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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: A ritka központi idegrendszeri eredetű mozgászavarok közé tartozó kisagyi (cerebellaris) ataxiáról magyar 

nyelven igen kevés szakirodalmi forrás érhető el. Célunk, hogy a hazai gyógypedagógusok számára áttekintést nyújtsunk a 

kórkép gyermekkori formáival és azok terápiájával kapcsolatos korszerű ismeretekről. 

Módszerek: Összefoglalónk a kisagy funkcióival, fejlődésével és funkciózavaraival, valamint a gyermekkori cerebellaris 

ataxiával kapcsolatos, az elmúlt két évtizedben megjelent magyar és angol nyelvű szakkönyvek, illetve a PubMed adatbázis 

segítségével kiválasztott impakt faktoros, szakmailag lektorált (peer-reviewed), angol nyelvű összefoglaló közlemények 

alapján készült. 

Eredmények: A kisagy (cerebellum) a szomatomotoros rendszer egyik szabályozó központja. Elsősorban az éppen zajló 

mozgások koordinációjáért és optimalizálásáért, valamint a motoros tanulásért felelős, emellett fontos szerepe van kognitív 

és emocionális funkciókban és a társas viselkedés szabályozásában. A cerebellum a központi idegrendszer egyik 

legsérülékenyebb területe, ami részben összefügg rendkívül elhúzódó fejlődésével. Sérülésének legjellemzőbb 

megnyilvánulási formája az ataxia, amelynek objektív vizsgálatára többféle mérőeszköz alkalmazható, ezek közül 

legismertebb az Ataxiavizsgáló és -értékelő Skála (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia). A gyermekkori cerebellaris 

ataxiának veleszületett, akut és intermittáló típusa is előfordul. Az ataxia terápiájában a hagyományos mozgásfejlesztés mellett 

új módszerek jelentek meg, amelyek közül különlegesen ígéretes a saját testtel irányítható videojátékok alkalmazása. 

Következtetések: A kisagy szerepére, fejlődésére és funkciózavaraira vonatkozó ismereteink az elmúlt két évtizedben 

jelentősen bővültek. A gyermekkori cerebellaris ataxiával kapcsolatban gyógypedagógiai szempontból különösen fontos az 

ataxia vizsgálatára alkalmazható mérőeszközök és a korszerű terápiás lehetőségek megismerése, különös tekintettel a saját 

testtel irányítható videojátékokra. 

Kulcsszavak: ataxia, cerebellum, mozgáskoordináció, rehabilitáció, videojáték 

  

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

A gyermekkori ataxia a központi idegrendszeri eredetű mozgászavarok ritka típusa: 

100.000 gyermekből kb. 26-ot érint (Salman és mtsai, 2018). Részint ritka 

előfordulásával magyarázható, hogy magyar nyelven igen kevés szakirodalmi forrás 

érhető el a gyermekkori ataxiákkal kapcsolatban. Összefoglaló tanulmányunk célja, 

hogy olyan áttekintést nyújtson e mozgászavar leggyakoribb altípusa, a kisagyi eredetű 

ataxia gyermekkori formáiról és ezek kezelési lehetőségeiről, amely megkönnyítheti az 

érintett gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, gyógytornászok és más 

szakemberek munkáját. 
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MÓDSZEREK 

 

Összefoglalónkhoz az elmúlt két évtizedben (2000 után) megjelent magyar és angol 

nyelvű szakkönyveket, illetve angol nyelvű, impakt faktoros folyóiratokban publikált, 

szakmailag lektorált (peer-reviewed) szakcikkeket – többségükben összefoglaló 

közleményeket - használtunk fel és összegeztünk nem-szisztematikus módon. Az angol 

nyelvű szakcikkeket a PubMed adatbázis segítségével választottuk ki, a következő 

keresőszavak segítésével: „human cerebellum & function”, „cerebellum & motor 

control” „cerebellum & cognitive functions”, „cerebellum & emotion” „cerebellar 

development”, „ataxia rating”, „cerebellar ataxia & children”, „childhood cerebellar 

ataxia”, „cerebellar ataxia & therapy”, „ataxia & video games”. 

 

 

EREDMÉNYEK 

A kisagy fő funkciói 

 

A cerebellum elsősorban a szomatomotoros rendszer egyik szabályozó központjaként 

ismert. A különböző szenzoros rendszerekből (a szomatoszenzoros, látó-, halló- és 

egyensúlyozó rendszerből), valamint a szomatomotoros rendszerből (a motoros 

kéregből és agytörzsi motoros magokból) érkező információkat integrálva „elkészíti” a 

végrehajtandó mozgás optimális kivitelezésének tervét. Ezt továbbítja a thalamuson 

keresztül az agytörzsi motoros magokhoz, valamint a premotoros és supplementer 

motoros kéregbe (Komoly & Palkovits, 2010). Újabb eredmények szerint a motoros 

kéreg működését befolyásoló másik rendszerrel, a basalis ganglionokkal is összeköt-

tetésben áll (Bostan & Strick, 2018). Kiterjedt kapcsolatrendszere révén a kisagy képes 

az összes releváns szenzoros visszajelzést integrálva optimalizálni, szükség esetén 

korrigálni egyrészt az éppen zajló, másrészt a soron következő mozgások kivitelezését. 

Ez a monitorozó-előrecsatoló szabályozás különösen jelentős a sokízületes, szekven-

ciális mozgások, a beszédmozgások és a szemmozgások esetén, és kulcsszerepet játszik 

az összetett mozgások tanulása, automatizációja során (Szirmai, 2011). 

Bár jelen közlemény fókuszában a kisagy mozgásszabályozó funkciói állnak, 

röviden kitérünk a nem-motoros funkciókban betöltött szerepére, amelyek az utóbbi 

évtizedben egyre inkább előtérbe kerülnek. A prefrontalis kéreggel és a posterior 

parietalis kéreggel való közvetlen összeköttetése révén a cerebellum számos kognitív 

funkcióban (elsősorban végrehajtó funkciókban) fontos szerepet játszik: többek között 

a szekvenciális mentális feladatok tervezésében és szervezésében (beleértve számos 

nyelvi funkciót), a munkamemória és a figyelem szabályozásában, illetve a téri-vizuális 

feldolgozásban és a szabályok alkalmazásában (Buckner, 2013; Schmachmann, 2019). 

Igazolták továbbá a cerebellum szerepét az emóciók és a társas viselkedés 

szabályozásában, például a társas jelek, szociális távolságok és határok értelmezésében 

(Adamaszek és mtsai, 2017). 

  



A kisagy elhúzódó fejlődése és sérülékenysége 

 

A kisagy fejlődése igen hosszan elhúzódik: növekedése különösen intenzív a terhesség 

utolsó harmadában (Volpe, 2009 és Haldipur, 2011), és neuronhálózatainak kiépülése, 

valamint a kisagyi afferens és efferens axonok myelinizációja a születés után még évekig 

eltart (Vig és mtsai, 2005). Az elhúzódó fejlődés miatt a kisagy különösen érzékeny a 

fejlődést megzavaró tényezőkre, legyenek azok genetikai vagy környezeti faktorok 

(Manto & Huisman, 2018). Ez az oka annak, hogy a kisagy az egyik leggyakrabban 

érintett agyterület koraszülötteknél. 

Nemcsak a korai fejlődés, hanem az egész élet során megfigyelhető a kisagy 

(különösen a Purkinje sejtek) fokozott sebezhetősége a toxikus hatásokkal szemben - 

kisagyi működészavarnak tudhatók be például az alkoholmérgezés egyensúlyozást, 

artikulációt és szemmozgást érintő tünetei (Manto, 2012). Gyakran a kisagyban okozzák 

a legkorábbi vagy legsúlyosabb tüneteket a szisztémás, az egész szervezetet érintő 

kóros anyagcserefolyamatok, például a mitokondriumok kóros működése vagy a DNS 

hibajavító mechanizmusainak hibája (előbbi a Friedreich-ataxia, utóbbi az ataxia 

telangiectasia kialakulásáért felelős). 

 

 

A kisagy sérülésének tünetei 

 

A kisagy, illetve a kisagyi leszálló vagy felszálló pályák sérülésének legjellegzetesebb 

tünete az ataxia (görög eredetű szó, jelentése: a szabályosság hiánya), vagyis a nem 

izomműködés-zavarból eredő koordinálatlan mozgásvégrehajtás (köznyelvi szóval az 

ügyetlenség), valamint az egyensúlyzavar (Perlman, 2007; Fogel, 2012). A cerebellaris 

ataxiának számos megnyilvánulási formája létezik, pl. érintheti a mozgások ritmusát, 

amplitúdóját, folyamatosságát és pontosságát is. Általában elmondható, hogy a 

cerebellaris ataxia tüneteit a szem becsukása nem súlyosbítja jelentősen (ellentétben 

más ataxiatípusokkal, lásd később), illetve, hogy a tünetek a lézióval azonos oldalon 

jelentkeznek – ellentétben az agykérgi sérülés okozta motoros tünetekkel (Perlman, 

2007). Megjegyzendő továbbá, hogy a tünetek egy része viszonylag későn érő funkciót 

érint (pl. járás- és beszédzavarok, célvezérelt kézmozgások zavarai), ezért 

gyermekekben csak bizonyos életkor után mutatható ki egyértelműen (Steinlin, 1998). 

A kisagy nem-motoros funkciókban játszott szerepére vonatkozó, korábban említett 

ismeretek alapján nem meglepő, hogy a kisagyi sérülések tünetei nemcsak a 

mozgásszabályozást érinthetik. A cerebellaris sérülés jellemző motoros és nem-motoros 

tüneteit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 



Motoros tünetek 

(Perlman, 2007; 

Armutlu. 2010; 

Szirmai, 2011) 

 

 Dystonia: az adott mozgásnak, testhelyzetnek nem megfelelő 

izomtónus, illetve izomtónus-eloszlás. 

 Dyssynergia: a sokízületes mozgások koordinálatlansága. Hátterében 

állhat például, hogy az agonista és antagonista izmok nem megfelelő 

sorrendben kontrahálnak, vagy az antagonista izom nem fékezi kellő 

mértékben az agonista izom excentrikus kontrakcióját és emiatt a 

végtagok nem optimális, szokatlan pályagörbét írnak le. 

 Dysmetria: a mozgás erejének, amplitúdójának nem megfelelő 

mértéke. A célirányos mozdulat túl korán vagy túl későn fejeződik be, 

véghelyzete pontatlan.  

 Dysdiadochokinesis: az egymás utáni gyors, alternáló mozgások 

kivitelezésének nehézsége, pl. túl nagy kitérés az alternáló mozdulatok 

során. 

 Tremor: a mozgás előrehaladtával, a célhoz közeledve erősödő 

(intenciós) vagy egy adott testhelyzet megtartásakor jelentkező 

(posturalis) remegés, dülöngélés. 

 Egyensúlyzavar: ülő és álló helyzetben, illetve mozgás közben is 

jelentkező dülöngélés, imbolygás, egyensúlyvesztés, gyakori elesés. 

 Járászavar: széles alapú, bizonytalan, botladozó járás, gyakori 

egyensúlyvesztés, kitérés a kisagyi lézióval azonos irányba. 

 Beszédzavar: skandáló, elmosódott vagy nem megfelelő ritmusú 

beszéd, amely esetenként légzés- és nyelészavarokkal is társulhat. 

 A szemmozgások zavara: tekintésprovokált szemtekerezgés 

(nystagmus), vagyis a szemgolyó akaratlan oszcillációja a szem 

horizontális vagy vertikális mozgatása során a véghelyzetben, ami 

kettőslátást, esetenként szédülést okozhat. A korábban említett 

dysmetria a szemmozgások esetében is megjelenhet (okuláris 

dysmetria). 

Nem-motoros 

tünetek 

(Buckner, 2013; 

Adamaszek, 2017; 

Schmachmann, 

2019) 

 

 cselekvések, műveletek tervezésének, szervezésének zavara 

 absztrakt gondolkodás zavara, illogikus gondolkodás 

 figyelemzavar, munkamemória romlása 

 csökkent verbális fluencia 

 beszédzavarok: agrammatikus beszéd, helytelen szintaxis, inadekvát 

prozódia 

 téri-vizuális tájékozódás zavara 

 viselkedési zavarok: gátlástalanság, impulzivitás, regresszív tünetek, 

kényszeresség 

 társas viselkedés zavarai: társas kommunikáció zavarai, szociális 

távolságok felmérésének zavara (pl. túlzott barátságosság) 

1. táblázat. A cerebellaris sérülés tünetei. 

  



Az ataxia nem kisagyi eredetű formái 

 

Írásunk fő témája, a cerebellaris ataxia mellett az alábbiakban röviden ismertetjük az 

ataxia nem kisagyi eredetű típusait is, kiemelve a differenciáldiagnosztikai jellemzőket.   

A vestibuláris ataxiát az agytörzsi vestibuláris magoknak és/vagy azok afferens és 

efferens kapcsolatainak károsodása váltja ki. A vestibuláris magok a vestibuláris 

receptorokból, a cerebellumból, valamint a vizuális és szomatoszenzoros rendszerből 

érkező afferensek útján értesülnek a fej és a test térbeli helyzetéről, valamint a 

gerincvelői motoros neuronokhoz, illetve a szemmozgató agyidegmagokhoz futó 

efferenseik révén részt vesznek a test, a fej és a szem helyzetének szabályozásában. E 

szabályozó működés zavarát, vagyis a vestibuláris ataxiát, szédülés, kóros nystagmus, 

az álló és ülő testhelyzet megtartásának nehézsége, széles alapú és támolygó járás, a fej 

fordításakor és a tekintetirány váltásakor jelentkező egyensúlyvesztés, illetve esetenként 

a végtagmozgások pontatlansága jellemzi. A cerebellaris ataxiával ellentétben ebben az 

ataxiatípusban a beszédmozgások kivitelezése nem érintett (Perlman, 2007; Armutlu, 

2010). 

A szenzoros vagy spinalis ataxia esetében a szomatoszenzoros információt szállító 

gerincvelői hátsó köteg sérülése, vagy a proproceptív információt feldolgozó agyi 

központok (pl. thalamus, fali lebenyek) sérülése okozza a propriocepció, vagyis az 

ízületi pozícióról és a mozgásról való visszajelzés zavarát, és azáltal a 

mozgáskoordinációs problémákat. A spinalis ataxiára elsősorban az instabil testtartás és 

a járás bizonytalansága jellemző, továbbá az ún. pozitív Romberg-jel, vagyis a tünetek 

súlyosbodása a szem becsukása esetén. A vestibularis ataxiával ellentétben nem jár 

szédüléssel, a cerebellaris ataxiával ellentétben pedig nem jár beszédzavarokkal 

(Perlman, 2007; Armutlu, 2010; Komoly & Palkovits, 2010). 

Az ataxia hátterének felderítéséhez a mozgásállapot vizsgálatán és az alapos 

neurológiai kivizsgáláson túl általában képalkotó vizsgálat, esetenként genetikai 

vizsgálat is szükséges. 

 

 

A gyermekkori cerebellaris ataxiák típusai 

 

A gyermekkorban diagnosztizált ataxiák gyakoriságát – európai adatok alapján – 

26:100.000-re becsülik (Musselman és mtsai, 2014). Arra vonatkozó adatot, hogy ezen 

belül milyen gyakori a cerebellaris típus, nem találtunk. 

A gyermekkori cerebellaris ataxiának két, részben átfedő csoportosítása használatos: 

a szakirodalmi források egy része öröklött, szerzett és idiopathiás/ismeretlen eredetű 

altípusokat, míg más részük veleszületett, akut és intermittáló altípusokat különböztet 

meg. 

Az alábbiakban az utóbbi csoportosítást követjük, mivel a szomatopedagógiai 

gyakorlat szempontjából ezt véljük hasznosabbnak. 

  



Veleszületett cerebellaris ataxiák 

 

A cerebellaris ataxia veleszületett formái között vannak nem progresszív és progresszív, 

neurodegeneratív kórképek is. Az utóbbi csoportba tartozó kórképek a mozgás- és 

állóképesség teljes elvesztését eredményezhetik, és sokszor az életet is megrövidíthetik. 

A nem progresszív kórképek hátterében általában öröklött vagy perinatalis teratogén 

hatás (pl. cytomegalovírus-fertőzés) következtében kialakult cerebellaris hypoplázia áll. 

Egyik legismertebb formájuk a Dandy-Walker malformáció (Steinlin, 1998). 

A progresszív kórképek hátterében általában a kisagy működését érintő genetikai 

rendellenesség áll, csoportosításuk alapja a mutáció öröklődési mintázata. Az 

állapotromlás jellemzőit nem lehet általánosítani, ez kórképenként és egyénenként 

eltérő.  A progresszív cerebellaris ataxiák egy része autoszomális, recesszív öröklődést 

mutat. E kórképek első tünetei jellemzően 20 éves kor előtt jelentkeznek. A genetikai 

hátterű gyermekkori ataxiák közül ezek a leggyakoribbak: incidenciájuk kb. 4:100.000. 

Ismertebb típusaik pl. a Friedreich-ataxia, a Cayman-ataxia, az ataxia telangiectasia és a 

Refsum-kór (Fogel & Perlman, 2007; Manto & Marmolino, 2009). A progresszív 

cerebellaris ataxiák kisebb része autoszomális, domináns öröklődést mutat; ezek a 

kórképek jellemzően a 20 és 50 év közötti felnőtteket érintik. Európában 100.000 

emberből kb. 1-3 fő érintett. Ebbe a csoportba tartoznak a spinocerebellaris ataxiák 

(Durr, 2010). 

 

 

Intermittáló cerebellaris ataxiák 

 

Az intermittáló ataxiákat visszatérő ataxiás epizódok és tünetmentes időszakok 

váltakozása jellemzi. Kialakulhatnak mérgezés, gyulladás, anyagcserezavar (pl. a tejsav-

dehidrogenáz enzim hiánya vagy a glükóz-transzporter1 hiánya) és daganat 

következtében is (Poretti és mtsai, 2012). 

 

 

Akut cerebellaris ataxiák 

 

A gyermekkori ataxiák közül ez a leggyakoribb típus: az ataxiában érintett gyermekek 

30-50%-ánál fordul elő (Salas & Nava, 2010). Az akut ataxia esetében a tünetek 

viszonylag gyorsan, 1-2 nap alatt, egyes esetekben akár pár óra leforgása alatt 

kialakulnak, és rövid ideig, általában legfeljebb 72 óráig állnak fenn (Gieron-Korthals, 

Westberry és Emmanuel, 1994; Ryan & Engle, 2003; Poretti és mtsai, 2012). Az érintett 

gyermekek nagy többsége teljesen, maradványtünetek nélkül felépül (Connolly és 

mtsai, 1994; Nussinovitch és mtsai, 2003; Salas & Nava, 2010). 

Az akut cerebellaris ataxia leggyakoribb kiváltó okai közé tartozik a mérgezés (pl. 

benzodiazepin, alkohol, cannabinoid, antihisztamin vagy antiepileptikum nem 

megfelelő használata), a traumás sérülés (pl. koponyacsont törése okozta agysérülés 

miatt), egyes fertőző betegségek (pl. bárányhimlő, mumpsz, influenza, Lyme-kór), 



valamint az agydaganatok, különösen a medulloblastoma (kisagyi, általában a vermis 

közelében lévő gliasejtekből kiinduló, rosszindulatú daganat), amely az egyik 

leggyakoribb központi idegrendszeri ráktípus gyermekek körében (Hauser, 2006; Teo 

és mtsai, 2013). Akut cerebellaris ataxiát okozhatnak továbbá az idegrendszert érintő 

gyulladásos kórképek is (pl. akut disszeminált encephalomyelitis, Guillain-Barré 

szindróma) (Gieron-Korthals és mtsai, 1994; Ryan & Engle 2003; Poretti és mtsai, 2012). 

 

 

A cerebellaris ataxia vizsgálata 

 

Az ataxia vizsgálatára több mérőeszközt is kidolgoztak, ezek mindegyike angol nyelven 

érhető el (Armutlu, 2010). 

A Scale for Assessment and Rating of Ataxia (SARA, Ataxiavizsgáló és -értékelő 

Skála): törzs- és végtagataxia, járás közben megfigyelhető ataxia és beszéd vizsgálatára 

alkalmas (Schmitz-Hübsch és mtsai, 2006). A későbbiekben ezt az eszközt bővebben is 

ismertetjük. 

Az International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS, Nemzetközi Kooperatív 

Ataxiaértékelő Skála) törzs- és végtagataxia, járás közben megfigyelhető ataxia, 

nystagmus és beszéd vizsgálatára alkalmas (Trouillas és mtsai, 1997). 

A Brief Ataxia Rating Scale (BARS, Rövid Ataxiaértékelő Skála) törzs- és 

végtagataxia, járás közben megfigyelhető ataxia, nystagmus és beszéd vizsgálatára 

alkalmas (Schmahmann és mtsai, 2009). 

A Friedreich’s Ataxia Rating Scale (FARS, Friedreich Ataxia Értékelő Skála) beszéd, 

felső- és alsóvégtagi funkciók, mozgáskoordináció, komplex feladatok megoldása, 

közérzet, önpercepció, másoktól való izolálódás vizsgálatára alkalmas (Subramony és 

mtsai, 2005). 

A Composite Cerebellar Functional Severity Score (Összetett Kisagyi Funkciók 

Mérőskálája): felsővégtagi funkciók vizsgálatára alkalmas (du Montcel és mtsai, 2008). 

A GaitRite™ egy szenzorokkal ellátott, néhány méter hosszú „járda”, amely a járás, 

állás, ülés, fel- és lelépés objektív elemzését segíti, pontosabb képet adva a járás 

mintázatáról (van Uden & Besser 2004). 

A fenti tesztek, mérőeszközök közül a legszélesebb körben a SARA-skálát használják 

az ataxiás tünetek súlyosságának kvantifikálására, illetve a tünetek változásának 

követésére (Schmitz-Hübsch és mtsai, 2006; Weyer és mtsai, 2007; Kim és mtsai, 2011). 

A SARA nyolc altesztet tartalmaz, amelyek a következő funckiókra vonatkoznak: járás, 

állás, ülés, beszéd, ujjkövetés, ujj orrhoz érintése, gyors alternáló kézmozgások, sarok 

sípcsonthoz érintése. Az egyes altesztekben különböző pontszámok érhetők el: 0 pont 

akkor adható, ha a feladat végrehajtása gördülékenyen megy, a vizsgált személynek 

semmiféle nehézséget nem jelent, és minél nehezebben megy a páciensnek az adott 

feladat kivitelezése, annál több pontot adunk. A járásra 0-8, az állásra 0-6, az ülésre 0-4, 

a beszédre 0-8, az ujjkövetésre 0-4, az ujj orrhoz érintésére 0-4, a gyors alternáló 

kézmozgásokra 0-4, a sarok sípcsonthoz érintésére pedig 0-4 pont adható, így összesen 

maximum 40 pont szerezhető. Az összesített eredményt tekintve 0 pont azt jelenti, hogy 



nem valószínűsíthető ataxia, míg a maximális 40 pont elérése ataxiában való nagyfokú 

érintettséget jelez. A végtagmozgásokat vizsgáló tesztek esetében a jobb és bal végtagot 

külön-külön kell értékelni. A tesztek pontozásakor pedig a két oldalon elért pontszám 

számtani középértékét kell kiszámolni. 

A teszt könnyen és gyorsan (15-20 perc alatt) felvehető, és nem igényel speciális 

eszközt. Az egyes próbákhoz adott instrukciók világosak, jól definiáltak. Alkalmazása 

ajánlott a beteg állapotának nyomon követésétre, és a terápiák eredményességének 

vizsgálatára is. Hátrányának a szubjektivitás tekinthető, szubjektív tényező lehet például 

az elvárásunk a beteg fejlődésével kapcsolatban. 

 

 

Terápiás lehetőségek 

 

A megfelelő kezelési módszer kiválasztásához, és a terápiás célok kitűzéséhez fontos 

ismerni a pontos diagnózist. Általánosságban elmondható, hogy ha az ataxia 

cerebellaris eredetű, akkor a terápia során a stabilitásra és a törzs- és végtagataxia 

csökkentésére kell fókuszálni. A fejlesztés során figyelembe kell venni, hogy a 

megfelelő koordinációs és egyensúlyozási képességhez a cerebellum, a vestibularis 

rendszer, valamint a szomatoszenzoros és látórendszer szoros együttműködése 

szükséges, így az egyensúlyozást javíthatják például a propriocepciót fejlesztő feladatok 

is (Armutlu, 2010). 

Az akut cerebellaris kórképek esetében sokszor teljes felépülésre számíthatunk. 

Egyes öröklődő ataxiatípusok esetében is jelentősen csökkenthetők a tünetek (pl. E-

vitamin hiánya miatt kialakult cerebellaris ataxia esetében E-vitaminpótlással, a Refsum 

kórkép esetében pedig étrendmódosítással). Azoknál a kórképeknél, amelyeknél a 

kiváltó okot nem lehet megszüntetni (pl. neurodegeneratív, progrediáló kórképek 

esetén), gyógyszeres kezeléssel és fizikoterápiával általában enyhíthetőek a tünetek, 

vagy lassítható a progresszió (Brusse, Maat-Kievit & van Swieten, 2006). Intenzív 

tréninggel, rendszeres gyakorlással egyes esetekben vissza is fordítható az 

állapotromlás: akár egy-két éve elvesztett képességet is vissza lehet hozni (Ilg és mtsai, 

2009; 2010; Miyai és mtsai, 2012). 

Az ataxia hagyományos terápiái közé tartoznak a funkciójavító technikák, 

amelyeknek elsődleges célja bizonyos mozgásformák fejlesztése, illetve a 

kompenzációs, konkrét tünetet megcélzó, tünetenyhítő eszközök, technikák. A 

funkciójavító módszerek közé tartoznak például a járógyakorlatok (Akiyoshi, 2017), az 

egyensúly- és koordinációfejlesztés, valamint kiegészítésképpen esetleg erősítő és 

nyújtó gyakorlatok (Marsden & Harris, 2011). 

Tünetenyhítő módszerként ismert továbbá a testre helyezett súlyok alkalmazása a 

járási egyensúly stabilizálása és a tremor csökkentése, illetve az egyes testrészek 

helyzetének jobb megéreztetése érdekében (Morgan, 1975). E módszerrel kapcsolatban 

ellentmondásosak a tapasztalatok: egyes szerzők szerint gyakran inkább felerősíti a 

mozgáskoordinációs zavarokat (Clopton és mtsai, 2003; Marsden & Harris, 2011). 



A tartási egyensúly javítása, illetve egyes testrészek stabilizálása érdekében 

alkalmazhatók a testre szorosan tapadó, rugalmas, egyénre szabott ruhadarabok („Lycra 

garment”) is (Angillery, 2006; Marsden & Harris, 2011). A módszer hátránya, hogy a 

ruhadarabokat nehéz egyedül felvenni, és nehezíthetik a mozgások kivitelezését, 

beleértve az önellátó funkciókat (különösen a WC-használatot) (Blair, Ballantyne, 

Horsman & Chauvel, 1995; Nicholson, Morton, Attfield & Rennie, 2001; Marsden & 

Harris, 2011). 

A cerebellaris ataxia egyes típusaiban gyógyszeres kezelés is enyhítheti a tüneteket 

(Feil és mtsai, 2016). Megfelelő mintaszámú hatásvizsgálat azonban egyik hatóanyag 

esetében sem készült, és gyerekek körében különösen kevés adat áll rendelkezésre az 

ataxia gyógyszeres kezelésével kapcsolatban, ezért az alkalmazott hatóanyagok 

ismertetésétől jelen összefoglalóban eltekintünk. 

Végül megemlítjük a cerebellum nem-invazív, transcranialis elektromos, illetve 

mágneses stimulációját, amellyel felnőtt ataxiás betegeknél javulást értek el mind a 

motoros, mind a kognitív funkciókban (Benussi és mtsai, 2015; 2017; van Dun és mtsai, 

2017; di Nuzzo és mtsai, 2018). Azonban nagy mintaszámú vizsgálatban, illetve 

gyerekek körében e módszerek hatásosságát sem vizsgálták. 

A következőkben egy másik új módszert, a biofeedback technikán alapuló, saját 

testtel irányítható videójátékok terápiás alkalmazását fogjuk részletesebben bemutatni. 

 

 

Saját testtel irányítható videojátékok alkalmazása a cerebellaris 

ataxia terápiájában 

 

A saját testtel irányítható videojátékok lényege, hogy a képernyőn megjelenő figurákat 

a játékos saját testének mozdulataival (nemcsak a kezével, hanem több testrészével, 

akár az egész testével) tudja irányítani, mozgatni (Foley & Maddison, 2010). Erre 

speciális mozgásérzékelőkkel ellátott eszközök nyújtanak lehetőséget, pl. a testmozgást 

kamerával érzékelő Sony Playstation EyeToy (Sony) és Xbox Kinect (Microsoft), vagy 

az infravörös szenzorokkal ellátott Wii (Nintendo) és XaviXPORT (SSD Company Ltd.). 

Az ezekhez az eszközökhöz fejlesztett videojátékok különféle sportok jellegzetes 

mozgásformáinak kipróbálását teszik lehetővé, akár otthoni környezetben is (Foley & 

Maddison, 2010). 

A saját testtel irányítható videojátékoknak egészséges, neurotipikusan fejlődő 

gyermekekre is számos pozitív hatása van (Sáringerné, 2012; Parisod és mtsai, 2014). 

Ellentétben a hagyományos videojátékokkal, ezek a játékok aktív, folyamatos mozgást 

igényelnek. A játékokat akár ketten is lehet játszani, így szociális interakcióra is van mód 

(Sáringerné, 2012; Parisod és mtsai, 2014). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a saját 

testtel irányítható játékokat kortól és nemtől függetlenül mindenki élvezi (Dahl-

Popolizio és mtsai,  2014). Használatuk egy gyenge vagy közepes erősségű 

testmozgással lehet egyenértékű, a szívverést gyorsítja, és növeli az oxigén 



felhasználását, így az egészséges testsúly elérését vagy megőrzését is segítheti. A 

képernyő előtt ülve végezhető tevékenységek (pl. internetezés, számítógépes játékok) 

a gyerekek és fiatalok legkedveltebb kikapcsolódási formái közé tartoznak, így amikor 

a szülők megpróbálják ezen tevékenységeket korlátozni, sokszor erős ellenállásba 

ütköznek (Biddis & Irwin, 2010). A saját testtel irányítható videojátékok abban is 

segíthetnek, hogy az ilyen típusú tevékenység megvonása helyett ezeket hasonló, de 

aktívabb tevékenységgel helyettesítsék. A felsorolt előnyök még inkább 

érvényesülhetnek mozgáskorlátozott gyermekek esetén, akik jellemzően szabadidejük 

jóval nagyobb részét töltik passzív, ülő tevekénységgel, mint a tipikusan fejlődő 

kortársaik (Biddiss & Irwin, 2010), részben a kórképből adódó problémák, részben az 

akadálymentesítés hiányosságai miatt (Sáringerné, 2012). 

Az elmúlt években több kutatócsoport is felfigyelt rá, hogy a saját testtel irányítható 

videójátékokkal erősíthetők azon képességek, amelyek ataxiás gyermekek esetén 

fejlesztésre szorulnak: az egyensúlyérzék, a motoros koordináció, a látványvezérelt 

mozdulatok (Sáringerné, 2012). A legtöbb esetben a játékok használata nem igényli a 

terapeuta állandó jelenlétét, így könnyebben megvalósítható a rendszeres, megfelelő 

ideig végzett gyakorlás, amely a terápia hatásossága szempontjából kiemelkedően fon-

tos, különösen degeneratív ataxiák esetében (Synofzik & Ilg, 2014; Schatton és mtsai, 

2017). 

A saját testtel irányítható videojátékra alapozott koordinációs tréning több, kis 

mintaszámú vizsgálatban is hatásosnak bizonyult, ezek eredményeit a 2. táblázatban 

foglaltuk össze. Általában elmondható, hogy többhetes intenzív tréning hatására 2-4 

pontnyi csökkenés mutatható ki a SARA-teszttel mért pontszámban, ami főként a 

statikus és dinamikus egyensúly javulásának, valamint a célvezérelt mozgások jobb 

kivitelezésének köszönhető. Megjegyzendő, hogy a kis mintaszám mellett az említett 

vizsgálatok eredményeinek értékelését gyengíti, hogy az öt közül egyetlen vizsgálatban 

(Wang és mtsai, 2018) alkalmaztak kontrollcsoportot. Ebben a vizsgálatban a vizsgálati 

csoport (amelynek résztvevőit Xbox-Kinect videojátékkal tréningezték) és a 

kontrollcsoport (amelynek tagjainál hagyományos mozgásfejlesztést végeztek) SARA-

teszttel mért összpontszáma azonos mértékben javult (2, illetve 1,5 ponttal), ugyanakkor 

a testtartási egyensúly csak a videojátékkal tréningezett csoportban javult 

szignifikánsan.  

  



 

Szerzők Résztvevők Diagnózis 

Tréning 

időtartama és 

alkalmazott játék 

Eredmény 

Ilg és mtsai, 

2012  

 

10 fő 

(11,9-18,9 év) 

progresszív 

spinocerebellaris 

ataxia 

8 hét, Xbox Kinect  SARA-pontszám 

2 ponttal 

csökkent 

Synofzik és 

mtsai, 2013  

1 fő 

(10 év) 

ataxia 

telangiectasia 

12 hét, Wii   SARA-pontszám 

4,4 ponttal 

csökkent  

Zeigelboim 

és mtsai, 

2013  

4 fő 

(30-62 év) 

spinocerebellaris 

ataxia 

5 hét, Wii  3 főnél javult az 

egyensúly és a 

motoros 

koordináció 

Scatton és 

mtsai, 2017 

10 fő 

(6-29 év) 

előrehaladott 

degerenatív 

ataxia 

2x6 hét, Wii és 

Xbox Kinect  

SARA-pontszám 

2,5 ponttal 

csökkent 

Wang és 

mtsai, 2018 

 

9 fő 

(44-61 év) 

spinocerebellaris 

ataxia 

4 hét, Xbox Kinect  

(kontroll csoport: 

hagyományos 

mozgásfejlesztés) 

SARA-pontszám 

2 ponttal 

csökkent 

(kontroll 

csoportban 1,5 

ponttal 

csökkent)   

2. táblázat. Saját testtel irányítható videojátékok alkalmazása cerebellaris ataxia terápiájában. 

 

A saját testtel irányítható videojátékok előnyei mellett arra is szeretnénk felhívni a 

figyelmet, hogy ezek használata mozgáskorlátozott személyeknél megfelelő 

szakértelem nélkül akár komoly károkat is okozhat. A megfelelő játék kiválasztásához 

és a tréning optimalizálásához elengedhetetlen az érintett koordinációs képességeinek, 

az ataxia mértékének, a terápiás céloknak és az érintett egyéni preferenciáinak ismerete 

(Synofzik & Ilg, 2014; Shah, Basteris és Amiradbdollahian, 2014; Wüest és mtsai, 2014). 

A terapeutának ügyelnie kell rá, hogy a játék során a páciens, illetve a körülötte lévők 

ne legyenek veszélynek kitéve, pl. kerülendők az olyan mozdulatok, amelyek eséshez 

vezethetnek. A mozgásfejlesztő szakembernek szintén feladata, hogy megtanítsa, 

ellenőrizze a mozdulatok helyes kivitelezését (Synofzik & Ilg, 2014). 

A nem fogyatékos célcsoportok számára írt aktív videojátékokból jelenleg rengeteg 

van a piacon. Fontos lenne, hogy a terapeuták ismerjék az elérhető lehetőségeket, 

illetve értsenek ezen eszközök használatához. Hasznos lenne egy olyan adatbázis, 

amely tájékoztatást nyújt a terapeutáknak például arról, hogy a piaci forgalomban lévő 

játékok közül melyeket lehet és érdemes integrálni a terápiába (Levac és mtsai, 2015). 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A gyermekkori cerebelláris ataxia hátterében több kórok is állhat. Ezen kórképek 

etiológiája nagyon különböző lehet, de tüneteik hasonlóak, ezért mozgásterápiájuk is 

hasonló eszközöket igényel. Az ataxia vizsgálatára és súlyosságának felmérésére 



többféle sztenderdizált eszköz alkalmazható. Jelenleg a legszélesebb körben a SARA 

mérőeszközt használják, melynek megbízhatósága és validitása bizonyított. Egyetlen 

hátrányának a szubjektivitás tekinthető. Ennek csökkentése érdekében, amennyiben 

lehetőség van rá, érdemes a mozgás végrehajtását objektívan elemezni tudó eszközöket 

(pl. a GaitRite™-ot) alkalmazni. 

A cerebelláris ataxia terápiájában új korszakot jelenthet a saját testtel irányítható 

videojátékok alkalmazása. Habár a témában született kutatások száma kevés, és ezen 

vizsgálatok elemszáma alacsony, de valamennyi biztató eredménnyel zárult. Az 

intenzív, rendszeres, hosszútávú fejlesztés saját testtel irányítható videójáték 

segítségével jelentősen csökkentheti az ataxiás tünetek súlyosságát, még degeneratív 

cerebelláris ataxia esetében is. A jelenleg forgalmazott saját testtel irányítható 

videojátékok a neurotipikus populációt célozzák meg. Jó lenne, ha ezen játékok 

különböző fogyatékossági célcsoportokra adaptált változatai is elkészülnének, és minél 

több szakember megismerné ezek előnyeit. 
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