PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Seznam morbidit a jejich vztah k SVV (tabulka)
diagnóza
akutní periferní
vestibulopatie

SVV
porušena

citace
(Böhmer, 1999)

akutní unilaterální
vestibulární
deaferentace

porušena

(Böhmer, 1999)

akutní unilaterální
vestibulární poruchy
benigní paroxizmální
polohové vertigo
bilaterální porucha
labyrintu
chronická bolest
krční páteře

porušena

(Bronstein, 1999)

normální

(Böhmer, 1999)

statická ne
dynamická porušena
porušena

(Bronstein, 1999)

chronická unilaterální
vestibulární
hypofunkce
labyrinthectomie u
Meniéra

normální

(Böhmer, 1999)

porušena

(Böhmer, 1999)

léze CNS týkající se
vestibulárních drah
migréna
morbus Parkinson

porušena

(Bronstein, 1999)

neporušena
porušena

(Crevits, 2012)
(Pereira, 2014)

mozkový kmen

porušena

(Frisén, 2010)

mrtvice akutní s
přítomností
hemiplegie
mrtvice s přítomností
visuálního neglectu
nedostatek vitamínu
D
neurinom akustiku

porušena

(Bonan, 2006)

porušena

(Bonan, 2007)

neporušena

(Sanyelbhaa, 2015)

normální

(Böhmer, 1999)

(Docherty, 2012)

poznámka
vertikála subjektivně
nakloněna ke směru
léze, SPV porušena
není
koreluje odchylka
SVV se statickou
okulární torzí,
vertikála subjektivně
nakloněna ke směru
léze, s časem se vrací
blíž k normě
SPV porušena není

nekoreluje místo
bolesti se směrem
odchylky
nekoreluje odchylka
SVV se statickou
okulární torzí
zákrok, vertikála
subjektivně
nakloněná ke směru
léze

koreluje odchylka
SVV s balanční
nestabilitou
příčiny zničení
mozkového kmene
jsou různé
koreluje odchylka
SVV s balanční
nestabilitou
s časem se vrací blíž k
normě

operace stapes

porušena

(Böhmer, 1999)

pontomedulární léze
roztroušená skleróza

porušena
porušena

(Celis-Aguilar, 2017)
(Crevits, 2007)

stárnutí

statická ne
dynamická porušena
porušena

(Kobayashi, 2002)

porušena

(Celis-Aguilar, 2017)

unilaterální
intratympanická
gentamycinová
instalace u Meiérovy
choroby
Wallenbergůc
syndrom

(Böhmer, 1999)

zákrok, pouze u 17%,
vertikála subjektivně
nakloněna ke zdravé
straně
koreluje odchylka
SVV s balanční
nestabilitou
u dynamické SVV
byla rotace pozadí
zákrok, vertikála
subjektivně
nakloněná ke směru
léze

Příloha č. 2: Přístroj Bucket method zvenku (obrázek)

Příloha č. 3: Přístroj Bucket method zevnitř (obrázek)

Příloha č. 4: Měření aplikací Visual Vertical Lite (obrázek)

Příloha č. 5: Výsledky měření aplikací Visual Vertical Lite (obrázek)

