné (La Fougère et al., 2010), zatímco dráha nepřímá bývá
spojována s chůzi směřující ke konkrétnímu cíli (Hamacher et al., 2015).

Obrázek 3. Přímá (vlevo) a nepřímá (vpravo) lokomoční dráha (la Fougère et al., 2010). Plnou
čarou jsou zobrazeny dráhy ascendentní, tečkovanou dráhy descendentní. Primary motor
cortex - primární motorická kůra, SMA - suplementární motorická area, SLR - subthalamické
lokomoční centrum, MLR - mezencefalické lokomoční centrum, CLR - mozečkové lokomoční
centrum, PMRF - ponto-medullární retikulární formace, spinal CPG - centrální míšní
generátory.

Při aktivaci přímé lokomoční dráhy běží signál z primární motorické kůry přímo do
míšních CPG, a tedy "obkrouží" bazální ganglia. Zpětnovazebná smyčka běží z míchy
do mozečku a přes něj do thalamu a kůry. Nepřímá dráha, využívaná zřejmě spíše pro
plánování a modulaci lokomoce vysílá signály z prefrontálních suplementárních
motorických oblastí kůry přes bazální ganglia skrze odtlumení vlivu SLR a MLR, kde
se sbíhají informace z mozečku. Signál dále běží přes přes ponto-medullární retiklární
formaci do míšních CPG (La Fougère et al., 2010).
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2.3.2. Význam senzorických informací a reciproční inhibice při
lokomoci
K normální funkční lokomoci je zapotřebí schopnost její adaptace vnějšímu
prostředí. K tomu nám slouží senzorické systémy, v rámci posturální kontroly se
uplatňuje smyslové vnímání somatosenzorické, zrakové a vestibulární (Shumway-Cook
& Woollacott, 2014). Četné receptory těchto systémů zprostředkovávají zpětnou vazbu
pro CPG a míšní motoneurony, umožňující tak kontrolu rovnováhy, směru a rychlosti
chůze (Lacquaniti et al., 2012).
Ze studií využívajících metodu fMRI, založených na představě lokomoce
vyplývá, že lokomoce má na senzorické systémy modulační vliv a naopak také může
být senzorickými signály modulována (Jahn et al., 2008b). Mezi senzorickými systémy
dochází na kortikální úrovni k recipročně inhibičním mechanismům, aby se zamezilo
případnému nesouladu mezi signály z různých systémů a tím narušení optimálního
vzorce lokomoce (Jahn et al., 2004).
Brandt (1998) popsal reciproční inhibici vizuo-vestibulárního charakteru jako
základní multisenzorický mechanismus, zajišťující adekvátní percepci pohybu.
Mechanismus

reciproční

inhibice

pomáhá

přesunout

senzorickou

váhu

na

nejspolehlivější smyslový orgán (Zwergal et al., 2012). Tato inhibice může mít
například ochranný vliv na zrakovou percepci pohybu před potenciálně rušivou
vestibulární informací, způsobenou například mimovolní akcelerací hlavy při lokomoci
(Brandt et al., 1998). V závislosti na tom, jaký typ smyslové stimulace zrovna převládá,
se tato inhibice recipročně upravuje, při ustálené lokomoci je důraz na informaci
zrakovou, kdežto například při zrychlování se uplatňuje informace vestibulární (Brandt
& Dieterich, 1999) . V další studii Brandt et al. (2002) ukázali, že při galvanické či
kalorické stimulaci vestibulárního systému nejenže došlo k aktivaci oblastí vestibulární
kůry, ale zároveň k deaktivaci okcipitální zrakové kůry. Podobně také naopak při
zrakové stimulaci byla kromě aktivity zrakové kůry pozorována i deaktivace v oblastech
kůry vestibulární.
Jahn et al. (2008b) ve svých fMRI studiích popsali deaktivaci v oblastech
vestibulární a somatosenzorické kůry při lokomoci v představě. Bylo prokázáno, že při
rutinních pohybech, jaké chůze představuje, je aktivace somatosenzorického systému
nižší, než při náročnějších nebo neosvojených pohybových

úkonech, kdy se tato

aktivace výrazně zvyšuje. Při představě pouhého stání však tyto deaktivace
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zaznamenány nebyly. Dále deaktivace v těchto korových oblastech byla ještě větší
během představy běhu než při představě chůze. Nálezy byly popsány převážně na pravé
hemisféře, což potvrzuje domněnku, že nedominantní hemisféra je dominantní pro
vestibulární systém (Jahn et al., 2008b). U starších lidí byla dle Zwergala (2012)
popsána vyšší aktivace různých senzorických systémů současně, což může poukazovat
na kompenzaci periferního senzitivního deficitu (Hamacher et al., 2015).

2.3.3. Projekce vestibulární aktivity do mozkové kůry
Vestibulární aktivita nemá v mozkové kůře jednu specifickou oblast projekce,
ale jejího zpracování se účastní vícero oblastí zapojených do multisenzorického
(vestibulárního) okruhu, jak bylo ukázáno na opičích modelech. Mezi aktivované
oblasti u lidí při vestibulární stimulaci patřily zadní insula a retroinsulární oblasti, gyrus
temporalis superior, část lobus parietalis inferior, gyrus postcentralis a precentralis,
přední insula a přilehlý gyrus frontalis inferior, gyrus cinguli anterior, precuneus a
hippocampus. Kortikální aktivita však při vestibulární stimulaci není symetrická v obou
hemisférách, nýbrž dominuje aktivita v hemisféře nedominantní pro používání horní
končetiny (tedy pravá hemisféra pro praváky a naopak) (Brandt & Dieterich, 2013).
Stejné výsledky publikoval i Jahn et al. (2004) když popsal deaktivaci v oblastech
vestibulární kůry při její inhibici větší na pravé hemisféře.

2.4. Chůze a rychlost
2.4.1. Vliv vestibulární informace
Pozorováním lokomočního chování psa s akutní jednostrannou vestibulární lézí
došel Brandt k domněnce, že při vyšších rychlostech se snižuje vliv vestibulární
informace. Pomalá lokomoce činila psovi mnohem větší obtíže než běh. Na základě
tohoto pozorování provedli autoři experiment se čtyřmi pacientkami s akutní
vestibulární neuritidou, které nechali nejdříve pomalou chůzí a poté během překonat
vzdálenost 10 m se zavřenýma očima. Při pomalé chůzi se všechny vychylovaly k
postižené straně a v průběhu 10 m se dvakrát až čtyřikrát dotkly zdi. Naopak, při
pomalém běhu se jim podařilo udržet směr chůze přes 10 m a zároveň uvedly
subjektivně lepší pocit. Podobný pokus provedli autoři i s 10 zdravými probandy,
kterým rotační stimulací jednostranně podráždili labyrint. I u nich byla pozorována lepší
posturální kontrola při běhu než při pomalé chůzi, objektivně naměřenou odchylkou i
29

subjektivně lepším udržením rovnováhy. Popsané výsledky autoři vysvětlili existencí
automatických spinálních lokomočních programů, které by při rychlejší formě
lokomoce (tj. vysoce automatizované) mohly inhibovat senzorický (v tomto případě
vestibulární) vstup. Dále autoři poukazují na kortikální analogii v podobě recipročně
inhibičních mechanismů vizuo-vestibulární interakce (Brandt et al., 1999).
Inhibici senzorických signálů na kortikální úrovni opakovaně potvrdili Jahn et
al. ve svých studiích zkoumajících aktivitu mozkových oblastí při stoji a lokomoci v
představě. Pomocí fMRI se jim podařilo zobrazit rychlostně závislé deaktivace v
somatosenzorických a vestibulárních korových oblastech. Při představě stoje deaktivace
zaznamenány nebyly, ale velikost deaktivace se zvětšovala s vyšší rychlostí lokomoce,
tj. představa běhu byla spojena s rozsáhlejší deaktivací těchto senzorických oblastí, než
představa pomalé chůze. Z těchto výsledků autoři vyvozují, že při rychlejší lokomoci
dochází k inhibici senzorických oblastí, aby se zabránilo narušení optimálního vzorce,
jenž je automatizován. Dále usuzují, že při pomalé chůzi se více uplatňuje prostorová
navigace, která ke správné funkci vyžaduje senzorické vstupy (Jahn et al., 2004; 2008a).
Byl také pozorován rozdíl ve vlivu vestibulární informace pro různé fáze
krokového cyklu. Bent et al. (2004) zkoumali modulaci vestibulární informace během
krokového cyklu s využitím galvanické vestibulární stimulace na zdravých probandech.
Dle jejich výsledků byla váha vestibulární informace největší při střídání dolních
končetin, tedy ve fázi dvojí opory, což podporuje účast vestibulárního systému na
efektivním dopředném pohybu díky adekvátnímu umisťování dolních končetin. Jak je
známo, běh je charakteristický nepřítomností fáze dvojí opory, lze posuzovat nižší vliv
vestibulární informace možná i z tohoto důvodu.
Navzdory dřívějším tvrzením nebylo prokázáno, že by pacienti s vestibulární
poruchou chodili kvůli zhoršené posturální kontrole pomaleji. Schniepp et al. (2012) ve
své studii uvádějí, že pacienti s oboustrannou vestibulární poruchou nemají sníženou
rychlost preferované ani maximální chůze.
Jahn et al. (2002) popisují u pacientů s akutní jednostrannou vestibulární lézí
snížení intenzity spontánního nystagmu při lokomoci oproti pouhému stoji, a to
lokomoci reálné i v představě. K největší supresi nystagmu došlo při představě běhu
(reálný běh nebyl testován), o 42%. O konkrétním mechanismu suprese lze dle autorů
jen spekulovat, nicméně výsledky podle nich ukazují na propojení vestibulo-spinální
aktivity a vestibulo-okulární funkce.
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Svůj vliv na rychlost chůze má také věk, resp. stárnutí a ztráta otolitové funkce,
což navrhuje Layman et al. (2015). Do své studie zařadili 246 probandů ve věku 26-98
let a pomocí měření parametrů chůze a cervikálních i okulárních vestibulárních
evokovaných myogenních potenciálů prokázali s věkem spojenou jak sníženou rychlost
chůze, tak ztrátu otolitové funkce (sacculární).

2.4.2. Variabilita chůze
Parametry fyziologické chůze nejsou stále konstantní, jsou proměnlivé krok od
kroku, a to i při stále stejných podmínkách zevního prostředí (Hausdorff, 2005). Pro
chůzi zdravých lidí je však charakteristická relativně malá variabilita jak v čase, tak v
prostoru. Podle hodnocených parametrů lze hodnotit pouze variabilitu časovou, např.
rychlost chůze, doba kroku, nebo prostorovou, např. délka a šířka kroku. Variabilita
chůze je vyjádřena procentuálně koeficientem variace (CV), kdy u zdravých jedinců
platí CV <5% pro délku kroku i čas kroku a <25% pro šířku baze (kroku) (Wuehr et al.,
2013a). Zvýšená variabilita chůze je spojena s vyšším rizikem pádů (Schniepp et al.,
2012).
Stabilní chůzový vzorec je závislý na neuronálních spinálních a supraspinálních
generátorech

a

na

senzorickém

feedbacku

ze

zrakového,

vestibulárního

a

proprioceptivního systému. Při normální nenarušené chůzi je největší váha přikládána
zrakové informaci. Absence nebo narušení vizuální informace ovlivňuje četné aspekty
kinematiky chůze: směr chůze, rychlost, kadenci, délku kroku, dobu trvání stojné fáze,
trajektorii švihu končetiny, elevaci nohy, umístění chodidla, stabilitu horního trupu.
Wuehr et al. (2013b) zkoumali variabilitu chůze u zdravých probandů s
vyloučením zrakové kontroly při různých rychlostech chůze. Absence zrakové kontroly
vedla k signifikantnímu nárůstu variability v medio-laterální rovině (šířka kroku), a to
při všech testovaných rychlostech. Významné rozdíly mezi různými rychlostmi byly
popsány pro předozadní variabilitu (délka kroku), kdy největší změny se vyskytovaly
při pomalé chůzi. Výsledky naznačují, že zraková kontrola stabilizuje medio-laterální
rovinu při všech rychlostech, zatímco senzorický feedback je pro předozadní parametry
rychlostně závislý a uplatňuje se především při pomalých rychlostech a při vyšších je
této

stabilizace

dosahováno

pasivními

automatizovanými centrálními generátory.
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biomechanickými

mechanismy

a

Preferované tempo
Preferované tempo chůze je charakteristické minimální variabilitou, nejnižším
energetickým výdejem a symetrií pozemních reakčních sil a nejnižší vyžadovanou
pozorností. Pro dospělého člověka je preferované tempo přibližně 120 kroků za minutu,
neboli frekvence 2 Hz. Tato rychlost vychází z kombinace preferované kadence a
preferované délky kroku. Jedná se o optimalizovaný vzorec s minimální aktivní
senzorickou kontrolou (Wuehr et al., 2013b; Cohen & Sangi-Haghpeykar, 2011). Ve
studii Wuehra et al. (2013b) měla absence vizuální zpětné vazby během preferované
rychlosti chůze minimální nebo žádný efekt na variabilitu chůze v předozadním směru.
Vliv preferovaného tempa chůze na výchylky od přímé dráhy zkoumali Uematsu
et al. (2011). Vycházeli z faktu, že pro výchylku je klíčová variabilita směru kroku,
která je závislá na variabilitě medio-laterální a délky kroku. Testována byla výchylka
při chůzi na 16 m u zdravých dospělých při třech rychlostech chůze a s otevřenýma i
zavřenýma očima. Zatímco při otevřených očích se výchylka pro různé rychlosti
významně nelišila, při zaslepené chůzi byly naměřeny významné rozdíly mezi
výchylkami, s nejmenšími hodnotami při preferovaném tempu chůze a naopak
největšími při chůzi pomalé. Autoři diskutují dvě možné příčiny, zaprvé
biomechanickou, tedy že při preferovaném tempu je vlivem optimální frekvence
minimalizována variabilita kroku a tedy odchylka, a za druhé zaměření pozornosti na
chůzi. Rychlost chůze ovlivňuje pozornost věnovanou chůzi a při preferovaném tempu
je vyžadována nejnižší pozornost, tudíž se minimalizuje i vychýlení.
Schniepp et al. (2012) ve své studii porovnávali variabilitu chůze při různých
rychlostech u pacientů s bilaterální vestibulární poruchou a u pacientů s mozečkovou
ataxií. Z jejich výsledků vyplývá, že i patologická variabilita chůze je rychlostně
závislá. U pacientů s BVF byla nejvíce patologická pomalá chůze, což je vysvětlováno
zvýšenou potřebou senzorické kontroly při pomalé rychlosti. U pacientů s mozečkovou
ataxií byla také zvýšená variabilita při pomalé chůzi v důsledku narušené senzorické
integrace, jíž se mozeček účastní, ale navíc byly zaznamenány zvýšené hodnoty i při
rychlé chůzi v porovnání s preferovanou rychlostí, což autoři přisuzují porušené funkci
mozečkového pacemakeru. K podobným závěrům došel tento kolektiv i v další studii
(Schniepp et al., 2014), ve které byla popsána variabilita chůze u pacientů s down-beat
nystagmus syndromem, který je považován za vestibulocerebelární poruchu. U
pacientů, jejichž klinickým nálezem byl pouze DBN, byla závislost variability chůze na
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rychlosti podobná té u pacientů s vestibulárním deficitem. Pacienti, jejichž nálezem byla
kromě DBN i ataxie končetin, měli variabilitu chůze podobnou jako při poruše
mozečku.
Výše zmiňované studie podporují hypotézu rychlostně závislé senzorické
kontroly lokomoce. Podle té je aktivní senzorická kontrola nezbytná pro řízení
rovnováhy zvláště během pomalé chůze, zatímco při vyšších rychlostech je řízení chůze
více pod automatizovanou kontrolou centrálních míšních generátorů (Wuehr et al.,
2013b; Schniepp et al., 2012).
Vzhledem k výsledkům autoři připomínají, že při testování chůze pouze při
preferované rychlosti může být případná patologie snáze přehlédnuta. Poukazují i na
důležitost tréninku rychlosti chůze u těchto pacientů v rámci redukce variability chůze a
prevenci pádů (Schniepp et al., 2012).

2.4.3. Prostorová orientace a udržení směru chůze
Prostorová navigace označuje procesy určování a udržování trajektorie od
jednoho místa ke druhému. Jedná se o komplexní funkci, která zahrnuje četné
kognitivní a smyslové procesy (Lithfous et al., 2013). Jedná se o vnímání prostředí,
tvorbu vnitřní reprezentace prostoru a její využívání. Během navigace je získaná
individuální pozice a orientace aktualizována a upravována (Borel et al., 2008). V
navigačním procesu se uplatňují různé typy prostorové orientace.
Jeden typ dělení rozeznává allocentrickou a egocentrickou orientaci, jedná se o
způsob vyjádření prostorových vztahů. Egocentrická orientace je vyjádřením
prostorových vztahů mezi subjektem (tedy pozorovatelem) a objekty vnějšího prostředí
(např. "u kostela zahněte vlevo"). Naproti tomu allocentrická orientace využívá k určení
umístění vzájemných prostorových vztahů mezi vnějšími objekty (např. "pošta je
naproti kostelu") (Rusconi et al., 2015). Někteří autoři rozlišují i orientaci
geocentrickou, kdy je prostorová informace vztahována ke směru gravitace. K této
orientaci je využíváno vnímání vertikály, jež je zprostředkována otolitovým systémem
(Borel et al., 2008).
Dále lze rozlišovat podle zdroje informací, jež jsou k navigaci využívány.
Allothetické vjemy jsou takové, které přicházejí z vnějšího prostředí. Nejčastěji se jedná
o vjemy vizuální a zvukové. Druhou možností je využití informací o vlastním pohybu.
Takovýmto vnitřně generovaným vjemům se říká idiothetické. Řadí se sem informace
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proprioceptivní a vestibulární a také např. informace o rychlosti vlastního pohybu, jež je
možné získat prostřednictvím tzv. optického toku (Whishaw et al., 2001). Prostorové
vědomí získané na základě informace o vlastním pohybu s vyloučením zraku je
přesnější při rotačních než translačních pohybech (Borel et al., 2008).
Kromě navigace mají lidé také schopnost mentálně reprodukovat topografickou
podobu prostředí, a to buď naučením z reálného cestování daným prostorem, nebo
naučením z mapy (Guidetti et al., 2007). Tyto mentální reprezentace mohou být
následně uloženy v dlouhodobé paměti jako tzv. kognitivní mapy (prostorová paměť).
Kognitivní mapy kombinují allocentrickou i egocentrickou perspektivu a zdá se, že
úspěšná navigace je dána schopností "přepínat" mezi referenčními rámci dle aktuální
situace (Lithfous et al., 2013).
Zásadní úlohu pro funkci prostorové navigace a prostorové paměti má
hippokampální formace, a to pravděpodobně při všech uplatňovaných strategiích
orientace (Jandl et al., 2015). Pravý hippokampus bývá spojován s allocentrickou
prostorovou pamětí, zatímco levý hippokampus s topokinetickou pamětí (mentální
navigací) (Brandt et al., 2005). U člověka je při prostorové navigaci aktivován
entorhinální-hippokampální okruh, společně s parietálními oblastmi kůry (inferiorní a
mediální). Byla popsána i aktivita dorsálního striata a mozečku (Jandl et al., 2015).
Brandt et al. (2005) prokázali význam vestibulo-hippokampálních spojení, když
u pacientů s oboustrannou ztrátou vestibulární funkce pomocí MRI popsali významnou
selektivní atrofii hippokampální formace a současně experimentálně potvrdili narušení
prostorové paměti a navigace. Autoři usuzují, že prostorová navigace je přímo závislá
na zachovalé funkci vestibulárního systému, a to i v případě, že nedochází k vestibulární
stimulaci, tedy subjekt je stacionární. Na základě této studie provedli svůj experiment
Jandl et al. (2015), při němž pomocí virtuálních úkolů zkoumali jednak schopnost
navigace a za druhé vizuální paměť. Jejich probandi trpěli závažnou bilaterální
vestibulární poruchou, na rozdíl od Brandtových pacientů se však nejednalo o
kompletní ztrátu. U těchto pacientů nebyl zaznamenán signifikantní deficit v prostorové
navigaci. Byla však zaznamenána slabší aktivita hippokampu úměrně závažnosti
narušení vestibulární funkce. Autoři předpokládají, že i zbývající vestibulární funkce
přispívá k funkci hippokampální navigace. Další recentní studie však ukazuje, že i
inkompletní bilaterální vestibulární ztráta může vést k anatomickým i funkčním
změnám hippokampální formace a subjektivním i objektivním deficitům v prostorovém
chování. Subjektivním je větší prostorová úzkost u těchto pacientů, objektivním pak
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narušení prostorové paměti (Kremmyda et al., 2016). U pacientů s chronickou
jednostrannou vestibulární lézí nebyla pozorována atrofie hippokampální formace.
Mírně horší výsledky byly zaznamenány při testování prostorové paměti a navigace, a
to pouze u probandů s pravostrannou lézí, což koresponduje s nálezy o dominanci
hemisféry pro vestibulární funkci (Hüfner et al., 2007).
Korové oblasti spojované s prostorovou navigací jsou gyrus fusiformis a
parahippocampalis a tyto oblasti se také uplatňují při představě vnějšího prostředí. Jahn
et al. (2004) ve své fMRI studii popsali aktivitu v těchto oblastech při představě chůze
(větší) a běhu (menší). Rozdílnou velikost aktivace vysvětlují autoři odlišnými řídícími
mechanismy, kdy chůze je pod větší kortikální kontrolou než běh, u kterého se více
uplatňují automatické mechanismy řízení (Jahn et al., 2004). V další studii popisují
autoři diferencovanou aktivitu hippokampální formace predominantně pravostranně u
zdravých subjektů (Jahn et al., 2009).
Prostorová navigace při vestibulárním deficitu
Četné studie porovnávané v meta-analýze Borelové et al. (2008) ukazují, že k
přesné mentální reprezentaci je zapotřebí všech senzorických vjemů. Vestibulární
informace je tedy nezbytná k vytvoření přesné vnitřní prostorové reprezentace. Ukazuje
se, že i při absenci vlastního pohybu je vnímání prostoru při ztrátě funkce jednoho či
obou labyrintů narušeno. Ukazuje se také, že čím komplexnější úkol, tím větší váha je
přisuzována vestibulárním vjemům pro vytvoření přesné prostorové reprezentace.
Autoři vyvozují, že vestibulární informace ovlivňuje povědomí o prostoru na vysoké
úrovni senzorické integrace.
Ztráta vestibulárních vjemů vede bez zrakové kontroly k chybnému vnímání
vlastního pohybu a následně k nesprávnému "vypočítání" odhadu vlastní pozice
vzhledem k určenému cíli. U pacientů s jednostranným vestibulárním selháním bylo
zaznamenáno asymetrické vnímání vlastní orientace v prostoru při pasivních rotacích
celého těla na rotačním křesle ve tmě. Při rotacích na postiženou stranu byla
odhadovaná rotace menší než skutečná, na rozdíl od rotace na zdravou stranu, při které
byly odhady v souladu s reálnou rotací. Pacienti s periferní vestibulární poruchou často
popisují dezorientaci v prostoru a nepřesný odhad vzdálenosti, např. při parkování
vozidla (Borel et al., 2008).
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Předmětem studie Guidettiho et al. (2007) bylo zjistit, zda kompenzovaná
jednostranná vestibulární porucha ovlivní schopnost navigace po memorizované dráze.
Testovaní jedinci byli vyzváni k vizuálnímu zapamatování dráhy, kterou měli následně
přejít se zavřenýma očima. Poté dráhu prošli s otevřenýma očima a následně znovu s
vyloučením zraku. Pacientům trvaly úkoly s vyloučením zrakové kontroly delší dobu
než zdravým jedincům. Zároveň u nich došlo k většímu zlepšení při třetím úkolu
(navigace se zavřenýma očima následující po chůzi s otevřenýma očima). Výsledky
ukazují, že i u kompenzovaných pacientů přetrvává narušení chůze bez zrakové
kontroly. Dle autorů to může být zapříčiněno poruchou vizuo-prostorové krátkodobé
paměti.
Integrace dráhy
Anglické slovní spojení "path integration" lze přeložit do češtiny jako "integrace
dráhy", nebo zjednodušeně řečeno i jako udržení směru. Jedná se o proces udržování či
upravování umístění těla v prostoru vzhledem ke startovnímu bodu na základě
aktualizace informace o vlastní pozici pomocí integrace signálů o vlastním pohybu v
čase a prostoru (Cohen & Sangi-Haghpeykar, 2011). Někteří autoři používají jako
synonymum termín "dead-reckoning" (např. Péruch et al., 2005; Arthur et al., 2012),
což v podstatě znamená "navigace výpočtem". Konkrétní definice ve smyslu orgánu
odpovědném za tuto funkci se však u jednotlivých autorů rozcházejí, zdá se, že někteří
ji vnímají jako integraci pouze vnitřně generovaných vjemů (proprioceptivních a
vestibulárních), jiní funkci integrace dráhy připisují i zrakovému ústrojí. Dle Jahna et al.
(2001) je pro schopnost udržení směru chůze klíčový optický tok, tedy vizuální
informace. Podle jiných autorů integrace zahrnuje azimutální referenci (slunce, pohoří),
vestibulární vstupy, propriocepci, optický tok a charakteristické znaky prostředí (Borel
et al., 2008). Naopak Arthur et al. (2012) chápou integraci dráhy jako vnitřní navigační
mechanismus, založen na integraci vnitřně generovaných signálů (a to především
vestibulárních) o vlastním pohybu, nezbytný tedy zejména při chůzi ve tmě.
Zatímco zdravému člověku udržení přímého směru chůze za normálních
okolností nečiní obtíže, pacienti s vestibulární lézí tedy mívají tuto schopnost výrazně
narušenu (Cohen & Sangi-Haghpeykar, 2011). Experimentálně bylo zjištěno, že zdraví
jedinci, kterým byl předem ukázán cíl, jsou schopni k němu "naslepo" bezpečně dojít i
ze vzdálenosti 20 m a více; naopak pacienti s vestibulárním deficitem vykazují při chůzi
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výrazné výchylky (Arthur et al., 2012). Pacienti mají potíže s udržením směru chůze, a
to nejen přímého, k odchylkám trajektorie dochází i během cirkulární lokomoce, což dle
autorů značí vestibulospinální asymetrii (Borel et al., 2008). Při chůzi po trojúhelníkové
dráze činilo pacientům obtíže v rozích přesně zatočit. Péruch et al. (2005) ve svém
experimentu s trojúhelníkovou dráhou ukázali, že u pacientů jeden týden po
jednostranné vestibulární neurotomii byla významně narušena jak lineární, tak angulární
trajektorie dráhy.
V různých studiích byl také hodnocen a diskutován vliv pozornosti na schopnost
integrace dráhy. Vuillerme et al. (2002) testovali vliv zaměření pozornosti na udržení
přímého směru během zaslepené chůze u tří skupin probandů: 1) skupina, které byla
během chůze odváděna pozornost od směru chůze, 2) skupina, jejímž úkolem naopak
bylo zaměřit pozornost na důsledné udržení přímého směru a 3) kontrolní skupina, která
nedostala žádné instrukce. Výsledkem bylo, že skupina, která se měla vědomě
soustředit na udržení přímého směru, nejenže měla horší výsledky co se týče velikosti
odchylky než kontrolní skupina, ale zároveň jedinci, jimž byla pozornost při chůzi
záměrně odváděna od prováděného úkolu, dosáhli výsledků lepších než kontrolní
skupina. Roberts et al. (2011) uvádějí, že při chůzi se zavřenýma očima, doplněné o
kognitivní (jmenování věcí), či současně motorický (kývání hlavou) i kognitivní úkol,
dochází u pacientů s vestibulární patologií k významnému snížení rychlosti chůze a
zvětšení odchylky od přímého směru a ataxie chůze v porovnání s kontrolní skupinou.
Autoři tyto nálezy vysvětlují zvýšenými nároky na pozornost, což vede zvláště v
případě vestibulární poruchy ke zhoršení výkonu a zpomalení chůze, nedávají však do
souvislosti pomalejší chůzi s horším výsledkem.
Studie Cohenové (2000) se zabývala udržením přímého směru chůze u pacientů
s vestibulárním schwannomem (preoperačně a 1 a 3 týdny postoperačně), chronickou
vestibulopatií a zdravými jedinci. Na dráze dlouhé 7,62 m byli probandi testováni s
otevřenýma a zavřenýma očima. Zdraví jedinci neměli problém s žádnou variantou,
pacienti s VS před operací ušli kratší vzdálenost před vychýlením od přímého směru,
nicméně výchylka nebyla významně větší než u zdravých, ani jim úkol nezabral více
času. Naproti tomu pacienti s chronickou vestibulopatií měli všechny zkoumané aspekty
chůze narušeny. Pacienti 1 týden po operaci VS měli horší výsledky než před operací,
avšak při dalším testování (3 týdny po operaci) se jejich výsledky vrátily na úroveň
preoperační.
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Vliv rychlosti chůze na udržení směru dráhy
Jak bylo již uvedeno výše, vlivu rychlosti chůze na udržení přímého směru při
vestibulárním deficitu si všiml Brandt pozorováním psa s akutní jednostrannou
vestibulární lézí, a následným experimentem ozřejmil, že při běhu a rychlé chůzi jsou
výchylky od přímého směru menší, než při chůzi pomalé (Brandt et al., 1999).
V následujícím experimentu tohoto kolektivu byla zkoumána odchylka od
přímého směru během galvanické vestibulární stimulace (elektrody umístěny na
procesus mastoideus) a s vyloučením zrakové kontroly. Testovány byly 2 rychlosti
lokomoce - pomalá chůze o frekvenci 1 Hz a běh (frekvence 3 Hz), k objektivizaci bylo
využito metronomu. Odchylky od přímého směru byly signifikantně větší při pomalé
chůzi, podobně jako u pacientů s vestibulárním deficitem (Jahn et al., 2000).
Cohenová a Sangi-Haghpeykar (2011) ve své studii zkoumali souvislost mezi
rychlostí chůze a udržením přímého směru u pacientů s BPPV, jednostranným
vestibulárním oslabením a kontrolní skupinou zdravých jedinců. Testovaní byli
instruováni k chůzi na 7,62 m dle úderů metronomu (bpm) při třech různých rychlostech
(60 bpm rovno pomalé chůzi, 120 bpm normální a 180 bpm chůzi rychlé) s otevřenýma
i zavřenýma očima. Výsledky experimentu ukazují: 1) testovaní shledávali provedení
úkolu při zavřených očích nejjednodušší při frekvenci 120 kroků za minutu (2 Hz), což
se rovná preferovanému tempu chůze dospělého člověka; 2) pacienti s jednostranným
oslabením vykazovali větší odchylky od přímého směru, než skupina kontrolní a BPPV,
a 3) pacienti s BPPV neměli významné odchylky v provedení oproti kontrolní skupině.
Autoři z výsledků usuzují, že schopnost udržení přímého směru je ovlivněna tempem
chůze a také konkrétním typem vestibulární poruchy.
Byly publikovány i studie zkoumající vliv rychlosti na udržení směru u zdravých
lidí, bez jakéhokoli vestibulárního deficitu či stimulace. Dickstein et al. (2005) hodnotili
velikost odchylky v porovnání pomalé chůze, rychlé chůze a běhu s vyloučením
zrakové kontroly. Nejvyšší odchylky zaznamenali při pomalé chůzi a nejnižší naopak
při běhu. Odchylky při rychlé chůzi nebyly signifikantně odlišné ani od pomalé chůze
ani od běhu. Uematsu et al. (2011) testovali také tři rychlosti, a to pomalou,
preferovanou a rychlou, s kontrolou zraku i bez. Se zrakovou kontrolou nebyl
zaznamenán rozdíl odchylek při různých rychlostech. S absencí vizuální kontroly byly
nejmenší odchylky naměřeny při preferované rychlosti a největší opět při chůzi pomalé.
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Obrázek 3. Měření výchylky od přímé dráhy. Úsečka d znázorňuje vzdálenost ušlou před
vychýlením v bodě V, odkud se probandi vychýlili pod úhlem φ a následovali trajektorii h do
cílové dráhy, kde jejím zkřížením vzniká úsečka a, představující laterální odchylku (Cohen &
Sangi-Haghpeykar, 2011).
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3. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY
Cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnutí poznatků o vestibulárním
systému, jeho periferních patologiích včetně následných kompenzačních mechanismů.
Práce se dále zabývá rolí vestibulárního systému při řízení chůze převážně v souvislosti
s různými rychlostmi chůze, jakož i vlivem vestibulárního systému na prostorovou
navigaci a integraci dráhy a seznamuje s nejnovějšími zahraničními studiemi v této
oblasti výzkumu.
Cílem experimentální části práce je zjistit, zda u pacientů s periferní vestibulární
lézí bude při chůzi bez vizuální kontroly větší odchylka od přímého směru v porovnání
s kontrolní skupinou. Dalším cílem je zjistit a zhodnotit vliv rychlosti chůze na udržení
přímého směru u obou vyšetřovaných skupin.
Na základě rešerše literatury jsme stanovili následující hypotézy:
Hypotéza H1:
Při chůzi bez kontroly zraku bude mezi oběma skupinami statisticky významný rozdíl
hodnot odchylek při pomalé chůzi.
Hypotéza H2:
Při chůzi bez kontroly zraku bude u obou skupin statisticky významný rozdíl mezi
odchylkami při pomalé chůzi, preferovaném tempu chůze a rychlé chůzi.
Hypotéza H3:
Počet kroků tandemové chůze bude s kontrolou i bez kontroly zraku u skupiny pacientů
statisticky významně nižší než u kontrolní skupiny.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1. Metodika
4.1.1. Charakteristika souboru probandů
Výzkumu se zúčastnilo 19 pacientů (12 žen a 7 mužů), u nichž byla prokázána
vestibulární léze periferního typu. Subjektivní příznaky i délka obtíží se u jednotlivých
pacientů lišily (6-96 měsíců), u všech pacientů však byla porucha alespoň částečně
kompenzovaná. Diagnózy se u vyšetřovaných pacientů různí, velkou část souboru tvoří
pacienti s vestibulárním schwannomem (9 pacientů), dále patologická dysfunkce
jednoho či obou labyrintů různé etiologie (senzorická, vaskulární, ototoxická).
Kontrolního testování se zúčastnilo 20 osob ve věku 24-70 let, u nichž byla
předem anamnesticky vyloučena porucha rovnováhy a jiné neurologické příznaky
(polyneuropatie, epilepsie, apod.). Žádný z probandů netrpěl významnými poruchami či
dysfunkcemi pohybového aparátu, nepodstoupil implantaci kloubní náhrady ani k ní
nebyl indikován. Žádný z testovaných neudával omezení samostatné volné chůze z
pohybových ani kardiorespiračních příčin.
Stručnou charakteristiku souboru shrnuje tabulka 1 a 2.

Pacienti

Kontrolní skupina

19
20
Počet
24-70 (43.7±14.7)
Věk [roky] 16-86 (45.5±16.5)
Pohlaví
7
8
Muži
12
12
Ženy
Tabulka 1. Charakteristika testovaného souboru

průměr 24.6
Délka obtíží [měsíce]
Diagnózy [počet osob]
vestibulární schwannom
9
jednostranná vestibulární patologie
7
oboustranná vestibulární patologie
3
Tabulka 2. Charakteristika souboru pacientů
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4.1.2. Provedení experimentu
Experimentální část byla uskutečněna v prostorách Fakultní nemocnice Motol, v
dobře osvětlené, dostatečně dlouhé chodbě. U testovaných osob jsme měřili úhlové
odchylky od přímého směru chůze při chůzi na 10 metrů. Testovali jsme tři různé
rychlosti, a to pomalou, normální (tj. subjektivně preferované tempo) a rychlou chůzi.
Dále jsme testovali také schopnost tandemové chůze s otevřenýma a zavřenýma očima a
pacienti byli též požádáni o číselné hodnocení subjektivní náročnosti (z hlediska
stability) chůze se zavřenýma očima při různých rychlostech. Použitými pomůckami
byly 10m lepicí páska natažená středem chodby k označení testované dráhy a pásmo k
naměření odchylky. Vyšetřované osoby poskytly souhlas s pořizováním videozáznamu
k osobní dokumentaci experimentu.
Udržení směru chůze na 10 m
Nejprve byl vysvětlen průběh testování, probandi byli instruováni k vyzkoušení
různých rychlostí chůze. Pomalá chůze byla připodobněna rytmu 1 krok/s, pro rychlou
chůzi byli probandi instruováni k co nejrychlejší chůzi tak, aby se ještě nejednalo o běh.
Probandi byli vyšetřováni v pevné obuvi, pokud ji neměli k dispozici, tak pouze v
ponožkách. Chůze byla testována vždy v pořadí pomalá, preferovaná, rychlá.
Vyšetřovaná osoba se postavila tak, aby se špičkami chodidel dotýkala začátku 10m
pásky. Po podívání se na cíl a zavření očí následoval povel k vystartování. Po celou
dobu chůze se zavřenýma očima byl vyšetřovanému nablízku vyšetřující k zajištění
bezpečnosti. Testování bylo ukončeno při dosažení cíle, nebo pokud během chůze mělo
vychýlením směru dojít k dotyku části těla o zeď. Po zastavení byl vyšetřovaný vyzván
k vyčkání na místě zastavení, než bude naměřena odchylka.
Subjektivní hodnocení
Po ukončení testování chůze byli testovaní požádáni o hodnocení tří rychlostí
chůze s vyloučením zrakové kontroly na základě subjektivních pocitů nestability.
Hodnocení bylo číselné 1-10, kdy 1 představuje subjektivně nejlehčí pocit z hlediska
stability při chůzi a 10 naopak nejhorší.
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Tandemová chůze
Následně byla testována tandemová chůze. Vyšetřovaní byli vyzváni k chůzi na
15 kroků tandemem, nejprve s otevřenýma, poté se zavřenýma očima. Instrukce pro
tandemovou chůzi byly: dívat se před sebe, nikoliv na zem (při pokusu s otevřenýma
očima) a klást patu druhé nohy těsně za špičku první. K provedení tohoto úkolu měli
vyšetřovaní 3 pokusy, zapsán byl největší počet za sebou ušlých kroků odpovídajících
tandemové chůzi. Za chybu bylo považováno: ztráta stability a kompenzační krok,
významné odchýlení od přímého směru a výrazná mezera mezi špičkou jedné nohy a
patou druhé.
Vlastní měření odchylky
Odchylku v cm jsme měřili jako spojnici od středu opěrné baze testované osoby
(polovina vzdálenosti mezi chodidly) kolmo na označenou dráhu. Dále jsme změřili
ušlou vzdálenost na označené trase. Z těchto údajů jsme pomocí goniomterických
funkcí vypočítali úhel odchylky od směru označené trasy, viz Obrázek 4.

Obrázek 4. O značí bod zastavení, resp. střed opěrné baze vyšetřované osoby, b označuje
laterální výchylku v cm, a je vzdálenost ušlá na označené trase. Velikost úhlu alfa se rovná
hodnotě odchylky od přímého směru (zdroj vlastní).
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4.1.3. Statistická analýza
Naměřená data byla statisticky zpracována v programu R a Microsoft Office
Excel 2010. Pro statistické vyhodnocení odchylky v rámci skupiny byl použit
Friedmannův test. Pro podrobnější statistické výsledky mezi jednotlivými typy chůze
byla použita série dvouvýběrových t-testů či Wilcoxonových testů v závislosti na
normalitě dat, která byla otestována Shapiro-Wilk testem normality.
Po otestování přítomnosti odlehlých hodnot bylo z obou souborů vyřazeno po
jedné osobě, kvůli odlehlé hodnotě odchylky při preferované rychlosti chůze. V obou
případech se jednalo o ženu. Počet pacientů se tedy snížil na 18 (průměrný věk
46.1±16.8 let), z toho 11 žen a 7 mužů. V kontrolní skupině se počet osob snížil na 19
(průměrný věk 43.3±15.4 let), z toho 11 žen a 8 mužů.
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4.2. Výsledky
4.2.1. Popisná statistika
Pacienti - pomalá chůze
Průměr [°]
4.28
Medián [°]
4.54
SD [°]
± 2.11
95% CI
(3.30;5.25)

Kontrolní - pomalá chůze
Průměr [°]
4.38
Medián [°]
4
SD [°]
± 2.82
95% CI
(3.11;5.64)

Tabulka 3. Pomalá chůze - pacienti

Tabulka 4. Pomalá chůze - kontrolní s.

Kontrolní - preferovaná
chůze
Průměr [°]
1.77
Medián [°]
1.66
SD [°]
± 1.07
95% CI
(1.29;2.25)

Pacienti - preferovaná chůze
Průměr [°]
2.7
Medián [°]
2.09
SD [°]
± 1.99
95% CI
(1.78;3.62)
Tabulka 5. Preferovaná chůze - pacienti

Tabulka 6. Preferovaná chůze - kont.

Pacienti - rychlá chůze
Průměr [°]
2.14
Medián [°]
2.49
SD [°]
± 1.52
95% CI
(1.44;2.84)

Kontrolní - rychlá chůze
Průměr [°]
1.43
Medián [°]
1.09
SD [°]
± 1.32
95% CI
(0.84;2.02)

Tabulka 7. Rychlá chůze - pacienti

Tabulka 8. Rychlá chůze - kontrolní s.

Pacienti - tandem EO
Průměr [kroky]
13.11
Medián [kroky]
15
SD [kroky]
± 4.86
95% CI
(10.86;15.36)

Kontrolní - tandem EO
Průměr [kroky]
14.79
Medián [kroky]
15
SD [kroky]
± 0.71
95% CI
(14.47;15.11)

Tabulka 9. Tandem EO - pacienti

Tabulka 10. Tandem EO - kontrolní s.
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Pacienti - tandem EC
Průměr [kroky]
3.94
Medián [kroky]
3
SD [kroky]
± 4.67
95% CI
(1.78;6.1)

Kontrolní - tandem EC
Průměr [kroky]
9.84
Medián [kroky]
10
SD [kroky]
± 3.39
95% CI
(8.32;11.36)

Tabulka 11. Tandem EC - pacienti

Tabulka 12. Tandem EC - kontrolní

Tabulky 3, 5 a 7 zobrazují průměrnou hodnotu úhlové odchylky od přímého směru, medián
hodnot, směrodatnou odchylku a 95% interval spolehlivosti u pacientů při pomalé, preferované
a rychlé chůzi s vyloučením zrakové kontroly. Tabulky 4, 6 a 8 zobrazují stejné parametry u
kontrolní skupiny. Tabulky 9 a 11 zobrazují průměrný počet kroků, medián, směrodatnou
odchylku a 95% interval spolehlivosti pro tandemovou chůzi s otevřenýma a zavřenýma očima
u skupiny pacientů. Tabulky 10 a 12 popisují totéž u kontrolní skupiny.

Úhlové odchylky od přímého směru dráhy

Graf 1. Pacienti - odchylky při pomalé, preferované a rychlé chůzi
Bodové hodnoty grafu zobrazují průměrnou hodnotu odchylky skupiny pacientů při různých
rychlostech chůze. Svislé úsečky označují pozitivní a negativní směrodatnou odchylku (± SD).
Z grafu je patrný rozdíl mezi průměrnou odchylkou při pomalé a normální či rychlé chůzi. Dále
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je vidět relativně velký rozptyl hodnot odchylek při pomalé a normální chůzi. Svorky označují
statisticky významný rozdíl (* = p<0.05, *** = p<0.001).

Graf 2. Kontrolní skupina - odchylky při pomalé, preferované a rychlé chůzi
Bodové hodnoty grafu zobrazují průměrnou odchylku kontrolní skupiny při různých rychlostech
chůze. Svislé úsečky označují pozitivní a negativní směrodatnou odchylku (± SD). Hvězdičkami
je označen statisticky významný rozdíl mezi hodnotami (*** = p<0.001). Z grafu je patrný
rozdíl v rozptylu hodnot odchylek při různých rychlostech, přičemž největší je při pomalé chůzi,
kde je dokonce větší než u skupiny pacientů. Naopak při normální a rychlé chůzi je rozptýlení
znatelně menší.
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Tandemová chůze

Graf 3. Rozdíly v tandemové chůzi mezi skupinami
Bodové hodnoty grafu zobrazují průměrný počet kroků při tandemové chůzi se zrakovou
kontrolou (EO) a bez zrakové kontroly (EC) u skupiny pacientů (P) a kontrolní skupiny (C).
Svislé úsečky zobrazují směrodatnou odchylku (± SD). Na grafu je patrné velké rozptýlení
hodnot při obou typech chůze u skupiny pacientů, relativně menší rozptyl u kontrolní skupiny s
vyloučením zrakové kontroly a minimální rozptyl u kontrolní skupiny s kontrolou zraku.
Hvězdičky značí signifikantní rozdíl mezi skupinami při chůzi bez zrakové kontroly (*** =
p<0.001).

Subjektivní hodnocení

chůze
pomalá
normální
rychlá

pacienti
(n=18)
6.06 ± 2.49
5.31 ± 1.70
5.06 ± 2.72

kontrolní skupina
(n=19)
5.68 ± 2.36
4 ± 1.73
4.68 ± 2.43

Tabulka 13. Tabulka znázorňuje subjektivní číselné hodnocení náročnosti chůze bez zrakové
kontroly u pacientů a kontrolní skupiny. Číslování bylo v rozmezí 1-10, 1 představuje
subjektivně nejmenší náročnost, 10 největší. Z tabulky vidíme, že obě skupiny se v hodnocení
příliš nelišily ani mezi sebou, ani v rámci skupiny mezi jednotlivými typy chůze.
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4.2.2. Výstupy statistických testů
Pro zjištění rozdílů mezi proměnnými (odchylkami při pomalé, preferované a
rychlé chůzi u skupiny pacientů a kontrolní skupiny) byl použit Friedmannův test s
využitím hladiny významnosti p < 0.05. Test prokázal v rámci obou skupin významné
rozdíly mezi některými proměnnými. Pro zvýraznění a upřesnění rozdílů, byl test
doplněn sérií dvouvýběrových t-testů/ Wilcoxonových testů (v závislosti na normalitě
dat), jejichž pomocí byly přímo vyhodnoceny konkrétní proměnné mezi sebou.
Tandemová chůze byla testována dvouvýběrovým t-testem, opět na hladině
významnosti p < 0.05.

PACIENTI
NORM RYCH POM
POM
0.02939
NORM
0.31
RYCH
0.000635

KONTROLNÍ SKUPINA
NORM RYCH POM
POM
0.00035
NORM
0.3736
RYCH
0.00021

Tabulka 14. p hodnoty - pacienti

Tabulka 15. p hodnoty - kontrolní sk.

PACIENTI VS. KONTROLNÍ S.
K POM K NORM K RYCH
P POM
0.903
P NORM
0.09019
P RYCH
0.1209
Tabulka 16. p hodnoty - rozdíly mezi skupinami

TANDEMOVÁ CHŮZE
TAN EOK TAN ECK
TAN EOP 0.167349
TAN ECP

0.0001

Tabulka 17. p hodnoty - rozdíly v tandemové chůzi mezi skupinami
Tabulky 14 a 15 zobrazují p hodnoty pro statistické rozdíly mezi úhlovými odchylkami v rámci
dané skupiny mezi jednotlivými typy chůze. Tabulka 16 zobrazuje p hodnoty pro statistické
rozdíly mezi úhlovými odchylkami pro jednotlivé typy chůze mezi dvěma testovanými
skupinami. Tabulka 17 znázorňuje p hodnoty pro statistické rozdíly v počtu kroků mezi dvěma
skupinami pro dvě situace - tandemová chůze se zrakovou kontrolou (EOP - pacienti, EOK 49

kontrolní skupina) a bez (ECP - pacienti, ECK - kontrolní skupina). Statistické rozdíly jsou
zobrazeny na hladině významnosti 0.05. Modře jsou zabarveny hodnoty p < 0.05, tedy rozdíl
statisticky významný, červeně zabarveny jsou hodnoty p > 0.05, statisticky nevýznamný rozdíl.

Z provedených testů vyplývá:


V obou skupinách je statisticky významný rozdíl mezi odchylkami při pomalé,
preferované a rychlé chůzi. Konkrétně byl statisticky významný rozdíl nalezen
mezi odchylkami při pomalé a preferované chůzi a při pomalé a rychlé chůzi, a
to u obou skupin. Mezi odchylkami při preferované a rychlé chůzi nebyl ani v
jedné skupině naměřen statisticky významný rozdíl.



V odchylce při pomalé chůzi nebyl mezi oběma skupinami naměřen statisticky
významný rozdíl. Při porovnávání odchylek mezi skupinami byl statisticky
významný rozdíl naměřen při preferované rychlosti chůze.



V tandemové chůzi nebyl v počtu kroků při otevřených očích zaznamenán
statistický významný rozdíl mezi oběma skupinami. Při zavřených očích byl
mezi skupinami v počtu kroků rozdíl statisticky významný.
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5. DISKUZE
V experimentální části práce byla testována velikost odchylky od přímého směru
při různých rychlostech chůze u pacientů s periferní vestibulární lézí a rozdíl oproti
kontrolní skupině zdravých jedinců. Na základě poznatků z literatury jsme vycházeli z
předpokladu, že schopnost udržení přímého směru dráhy je závislá na rychlosti chůze.
Brandt et al. (1999) tuto souvislost prokázali ve svém experimentu s pacientkami
s akutní vestibulární neuronitidou a zdravých jedincích podrobených rotační stimulaci
labyrintu. Výsledky byly přisuzovány existenci automatických spinálních lokomočních
mechanismů. Předpokládá se, že se uplatňují nejvíce při rychlé lokomoci, čímž dochází
k redukci vlivu senzorických informací a jejich případnému konfliktu.
Různé studie využívaly různou kombinaci tří rychlostí chůze (pomalápreferovaná-rychlá; pomalá-preferovaná-běh; pomalá-rychlá-běh). V této práci byla
zvolena kombinace pomalá-preferovaná-rychlá, jelikož původní myšlenkou práce bylo
testovat pacienty před a po operaci vestibulárního schwannomu a běh by byl pro tyto
pacienty velmi náročný. Pacienti po operaci VS (v řádu dnů) však často nebyli schopni
ani normální chůze, proto bylo od pooperačního testování upuštěno.
Předpokladem bylo, že v odchylce při pomalé chůzi bude mezi pacienty a
kontrolní skupinou významný rozdíl na podkladě narušené vestibulární informace. To
se však nepotvrdilo, hodnota p > 0.05 a první hypotézu nelze přijmout. Statistické testy
byly použity i k hodnocení ostatních typů chůze mezi skupinami a ani v nich nebyla
zjištěna signifikantní odchylka, což zobrazuje tabulka 16. Zde se pravděpodobně
nejvíce projevila úskalí zvolené metodiky experimentu. Měřena byla totiž pouze
konečná výchylka, která je pouze kvantitativním výstupem a nebere v potaz možné
latero-laterální výchylky v průběhu chůze. Ačkoli výsledky nejsou statisticky
významné, z grafů 1 a 2 by se mohlo zdát, že jedinci z kontrolní skupiny předvedli při
pomalé chůzi dokonce horší výkon než pacienti. Tento náhled však nemusí být správný,
jelikož v kontrolní skupině se probandi vychylovali spíše ke konci dráhy a mnohdy
stačil jeden nepřesný krok laterálním směrem, který už nebyli schopni zkorigovat a
následovali tento směr do cíle. Naproti tomu ve skupině pacientů častěji docházelo k
tomu, že se testovaní začali vychylovat již brzy po začátku chůze a nenásledovali poté
vychýlenou dráhu lineárně, nýbrž se vychylovali latero-laterálně, čímž původní laterální
výchylku mohli zmenšit na relativně malou a nevýznamnou (pro porovnání obrázky 5 a
6). V daných podmínkách však odchylka jiným způsobem hodnocena být nemohla.
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Řešením pro kvalitativní zhodnocení odchylek by mohlo být sledování konkrétní
trajektorie v průběhu chůze při různých rychlostech s využitím markerů a kinematické
analýzy.

Obrázek 5.

Obrázek 6.
Obrázky 5 a 6 zobrazují nelineárnost trajektorie ušlé dráhy, její rozdílné podoby a vliv na
výslednou naměřenou odchylku.

Několik studií se věnovalo porovnávání odchylek u zdravých osob a pacientů s
vestibulární lézí, ne ve všech však byla upřesněna délka trvání vestibulární poruchy. V
naší práci jsme pracovali s pacienty s průměrnou délkou obtíží 24.6 měsíců, porucha u
nich byla tedy chronická a u většiny z nich kompenzovaná.
V jedné ze svých starších studií Cohenová et al. (2000) zkoumala mimo jiné
odchylku od přímého směru na dráze 7,62 m u pacientů s chronickou vestibulopatií (tj.
trvající min. 3 měsíce), vestibulárním schwannomem (preoperačně a 1 a 3 týdny
postoperačně) a zdravé kontrolní skupiny. Výsledkem bylo, že odchylka se
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signifikantně nelišila u zdravých jedinců a pacientů s vestibulárním schwannomem před
operací, ale významný rozdíl byl mezi kontrolní skupinou a pacienty s chronickou
vestibulopatií a pacienty jeden týden po operaci vestibulárního schwannomu. Po třech
týdnech od operace se hodnoty odchylek vrátily u těchto pacientů na předoperační
úroveň. Výsledky se v této práci shodují jen částečně, jelikož ve zde testovaném
souboru pacientů byly osoby jak s vestibulárním schwannomem, tak chronickou
vestibulopatií a mezi těmito diagnózami nebylo ve statistickém zpracování rozlišováno.
Cohenová et al. se však nezabývali vlivem rychlosti chůze, naopak jednou ze
sledovaných proměnných byla doba potřebná k vykonání úkolu. Ta se ukázala být delší
opět u pacientů s chronickou vestibulopatií a pacientů jeden týden po operaci VS než u
zdravých jedinců a pacientů s VS před operací, a to i při chůzi s otevřenýma očima.
Autoři nejen rozdílnost odchylek, ale i nižší rychlost chůze přisuzují narušení
vestibulární informace a jejího zpracování, potažmo optokinetickému nystagmu, jenž
mohl ztížit provedení úkolu. Je však možné, že roli mohlo hrát i psychické rozpoložení
testovaných, resp. jejich obavy z rychlejší chůze. Ty byly několikrát zaznamenány i v
našem testování, především starším pacientům i dle jejich slov působila změna rychlosti
nepříjemný pocit. Dle výsledků této práce má rychlost chůze vliv na velikost odchylky,
proto se zdá být pravděpodobné, že ve zmiňované studii mohla mít i nižší zvolená
rychlost rozhodující úlohu v kvalitě provedení úkolu.
V další studii Cohenová a Sangi-Haghpeykar (2011) na rozdíl od předkládaných
výsledků popisují signifikantní rozdíl v odchylce při pomalé chůzi bez zrakové kontroly
mezi pacienty (s jednostranným vestibulárním oslabením o min. 20%) a zdravými
jedinci.
Péruch et al. (2005) při testování prostorové orientace u pacientů s Ménièrovou
chorobou před a po unilaterální neurotomii v porovnání s kontrolní skupinou
nezaznamenali mezi pacienty a kontrolní skupinou signifikantní rozdíly v provedení bez
kontroly zraku, a autoři se domnívají, že proprioceptivní signály u pacientů
kompenzovaly vestibulární lézi, což může být jedním z možných vysvětlení i pro zde
prezentované výsledky.
Z výsledků tedy vyplývá, že vychýlení od přímého směru má u pacientů s
chronickou poruchou jiný charakter, než jak bylo pospáno Brandtem (1999) u pacientů
v akutní fázi. Je velmi pravděpodobné, že zdejší výsledky jsou kombinací zdařilé
vestibulární kompenzace u pacientů a neideální metodiky, kterou však v daných
podmínkách nebylo možno provést jiným způsobem.
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Statisticky významný rozdíl byl potvrzen mezi odchylkami při různých
rychlostech lokomoce bez zrakové kontroly, a to u skupiny pacientů i kontrolní skupiny.
U skupiny pacientů byly průměrné hodnoty odchylek 4.28±2.11°, 2.7±1.99° a
2.14±1.52° (tabulky 3, 5 a 7) pro pomalou, preferovanou a rychlou chůzi se statisticky
významným rozdílem (p < 0.05) mezi odchylkami při pomalé-preferované a pomalérychlé chůzi, jak je znázorněno v tabulce 14. V kontrolní skupině dosahovaly průměrné
odchylky hodnot 4.38±2.82°, 1.77±1,07° a 1.43±1.32° (tabulky 4, 6 a 8). Pro p < 0.05
byly signifikantní rozdíly opět mezi pomalou-preferovanou a pomalou-rychlou chůzí
(tabulka 15) a může být přijata druhá hypotéza, která předpokládá v rámci skupiny mezi
odchylkami statisticky významný rozdíl. Odchylky při jednotlivých typech chůze jsou
znázorněny na grafech 1 a 2. Výsledky prezentované v této práci v tomto ohledu
korespondují s výsledky zahraničních studií, ve kterých byla největší odchylka
naměřena při pomalé chůzi.
Dickstein et al. (2005) naměřili u zdravých lidí statisticky významný rozdíl v
odchylkách při pomalé chůzi a běhu, zatímco mezi odchylkami při pomalé a rychlé,
resp. při rychlé chůzi a běhu statisticky významný rozdíl nebyl. Jejich odchylky (4.6
±2.4° pro pomalou chůzi, 3.1 ±2.9° pro rychlou, a 1.8 ±1.2° pro běh) jsou s našimi
výsledky srovnatelné pro pomalou chůzi. Autoři se domnívají, že Brandtova teorie
(1999) o rychlostně závislé senzorické inhibici na centrální úrovni není u zdravých osob
základní příčinou menších odchylek při vyšších rychlostech. Usuzují, že odchylka je z
velké části ovlivněna biomechanickými faktory chůze, tedy že při fázi dvojí opory
stoupá riziko laterální výchylky kroku a běh je proto laterálním vychýlením zatížen
nejméně. Touto teorií lze pravděpodobně částečně vysvětlit i prezentované výsledky. I
přesto, že v naší práci nebyl hodnocen běh, ale rychlá chůze, doba fáze dvojí opory je
pro laterální výchylku zřejmě kritická a čím déle trvá přenesení váhy z jedné končetiny
na druhou, tím více je stabilita ohrožena. Bent (2004) a Zwergal (2012) zároveň uvádí,
že zejména v této fázi dochází k integraci vestibulárních a somatosenzorických
informací.
Dle Uematsu et al. (2011) se velikost odchylky mění v závislosti na kadenci
(frekvenci kroku), přičemž nejmenších hodnot dosahuje při preferované rychlosti chůze
a vzrůstá při nižších i vyšších rychlostech. Ve výsledcích této práce nebyl zaznamenán
signifikantní rozdíl mezi odchylkami při preferované a rychlé chůzi ani u jedné skupiny.
To však mohlo být způsobeno částečně tím, že vyšetřovaní v obou skupinách měli i přes
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opakované slovní ubezpečení a fyzické zajištění bezpečnosti obavy z rychlé chůze bez
zrakové kontroly. Pozorováním bylo zjištěno, že pacienti se často pravděpodobně
neodvážili modifikovat rychlost chůze na maximální a zůstali tak spíše v pásmu
preferovaného tempa. V kontrolní skupině neměli testovaní problém se započetím
rychlé chůze, ale spíše s dokončením úkolu. Při přibližování se k cíli často začali dávat
ruce před sebe a zpomalili rychlost chůze a právě zde pak nejčastěji došlo k vychýlení.
Tento jev byl pozorován i při preferované rychlosti.
V několika studiích (Jahn et al., 2000; Cohenová & Sanghi-Haghpeykar, 2011)
byl k objektivizaci rychlosti chůze využit metronom, avšak Uematsu et al. (2011) uvádí,
že rytmus metronomu pravděpodobně na velikost výchylky nemá vliv. Vyšetřovaným
také nezřídka činilo obtíže dodržet rytmus metronomu při chůzi (Cohenová & SanghiHaghpeykar, 2011). V dostupných experimentálních podmínkách jsme se snažili
zvukové prvky eliminovat, aby nedošlo k poskytování doplňkových senzorických
informací, nicméně není vyloučeno, že v některých případech mohla náhodná zvuková
narušení vzniknout.
V poslední části výzkumu byla testována schopnost tandemové chůze na 15
kroků při otevřených i zavřených očích. Vereeck et al. (2008) uvádí, že zdraví jedinci
jsou schopni s otevřenýma očima ujít tandemovou chůzi 20 konsekutivních kroků.
Kammerlind et al. (2005) testovali tandemovou chůzi u pacientů s vestibulárním
deficitem a kontrolní skupiny; dle jejich výsledků byla v obou skupinách průměrná
hodnota 13 kroků (se zrakovou kontrolou). Cohenová et al. (2012; 2014) naopak
popisuje signifikantní rozdíl mezi pacienty a zdravými při otevřených i zavřených
očích.
V tandemové chůzi byl předpokládán významný rozdíl v počtu kroků mezi
pacienty a kontrolní skupinou při otevřených i zavřených očích. Medián počtu kroků
tandemovou chůzí byl u zdravých jedinců 15, resp. 10 při otevřených, resp. zavřených
očích a 15, resp. 4 u skupiny pacientů (popisnou charakteristiku blíže zobrazují tabulky
10+12 a 9+11). Statisticky významný rozdíl se na hladině významnosti 0.05 tedy
vyskytl pouze v podmínce zavřených očí (p = 0.0001, přibližuje tabulka 17 a graf 3) a
hypotézu nelze přijmout. Vyšetření tandemové chůze s vyloučením zrakové kontroly
tak jako jediné mezi sledovanými proměnnými prokázalo statisticky významný rozdíl
mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou.
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Zajímavý je však rozdíl u pacientů ve schopnosti tandemové chůze a schopností
udržet přímý směr při pomalé chůzi na 10 m při zavřených očích. Zatímco při pomalé
chůzi se zavřenýma očima vykazovali pacienti odchylky stejné jako zdraví jedinci, v
tandemové chůzi se objevily jednoznačné rozdíly v provedení (graf 3). To, že se v
pomalé chůzi na 10 m rozdíl neobjevil, může být kromě neideální metodiky způsobeno
samozřejmě i dostatečnou vestibulární kompenzací, která se projevila v takové míře, že
při tak jednoduchém úkolu nedošlo k narušení jeho provedení. Tandemová chůze však
představuje zcela odlišný typ chůze, není pro člověka přirozeným prostředkem
lokomoce a není tudíž ani automatizovaná. Přesné pokládání nohou a udržení
rovnováhy i směru, zdá se, vyžaduje důkladnou senzorickou integraci proprioceptivních
a vestibulárních vjemů a v nemalé míře i soustředěnost na prováděný úkol, tedy
zvýšenou kognitivní náročnost. Opět lze zmínit vliv fáze dvojí opory, která je právě u
tandemové chůze relativně dlouhá a uvádí se, že zejména v této fázi dochází k integraci
senzorických vjemů (Bent 2004, Zwergal 2012), navíc je významně zúžena opěrná
baze. Roberts et al. (2011) popisují, že zvýšené nároky na pozornost vedou zejména v
případě vestibulární poruchy ke zhoršení výkonu.
Výsledky této práce jsou v kontrastu s nálezy Cohenové et al. (2012), kteří
zaznamenali signifikantní rozdíl v tandemové chůzi mezi pacienty a kontrolní skupinou
při otevřených i zavřených očích, avšak ne v rámci skupiny pacientů mezi chůzí s
otevřenýma a zavřenýma očima. V jiné studii uvádí Cohenová et al. (2014) průměrný
počet kroků tandemovou chůzí se zavřenýma očima 4 kroky u zdravých jedinců a 1
krok u pacientů. Metodikou testování však byla tandemová chůze se zkříženými
pažemi, čímž byla stabilita ještě více narušena a zřejmě proto se výsledky tolik liší od
zde prezentovaných. V obou zmíněných studiích poukazují autoři na výrazný rozptyl
hodnot jak u pacientů, tak u kontrolní skupiny, a dle jejich názoru není tandemová
chůze vhodná ke screeningu vestibulárního deficitu, jelikož pro některé zdravé jedince
může být tandem velmi obtížný a naopak pro některé nemocné nemusí představovat
výraznější problém.
Herdman a Clendaniel (2014) uvádí vyšetření tandemové chůze jako užitečné
pro pacienty s kompenzovanou deficientní funkcí labyrintu, jelikož klade vysoké nároky
na posturální stabilitu.
Z výsledků měření vyplývá, že pro klinické testování vestibulo-deficientních
pacientů je vhodné využít vyšetření tandemové chůze s vyloučením zrakové kontroly,
kde se dle našich výsledků porucha projeví více, než při vyšetření chůze se zavřenýma
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očima na 10 m, kde se stejná porucha nemusí projevit vůbec. I když tandemová chůze
není stoprocentně spolehlivá (v počtu kroků byl u skupiny pacientů velký rozptyl,
ostatně relativně velký byl i u kontrolní skupiny), lze ji považovat za poměrně citlivý a
hlavně velmi jednoduchý nástroj k získaní informací o stavu vestibulárního systému (za
předpokladu, že je známo, že daná osoba netrpí jiným senzorickým deficitem, tj.
proprioceptivním).
V literatuře lze najít i zmínky o ovlivnění tandemové chůze vestibulární
rehabilitací. Například McDonnellová a Hillierová (2015) uvádí u pacientů po
absolvované vestibulární rehabilitaci průměrný počet 14 kroků, nicméně neuvádí, zda
šlo o chůzi se zrakovou kontrolou či bez. Herdman a Clendaniel (2014) uvádí pozitivní
vliv audio-biofeedbacku při vyšetřování tandemového stoje. Dále uvádí zlepšení
pacientů s jednostrannou vestibulární lézí ve stabilizaci těžiště (COM) při tandemovém
stoji za jediný den tréninku s audio-biofeedbackem.
Přestože subjektivní hodnocení nebyla statisticky zpracována podrobněji, z
tabulky 13 lze vyčíst, že rozdíly mezi skupinami ani mezi jednotlivými typy chůze
nejsou výrazné. I když byli vyšetřovaní instruováni k hodnocení pocitu ne/stability při
chůzi, velmi pravděpodobně se někteří nechali ovlivnit spíše celkovým subjektivním
pocitem nepříjemnosti, jelikož zdaleka ne u všech testovaných byla nižší odchylka
spojena s nižším subjektivním hodnocením. Že jsou si všechny hodnoty relativně
podobné je možné přičíst i možnosti výběru z celkem širokého rozpětí hodnocení,
přičemž každý k hodnocení přistoupil individuálně a vytvořil si jiné hodnotící schéma.
V budoucích studiích by zřejmě bylo vhodnější zvolit jen tři hodnoty, které by testovaní
přiřazovali k jednotlivým typům chůze, např. 1-3-5, aby byly výsledky lépe
interpretovatelné a průměrná hodnota více vypovídající.
Testovaní jedinci z řad pacientů i kontrolní skupiny zvládali vyšetření dobře, u
nikoho nedošlo k pádům, ani nežádoucím vegetativním reakcím. Limitující pro výkon
byly u některých pacientů psychické obavy z nárazu či pádu při rychlé chůzi.
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6. ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv rychlosti u pacientů s periferní
vestibulární lézí na schopnost udržení přímého směru chůze (s vyloučením vizuální
informace). V teoretické části byla shrnuta problematika periferních vestibulárních
syndromů, dále centrální mechanismy řízení chůze a faktory uplatňující se při různých
rychlostech a schopnost prostorové orientace. V experimentální části byla měřena
odchylka od přímého směru při různých rychlostech chůze bez zrakové kontroly a
následně porovnány odchylky jak v rámci skupiny při jednotlivých rychlostech, tak
odchylky vždy stejných typů chůze mezi pacienty a zdravými jedinci.
Při vyšetření chůze na 10 m bez kontroly zraku byly průměrné hodnoty
následující: 4.28±2.11° pro pomalou, 2.7±1.99° pro preferovanou a 2.14±1.52° pro
rychlou chůzi u skupiny pacientů, u kontrolní skupiny pak 4.38±2.82°, 1.77±1.07° a
1.43±1.32 pro pomalou, preferovanou a rychlou chůzi. V tandemové chůzi byl
hodnocen počet kroků a průměrné hodnoty byly u pacientů 13.11±4.86 kroků u
zavřených očí a 3.94±4.67 kroků při otevřených očích. V kontrolní skupině byl
průměrný počet kroků 14.79±0.71 bez kontroly zraku a 9.84±3.39 bez zrakové kontroly.
Statistické zpracování získaných výsledků ukázalo, že mezi testovaným
souborem pacientů a kontrolní skupinou nebyl v odchylce od přímého směru statisticky
významný rozdíl v žádné z testovaných rychlostí chůze. Signifikantní rozdíl se však
mezi pacienty a kontrolní skupinou vyskytl v počtu kroků tandemovou chůzí bez
kontroly zraku. Z výsledků vyplývá, že u pacientů s chronickou, či velmi pomalu
progredující periferní vestibulární poruchou dochází na centrální úrovni k vestibulární
kompenzaci deficitu v takové míře, že jejich výsledky v tomto typu lokomočního úkolu
nelze rozlišit od výkonu zdravých jedinců. Pokud však nároky na posturální stabilitu
zvýšíme, jako v případě tandemové chůze, která navíc není automatizovaná a tudíž je
pod větší senzorickou kontrolou, je organismus nucen k ještě většímu využití
senzorických informací a nedostatečná či narušená informace vestibulární se již ve
výkonu znatelněji projeví.
U chronických pacientů se tedy odchylka od přímého směru neprojevuje tak, jak
bylo popsáno u akutních a bylo by zajímavé vyšetření v budoucnu doplnit kinematickou
analýzou trajektorie dráhy ke zhodnocení i kvalitativních aspektů chůze. Limitací práce
může být i vzorek vyšetřených pacientů, který by bylo vhodné dále rozšířit.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Naměřená data ve skupině pacientů
pacienti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

věk
37
62
35
56
16
35
36
41
33
86
50
27
38
71
36
49
55
59
43

pohlaví
Ž
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
M
M
Ž
M
Ž
M
M
Ž
Ž
Ž
M

pomalá [°]
3,719
6,082
6,268
4,669
7,352
2,92
0,573
5,711
3,034
7,478
1,318
1,432
2,233
7,245
4,464
5,37
4,619
3,377
5,372

normální [°]
1,489
5,186
11,368
1,604
0,688
1,146
0
0,286
3,619
2,176
2,005
5,964
1,718
4,822
6,652
3,838
2,519
3,882
1,042

rychlá [°]
0,859
4,916
6,112
4,123
3,25
2,634
0,573
3,605
3,875
2,691
0,286
2,577
1,432
0,859
3,259
0,859
2,405
0
0,344

diagnóza
VS
jednostranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
VS
oboustranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
VS
VS
jednostranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
oboustranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
jednostranná vestibulopatie
VS
VS
VS
VS
VS

Naměřená data ve skupině pacientů. Tabulka uvádí pohlaví, věk, diagnózu a úhlovou odchylku
od přímého směru při jednotlivých rychlostech chůze s vyloučením zrakové kontroly. Kurzívou
je označena osoba (č. 3), jež byla pro odlehlou hodnotu odchylky při normální chůzi vyřazena
ze statistického zpracování.
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Příloha č. 2: Naměřená data v kontrolní skupině
kontrolní s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

věk
70
70
69
44
53
51
47
41
55
41
44
41
26
51
27
24
24
42
26
28

pohlaví
Ž
Ž
M
Ž
M
Ž
M
M
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž
Ž
Ž
M

pomalá [°]
6,107
0,573
10,033
8,073
5,256
0,745
5,2
6,164
3,605
4,004
0,286
9,872
5,2
1,375
2,577
3,319
3,377
2,233
4,118
2,42

normální [°]
0,917
1,318
2,634
4,232
1,718
3,434
1,088
2,005
1,604
2,062
1,146
3,377
0
7,424
1,661
0,745
0,516
1,776
2,348
1,046

rychlá [°]
3,148
0
1,947
2,233
1,088
3,091
0,458
0,115
3,662
0,573
1,203
4,118
2,062
1,89
0
1,833
0,344
0,23
0,344
0,745

Naměřená data v kontrolní skupině. Tabulka uvádí pohlaví, věk a úhlovou odchylku od přímého
směru při jednotlivých rychlostech chůze s vyloučením zrakové kontroly. Kurzívou je označena
osoba (č. 14), jež byla pro odlehlou hodnotu odchylky při normální chůzi vyřazena ze
statistického zpracování.
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Příloha č. 3: Počet kroků tandemovou chůzí
TANDEMOVÁ CHŮZE
Pacienti
Kontrolní skupina
EO [kroky] EC [kroky] EO [kroky] EC [kroky]
15
5
15
10
15
0
15
12
15
0
12
2
15
4
15
6
15
0
15
15
15
6
15
7
15
10
15
8
15
12
15
12
15
15
14
7
0
0
15
8
15
2
15
9
15
0
15
10
15
7
15
12
0
0
15
7
15
0
15
10
11
6
15
12
15
0
15
10
15
0
15
7
15
4
15
15
15
15
Počet kroků tandemovou chůzí u pacientů a kontrolní skupiny při otevřených (EO) a zavřených
(EC) očích. Pořadí osob je stejné jako v předchozích dvou tabulkách, kurzívou jsou označeny
hodnoty vyřazených osob (č. 3 ve skupině pacientů a č. 14 v kontrolní skupině).
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