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RESUM
L’atàxia cerebel·losa és un signe clínic que es caracteritza per provocar la descoordinació en el
moviment de les diferents parts del cos. Aquesta descoordinació pot afectar a dits i mans, braços i
cames, al tronc, a la parla, als moviments oculars i al mecanisme de deglució, entre d’altres.
També pot afectar totes aquests parts conjuntament.
L’atàxia pot ser hereditària o pot estar provocada per una lesió secundària que afecti al cerebel
així com també a les seves vies. L’atàxia secundària pot estar causada per: ictus (hemorràgics o
isquèmics), traumatisme cranioencefàlic (TCE) o malformacions vasculars que provoquen
hemorràgies.
La clínica que presenten aquests pacients és la següent: discinèrgies i incoordinació, dismètria i
tremolor, dèficit en la generació de forces, dèficit d’equilibri i disfunció de la marxa, dèficit en el
control oculomotor, problemes en la parla com la disàrtria i símptomes no motors com la mala
funció executiva, cognició espaial deteriorada i dificultats lingüístiques.
El diagnòstic es realitza mitjançant les proves complementàries, el signes i símptomes i mitjançant
una correcta valoració amb l’ajuda de tests i escales com: SARA (Scale for the Assessment and
Rating of Ataxia), Trunk Control Test (TCT), BBS (Berg Balance Scale), 6MWT (6 Minutes Walking
Test), Timed up and go test i l’Abilhand Questionaire.
El tractament anirà encaminat especialment a la recuperació dels dèficits en coordinació i equilibri,
millorant així el control del tronc, l’autonomia i la marxa.

Paraules clau
-

Atàxia cerebel·losa

-

Ictus cerebel·lós

-

Fisioteràpia

-

Rehabilitació

-

Valoració
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ABSTRACT
Cerebellar ataxia is a clinical sign characterized by produce incoordination in the movements of
different parts of the body. This incoordination can affect the fingers and hands, arms and legs, the
trunk, the speech, eyes movements and swallowing mechanism, among others. It also can affect
all these parts together.
Ataxia may be hereditary or may be caused by a secondary lesion affecting the cerebellum as well
as its tracks. The secondary ataxia can be caused by: stroke (ischemic or hemorrhagic), traumatic
brain injury (TBI) or vascular malformations that will cause bleeding.
These patients present the following symptoms: dyssynergia and incoordination, dismetria and
tremor, power generation deficit, balance deficit and gait dysfunction, oculomotor deficit, speech
problems (dysarthria) and non motor symptoms like: poor executive function, impaired spatial
cognition and language difficulties.
Diagnosis is done through complementary tests, signs and symptoms and through proper
assessment with help of tests and scales including: SARA (Scale for the Assessment and Rating of
Ataxia), Trunk Control Test (TCT), BBS (Berg Balance Scale) 6MWT (6 Minutes Walking test),
Timed up and go test and Abilhand Questionaire.
The treatment will be aimed especially for the recovery of deficits in coordination and balance,
improving control of the trunk, independence and gait.

Keywords
-

Cerebellar ataxia

-

Cerebellar stroke

-

Physical therapy

-

Rehabilitation

-

Assessment
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MARC TEÒRIC

Introducció
El 2-3% dels accidents cerebrovasculars són infarts isquèmics o hemorràgics del cerebel10,11, és
per això que podem dir que no és una lesió que succeeixi sovint. Al no ser una lesió massa
prevalent i al no conèixer un tractament específic per a pacients amb atàxia, vam decidir realitzar
el treball sobre aquesta temàtica ja que creiem interessant el fet de fer aquesta recerca i poder
realitzar un protocol d’actuació i de tractament d’aquests pacients.
Les expectatives que esperem resoldre durant l’elaboració d’aquest treball són les següents:
ampliar els coneixements previs sobre l’atàxia cerebel·losa, conèixer detalladament l’anatomia del
cerebel incidint en la seva vascularització, conèixer el mecanisme patofisiològic pel qual el cerebel
queda danyat, conèixer els diferents signes i símptomes que presenten aquest tipus de pacients i
conèixer el tractament fisioterapèutic existent dels diferents aspectes dels pacients amb atàxia
cerebel·losa secundària.
Creiem que aquest treball pot ajudar a millorar el coneixement actual ja que és un tema sobre el
qual no hi ha massa bibliografia i en els centres, molts cops, aquests pacients són tractats amb
fisioteràpia en neurologia però sense un tractament específic per a ells. Amb la nostra recerca
podrem contrastar tota la bibliografia i segurament podrem arribar a extreure’n un tractament
adequat i òptim per a ells.

Revisió bibliogràfica
Material i Mètodes
-

-

Fonts consultades: Pubmed, Cochrane, PEDro i ResearchGate
Paraules clau:
o Atàxia cerebel·losa, ictus cerebel·lós , fisioteràpia, rehabilitació i valoració.
Articles trobats (total): 91
Llibres totals: 6 llibres.
Descartem:
o Articles més antics de 5 anys.
o Articles que parlin de l’atàxia cerebel·losa degenerativa i nens.
o Criteris inclusió: adults que hagin patit una atàxia cerebel·losa secundària.
Nombre final:
o 20 articles
o 3 llibres
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Descripció

ANATOMIA DEL CEREBEL
El cerebel1 està ubicat a la fosa craniana posterior, posterior al quart ventricle, protuberància i
bulb raquidi. Està format per dos hemisferis cerebel·losos i units pel vermis. El cerebel està
connectat a la cara posterior del tronc encefàlic per tres feixos de fibres nervioses: els peduncles
cerebel·losos superior, mig i inferior.

Estructura del cerebel
El cerebel està composat per una coberta externa de substància gris i la substància blanca
interna. A l’interior de la substància blanca de cada hemisferi hi ha tres masses de substancia gris
que formen els nuclis intracerebel·losos: el dentat, l’emboliforme, el globós i el fastigi. Aquests
nuclis cerebel·losos reben informació nerviosa dels axons inhibidors de les cèl·lules de Purkinje i
dels axons excitadors de les fibres trepadores i musgoses aferents.
La substancia grisa del còrtex està dividida en tres capes:
-

Capa molecular: on trobem cèl·lules estrellades i cèl·lules en cistell.

-

Capa de cèl·lules de Purkinje: trobem les cèl·lules de Purkinje, l’axó de les quals
descendeix per la substància blanca.

-

Capa granulosa: trobem petites cèl·lules que sinapten amb aferències de les fibres
musgoses.

Funcionalment, l’escorça cerebel·losa es divideix en tres parts: l’escorça del vermis té influència
en les articulacions del tronc i en les articulacions proximals, la zona immediatament lateral al
vermis influeix als músculs més distals de les extremitats i la part mes lateral dels hemisferis
sembla estar vinculada amb el plantejament de moviments seqüencials de tot el cos.

Mecanismes corticals
Les fibres trepadores i musgoses constitueixen les dos línies principal aferents cap el còrtex i són
excitadores de les cèl·lules Purkinje.
Les fibres trepadores són les fibres terminals dels tractes olivocerebel·losos. Cada fibra trepadora
fa gran nombre de contactes sinàptics amb les dendrites d’una cèl·lula de Purkinje. Algunes
branques laterals abandonen cada fibra trepadora i fan sinapsi amb cèl·lules estrellades i cèl·lules
en cistell.
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Les fibres musgoses són les fibres terminals de tots els tractes aferents cerebel·losos. Tenen
múltiples branques i exerceixen un efecte excitador molt més difús. Una única fibra musgosa pot
estimular a milers de cèl·lules de Purkinje a través de les cèl·lules granuloses.

Fibres aferents cerebel·loses:
o

Via corticoontocerebel·losa: van de les neurones de les escorces dels lòbuls
cerebrals, descendint per la corona radiada i càpsula interna i finalitzen als nuclis
pontins, que donen origen a les fibres transverses de la protuberància, travessen la
línia mitja fins a l’hemisferi cerebel·lós oposat com el peduncle cerebel·lós mig.

o

Fibres aferents cerebel·loses des del nervi vestibular: El nervi vestibular rep
informació de l’oïda interna relacionada amb el moviment. El nervi vestibular envia
fibres aferents directament al cerebel a través del peduncle cerebel·lós inferior
homolateral. Totes les fibres aferents des de l’oïda interna acaben com a fibres
musgoses al lòbul floculonodular del cerebel.

Vies eferents cerebel·loses
Tota l’eferència de l’escorça cerebel·losa té lloc a través del axons de les cèl·lules de
Purkinje, on la majoria finalitzen fent sinapsi a les neurones dels nuclis cerebel·losos
profunds. Alguns del axons de les cèl·lules de Purkinje surten directament del cerebel
cap al nucli vestibular lateral. Les fibres eferents del cerebel connecten amb el nucli
roig, tàlam, complex vestibular i formació reticular.


Via globoso-emboliforme-rúbrica: Els axons de les neurones dels nuclis globós i
emboliforme discorren a través del peduncle cerebel·lós superior i creuen la línia
mitja fins el costat oposat a la decussació dels peduncles cerebel·losos
superiors. Les fibres finalitzen fent sinapsi amb les cèl·lules del nucli roig
contralateral, que donen origen als axons del tracte rubroespinal.



Via dentotalàmica: Els axons de les neurones del nucli dentat discorren a través
del peduncle cerebel·lós superior i creuen la línia mitja fins el costat oposat. Les
fibres finalitzen fent sinapsi amb les cèl·lules al nucli ventrolateral del tàlam
contra lateral. Els axons de les neurones talàmiques ascendeixen a través de la
càpsula interna i la corona radiada i finalitza a l’àrea motora primària de
l’escorça cerebral. Per aquesta via, el nucli dentat pot influir en l’activitat motora
actuant sobre les neurones motores de l’escorça oposada; els impulsos
provinents de l’escorça motora són transmeses fins als nivells segmentaris
espinals a través del tracte corticoespinal.
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Via fastigiovestibular: Els axons de les neurones del nucli fastigi discorren a
través del peduncle cerebel·lós inferior i finalitzen projectant-se sobre les
neurones del nucli vestibular lateral d’ambdós costats. Les neurones del nucli
vestibular lateral formen el tracte vestibuloespinal. El nucli fastigi exerceix una
influència facilitadora principalment sobre el to dels músculs extensors
homolaterals.



Via fastigioreticular: Els axons de les neurones del nucli fastigi discorren a
través del peduncle cerebel·lós inferior i finalitzen fent sinapsi amb neurones de
la formació reticular. Els axons d’aquestes neurones influeixen a l’activitat
motora segmentaria espinal a través del tracte reticuloespinal.

Vascularització del cerebel
El cerebel2 rep el seu subministre vascular de les branques de les arteries vertebrals i basilar.
Quan una de les arteries queda obstruïda existeix la possibilitat de que hi hagi flux colateral de les
altres arteries cerebel·loses.
-

L’artèria cerebel·losa posteroinferior (PICA), travessa la part superior de la medul·la
oblongada sobre el peduncle inferior a la superfície inferior del cerebel. Aquí es divideix en
dos branques: medial i lateral.

-

L’artèria cerebel·losa anteroinferior (AICA), viatja posteriorment a la porció anterior de la
superfície inferior del cerebel.

-

L’artèria cerebel·losa superior (SCA) es desplaça lateralment al voltant del peduncle
cerebral a la superfície superior del cerebel i nucli dentat.

Signes i símptomes de la malaltia cerebel·losa
Les lesions agudes produeixen símptomes i signes aguts i greus, però existeix l’evidència clínica
considerable per a demostrar que els pacients poden recuperar-se totalment de les lesions
cerebel·loses grans. Això suggereix que altres àrees del sistema nerviós central poden compensar
la pèrdua de la funció cerebel·losa. Les lesions cròniques com els tumors en creixement lent,
produeixen símptomes i signes molt menys severs que els de les lesions agudes.
La raó per això pot ser que altres àrees del sistema nerviós central tenen temps per a compensar
la pèrdua de la funció cerebel·losa.
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Consideracions generals
Cada hemisferi cerebel·lós1 està connectat per les vies nervioses principalment amb el mateix
costat del cos, de manera que una lesió d’un hemisferi cerebel·lós dóna origen a signes i
símptomes que estan limitats al costat homolateral.
La funció essencial del cerebel es coordinar, mitjançant una acció sinèrgica, tota l’activitat
muscular reflexa i voluntària. Així gradua i armonitza el to muscular i mante la postura corporal
normal. Permet que els moviments voluntaris com la deambulació es duguin a terme suaument
amb precissió i economia d’esforç.

ATÀXIA CEREBEL·LOSA
L’ataxia cerebel·losa3,4 és per definició, un grup de condicions heterogènies causades per factors
genètics o desordres cerebel·losos adquirits.
Clinicament estan caracteritzades per dèficits en la coordinació dels moviments de les extremitats,
de la parla, de la funció oculomotora i de l’equilibri durant la realització d’activitats funcionals com
la marxa.
La marxa atàxica és un dels signes més comuns i més debilitants del dany cerebel·lós i es
caracteritza per inestabilitat, canvis en els recolzaments, base ampliada, marxa amb canvis de
direcció i coordinació anormal interarticular. La marxa atàxia5 està associada amb caigudes i
limitacions en les activitats de la vida diaria.
Els músculs es contrauen de forma irregular i dèbil1. Té lloc tremolor quan s’intenten realitzar
moviments fins, com cordar-se la roba, escriure o afaitar-se. Els grups musculars no poden
funcionar de forma harmoniosa i hi ha descomposició del moviment. Quan es sol·licita al pacient
que es toqui la punta del nas amb el dit índex, els moviments no són coordinats correctament i el
dit passa el nas (dismetria) o el colpeja.

Patofisiologia de l’atàxia cerebel·losa
En aquest treball ens centrarem en les formes sequndàries d’ataxia cerebel·losa, és a dir, en
ataxies causades per ictus, ja siguin hemorràgics o isquèmics, TCE o malformacions vasculars
que acaben derivant en hemorràgies6,7.
Dins del grup dels ictus podem trobar diferents tipus de lesió6:
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−

Infart de la SCA, pot provocar una ataxia de les extremitats i ataxia de la marxa si estan
afectats els hemisferis cerebel·losos i disartria quan les regions afectades són les
paravermals.

−

Infart de la PICA, dóna inestabilitat postural i de la marxa, nistagmus i vertigen.

Els pacients amb un infart a la SCA semblen presentar pitjor pronòstic motor que els pacient amb
un infart a la PICA.

Clínica de l’ataxia cerebel·losa
Alguns dels signes clínics8 més distintius en el dany cerebelar són, majoritàriament, els
problemes en l’equilibri i en la marxa.
Les anomalies en l’equilibri estàn caracteritzades per un augment de l’oscil·lació postural,
excessiva o pobre resposta a pertorbacions, control de l’equilibri pobre durant activitats motores
d’altres parts del cos i una oscil·lació anomala del tronc.
La marxa atàxica o la incoordinació durant la marxa està normalment descrita com a marxa del
“borratxo” que inclou característiques distintives com variabilitat en la posició dels peus,
trajectories irregulars dels peus, base de sustentació ampliada i una anomalia en la coordinació
entre les diferents articulacions.

Moviments de les extremitats9:
Discinèrgies i incoordinació:
Els pacients amb atàxia cerebel·losa presenten lentitud per a començar els moviments ja
que el seu temps de reacció es troba augmentat. Aquests moviments, com hem dit, són de
llarga duració i mostren una disminució de la velocitat màxima i un augment de la
variabilitat espacial. Aquesta variabilitat en la trajectoria es veu de manera precoç en el
moviment abans de que hi hagi temps per a processar la retroalimentació visual, mostrant
un problema en la planificació del moviment. La impresició en moviments més lents poden
ser deguts a una falta del control predictiu d’aquests moviments. Els pacients amb atàxia
cerebel·losa en particular, mostren déficits marcats en els moviments multi-articulars,
aquests déficits són el que anomenem dissinèrgies. Aquestes, en part, succeeixen per una
incapacitat per a compensar la interacció de moviments associats. Els dèficits de
moviments múltiarticulars signifiquen que els pacients atàxics intentaran descomposar els
moviments en moviments més simples per a aconseguir moviments articulars individuals
més
precisos.
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A més de mostrar dèficits de coordinació entre les articulacions d’una mateixa extremitat,
també presenten anomalies en la coordinació entre ambdues extremitats. El cerebel pot
coordinar l'activitat entre diferents efectors, com: l'ull, el braç, la cama o el cap. Els dèficits
en el control ocular i en el control de les extremitats, per exemple durant una tasca
d’abastament o durant la marxa, co-varien suggerint que poden ser causats per les
dificultats comúns en la programació de moviments coordinats. Aquestes interaccions fan
que la precisió dels moviments de l'ull i de les extremitats quan es realitzen de manera
aïllada es realitzin de manera correcta, però, poden ser perjudicades durant les activitats
més complexes, com succeeix generalment durant les activitats funcionals.

Dismètria i tremolor:
És un patró trifàsic d'activació muscular que consisteix en una activitat d’agonistaantagonista-agonista alterna que s'observa normalment amb els moviments individuals
ràpids de les articulacions. Estudis en animals i humans han ressaltat que, després de patir
una disfunció cerebel·losa o desprès d’una inactivació, pot haver-hi una durada
perllongada de la ràfega agonista inicial que accelera l'extremitat i un retard en l'inici de
l’explosió muscular antagonista posterior. Aquesta activitat de l’antagonista succeeix a
l’hora de la fase de desacceleració del moviment. Per tant, el seu retard es tradueix en la
persona com una forma de dismetria a l’hora d’arribar a l’objectiu. Encara que amb retard,
l'activació del múscul anatagonista persisteix. No obstant això, en lloc d’estar preprogramat pel cerebel, aquesta activació és considerada a través d'un possible reflex
d’estirament transcortical. Aquesta contracció de l’antagonista pot a la vegada estirar
l’agonista, el que dona com a resultat l'activació del reflex d'estirament d'aquest múscul.
Per tant, les contraccions agonistes-antagonistes es basen en la retroalimentació
propioceptiva alterna i pot sorgir donant com a resultant el tremolor.
El tremolor cerebelar és un tipus de tremolor que apareix durant l’acció. Aquest tremolor
s’observa mentre es manté una postura (tremolor postural) i durant el moviment (tremolor
cinètic). En canvi, el tremolor durant el repós no s’ha vist en afectació cerebel·losa pura. El
tremolor cerebel·lós és complex i a més a més d’estar provocat per “propriopceptive
feedback driving tremor” existeixen altres causes. Quan hi ha una aproximació a un
objectiu, augmenta característicament l’amplitud del tremolor (tremolor d’intenció). Aquest
tremolor d’intenció pot explicar-se pels efectes de la demora inherent en el processament
visuomotor de capitalització de la presència d'un moviment ja no coordinat. Les tasques de
seguiment visuomotor en persones amb atàxia cerebel·losa han demostrat que la suavitat
de seguiment millora quan es retira la visió de l'objectiu. Les dues condicions eviten la
retroalimentació visual sobre l'error entre l'objectiu i el moviment en curs. Sembla que les
persones amb atàxia cerebel·losa utilitzen aquesta informació visual per intentar corregir
qualsevol error en el seguiment. No obstant això, el retard inherent en el temps que es triga
en el procés de retroalimentació visual i per produir un output motor (al voltant de 120 ms)
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resulta en una resposta retardada en el que durant aquest temps l’extremitat pot haver-se
mogut en una direcció que no s’havia previst degut a l’atàxia subjacent. En aquest cas les
respostes correctores impulsades visualment només servirien per agreujar la inexactitud en
el moviment, el que provoca tremolor d’intenció. També, evitant la retroalimentació visual
durant i desprès del final del moviment pot millorar la suavitat d’aquest però també pot
disminuir la precissió del moviment.

Generació de força:
L’astenia és una debilitat generalitzada que va ser descrita per Holmes (1922). Es veu més
accentuada en fases agudes i amb lesions cerebel·loses extenses. Per altra banda, un
tipus reduït de generació de força (potència) ha estat freqüentment reportat i pot, en part,
alterar la dificultat per a la realització de moviments ràpidament alterns (disdiadococinèsia)
i contribuir en la incapacitat per a compensar adequadament els parells d'interacció de
forces més alts que es generen amb moviments més ràpids. Les persones amb atàxia
cerebel·losa també mostren més variabilitat en el manteniment d'un nivell constant de la
força. Els dèficits en la generació de forces poden afectar les tasques de manipulació
necessàries. Això, juntament amb el mal acoblament entre adherència i càrrega, les forces
i la col·locació del dit inadequadament en un objecte, pot conduir a excés de parells
autogenerats que actuen en l'objectiu.

Equilibri i disfunció de la marxa
Balanceig postural i equilibri:
Les persones amb afectació del lòbul anterior, de la vermis i del nucli interconnectat del
fastigi, mostren un increment en l'oscil·lació postural amb l’associació de tremolor del cap i
del tronc d’entre 2-5Hz. L’oscil·lació és major en la direcció antero-posterior. La inestabilitat
en la direcció medio-lateral també s’observa com a resposta a alteracions en els inputs
sensitius desprès d’una pertorbació postural o durant la marxa. S’han descrit deficiències
sobre les dues respostes posturals i sobre els ajustaments posturals anticipatoris. La
coordinació temporal entre ajustos posturals anticipatòris i els moviments volitius, per
exemple, es veu afectada. La falta d’aquests ajustos en l'anticipació es traduirà en un
desequilibri durant els moviments autogenerats, per exemple, no s'inclina cap endavant
abans de col·locar-se de puntetes i això provocarà que la persona es tiri a si mateixa cap
endarrere. En resposta a una pertorbació inesperada de la superfície de suport, s’observen
respostes posturals hipermètriques. Això sembla reflectir una incapacitat per establir la
mida correcta de la resposta. Semblant als participants sans però, les persones amb atàxia
cerebel·losa són capaces de disminuir la mida de la resposta postural amb presentacions
repetides d'una pertorbació postural predictible i canviar la seva magnitud de la resposta
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adequadament a un canvi esperat en la grandària de la pertorbació, encara que la
grandària global de la resposta roman augmentada.

Marxa i caigudes:
Durant la marxa, les persones amb disfunció cerebel·losa mostren un augment temporal en
bipedestació, mala coordinació entre les extremitats i un augment de la variabilitat en la
longitud del pas i en la cinemàtica de les articulacions individuals, encara que la seva base
de suport no pot ser augmentada amb tanta freqüència com sovint es suposa. Tot i que els
dèficits primaris en l’equilibri poden tenir un impacte directe i marcat a l’hora de caminar, la
dismetria i la discinèrgia afecten les extremitats inferiors produint un impacte en l'equilibri
dinàmic en el moment de la marxa. Quan una de les dues extremitats no es troba en
contacte amb el terra durant la marxa, el centre de masses del cos no s’acostuma a
mantenir sobre la base de sustentació i per tan el cos es troba en un estat de desequilibri i
tendirà a caure lluny de la cama de suport. La trajectoria que pren el cos durant la marxa
està preprogramada i estretament lligada a la futura col·locació dels peus per a poder
atrapar el cos “caigut”. La incorrecta col·locació dels peus a causa de la falta de
coordinació de les extremitats inferiors, pot resultar en un equilibri dinàmic pobre. Una
col·locació podal més medial de la que es requereix pot provocar una caiguda del cos cap
a lateral. Els dèficits de l’equilibri i de la marxa contribueixen en una elevada incidència de
caigudes en aquests pacients. Tot i així, molts cops les causes de les caigudes son
multifactorials.

Control oculomotor:
La funció oculomotora normal per al control adaptatiu (plasticitat), depèn en gran mesura del
cerebel. Això ajuda a entendre la disfunció cerebel·losa oculomotora en referència a tres grans
àrees cerebel·loses oculomotores que són les següents: el flòcul o paraflocculus, el nodulus i
la vermis. Cadascuna d’aquestes àreas dona lloc a uns síndromes oculomotors ben
reconeguts que poden o no ocòrrer junts o estar associats amb altres signes del cerebel.
Aquests síndromes poden ser claus diagnòstiques útils i poden ser responsables de
simptomatologia visual com: oscilopsia, marejos i diplòpia. Tot i així, a causa de les fortes
connexions amb el tronc de l’encèfal, els centres oculomotors a la unió bulboprotuberancial
(moviments oculars horitzontals) i el cervell mitjà (moviments verticals i de torsió ocular) sovint
no és possible diferenciar entre lesions del tronc de l’encèfal i lesions cerebel·loses.
El flòcul o paraflocculus controla la modulació del moviment de la imatge de la retina
(lliscament de la retina) i manté fixa la mirada en direccions excèntriques (l'integrador neural),
precisa seguiment lent, nistagme optocinètic i un guany normal del reflex vestíbul-ocular. Els
inputs visuals de la retina i de l'escorça visual són transmesos a l'oliva inferior a través dels
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nuclis pretectals i únicament els outputs de les cèl·lules de Purkinje sinapten amb els centres
del tronc cerebral (sense passar pels nuclis profunds). Els signes clínics cardinals del
sindrome flocular són: nistagme evocat per la mirada lateral i desigual (sacàdics), seguiment
lent (ipsiversiu a la lesió) i el nistagme de rebot també es troba present.
La supressió del reflex vestibulo-ocular està alterada i pot detectar-se fàcilment pel fracàs en
un pacient per a suprimir el nistagme vestibular post-rotatori.
Els moviments oculars verticals son normals, però en trastorns progressius apareix el
nistagme “downbeat”. El nistagme “downbeat” és aquell que els ulls es desvien cap amunt i
seguidament fan un salt cap a inferior. Aquest, pot donar lloc a oscilopsia constant (és la
il·lusió de l’oscil·lació del que hi ha al seu voltant) i una precisió visual pobre que no es troba
en relació amb moviments del cap ni amb canvis de posició. Les anomalies en la direcció i en
el guany (ambdós augmenten i disminueixen) del reflexe vestíbulo-ocular angular i linial han
estat reportades. Les anomalies en el relfex vestíbulo-ocular poden degradar l’agudesa visual
amb el moviment del cap. La translació vertical del cap és especialment destacable durant la
marxa i les anomalies en el reflex vesitbulo-ocular vertical poden donar lloc a caigudes.

El nodulus i l’úvula ventral:
El nistagmus és observat quan una persona és rotada en la foscor en una velocitat angular
constant. Hi ha una fase lenta que és generada pel reflex vestíbulo-ocular i una altra fase
rápida que serveix per a canviar la posició dels ulls dins de l’òrbita.
El senyal de velocitat del cap deriva de fibres aferents del nervi vestibular
que és emmagatzemat dins dels circuits del tronc cerebral. L'evidència d'aquest
mecanisme d'emmagatzematge prové de l'observació que amb una velocitat de rotació
constant en la foscor, la velocitat de la fase lenta decau exponencialment amb una
constant de temps de 15-20 segons més lent que el decaïment en senyals aferents del
nervi vestibular.
El nodulus modula aquesta constant de temps vestibular i les lesions dels mateixos
tendeixen a augmentar la constant del temps vestibular més enllà del normal i pot conduir
a nistagme altern periòdic, en la qual l’estirada en direcció horitzontal del nistagme
reverteix espontàniament amb un període de desenes de segons. El nistagme alternant
diari, sovint es perd a causa de la necessitat d'observar el nistagme durant alguns minuts.
En lesions cerebel·loses de la línea mitja també poden alterar la constant de temps de
percepció vestibular intervinguda en moviment autònom.

Vermis dorsal i nucli fastigi:
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La vermis dorsal i el nucli del fastigi són importants per a la calibració dels moviments
sacàdics. El síndrome de la vermis està caracteritzat per hipometría o hipermetría. La
detecció d’una dismetría requereix una observació meticulosa, però una hipermetría
extrema pot donar lloc a oscil·lacions sacàdiques (diferents al nistagme) i és suggestiu
d'una lesió nuclear.
També es poden trobar afectats els moviments de seguiment i de convergència lenta; en
particular, es redueix la velocitat de divergència. En els nens, les lesions de la vermis
congènites o adquirides també acostumen a conduir a dificultats en el desencadenament
de moviments sacàdics ("fracàs d’iniciació dels moviments sacàdics o “Apràxia ocular
motora congénita”), que s'associa sovint amb apràxia de la parla a causa presumiblement
de la co-participació de les àrees del llenguatge de la vermis.
La velocitat dels moviments sacàdics sembla no estar controlada pel cerebel i moviments
sacàdics clínicament reconeixibles com la lentitud, generalment són causats per malaltia
del tronc del cervell o per toxicitat produides pels medicaments.
El vertigen pot experimentar-se secundàriament a les lesions que afecten la línia mitja de la
vermis i del núcli floculonodular. El vertigen aïllat amb desequilibri que imita els símptomes
de la neuritis vestibular, pot observar-se en el 10% dels casos d’ataxia cerebel·losa
discreta i afecten més comunament la branca medial del territori. El vèrtig també pot ser
posicional i anar acompanyat de nistagme posicional evocat, imitant així el vertigen
posicional paroxístic benigne. En contrast amb el vertigen posicional paroxístic benigne, el
nistagme pot ser vertical (cap amunt o cap a baix) o torsional quan els ulls estant mirant
cap endavant. També pot ser persistent i canviar de direcció amb les diferents posicions
del cap.
Els signes clínics addicionals que poden alertar de la presència d'una causa central de
vertigen inclouen la presència de desviació obliqua, nistagme evocat cap a l'oïda afectat
(en la direcció oposada a l'observada amb una neuritis vestibular perifèrica), la troballa de
moviments sacàdics verticals; i també la presència de signes neurològics associats, com
ara dismetría, discinèrgia o disartria.

Disàrtria, comunicació i llenguatge
La disàrtria és observada de manera comú en lesions que afecten a la regió paravermal rostral
dels lòbuls anteriors. Han estat descrites deficiències tan en l’articulació de la parla com la
prosòdia. S’han descrit també evasions, accentuació d’algunes síl·labes i l'addició de pauses o
l'omissió de les pauses adequades; al voltant del 50% de casos presenten arrossegament de les
paraules. A més, la parla pot trobar-se reduida i el pacient pot mostrar signes d'inestabilitat vocal,
un augment de la monotonia. L’anàl·lisi acústic mostra un canvi en la producció de síl·labes sent
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més variables i llargues i en la duració de les pauses (més llargues), en comparació amb els
individus sans.
L’anàlisi de la cinemàtica dels moviments orofacials destaca els canvis similars als descrits
anteriorment per als moviments de les extremitats, com a prolongació de la durada de moviment,
disminució de la velocitat màxima i ràfegues musculars perllongades. A més, un tremolor postural
de 3 Hz pot ser detectat durant la fonació sostinguda de vocals, així com també pot observar-se
disdiadococinesia oral durant repetició ràpida de síl·labes. Els trastorns del llenguatge que no
s'atribueixen a la disàrtria, com la mala comprensió durant la parla, les tasques de lectura i de
nominació i agramatisme han estat reportades després de dany cerebel·lar. Aquests trastorns van
sorgir de la interrupció de les vies recíproques entre l'hemisferi cerebel·lós dret i l’hemisferi
cerebral esquerre i posa en relleu el paper del cerebel en el discurs pre-articulatori.

Símptomes no motors
En les dues últimes dècades hi ha evidència que suggereix que el dany aïllat al cerebel també pot
donar lloc a una síndrome afectiva cognitiva cerebel·losa que inclou símptomes no motors com la
mala funció executiva (per exemple, redueix la fluïdesa verbal i la memòria de treball); cognició
deteriorada espacial (per exemple, la mala memòria visuo-espacial) i dificultats lingüístiques (per
exemple: disprosodia i agramatisme) i ha estat descrita tant en la disfunció cerebel·losa adquirida
com en l’hereditària. Els símptomes són més marcats en les fases aguda o subaguda del dany o
disfunció, en particular quan els lòbuls posteriors del cerebel es veuen afectats de manera bilateral
(per exemple després d'un infart en el territori posterior de l'artèria cerebel·losa inferior). A més,
els símptomes afectius com l'apatia i el comportament desinhibit poden ocórrer en afectació de la
vermis.
Aquests símptomes poden reflectir la lesió a les vies recíprocres extenses entre el cerebel i el
lòbul parietal posterior, el lòbul temporal superior i el prefrontal així com l’escorça de l’hipocamp.
Així, el paper del cerebel en la planificació i en el control continu de la funció motora pot tenir una
implicació en comportaments no motors. Aquests símptomes no motors poden promoure un
impacte en la rehabilitació, per exemple, poden afectar la capacitat per retenir la informació
transmesa a través d'instruccions verbals o visuals; per dur a terme el raonament abstracte o per
iniciar activitats.

Etiolologia
El 2-3%10,11 dels ACV que succeeixen a l’any són infarts isquèmics i hemorràgics del cerebel. Són
una de les causes importants de morbilitat neurológica aguda. Hi ha pocs estudis en quan a la
rehabilitació d’un ictus cerebel·los tot i que els síndromes clínics, complicacions i els mecanismes
patofisiologics sujacents s’hagin caracteritzat degudament.
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AVALUACIÓ

Avaluació dels trastorns posturals en l’atàxia cerebel·losa:
L'avaluació precisa dels trastorns posturals en l’atàxia cerebel·losa és molt important, tant en els
assajos clínics com en la pràctica clínica12.
Els trastorns posturals en pacients amb atàxia cerebel·losa poden ser avaluats de manera
qualitativa i quantitativa, on les qualitatives es basen en una valoració precissa dels símptomes
clínics.
A l’hora d’analitzar amb precisió la clínica, molts cops els símptomes s’ometen ja que hi ha
coneixements mèdics baixos pel fet de que no profunditzen sobre els trastorns de la marxa i la
marxa en general.
Hi ha certes avaluacions genèriques per a la valoració dels trastorns de l’equilibri i també tenim a
disposició diferents escales ordinàries per a determinar l’estat dels diversos components de
l’atàxia, concretament per a quantificar la gravetat dels trastorns. Dins d’aquestes escales
ordinàries podem trobar:
-

Escala de Berg (BBS):

-

Proves cronometrades en bipedestació (monopodal o en bipedestació)


Recolzament monopodal (OLST)



De peu, recolzament monopodal amb els ulls tancats (SOLEC)

-

Posturografia

-

Trunk Control Test (TCT)10: avalua 4 aspectes simples del moviment del tronc. El resultat
és la suma dels resultats obtinguts en les 4 parts del test i va entre el 0 i el 100.

-

Lindmark Scale10: per a l’avaluació de la marxa amb puntuació de 0 a 6, on 0 és que no pot
caminar i 6 és que pot caminar a una velcoitat normal en relació a la seva edat.

-

Modified Rankin Scale10: utilitzada per a mesurar la discapacitat amb puntuació de 0 a 5,
on 0 significa que és independent i 5 que presenta gran discapacitat.

Tot i així, les escales12 específiques més utilitzades per a la valoració de l’atàxia cerebel·losa, són
les següents:
-

Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA): és una escala que s’ha
desenvolupat recentment. Serveix per a valorar i classificar l’atàxia. Aquesta escala va ser
desenvolupada primerament per a quantificar l’atàxia a causa d’una atròfia
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espinocerebel·losa, però, té validesa demostrada per a l’avaluació de l’atàxia d’altres
etiologies. És una escala ràpida i a l’hora fàcil de passar i mostra bones qualitats
metodològiques.
-

International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS)8: quantifica la severitat de l’ataxia
en 100 punts ordinals que classifica l’atàxia en 4 categories diferents de moviments:
postura i marxa, moviments de les extremitats, discurs i moviments oculars. A més
puntuació, més atàxia.

-

Expanded disability Status Scale (EDSS)

Totes han estat utilitzades per a l’avaluació clínica dels pacients a l’hora de comprovar els
resultats de la rehabilitació i també com a critèris d’eficàcia en diferents assajos clínics.
També són de gran utilitat les avaluacions genèriques de la marxa12. Com ja hem comentat
anteriorment, en l’atàxia cerebel·losa els paràmetres bàsics espacio-temporals de la marxa es
veuen afectats (longitud del pas, base de sustentació ampliada, durada i direcció) ja que estan
subjectes a una gran heterogeneïtat. Proves com les següents ens seràn de gran utilitat: 6
minutes walking test, 10 minutes walking i el test del Timed Up and Go. Aquestes proves per a
l’avaluació aporten una estimació quantitativa de la marxa.
Recentment s’han estat observant les desviacions subjectives de la vertical ipsilesional i
contralesional (SVV) en pacients amb lesió aguda unilateral al cerebel i aquesta observació
suggereix que aquest sentit de la verticalitat pot trobar-se alterat en les malalties del cerebel tot i
que també pot estar relacionat amb lesió vestibular concomitant. Està ampliament reconegut que
els trastorns vestibulars poden alterar la SVV i no hi ha una raó per la qual la percepció de la
postura vertical ha d’estar alterada en pacients amb afectació cerebel·losa En aquest sentit seria
necessaria una avaluació de les diverses maneres de perecepció de la verticalitat.

Valoració de l’equilibri:
S’han proposat una sèrie de mesures3 d’avaluació per a ser utilitzades per els fisioterapeutes per
a la valoració de l’equilibri. Aquestes mesures per a l’avaluació de l’equilibri estan basaes en 15
tasques funcionals. A l’hora de seleccionar una mesura adequada, s’han de tenir en compte
diferents factors com les propietats psicomètriques de la mesura, utilitzar-ho amb atenció i ha de
ser fàcil i ràpida d’aplicar sense la necessitat d’haver d’utilitzar grans aparells sofisticats.
Amb la intenció d’unificar consensos per a la valoració, en un article de Stanley J. es va idear una
enquesta on hi van participar neuròlegs i fisioterapeutes amb un mínim de 2 anys d’experiència en
la valoració i tractament de l’ataxia cerebel·losa. L’enquesta es va dur a terme en dues rondes, on
la primera es composava d’una pregunta oberta per a que els participants anotessin les idees que
teníen dins el camp de l’avaluació de l’equilibri, quines mesures preferien. En la segona ronda,

Pàgina 22 de 46

Grau en Fisioteràpia

TREBALL FINAL DE GRAU

Atàxia cerebel·losa: Avaluació i tractament
Campañá Kuchendbrandt, Alba i Carrascal Pérez, Tania
cada participant havia de triar 5 mesures d’avaluació de l’equilibri del llistat obtingut de la primera
ronda.
Els tests que van obtenir més puntuació a la segona ronda van ser els següents:


Berg Balance Scale (BBS)



Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA)



Timed up and go test (TUG)

Dels tres anteriors, el SARA és considerat específic per a l’ataxia cerebel·losa i la resta són
mesures d’avaluació genèriques.

Altres valoracions
Destaquem també altres escales i tests que seria interessant4 passar al pacient per tal de no
quedar-nos només amb lo relacionat amb l’ataxia:


Falls Efficacy Scale (FES): mesura la por a caure del pacient. Per a pacients amb dany
cerebral, qüestonari de 10 ítems.



Functional Independence Measure: interessant fer-la a l’inici del tractament i en el moment
de l’alta de la neurorrehabilitació. És una escala11 que avalua 18 items sobre la
independencia en al realització de tasques com: alimentació, higiene personal, anar al
lavabo, vestir-se, mobilitat i cognició. Els pacients són puntuats per a cada ítem entre el 7
(totalment independent) i l’1 (totalment dependent o no es pot testar). Mostra petits canvis
post ictus.



Índex de qualitat de la son de Pittsburg, Qüestionàri del síndrome de cames inquietes,
REM Behavior Disorder Questionnaire, Beck Depression Inventory, Epworth Sleepiness
Scale i Composite Cognitive Questionnaire13. Es tracten de escales relacionades amb la
qualitat de la son, que seria interessant passar alguna d’elles als pacients.
Estudis recents suggereixen que les alteracions de la son són freqüents a l’atàxia
cerebel·losa, igual que en moltes malalties degeneratives. La son té un paper important en
la regulació de l’estat d’ànim i la cognició i pot afectar a individus amb atàxia cerebel·losa.
Un trastorn de la son pot afectar a la funció cognitiva i pot donar símptomes de depressió.
S’ha demostrat que hi ha una gran prevalença de trastorns de la son en persones amb
atàxia cerebel·losa, en relació amb la resta de població.
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Qüestionari d’Abilhandn14:mesura la percepció de l’habilitat per a realitzar activitats
manuals del dia a dia en pacients hemiplègics. Consta d’una bateria de 56 activitats
manuals on primerament el pacient ha de valorar entre una escala del del 0 al 3 on 0 és
impossibilitat de dur a terme l’activitat i 3 és facilitat per a realitzar-la. Aquest test explora
les activitats tan unimanuals com bimanuals realitzades sense cap ajuda humana ni
tècnica. Les activitats que valora són les següents: picar amb un martell, enfilar una
agulla, pelar patates, tallar-se les ungles, embolicar regals, llimar-se les ungles, tallar carn,
entre d’altres.



Upper limb subscale of the Brunnström motor assessment14: és utilitzada per a la valoració
de les extremitats superiors. En aquesta subescala es valora la força de prensió, la
sensibilitat tàctil i la destresa manual d’ambdues mans però començant per la mà no
afectada.

TRACTAMENT
Per a molts pacients amb ataxia cerebel·losa5, independentment de la seva causa, no hi ha
tractament farmacologic. Els pacients habitualment són derivats a intervencions d’altres
professionals de la salut, i això es converteix en el punt central de tractament. Amb la fisioteràpia,
la logopèdia i teràpia ocupacional s’espera prevenir complicacions secundàries i minimitzar la
dependència de les activitats de la vida diària en els pacients amb atàxia cerebel·losa.

Tractament en fisioteràpia
La fisioterapia, la logopedia i la terapia ocupacional són diferents maneres de tractar l’ataxia
cerebel·losa. Quan un pacient rep tractament en fisioteràpia, si inclou teràpia ocupacional pot
disminuir el seu estatus funcional global a la vegada que podem disminur els simptomes de
depressió5.
Els pacients amb ictus cerebel·lós aïllat10 obtenen una millor recuperació funcional que no pas els
pacients amb ictus al cerebel acompanyat amb afectació extracerebel·lar.
Els trastorns12 de la marxa i l'equilibri són sovint les principals causes de discapacitat en els
pacients amb atàxia cerebel·losa. Encara que es pensava que els trastorns posturals i de l'equilibri
en l'atàxia cerebel·losa no podien ser tractats, estudis recents han demostrat els efectes
beneficiosos degut als programes de rehabilitació.
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Les directrius12 actuals es centren en realitzar intervencions per millorar l’equilibri en les persones
atàxiques però es mostra poc enfàsi en el fet d’utilizar una mateixa directriu internacional i
d’aquesta manera obtenir una millor intervenció i avaluació de l’equilibri en aquestes persones.
Els pacients amb atàxia cerebel·losa4,12 tenen capacitat suficient per a l'aprenentatge i d’aquesta
manera poder-se beneficiar de programes de rehabilitació a llarg termini amb eficàcia
posttractament, tot i que l’aprenentatge motor pot veure’s afectat amb el dany cerebel·lós,
particularment l’aprenentatge de predir el timing de les respostes motores.
Encara no és massa coneguda la implicació de la part superior del cos durant la marxa15. El que
no es coneix concretament és si els pacients atàxics realitzen una major oscil·lació del tronc, si
mantenen una postura anormal del tronc o si la cinemàtica del tronc influeix en els paràmetres de
la marxa. Fan falta més estudis per al coneixement del control dels moviments de la part superior
del cos en aquests tipus de pacients per poder plantejar una correcta rehabilitació o per a
dissenyar nous materials ortopèdics per a disminuir les oscil·lacions del tronc i la millora de
l’estabilitat dinàmica.

Tractament de la marxa
L’entrenament locomotor16 es duu a terme utilitzant la cinta de marxa continua amb un
recolzament parcial del pes del cos (utilitzant un arnés). Aquest entrenament es basa en els
principis de tasca específica, permetent un augment progressiu de les demandes de control
postural, una progressió sistemàtica de la velocitat de la marxa i l’entrenament repetitiu del cicle
de la marxa.
Durant un període de 10 setmanes17 és realitza un entrenament locomotor en cinta, amb un arnés
reduint el pes corporal d’un 40% a un 20% de forma progressiva. També s’augmenten els temps
de les sessions amb la cinta de 9 a 15 minuts, es controla l’ús de les mans com a recolzament, la
velocitat i la distancia recorreguda.
També és un tractament de la marxa efectiu fer marxa de superfície. També es realitza de forma
progressiva utilitzant ajudes tècniques, com caminadors, ús de dos crosses, pas a una crossa o
bastó i posteriorment sense ajudes.
En aquest estudi de 10 setmanes, el pacient aconsegueix passar d’utilitzar una cadira de rodes
autopropulsada a poder caminar llargues distàncies amb un caminador de rodes.
No queda demostrat que sigui millor el tractament en cinta o la marxa de superfície17
Dins d’un altre estudi18 va realitzar-se una sessió de tractament durant 4 setmanes d’entrenament
intensiu de tres sessions a la setmana durant una hora cadascuna. Els exercicis que realitzaven
van ser els següents:
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-

Equilibri estàtic monopodal

-

Equilibri dinàmic pujant escales

-

Moviments corporals per a l’entrenament de la cooridnació entre tronc i extremitats

-

Entrenament d’estratègies per a les caigudes

El principi de l’entrenament motor havia de fer-se augmentant les demandes de moviments (des
d’equilibri estàtic a dinàmic, des de moviments ràpids a lents i de moviments d’una sola articulació
fins a moviments multiarticulars).
Aquest estudi va realitzar-se amb 42 pacients amb atàxia degenerativa i va millorar la severitat de
l’atàxia, la velocitat de la marxa, la freqüencia de les caigudes i les activitats de la vida diària.
Aquestes millories van ser més visibles en l’atàxia del tronc que no pas en l’ataxia de les
extremitats i els pacients amb atàxia lleu van ser els que més millories van aconseguir.

Prevenció de caigudes12
Els pacients amb atàxia cerebel·losa, pateixen caigudes bastant freqüents degut als trastorns
posturals que comporta. A mida que van patint caigudes, les coseqüencies traumàtiques degut a
aquest fet augmenten amb el nombre d’incidents i això, com també la por a caure, s’ha de tenir
molt en compte ja que a causa de les caigudes, els pacients poden accelerar la pèrdua
d’autonomia. Degut a l’alt percentatge de caigudes (en un estudi de Fonteyn et al, el 84% dels
participant van caure com a minim un cop durant l’estudi), s’ha de valorar l’opció de fer un
tractament preventiu.
Per aquest motiu, és necessari crear consicència entre totes les persones de l’entorn inmediat del
pacient (familiars, amics, cuidadors…). Les persones més properes han d’estar al corrent d’aquest
risc de caigudes, ja que probablement el seu entorn pot necessitar ser modificat ja que factors
com la discapacitat visual, trastorns intestinals i de la bufeta i el tipus de calçat entre d’altres
poden agreujar el risc de patir caigudes i per aquest motiu s’han d’abordar correctament.
Alguns elements útils per a la prevenció de les caigudes són els següents:


Aparell de teleasistència



Sistemes de detecció automàtics de caigudes (estan en fase d’investigació i
desenvolupament (I+D)
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Tractament control de tronc i equilibri
L’objectiu de treballar el control de tronc16,17 és millorar el control muscular necessari per a
estabilitzar el tronc de les forces internes i externes associades a les activitats de la vida diaria.
Una bona estabilitat de tronc és requerida per a mantenir l’equilibri i per un control eficient de les
extremitats durant la marxa. Per a una bona estabilitat de tronc necessitem força muscular,
resistència muscular i un bon control sensitivo-motor. Els músculs implicats són el recte de
l’abdomen, l’oblic extern, l’oblic intern, el transvers abdominal, els erectors de columna toràcics i
lumbars i els multifidus. Aquesta musculatura actúa com un corsé que proveeix al tronc
d’estabilitat i movilitat durant les activitats de cadenes cinètiques.
El múscul transvers de l’abdomen és el primer múscul en activar-se en els moviments de maluc. El
transvers de l’abdomen s’activa de forma tónica durant la marxa, mentre que els oblics, els
multifidus i els erectors de columna ho fan de forma fàsica.
Degut que les persones amb atàxia cerebel·losa poden presentar ataxia troncal i tenen dificultat
per a regular la força i la velocitat de contracció muscular, la rehabilitació dirigida a la estabilització
de tronc, pot millorar la coordinació de les extremitats, la marxa i l’equilibri.
L’entrenament d’estabilització de tronc és comú en pacients amb desordres musculoesqueètiques.
L’objectiu és millorar el control motor necessari per a estabilitzar el tronc en contra de les forces
externes i internes associades amb les activitats de la vida diària.

Exercicis per dur a terme tractament de tronc:
Anteversió- Retroversió de pelvis: amb el pacient en decúbit supí, i flexió de maluc i genoll
(figura 1), el pacient realitza anteversió i retroversió de pelvis.
Podem utilitzar imatges per ultrasons (ecografiia) per a valorar la contracció del transvers
de l’abdomen, comparar els dos costats i com a feedback per al pacient.
Posicions isomètriques utilitzades per a realitzar tests, que també podríem utilitzar com a
exercicis:
Resistència dels flexors de tronc (figura 1)
Resistència d’extensors de tronc (figura 2)
Altra forma de treballar el troc seria realitzant exercicis per al CORE19. El CORE ha sigut descrit
com un capsa amb els abdominals a la part anterior, els paravertebrals i glutis posteriorment, el
diafragma a la part superior i el sòl pèlvic a la part inferior. El CORE actua també com un corsé
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que actúa com una unitat que estabilitza el cos i la columna , amb o sense moviments de les
extremitats. Per cotinuar treballant el tronc, en concret el CORE, realitzaríem els següents
exercicis:
-

Curl-up (figura 3)

-

Side- Brige (figura 4)

-

Bird dog exercise (figura 5)

Realització: Manteniment de les posicions durant 8-10 segons i es realitzen 5 repeticions en cada
costat.
Exercicis per millorar equilibri20:
-

Reaccions d’equilibració: amb el pacient en decúbit supí, en un tamboret o un lloc sense
recolzament posterior (amb o sense recolzament de peus).Provoquem:
o

Reaccions d’equilibri: el pacient ha d’anar a buscar un objecte prop seu, el pacient
ha de fer mínims ajustaments al to postural per a mantenir l’equilibri. (figura 7)

o

Reaccions d’adreçament: l’objecte es troba més lluny, el pacient ha de posar el seu
pes en un costat de la pelvis. El cos necessita fer moviments per a compensar els
desplaçaments de pesos grans que porten a desequilibri. (figura 8)

o

Reaccions de recolzament: l’objecte esta molt més lluny, el pacient ha de fer canvi
de pes i posar un altre punt de recolzament per tal d’arribar a l’objecte sense caure.
(Figura 9)

Aquestes reaccions es tracten de reaccions automàtiques, però es poden realitzar de
forma voluntària si el pacient les ha perdut.
-

Manteniment en bipedestació sobre plataformes inestables.

-

Amb el pacient en bipedestació el fisioterapeuta empeny al pacient per desequilibrar-lo,
mentre el pacient ha de mantenir l’equilibri.

Tractament de la coordinació
En els diferents estudis amb els que hem treballat, no està detallat un tractament per als
problemes de coordinació, però nombren diferents exercicis.
Exercicis per a treballar la coordinació4:
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-

Moviments recíprocs de les cames i dels braços en varies postures en superfícies estables
i inestables, com pot ser la teràpia en pilota.

-

Donar cops de peus a una pilota mentre s’està assegut.

-

Entrenament de la marxa amb politges, amb dispositius d’assistència o amb ordres verbals
guiant una marxa correcta.

-

Marxa en tàndem o caminar de puntetes o talons.

-

Variar la velocitat de les activitats funcionals

-

Caminar ràpid o al trot

-

Copiar el ritme a un vídeo d’exercicis

-

Caminar en cinta

Exercicis visuals20:
Mentre treballem l’equilibri, es possible també treballar les aferències visuals. Són molt importants
a la reeducació de l’equilibri, ja que l’estabilització del camp visual és un requisit indispensable per
a l’estabilitat del cap i el tronc a l’espai.
Podem treballar:
-

Demanant que amb el cap quiet realitzi moviments oculars simples, com seguir un objecte
que es desplaça horitzontalment davant dels seus ulls.

-

Demanar al pacient que fixi la vista en un punt fix i faci moviments de cap com rotacions o
flexió i extensió.

-

També podem demanar al pacient que fixi la mirada mentre camina uns metres per davant
seu i que al mateix temps esculli una referència lateral estable al seu entorn (paret,
vorera..) i intenti mantenir una distància fixa entre el seu cos i aquesta referència,
d’aquesta manera el pacient pot autocorregir fins a un cert grau les oscil·lacions laterals
que caracteritzen la marxa atàxica.

Tractament de l’extremitat superior:
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Donat que no hem trobat cap estudi concret que treballi l’extremitat superior en l’atàxia
cerebel·losa, creiem que la fisioteràpia convencional podria ser útil.
Els principals problemes que trobem a l’extremitat superior d’un pacient amb atàxia és la
bradicinèsia21.
A l’àrea de rehabilitació de la mà20, treballar conjuntament amb el terapeuta ocupacional és molt
important. El terapeuta ocupacional s’encarregarà del treball de les diferents pinces o exercicis de
motricitat fina i el reentrenament de les activitats basiques de la vida diària.

Conclusions de la revisió bibliogràfica
Un cop feta la revisió bibliografia podem concloure que tot i que en els últims anys han augmentat
els estudis sobre l’atàxia secundaria, encara no hi ha gaires articles científics que facin referencia
a aquesta malaltia. Per aquesta raó no hem tobat cap protocol que parli d’un tractament de
fisioteràpia establert específicament per a l’atàxia cerebel·losa secundària.
Creiem que és una problemàtica prou important per a que es realitzin més estudis sobre aquests
tipus de pacients i poder tenir un protocol específic per a l’atàxia i no englobar a tots els pacients
amb accident cerebrovascular en el mateix grup, ja que tot i tenir coses en comú s’haurien de
diferenciar en alguns aspectes.
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MARC PRÀCTIC
Objectius
Objectiu principal:
o

Establir un protocol basat en l’evidència i en la nostra pràctica clínica de la
valoració, diagnòstic i tractament en fisioteràpia dirigit a l’atàxia cerebel·losa
secundària.

Objectius secundaris:
o

Conèixer les característiques de la lesió cerebel·losa secundària.

o

Mostrar el protocol d’actuació en aquest tipus de pacients.

o

Donar a conèixer la importància de la fisioteràpia en el tractament d’una malaltia
cerebel·losa.

Persones a qui afecta
Persones que han de realitzar les actuacions
Aquest protocol serà aplicat per fisioterapeutes dins d’un equip multidisciplinari (neuròleg,
logopeda, terapeuta ocupacional…).
Persones sobre les què s’han de realitzar les actuacions
El protocol s’aplicarà a persones que pateixin patologia cerebel·losa secundària aguda o crònica
en l’edat adulta.

Actuacions diagnòstiques del protocol
La seqüència d’avaluació que realitzarem per a l’exploració neurlògica serà:
1. Anamnesi
2. Observació
3. Registre de símptomes del pacient (registre subjectiu, ens els proporciona el pacient)
4. Registre de signes del pacient: exploració neurològica.
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Anamnesi personal22:


Nom, edat, sexe i domicili



Activitat laboral



Dominància motriu (Esquerrà-Dretà)



Antecedents personals



Antecedents familiars



Medicació actual



Hàbits de nutrició i eliminació



Hàbits tòxics



Hàbits de son



Estat patològic actual



Estat emocional

Anamnesi social:


Amb qui viu?



L’han d’ajudar a les AVD?



Ha hagut de deixar de treballar?

Limitacions en l’activitat: valorarem les dificultats que una persona presenta durant la realització
de les activitats quotidianes de la vida diària.
Restriccions en la participació: valorem els problemes que una persona pot patir a l’hora de
realitzar actes en l’àmbit social

Observació:


Observació de l’aspecte general del pacient



Observació de la marxa (amb o sense ajudes tècniques)
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Observació de l’actitud postural (asimetries corporals i/o facials)



Observació de les proves complementàries



Observació de la presència o no del tremolor d’intenció



Observació de la dinàmica (marxa, desvestir-se)



Observació de la parla

Exploració:


Palpació de l’estat de la pell (hidratació, temperatura…)



Palpació del to muscular



Exploració dels reflexes osteotendinosos



Exploració de la dismetria



Exploració de la diadococinèsia

Valoració:


Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA)



Trunk Control Test (TCT)



Escala de Berg



6 Meters Walking Test



Timed up and go test



Abilhand Questionaire

Procediments de cada actuació diagnòstica


Anamnesi:

El primer a realitzar és l’anamnesi. Estructurarem aquesta en dues parts, l’anamnesi personal i
l’anamnesi social. Dins de l’anamnesi personal anotarem les dades personals i la seva professió.
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L’activitat laboral és important per a saber quina activitat ha portat el pacient fins al moment previ
a la lesió i quines limitacions li ha produït aquesta en la seva rutina diària. Serà important, també,
conèixer els diferents antecedents personals i familiars per a saber el seu historial mèdic anterior.
Centrant-nos en la patologia actual, és important conèixer la medicació que té prescrita actualment
per a identificar possibles efectes secundaris i per a escollir el millor moment per al tractament.
S’ha de preguntar també sobre els hàbits de nutrició, els hàbits tòxics, de son i els hàbits
d’excreció.
Finalment, dins de l’anamnesi social haurem de realitzar preguntes encaminades a conèixer amb
quantes persones viu a casa, el grau d’ajuda que necessita per a la realització de les AVD i si ha
hagut de deixar de treballar degut a la lesió. Dins d’aquesta anamnesi social estarem valorant les
limitacions en l’activitat i la restricció en la participació.



Observació:

Observarem l’aspecte general del pacient. En el cas que estigui en ingrés hospitalari, observarem
la seva postura dins del llit i tots els moviments que és capaç de fer tan activa com passivament.
En els pacients que acudeixen a la nostra consulta, creiem que és important observar com es
desplaça: en cadira de rodes, caminant sense ajudes o bé caminant però utilitzant ajudes
tècniques, també és important observar l’actitud postural i les possibles asimetries tan corporals
com facials.
També observarem les proves complementàries per a saber concretament quina àrea del cerebel
està danyada.
En aquest punt també observarem la presència o no de tremolor d’intenció.
Un cop observats aspectes més generals, passarem a valorar la dinàmica del pacient observant
quins recursos utilitza per a desvestir-se (punts de suport, ajuda amb les extremitats superiors i/o
inferiors…).
Durant l’observació, també, analitzarem la marxa de manera visual desglossant cadascuna de les
fases d’aquesta.
Un altre aspecte a observar és la parla, si presenta dificultats i de quin tipus.



Exploració:

Dins de l’exploració inclourem la palpació de l’estat cutani, la palpació del to muscular i
explorarem, també els reflexes tendinosos.
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o

Palpació de l’estat de la pell: comprovarem mitjançant la palpació la temperatura de la
pell, la hidratació i la seva temperatura així com la coloració. És útil conèixer l’estat
cutani ja que en cas de pacients enllitats o en cadira de rodes la prevenció de les
úlceres per pressió és molt important.

o

Palpació del to muscular: realitzarem moviments passius de diferents articulacions i
valorarem el grau de resistència a aquest moviment.

o

Exploració dels reflexes tendinosos: explorarem reflexes osteotendinosos mitjançant la
percussió sobre el tendó de diferents músculs. Sempre haurà de ser una exploració
bilateral.

o

Exploració de la dismetria: la dismetria l’explorem mitjançant les proves de dit-nas i
taló-genoll.

o

Exploració de la diadococinèsia: la diadococinèsia l’explorarem demanant-li al pacient
que realitzi moviments repetitius, alterns i ràpids de prono-supinació de l’avantbraç.

Valoració:

A la valoració el que farem és passar diferents escales de valoració basades en l’evidència,
d’aquesta manera obtindrem dades objectives i podrem valorar quin és l’estat del pacient en aquell
moment.
Com a escala específica de l’atàxia escollirem SARA23 (Scale for the Assesment and Rating
Ataxia), ja que els diferents articles de la recerca bibliogràfica ens parlen de que aquesta escala és
la més utilitzada i validada per a la valoració d’atàxies de diferents etiologies. A més a més es pot
passar de manera ràpida i fàcil i té bones qualitats metodològiques. La SARA ha estat àmpliament
utilitzada com a eina per a avaluar la gravetat i l’eficàcia del tractament de l’atàxia cerebel·losa.
Per a la valoració del control de tronc realitzarem el TCT que valora 4 aspectes d’aquest com és el
traspàs de pes a ambdós costats, el manteniment de l’equilibri en sedestació i el pas de DS a
sedestació.
Degut a que una de les característiques de l’atàxia cerebel·losa és el dèficit d’equilibri, també
creiem important passar l’escala BBS (Berg Balance Scale).

En un pacient amb atàxia cerebel·losa, també és molt important realitzar la valoració de la marxa.
Per a dur-ho a terme passarem el 6MWT i el Timed up and go test. Pel que fa a la primera, valora
la distància que pot caminar el pacient durant un temps de 6 minuts. Per altra banda, el Timed up
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and go test valora el temps que triga el pacient en aixecar-se de la cadira, caminar 3 metres,
donar-se la volta i tornar a la posició de sedestació.
Finalment, per a valorar l’habilitat en la realització d’activitats de la vida diària amb les extremitats
superiors utilitzarem l’Abilhand Questionaire. Aquest qüestionari valora 23 activitats bimanuals. En
aquest cas no es demana que el pacient realitzi les activitats, sinó que ha de pensar quanta ajuda
necessitaria per a realitzar cadascuna d’aquestes activitats. Així doncs, cadascun dels ítems es
valorarà com a impossible de realitzar, difícil de realitzar o fàcilment realitzable.

Resultats previsibles / Valoració diagnòstica final
Basant-nos en els resultats de l’escala SARA, farem dos tipus de classificacions de pacients,
segons el grau de dependència en les AVD i segons el tipus de marxa.

AVD:


Dependència total: 26,50 punts



Dependència severa: 16,25 punts



Dependència màxima: 12,29 punts



Dependència moderada: 10,00 punts



Dependència mínima: 3,68 punts

Marxa:


Marxa independent: <8



Marxa amb bastó: < 11,5



Marxa amb caminador: <12,25

Classifiquem en dos apartats diferents, ja que el tipus de marxa no implica tenir o no
dependència en les AVD.
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Propostes d’abordatge terapèutic
Proposta d’abordatge terapèutic per a un pacient que presenta una dependència total o
severa.
Primeres mesures:
Farem mobilitzacions passives simples, per afavorir la circulació, evitar rigideses dels teixits i
mantenir el rang articular i prevenir l’aparició d’úlceres per pressió.
Farem treball visceral per tal d’afavorir el ritme intestinal.
Treball respiratori, per tal de que no hi hagin complicacions per acumulació de mocs, com podrien
ser infeccions.


Retroversió i anteversió activa de la pelvis: El pacient en DS al llit farà retroversió i
anteversió de la pelvis. 3 sèries x 10 repeticions. Podem guiar al pacient amb les nostres
mans per ensenyar-li a fer el moviment. Treball de tronc.



Treball de tronc: Figura 1, 3 i 4.



Transferències: Practicarem a cada sessió varies vegades fins que el pacient aprengui a
fer-los. Practicarem el pas de DS a DL o DP o inversa i el pas de DS a sedestació. Treball
de coordinació i tronc.



Redreçament postural: amb el pacient assegut a la llitera, fem que agafi un objecte que
nosaltres li donem. L’anem allunyant per tal de que el pacient hagi de fer un canvi de pes i
redreçar el tronc per arribar a agafar l’objecte sense caure. Farem 3 sèries x 10
repeticions. Farem aquest exercici quan el pacient sigui capaç de mantenir-se en
sedestació sense recolzament. Treball d’equilibri i tronc.



Jocs amb pilotes: passar una pilota al fisioterapeuta o canviar-la de mans. Podríem
treballar durant 5-10 minuts. Treball d’estabilitat proximal i coordinació.



Treball visceral: segons la nostra experiència ajuda a millorar el control de tronc i equilibri.

Proposta d’abordatge terapèutic per a un pacient que presenta una dependència màxima.


Exercicis CORE antigravitatoris 3 sèries x 10 repeticions. Figura 3 i 4.



Treball de transferències. En aquest estadi practicarem sobretot el pas de SD a BP i a la
inversa. Facilitarem amb les nostres mans el moviment a partir dels punts claus centrals.
Repetirem varies vegades a cada sessió.
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Treball de redreçament postural en BP. Com a l’apartat anterior, farem que el pacient agafi
objectes de diferents posicions fent que el pacient traslladi el pes i faci un redreçament
postural. Farem 3 sèries x 10 repeticions. Treball d’equilibri i tronc.



Treball redreçament postural i equilibri. En aquest cas el pacient estarà en SD assegut en
una superfície inestable. També farem que agafi objectes amb la finalitat que traslladi el
seu pes, readressi el tronc i mantingui l’equilibri. Farem 3 sèries x 10 repeticions. Treball
d’equilibri i tronc.



Per a treballar el redreçament postural i l’equilibri d’una manera menys conscient, podem
realitzar l’exercici en BP agafant objectes en posicions diferents, però afegirem la dificultat
de la doble tasca. El pacient haurà de resoldre exercicis de càlcul o altres a la vegades que
realitza l’exercici.



Treball visceral: segons la nostra experiència ajuda a millorar el control de tronc i equilibri.

Proposta d’abordatge terapèutic per a un pacient que presenta una dependència moderada
o mínima.


Exercicis CORE antigravitatoris 3 sèries x 10 repeticions. Figures 2, 3, 4 i 5



Fer les AVD a diferents velocitats. Treball de la coordinació



Treball de redreçament postural en BP. Farem que el pacient agafi objectes de diferents
posicions fent que el pacient traslladi el pes i faci un redreçament postural. Si volem
augmentar la dificultat, reduirem la base de sustentació (per exemple, que el pacient posi
els peus junts). Farem 3 sèries x 10 repeticions. Treball d’equilibri i tronc.



Un cop que el pacient realitzi l’exercici anterior correctament, podrem augmentar la
dificultat reduint la base de sustentació a un recolzament monopodal.



Treball visceral: segons la nostra experiència ajuda a millorar el control de tronc i equilibri.

Tractament de la marxa
Pacient que fa la marxa amb caminador
Per tal de que la marxa del pacient evolucioni, les ajudes tècniques hauran d’anar canviant segons
la millora del pacient, doncs proposarem una seqüència segons la evolució. començant per un
caminador sense rodes, continuem amb un caminador amb dos rodes davanteres, seguim amb un
caminador de 4 rodes i finalitzem amb les crosses o bastons, primer 2 i després només 1.
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Marxa en cinta rodant amb arnès per reduir el pes del cos. Treballarem la coordinació dels
moviments de la marxa i progressivament augmentarem el pes i la velocitat. 2 sessions de
10 minuts, amb descans.



Marxa en barres paral·leles posant obstacles, per tal de que el pacient hagi d’exagerar la
triple flexió de les EEII.



Facilitació de la marxa realitzada pel fisioterapeuta, sense ajudes tècniques.

Pacient que fa la marxa amb bastó
Donat que el pacient amb atàxia presenta tremolor, aconsellem que el bastó sigui de 3 o 4 potes,
per tal de tenir més estabilitat.


Marxa en cinta rodant amb arnès per reduir el pes del cos, en aquesta fase de la
recuperació el pes tot y que serà parcial, l’augmentarem respecte a l’anterior fase.
Treballarem la coordinació dels moviments de la marxa i progressivament augmentarem el
pes i la velocitat. 2 sessions de 15 minuts, amb descans.



Facilitació de la marxa realitzada pel fisioterapeuta, sense ajudes tècniques.



Dur a terme diferents circuits amb canvis de direcció y velocitat.



Treball de doble tasca: mentre el pacient esta caminant, podem anar preguntant-li coses
que li requereixin una concentració, com per exemple un càlcul senzill.

Pacient amb una marxa independent


Marxa en tàndem, de talons, de puntes.



Marxa en cinta, canviant la velocitat



Marxa amb diferents velocitats



Marxa amb els ulls tancats



Marxa resistida.



Combinar amb doble tasca
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Podem treballar diferents exercicis cada sessió, i combinar-los. El temps de treball dependrà
de l’estat del pacient però creiem que és un apartat important, així que podríem dedicar-li mitja
sessió.

Diagrama de flux
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Discussió i conclusions
L’atàxia cerebel·losa és un grup de condicions heterogènies causades per factors genètics o
desordres cerebel·losos adquirits. Aquests desordres cerebel·losos adquirits poden ser
causats per ictus, TCE o malformacions vasculars que acabaran produint una hemorràgia.
Dins de la nostra recerca, ens hem centrat més en els ictus cerebel·losos, que aquests
suposen el 2-3% dels ACV que són enregistrats cada any.
Per al tractament de les seqüeles no hi ha masses estudis concrets, sinó que la majoria es
centren en els ictus de l’encèfal ja que són els més nombrosos.
Creiem que s’haurien de fer més estudis sobre l’atàxia. Tot i que els estudis que hi ha són
recents, no son suficients i no hem trobat cap protocol establert. Hem creat el nostre protocol,
però tampoc hem pogut aplicar-ho a una persona amb atàxia secundària, ja que la persona
que coneixem pateix Atàxia de Friedreich, un tipus d’atàxia genètica i degenerativa.

Previsió de translació de les conclusions a la pràctica clínica
El protocol d’actuació que hem realitzat, podria aplicar-se a la pràctica clínica a pacients adults,
tant homes com dones i que només presentin patologia cerebel·losa secundària i no tinguin
associades altres lesions a l’encèfal ni altres problemes ortopèdics o de l’aparell locomotor.
En qualsevol cas s’haurà de fer una correcta valoració prèvia de cada pacient per a aplicar el
protocol d’actuació individualitzat en cadascun dels diferents casos que puguin presentar-se.
S’haurà de tenir en compte el grau de limitació en les activitats i la restricció en la participació així
com les dificultats presents durant la marxa.

Previsió de reelaboració del protocol d’actuació
Preveiem que s’hauria de realitzar una actualització del marc teòric i una reanàlisi del marc
pràctic cada 4 anys tot i que seria bo que s’anessin actualitzant els coneixements més sovint a
mida que es vagin publicant nous articles.
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IL·LUSTRACIONS, TAULES I GRÀFICS

Figura 1:
Pacient fa flexió de tronc.
3 sèries x 10 repeticions.

Figura 2:
El pacient fa el pont sobre un dels costats i en aquest cas les cames estan recolzades.
Mantenir la posició 6 segons: 3 sèries x 10 repeticions.

Figura 3: Curl Up
Flexió suau de tronc amb una de les cames flexionada i l’altra estirada.
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Mantenir la posició 6 segons: 3 sèries x 10 repeticions.

Figura 4: Side Brige:
En aquest cas, semblant a la figura 2, però aquí el pacient ha d’aixecar tot el tronc de les cames i
la llitera.
Mantenir la posició 6 segons: 3 sèries x 10 repeticions.

Figura 5: Bird-dog exercise
El pacient està a a quatre potes i ha d’aixecar una cama i un braç oposats.
Mantenir la posició 6 segons: 3 sèries x 10 repeticions.
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Índex d’abreviatures:
ACV: accident cerebrovascular
AICA: artèria cerebel·losa anteroinferior
AVD: activitats de la vida diària
BBS: Balance Berg Scale
BP: bipedestació
DL: decúbit lateral
DS: decúbit supí
DP: decúbit pron
EDSS: Expanded disability Status Scale
FES: Falls efficacy Scale
ICARS: International Cooperative Ataxia Rating Scale
I+D: investigació + desenvolupament
OLST: recolzament monopodal
PICA: artèria cerebel·losa posteroinferior
SARA: Scale for the assessment and rating of ataxia
SCA: artèria cerebel·losa superior
SOLEC: recolzament monopodal amb els ulls tancats
SVV: desviacions subjectives de la vertical ipsilesional i contralesional
TBI: traumatic brain injury
TCE: traumatisme cranioencefàlic
TCT: trunk control test
TUG: Timed up and go test
6MWT: 6 minuts walking test
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