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Ataksija izhaja iz grške besede ATAXIA in 
pomeni “neurejenost”. 

Prvotno so izraz ataksija uporabljali za 
označevanje različnih motenj srčnega 
utripa, hoje in gibanja. Zdaj se uporablja 
bolj specifično in pomeni neusklajenost 
gibanja oziroma prisotnost nepravilnih, 
nekoordiniranih gibov.



Ataksija je skupek simptomov, ki se 
pojavijo pri poškodbah ali motnjah v 
delovanju različnih delov motoričnih ali 
senzoričnih predelov CŽS ter 
perifernega živčnega sistema.



CEREBELARNA ATAKSIJA

Nastane pri okvari malih možganov. 
Vzroki so lahko: možganska kap, 
bolezen, tumor, travma. Poškodovani 
so lahko sami mali možgani ali 
katerakoli proga, ki vodi v male 
možgane ali iz malih možganov.



VLOGA MALIH MOŽGANOV:

Koordinacija gibanja (Thach, 1992),
Timing – časovni razpored (Llimas, 1991),
Motorično učenje in prilagajanje (Bell, 1996),
Kognicija (Schmahmann, 1997).



MEHANIZMI ATAKSIJE

 Nekoordinirana aktivnost mišic (podaljšana 
aktivacija agonistov ter zakasnjena aktivacija
antagonistov) (Brown,1990;Hallet,1991),

 Težave s prilagajanjem gibanja v posameznem 
sklepu glede na gibanje ostalih sklepov 
(medsegmentalne sile-interakcijske sile) 
(Bastian,1997).



HYPERMETRIA:
se pojavlja med izvajanjem hitrih gibov      

nepravilna izraba interakcijskih sil     netočen gib.

HYPOMETRIA: 
dekompozicija giba v serijo gibov      zmanjšajo 
se interakcijske sile v gibajočem sklepu     ko –
kontrakcija mišic okoli mirujočega sklepa     
fiksiran položaj sklepa      poveča se natančnost 
giba na račun koordinacije.



Mali možgani so odgovorni tudi za vnaprejšnje 
prilagajanje na mehanične učinke premikajočih 
se segmentov. 

Hiter dvig zgornjega uda v stoječem položaju:
 Normalno: aktivacija mišic trupa in nog 

dvig roke,
 Pri cerebelarni okvari: prehitra aktivacija

posturalne muskulature manjša posturalna
stabilnost      tremor velike amplitude, ki spremlja 
dvig roke.



SIMPTOMI ATAKSIJE

 Nepravilnosti drže in hoje,
 Težave z fino motoriko,
 Težave z govorom in požiranjem,
 Težave z vidom (zamegljen vid, dvojni vid, težave 

pri spremljanju premikajočih se predmetov ali pri 
osredotočanju iz enega predmeta na drugega),

 Kognitivne težave in težave z razpoloženjem
(težave s priklicem naučenih informacij, 
prizadetost izvršilnih funkcij, težave z 
načrtovanjem, težave z razmišljanjem v 
primernem zaporedju).



Simptomi se individualno razlikujejo glede na:
 Mesto lezije (poškodba ene hemisfere povzroči 

pojav simptomov na ipsilateralni strani telesa), 
 Osvojene kompenzatorne mehanizme.



FIZIOTERAPIJA PRI ATAKSIJI

Fizioterapevtska obravnava obsega:
 Oceno funkcijskega stanja, oceno motoričnih 

spretnosti, oceno drže in oceno ravnotežja,
 Določitev ciljev obravnave,
 Določitev metod in tehnik,
 Evalvacijo.



Cilji fizioterapije:
 Pridobivanje gibalnih izkušenj v funkciji, 
 Reševanje funkcionalnih težav,
 Izboljševanje kakovosti gibalnih vzorcev,
 Povečevanje spretnosti gibalnih vzorcev,
 Zagotavljanje varnega okolja.



Metode in tehnike:

 Uporaba strategij za 
zmanjševanje kompleksnosti 
gibov oziroma števila 
sodelujočih sklepov pri gibu 
(zmanjševanje stopinj 
prostosti) ter učenje 
počasnega izvajanja gibov.



 Facilitacija
posturalne kontrole:
za večjo hitrost in 
natančnost gibov



Placing:
za učenje 
vključevanja 
pravilnega števila 
motoričnih enot



 Kombinacija 
izotoničnega dela:
za učenje 
funkcionalnega gibanja, 
za inhibicijo
antagonistov, za 
povečano vključevanje 
motoričnih enot



Aproksimacija:
za povečanje 
stabilnosti v sklepu



 Mobilizacija 
živčevja



Uporaba 
pripomočkov



HVALA  ZA  POZORNOST


