Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Multidisciplinární péče se zaměřením na poruchy řeči a polykání poskytovaná
pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou
Multidisciplinary care with the focus on speech and swallowing disorders
provided to patients with amyotrophic lateral sclerosis
Bc. Adéla Černá

Vedoucí práce:

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Odborný konzultant: Mgr. Eva Baborová
Studijní program:

Speciální pedagogika (N7506)

Studijní obor:

N SPPG (7506T002)

2020

Odevzdáním této diplomové práce na téma Multidisciplinární péče se zaměřením na poruchy
řeči a polykání poskytovaná pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou potvrzuji, že
jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce a odborného konzultanta samostatně za
použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita
k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze dne 22. 7. 2020

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní doc. PaedDr. Jiřině Klenkové, Ph.D., za její
vstřícnost a odborné vedení mé diplomové práce. Mé srdečné poděkování patří
Mgr. Evě Baborové, jež byla mým odborným konzultantem a bez níž by tato práce nemohla
vzniknout, za její cenné rady, podněty, odborné připomínky a především za velkou trpělivost
a ochotu, kterou mi projevila. Poděkování patří také pacientům, již se ochotně účastnili
výzkumného šetření. V neposlední řadě bych ráda poděkovala svým blízkým, kteří mi byli
po celou dobu studia oporou.

ABSTRAKT
Diplomová práce je zaměřena na problematiku získané dysartrické poruchy a poruchy
polykání při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou a na multidisciplinární péči
poskytovanou pacientům s tímto onemocněním. Teoretická část práce je rozdělena na tři
kapitoly. Úvodní kapitola představuje souhrn současných poznatků o amyotrofické laterální
skleróze (ALS). Následující dvě kapitoly se věnují dysartrii a dysfagii a jejich specifikům
při ALS. Praktickou část diplomové práce představuje čtvrtá kapitola obsahující výzkumné
šetření zaměřené na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s ALS. Primárním
cílem výzkumného šetření závěrečné práce je zhodnocení této multidisciplinární péče
poskytované dvěma vybraným pacientům s ALS se zaměřením na poruchy řeči a polykání.
Vedlejší cíle výzkumného šetření se týkají zhodnocení rozsahu získané dysartrické poruchy
a poruchy polykání u těchto pacientů, poskytnutí uceleného přehledu o průběhu a obsahu
poskytované péče a shromáždění informací pro vytvoření informačního materiálu pro
pacienty s ALS a pečující osoby. Výzkumným přístupem pro dosažení stanovených cílů
výzkumného šetření je tvorba kazuistik s využitím kvalitativních metod sběru dat, jimiž je
strukturovaný rozhovor pro vyplnění anamnestického dotazníku, vyšetření dysartrie
a dysfagie a analýza lékařské dokumentace.

KLÍČOVÁ SLOVA
amyotrofická laterální skleróza, onemocnění motorického neuronu, dysartrie, dysfagie,
multidisciplinární péče, ALS

ABSTRACT
The diploma thesis is focused on the issue of acquired dysarthric and swallowing disorders
in amyotrophic lateral sclerosis and on multidisciplinary care provided to patients with this
disease. Theoretical part of the thesis is divided into three chapters. The introductory chapter
presents a summary of current knowledge about amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The
following two chapters are dedicated to dysarthria and dysphagia and their specifics in ALS.
The practical part of the diploma thesis is represented by the fourth chapter which
incorporates a research survey focused on multidisciplinary care provided to patients with
ALS. The primary aim of the research is to evaluate the multidisciplinary care provided to
two selected patients with ALS with a focus on speech and swallowing disorders. The
secondary objectives of the research relate to the evaluation of the extent of acquired
dysarthric and swallowing disorders of these patients, providing a comprehensive overview
of the course and content of the provided care and gathering information to create
information brochure for patients with ALS and caregivers. The research approach to
achieve the determined objectives of the research survey is creation of case studies using
qualitative methods of data collection, which is a structured interview to complete an
anamnestic questionnaire, examination of dysarthria and dysphagia and analysis of medical
documentation.

KEYWORDS
amyotrophic lateral sclerosis, motor neuron disease, dysarthria, dysphagia, multidisciplinary
care, ALS

Seznam použitých zkratek
AAK

alternativní a augmentativní komunikace

ADL

všední denní činnosti

ALS

amyotrofická laterální skleróza

CNS

centrální nervový systém

CT

výpočetní tomografie

DP

dysartrický profil

DX

dysartrický index

EMG

elektromyografické vyšetření

fALS

dědičná forma amyotrofické laterální sklerózy

FEES

flexibilní endoskopické vyšetření polykacího aktu

FTLD–MND

onemocnění motorického neuronu s frontotemporální lobární
demencí

k.l.

kontrastní látka

MIP

maximální nádechový ústní tlak

MEP

maximální výdechový ústní tlak

MKN-10

mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených
zdravotních problémů

MND

onemocnění motorického neuronu

MRI

zobrazení pomocí magnetické rezonance

m.

musculus

n.

nervus

NIV

neinvazivní plicní ventilace

NKS

narušená komunikační schopnost

NOD

neurogenní orofaryngeální dysfagie

ORL

otorhinolaryngologie

PBP

progresivní bulbární paralýza

PEG

perkutánní endoskopická gastrostomie

PLS

primární laterální skleróza

PNS

periferní nervový systém

PSA

progresivní svalová atrofie

RTG

zobrazení pomocí rentgenového záření

sALS

sporadická forma amyotrofické laterální sklerózy

VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VFSS

videofluoroskopické vyšetření polykacího aktu
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Úvod
V životě člověka je důležitý pohyb. Vůlí ovladatelné svalstvo a správná činnost
nervové soustavy nám umožňuje pohyb provádět cíleně k dosažení potřebných záměrů.
Kromě pohybu velkých svalových skupin je však na správné funkci tohoto svalstva závislá
také schopnost řečové komunikace, polykání a dýchání. V průběhu života jedince, zejména
pak ve věku 40–70 let, může z ne zcela známých příčin dojít k narušení nervového systému
a postupné ztrátě schopnosti toto svalstvo ovládat. Takto vzniklé onemocnění s nepříznivou
prognózou a postupnou progresí nese název amyotrofická laterální skleróza.
Pro zachování co nejvyšší možné úrovně kvality života pacientů s tímto
onemocněním je důležitá péče poskytovaná mnohými odborníky. Jelikož je spektrum
uplatnění absolventů oboru speciální pedagogika velmi široké, nelze vyloučit, že se
v průběhu své praxe s pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou setkají. Pro zmíněnou
progredující symptomatiku v oblasti řeči, polykání a dýchání je však nezbytnou součástí
multidisciplinární péče o pacienta logopedická intervence.
Předkládaná závěrečná práce je proto zaměřená na problematiku získané dysartrické
poruchy a poruchy polykání při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou a na
multidisciplinární péči poskytovanou pacientům, jež je, pro rozsáhlou symptomatiku tohoto
onemocnění, klíčová. Ke zvolení tématu došlo v návaznosti na absolvování logopedické
praxe při neurologickém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Teoretická část diplomové práce je dělena na tři kapitoly. Jejím cílem je představení
současných teoretických poznatků v oblasti poruch řečové komunikace (dysartrie)
a polykání (dysfagie) při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou na základě analýzy
dostupných literárních a elektronických zdrojů. Tato část práce je uvedena kapitolou
poskytující komplexní přehled současných poznatků o amyotrofické laterální skleróze,
týkajících se pravděpodobné etiopatogeneze onemocnění, klinických projevů, problematiky
stanovení diagnózy, možností terapeutického ovlivňování symptomů a prognózy
onemocnění. V rámci druhé kapitoly, věnované získané dysartrii, je kladen důraz především
na typy získané dysartrické poruchy, jejichž symptomy se projevují při amyotrofické
laterální skleróze, diagnostický proces a specifika v oblasti terapie. Třetí kapitola, jež
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uzavírá teoretickou část práce, uvádí příčiny vzniku dysfagie, možné projevy narušení
jednotlivých fází polykacího aktu při amyotrofické laterální skleróze, diagnostické metody,
kompenzační a terapeutické techniky užívané při terapii poruch polykání a také techniky
výživy při vyloučení perorální výživy pacienta.
Praktická část diplomové práce představuje výzkumné šetření zaměřené na
multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou.
Hlavním cílem tohoto šetření je zhodnocení multidisciplinární péče se zaměřením na
poruchy řeči a polykání poskytované dvěma vybraným pacientům s daným onemocněním.
Vedlejší cíle výzkumného šetření spočívají v poskytnutí uceleného přehledu o průběhu
a obsahu poskytované péče, zhodnocení rozsahu získané dysartrické poruchy a poruchy
polykání u těchto pacientů, a shromáždění informací pro vytvoření informačního materiálu
pro pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou a pečující osoby. Výzkumným přístupem
pro dosažení stanovených cílů je tvorba kazuistik s využitím kvalitativních metod sběru dat.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1 Amyotrofická laterální skleróza
Amyotrofická laterální skleróza (ALS; Lou Gehrigova choroba, Charcotova choroba,
nemoc motorického neuronu) je fatální progresivní neurodegenerativní onemocnění, které
postihuje nervový systém ovládající vůlí ovladatelné svalstvo a vede ke ztrátě schopnosti
řečové komunikace, dýchání, polykání a volního pohybu (The ALS Society od Canada,
2017).

1.1 Terminologické vymezení
Předponou „a“ je definována nepřítomnost, „myo“ je termínem označující sval
a „trofická“ značí zajišťování výživy. Pojem „laterální“ definuje stranu umístění
motorických nervových buněk ve vztahu k páteři a „skleróza“ je termín pro tuhnutí či
zjizvení tkáně. Termín amyotrofická laterální skleróza tedy značí degeneraci motorických
neuronů umístěných laterálně od páteře, pro kterou dochází ke ztrátě výživy svalů, které
postupně tuhnou a ztrácí svou funkci (McCarthy, 2012).
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(MKN-10) řadí amyotrofickou laterální sklerózu v rámci nemocí nervové soustavy
(G00-G99) mezi systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
(G10-G14), konkrétně míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy (G12), jako jednu
z nemocí motorického neuronu (G12.2). Kromě amyotrofické laterální sklerózy jsou zde pod
tímto označením uvedeny familiární onemocnění motorického neuronu, progresivní
bulbární obrna, progresivní spinální svalová atrofie a primární laterální skleróza (MKN-10,
2018).
1.1.1 Onemocnění motorického neuronu
Onemocnění motorického neuronu (Motor neurone disease, MND) je zastřešující
pojem pro skupinu nemocí, pro kterou je charakteristická destrukce motorických nervových
buněk (motoneuronů) v mozkové kůře, mozkovém kmeni či páteřní míše (Kulišťák, 2017).
Zejména pro správné určení diagnózy, a rozlišení těchto nemocí, je z neurologického
hlediska důležité určit, zda je poškozen centrální (horní) či periferní (dolní) motoneuron.
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Pokud je narušen centrální motoneuron, tedy neurony kortikospinální dráhy
(vedoucí z mozkové kůry do předních rohů míšních) či neurony kortikobulbární dráhy
(vedoucí z mozkové kůry do jader v mozkovém kmeni), dochází ke spastické obrně. Při
lézi v oblasti kortikospinálního traktu vykazují svaly zvýšený tonus (hypertonus)
a v důsledku spasticity také

zvýšenou výbavnost napínacího

svalového reflexu

(hyperreflexii). Při zasažení kortikobulbárního traktu se spasticita projevuje u svalů
podílejících se na realizaci řeči zejména zpomalením, sníženou flexibilitou a omezením
rozsahu pohybu těchto svalů. Porucha bývá spíše difúzního charakteru a postihuje tak více
svalových skupin (Love, Webb, 2009).
Periferní motoneuron je lokalizován v oblasti předních rohů míšních a jeho axony
inervují hlavové a míšní nervy. Projevem léze periferního motoneuronu je chabá obrna.
V důsledku přerušení trofických vlivů předních rohů míšních dochází ke svalové atrofii,
a tím i úbytku svalové hmoty a snížení svalového tonu (hypotonii až atonii). Projevem
přerušení nervových impulzů na svaly (denervace) jsou fibrilace (spontánní kontrakce
jednotlivého svalového vlákna, zřetelné z EMG) a fascikulace (spontánní kontrakce skupin
svalových vláken, patrné při klinickém vyšetření). Přerušen bývá i příslušný reflexní oblouk,
což vede k zeslabení reflexní odpovědi (hyporeflexii až areflexii). Při poruše periferního
motoneuronu velmi záleží na lokalizaci léze, jelikož porucha hybnosti odpovídá příslušné
inervační oblasti (Ambler, 2011; Love, Webb, 2009).
Nejobvyklejší formou MND je klasická ALS. Nemoc motorického neuronu
(v jednotném čísle) proto bývá v některých pramenech (zejména v anglosaských zemích)
uvedena jako synonymum pro ALS (s označením ALS/MND) a níže uvedené formy MND
jako její podtypy (Kulišťák, 2017). Pro potřeby této práce bude termínem ALS označována
výhradně klasická forma amyotrofické laterální sklerózy. Onemocnění je charakteristické
pro úbytek jak centrálního, tak periferního motoneuronu a postihuje 65–70 % osob s MND
(Ambler, 2011).
Progresivní bulbární paralýza (PBP) je způsobena dominantní či výhradní
poruchou periferního motoneuronu s narušením inervace bulbárních svalů, jež vede ke
vzniku dysartrie a dysfagie. Variantou tohoto onemocnění je pseudobulbární paralýza
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s oboustrannou lézí kortikobulbární dráhy (centrálního motoneuronu), charakteristická pro
přítomnost spontánního smíchu či pláče (Vlčková, 2016; Ambler, 2011).
U progresivní (spinální) svalové atrofie (PSA) je neurodegenerativní proces
lokalizován především v páteřní míše, případně mozkovém kmeni. Denervace periferního
motoneuronu vede k atrofii končetinových, trupových a zřídka i bulbárních svalů (Ambler,
2011).
Primární laterální skleróza (PLS) je velmi vzácným onemocněním s lézí pouze
centrálního motoneuronu, jež plíživě vede k výrazné spastické paraparéze dolních končetin,
dysartrii a dysfagii. Klinická diagnóza bývá stanovena až po vyloučení jiných možných
příčin postižení tzv. per exclusionem (Ehler, 2016; Štětkářová, Matěj, Ehler, 2018).
FTLD–MND (frontotemporal lobar dementia – motor neuron disease) je
onemocnění motorického neuronu s frontotemporální lobární demencí, jehož manifestace je
dána přítomností ubikvitinových inkluzí v motorických neuronech. Jedná se o tzv. ALS plus
syndromy, které jsou charakteristické pro přítomnost poruch chování, kognitivní dysfunkce
a postižení exekutivních funkcí. Přestože se dlouhý čas předpokládalo, že ALS neovlivňuje
kognitivní funkce, v posledních letech četnost této diagnózy stoupá (Štětkářová, Matěj,
Ehler, 2018; The ALS Society of Canada, 2017).

1.2 Etiologie a patogeneze ALS
Ačkoli byla nemoc poprvé popsána již v roce 1874, nebylo dosud plně objasněno,
z jaké hlavní příčiny k degeneraci motoneuronů dochází a etiopatogeneze tohoto
onemocnění je doposud ve formě hypotéz. Existují dvě základní formy ALS, které dokazují
rozličnost etiologie, avšak jejich klinické projevy se nikterak neliší.
V deseti procentech ALS hovoříme o tzv. familiární formě onemocnění (fALS),
kdy se ALS u pacienta objevuje v rodinné anamnéze. Kulišťák (2017) uvádí, že veškeré
výzkumy fALS prokazují autozomálně dominantní dědičnost genetické mutace. V současné
době je známo více než 29 specifických genetických mutací, jež mohou vést k rozvoji ALS.
Nejčastěji se jedná o mutaci genu C9orf72 (30–40 % fALS), dále SOD1 (20 % fALS) či
TARDBP a FUS (5 % fALS) (ALS Therapy Development Institute, 2020).

13

Zbývajících devadesát procent případů představuje tzv. sporadickou formu
onemocnění (sALS). Ačkoli se v rodinné anamnéze těchto pacientů ALS neobjevuje,
v nízkém procentu dochází ke sporadické mutaci výše zmíněných genů i v této formě a jedná
se tak o mutaci de novo. Řada těchto mutací u pacientů vede ke snížení resistence vůči
uvedeným patogenetickým mechanismům (Kulišťák, 2017). Vlčková (2016, s.363) uvádí,
že akcentovaná neurodegenerace motoneuronů je zřejmě „podmíněna souhrou či návazným
působením řady různých mechanizmů, mezi něž patří např. oxidativní stres, toxické působení
excitačních
metabolizmu,

aminokyselin

(zejména

dysfunkce mitochondrií

glutamátu),

poruchy

a neurofilament,

homeostázy

kalciového

porucha axoplazmatického

transportu, působení prozánětlivých cytokinů atd.“ Jinými slovy je na vině „řetězec
následných dějů, na jehož konci je programově řízená smrt buňky v selektivních
subpopulacích neuronů“ (Štětkářová, Matěj, Ehler, 2018, s. 547), jenž je navzdory četným
výzkumům stále ve formě hypotéz.

1.3

Klinické projevy ALS
ALS je onemocnění projevující se řadou symptomů, jejichž manifestace závisí na

lokalizaci léze. Jelikož ALS postihuje centrální i periferní motoneuron, dochází později ke
kombinaci projevů jejich porušení. Začátek onemocnění však bývá fokální a postihuje
tak nejprve specifické skupiny svalů. Rozlišujeme tedy končetinový, bulbární a respirační
typ začátku onemocnění (Ambler, 2006).
Končetinový začátek, jak již název napovídá, postihuje asymetricky nejprve svaly
horní (50–60 % případů) či dolní (25–30 % případů) končetiny. Jedná se o nejčastější typ
začátku onemocnění. Porucha hybnosti končetin se projevuje distálně, tedy vzdáleně od
středu těla. Prvotními příznaky mohou být u dolních končetin problémy s chůzí, jako ztráta
rovnováhy, klopýtání či zakopávání a často bývá oslabena dorzální flexe, vedoucí
k peroneální chůzi. u horních končetin se zpočátku objevují obtíže s prováděním rutinních
úkolů, jako psaní či zapínání oblečení v důsledku svalových křečí, úbytku svalové hmoty
a snížené obratnosti prstů horních končetin (Greenwood, 2020b; Ambler, 2006).
Bulbární začátek onemocnění se projevuje ve 20–30 % případů, zejména u žen
a pacientů ve starším věku. Primárně jsou zasaženy svaly potřebné k mluvení, polykání
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a dýchání. Prvním příznakem obvykle bývá dysartrie, kdy se v důsledku atrofií a svalových
spasmů řeč stává obtížněji srozumitelnou, dochází ke zhoršení artikulace a změnám
v hlasových či řečových vzorcích. Později bývají patrné obtíže při žvýkání a polykání
progredující v dysfagii a sialorrheu, tedy excesivní slinění v důsledku poruchy polykání slin.
Objevuje se masivní reflexní kašel, jenž pacienta velmi vyčerpává a postupné ochabování
svalů oslabuje obranný reflex, což ohrožuje průchodnost dýchacích cest. u většiny pacientů
se do 1–2 let od začátku bulbárních symptomů rozvine i postižení končetin a celková
progrese bývá oproti končetinovému začátku rychlejší (The ALS Society of Canada, 2020;
Greenwood, 2020b; Vlčková 2016).
Ve vzácných případech (1–2 %) jsou jako první zasaženy respirační svaly. Hovoříme
tak o respiračním začátku onemocnění, pro který je příznačná dyspnoe či poruchy spánku,
zvýšená ospalost, únava a ranní bolesti hlavy, pramenící z noční hypoventilace.
V ojedinělých případech dochází i k výrazné respirační insuficienci, ačkoli typické
symptomy ALS v začátcích nemusí být patrné (Ambler, 2006).
V začátcích onemocnění bývají projevy mírné, a tudíž i hůře patrné. S postupnou
progresí onemocnění však stále více dominují a výrazně narušují kvalitu života pacienta.
Ačkoli, jak již bylo řečeno, se klinické projevy u jednotlivých pacientů různí v závislosti na
lokalizaci léze, můžeme u většiny pozorovat ty, které lze považovat za obvyklé.
V oblasti pohybu se zřetelně projevuje smíšená spasticko-chabá paréza (v důsledku
současného postižení centrálního i periferního motoneuronu). Postižení centrálního
motoneuronu odpovídá za spasticitu, zatímco zasažení periferního motoneuronu vede ke
svalové atrofii a tím progredující svalové slabosti. Konsekvencí toho mohou být
šlachookosticové reflexy a svalový tonus v jednotlivých oblastech zvýšené (hyperreflexie,
hypertonie) či snížené (hyporeflexie, hypotonie až areflexie, atonie). Ve většině případů brzy
dochází k manifestaci fascikulací, tedy spontánních kontrakcí skupin svalových vláken
(Vlčková, 2016). Ambler (2006) dokonce uvádí, že absence jejich přítomnosti by měla vést
k revizi stávající diagnózy. Bolestivé svalové křeče neboli crampi jsou symptomem, jenž
může ostatní známky onemocnění předcházet o měsíce, ve vzácných případech i roky.
Crampi, stejně jako fascikulace, bývají nejzřetelnější v pletencových svalech horních
a dolních končetin, na jazyku a vzácně i na svalech trupu či krku (Ambler, 2006; Štětkářová,
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Matěj, Ehler, 2018). Bolest obecně lze považovat za průvodní jev svalové ztuhlosti, která
zabraňuje přirozenému pohybu končetin a jejich držení. Výrazná však bývá i bolest páteře
a velkých kloubů, které se vlivem spasticity svalů dostávají do nepřirozené polohy (ALSA
z.s., 2020).
Z logopedického hlediska jsou zásadní projevy v oblasti řeči, polykání a dýchání.
I zde dochází ke smíšeným projevům, zejména bulbárního a pseudobulbárního syndromu.
Léze jader či průběhu hlavových nervů v rámci poškození periferního motoneuronu vedou
ke vzniku flakcidní dysartrie a dalším projevům bulbárního syndromu. Úbytek svalové síly
se v řeči projevuje zpomalením artikulace, narušením fonace (dyšný hlas, chrapot) i odlišnou
rezonancí, tedy hypernazalitou v důsledku slábnoucích svalů měkkého patra. Ochabuje také
svalstvo jazyka, což působí potíže při volních fázích polykání a dochází ke snížení či
dokonce vymizení dávivého reflexu. Oslabení retního uzávěru, pramenící z porušení
inervace rtů, může spolu s poruchou polykání vést k nekontrolovatelnému vytékání slin z úst
(Tomik, Guiloff, 2010; Vítek, 2017). Pseudobulbární syndrom, vzniklý poškozením
hlavových nervů IX.-XII., se v rámci progrese onemocnění projeví téměř u všech pacientů.
Vede ke spastické dysartrii, která se projevuje zpomalenou artikulací, tlačenou fonací,
dysprozodií a lehkou hypernazalitou. Řeč pacientů proto zní namáhavě a je znatelně
zpomalená. Rovněž bývá narušeno polykání a žvýkání, které je z důvodu zvýšeného napětí
žvýkacích svalů taktéž zpomalené (Vítek, 2017). Charakteristické projevy v této oblasti jsou
blíže popsány v kapitolách 2.3 a 3.3. Oslabení dýchacího svalstva (mezižeberních svalů
a bránice) způsobuje dušnost neboli nedostatek dechu. Zpočátku se projevuje zadýcháváním
při řeči nebo malé námaze, nezpůsobilostí pacienta ležet na rovné podložce či sníženou
schopností odkašlávání při zahlenění, které zvyšuje riziko rozvoje pneumonie. Dechové
selhání bývá hlavní příčinou úmrtí pacientů s ALS (ALSA z.s., 2020).
Součástí pseudobulbárního syndromu může být i pseudobulbární afekt, projevující
se záchvaty nekontrolovatelného smíchu či pláče, jež je velmi obtížné zastavit. Tyto projevy
vznikají poškozením či zánikem motoneuronů v limbickém systému a většinou neodpovídají
rozpoložení pacienta. V neadekvátních situacích proto mohou vést k narušení sociální
interakce (Goodman, 2013–2020).
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Dalším, na první pohled patrným, projevem onemocnění je úbytek hmotnosti, ke
kterému dochází kvůli atrofii svalů a zhoršení kalorického příjmu v důsledku dysfagie.
Výživový stav pacienta je jedním z prognostických faktorů, jelikož může ovlivnit funkci
svalů i respirace. Ačkoli pro pacienty s ALS neexistuje speciální dieta, je potřebné dbát na
vyváženou stravu (The ALS Society of Canada, 2017).
V klinickém obrazu pacientů se často objevují další projevy, jež mají závažný dopad
na jejich kvalitu života. Po sdělení diagnózy se často vyskytují depresivní a úzkostné stavy
spolu s emoční labilitou. Pacienti rovněž pociťují velkou únavu, jež může být způsobena
poruchami spánku či, jak uvádí Ambler (2006), lze dokonce uvažovat o myastenii (Vlčková,
2016).
V neposlední řadě je nutné zmínit kognitivní abnormity, které se v průběhu
onemocnění objevují až u poloviny pacientů. Ve většině případů můžeme hovořit o mírném
až středně těžkém narušení kognitivních funkcí, projevující se především zvýšenou apatií,
nepozorností, zapomínáním, sníženou schopností vyjadřování a porozumění řeči či změnami
v exekutivních funkcích. V některých případech však dochází i k těžší formě narušení ve
formě frontotemporální demence (FTLD-MND) (The ALS Society of Canada, 2020).
Jelikož ALS postihuje především motorickou dráhu, senzorická zůstává intaktní.
Nedochází proto ke změnám v oblastech zraku, sluchu, čichu, chuti či hmatu. Ačkoli někteří
pacienti uvádí, že je v průběhu nemoci provází pocit necitlivosti až dřevnatění, objektivní
senzitivní nález bývá v normě. Zvláštností v oblasti motoriky zůstává zachování hybnosti
okohybných svalů a sfinkterů (Ambler, 2006; The ALS Association, 2020).

1.4 Diagnostika
Pro stanovení diagnózy ALS není možné užít jednotného patognomonického testu.
Diagnostika je tedy založena na klinickém vyšetření neurologem, který sleduje klinické
projevy poškození centrálního i periferního motoneuronu v jednotlivých oblastech
(mozkový kmen, krční, hrudní či bederní oblast míchy) (Ambler, 2006; Vlčková, 2016). Jak
uvádí Ambler (2006, s. 10), největší diagnostické obtíže přináší právě „variabilita klinické
symptomatiky při začátku onemocnění a chybění jakéhokoli markeru, který by potvrdil
diagnózu.“
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1.4.1 Diagnostická kritéria
Nastíněná problematika diagnostiky vyžadovala vytvoření nástroje, který by proces
stanovení diagnózy sjednotil. V roce 1994 proto byla Světovou neurologickou federací
(WFN) představena tzv. El Escorial kritéria. Tato kritéria se zakládala na klinických
projevech postižení centrálního a periferního motoneuronu a v roce 2000 byla revidována
(revised El Escorial criteria, Airlie House criteria), tedy rozšířena o doplňující
elektrofyziologická vyšetření (Brooks et al., 2000). Poslední úprava byla provedena v roce
2008 a nese název Awaji kritéria. Podstatou této revize bylo posílení významu nálezů
z elektromyografického vyšetření na úroveň klinických projevů poškození periferního
motoneuronu a uznání zjištěných klinických příznaků, zejména fascikulací, za důkaz akutní
denervace v přítomnosti chronických neurogenních změn (de Carvalho et al., 2008; Li et al.,
2017). Užití této verze kritérií vede k rychlejšímu stanovení diagnózy a výskytu nižšího
počtu falešně pozitivních diagnóz (Štětkářová, Matěj, Ehler, 2018).
Dle Awaji kritérií (de Carvalho et al., 2008, s. 499) je pro diagnostikování ALS nutná
přítomnost:
•

degenerace periferního motoneuronu prokázaná klinickým, elektrofyziologickým
nebo neuropatofyziologickým vyšetřením,

•

degenerace centrálního motorického neuronu prokázaná klinickým vyšetřením,

•

progresivního šíření příznaků v rámci jedné či více oblastí, určené na základě
anamnézy, klinického vyšetření či elektrofyziologického vyšetření.

a nepřítomnost:
o elektrofyziologického či patologického důkazu o jiných chorobných procesech, které
by mohly vysvětlit příznaky degenerace centrálního či periferního motoneuronu,
o nálezu z jiných zobrazovacích metod, prokazující jiné chorobné procesy, které by
vysvětlovaly klinické či elektrofyziologické příznaky.
Stanovení diagnózy a její následné sdělení je velmi závažná a citlivá záležitost. Je
proto potřeba provést četná vyšetření. Příznaky léze centrálního i periferního motoneuronu
jsou sledovány ve čtyřech oblastech, tedy mozkovém kmeni a krční, hrudní a bederní míše.
Stěžejní je vyšetření značného počtu svalů v oblasti hlavy, hrudi a horních i dolních končetin
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elektromyografií (EMG), kdy se na končetinách vyšetřují vždy dva svaly (proximální
a distální), které nesmí být inervovány stejným nervem, přičemž v oblasti inervované
hlavovými nervy postačují změny v jediném svalu. Pro potvrzení léze centrálního
motoneuronu jsou užívány motorické evokované potenciály po transkraniální magnetické
stimulaci. Potřebná jsou však i další vyšetření, jako například odebrání mozkomíšního moku
lumbální punkcí pro vyloučení jiných příčin onemocnění či magnetická rezonance (MRI)
mozku a míchy pro vyloučení jiných onemocnění nervové soustavy (Štětkářová, Matěj,
Ehler, 2018). Na základě počtu zasažených oblastí, které vyplývají z vyšetření je pacient
zařazen do příslušné diagnostické kategorie (de Carvalho et al., 2008, s. 499):
Definitivní ALS: Klinické či elektrofyziologické projevy postižení centrálního
a periferního motoneuronu jsou přítomny v bulbární oblasti a nejméně ve dvou
spinálních oblastech, nebo ve třech spinálních oblastech.
Pravděpodobná ALS: Klinické či elektrofyziologické projevy postižení centrálního
a periferního motoneuronu jsou prokazatelné ve dvou oblastech, přičemž alespoň
některé známky postižení centrálního motoneuronu jsou vůči periferním rostálně.
Možná ALS: Klinické či elektrofyziologické projevy postižení se vyskytují
u centrálního i periferního motoneuronu jen v jedné oblasti / u centrálního
motoneuronu ve dvou a více oblastech / u centrálního i periferního motoneuronu ve
dvou oblastech, žádné známky postižení centrálního motoneuronu jsou vůči
periferním rostálně.
Jelikož je stanovení diagnózy ALS velice složitým procesem, trvá obvykle 9–12
měsíců. Během tohoto období může pacient obdržet podezření na možnou, pravděpodobnou
či definitivní ALS (Greenwood, 2020a). Ačkoli Awaji kritéria zvýšila míru jistoty, se kterou
je diagnóza stanovena, má každý pacient právo na tzv. „second opinion“ a podstoupit tak
diagnostiku

u jiného

neurologa

například

v některém

ze

specializovaných

neuromuskulárních center (ALSA z.s., 2020).
1.4.2 Diferenciální diagnostika
Kromě rozlišení ALS od jiných forem MND je pro přítomnost dysartrie a dysfagie
důležité vyloučit také myastenii gravis, aterosklerotické změny mozku vykazující
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pseudobulbární syndrom, infekční a autoimunitní záněty či infiltrativně rostoucí tumory.
Tato onemocnění lze vyloučit provedením lumbální punkce či MRI mozku a míchy. Pro
diferenciaci od cervikální spondylogenní myelopatie, syringomyelie a podobných
onemocnění je nutné provést MRI krční míchy. Ve vzácných případech se dále provádí
svalová biopsie pro vyloučení polymyozitidy nebo myozitidy s inkluzními tělísky
(Štětkářová, Matěj, Ehler, 2018). Přehled rozdílů mezi ALS a těmito a dalšími
onemocněními je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1: Diferenciální diagnostika ALS (Štětkářová, Matěj, Ehler, 2018, s. 549)

1.5 Terapie ALS
Léčebné působení je v případě ALS do značné míry omezené. Jelikož je etiologie
a etiopatogeneze dosud ve formě hypotéz, neexistuje kauzální léčba tohoto onemocnění.
V současné době je možná neuroprotektivní léčba, při které je pacientům podáván lék
Rilutek či Riluzol, obsahující léčivou látku riluzol, u které se předpokládá inhibice
zpracování

glutamátu,

jehož

nadbytek

pravděpodobně

vede

k buněčné

smrti

v motoneuronech. Lék je indikován k prodloužení života pacientů, které se dle klinických
studií pohybuje v rozmezí 2–3 měsíců. Není však prokázán vliv tohoto léku na motorické
funkce, fascikulace, svalový tonus či jiné symptomy (Mediately, 2020). Nezastupitelnou
úlohu má proto léčba symptomatická, ve smyslu terapeutického ovlivňování klinických
symptomů, s cílem prodloužení života pacienta a zachování kvality života do co největší
možné míry, ačkoli se jedná o léčbu paliativní (Vlčková, 2016).
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1.5.1 Multidisciplinární tým
Terapeutické ovlivňování klinických příznaků onemocnění je komplexní záležitostí,
která není v kompetenci pouze jednoho odborníka, nýbrž multidisciplinárního týmu
odborníků lékařského i nelékařského odvětví:

Obrázek 1: Model multidisciplinárního týmu (Cheng, Chan et al., 2018, s. 321)

V ideálním případě se jedná o jedno pracoviště, které čítá výše zmíněné odborníky,
kteří mohou zajistit komplexní péči o pacienta ať už formou pobytovou, ambulantní či
terénní. Multidisciplinární tým však musí být účinně koordinován, aby v některých
oblastech nedocházelo k překrývání či absenci péče (Cheng, Chan et al., 2018).
Traynor (et al., 2003) publikoval studii provedenou v Irsku v letech 1996-2000,
čítající 344 pacientů, která prokázala, že působení multidisciplinárního týmu
(na multidisciplinární ALS klinice) zvýšilo medián přežití pacientů oproti běžné
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neurologické klinice o 7,5 měsíce (při bulbárním typu začátku onemocnění až o 9,6 měsíců)
a roční úmrtnost byla celkově snížena o 29,7 %.
V České republice neexistuje specializovaná multidisciplinární klinika pro pacienty
s ALS. Od roku 2013 však tuto úlohu zastává zapsaný spolek ALSA, jehož
multidisciplinární tým čítá odborníky z oblasti neurologie, logopedie, fyzioterapie,
psychiatrie, ale také zdravotní sestry a sociální pracovníky. Činnost spolku spočívá
v poskytování poradenství a konzultací ohledně vhodných terapií, provozu specializované
půjčovny pomůcek a telefonní ALS Help Linky, výjezdech odborníků k pacientům,
osvětovou činností a pořádání rekondičních pobytů a jiných akcí sdružující pacienty s ALS.
V červnu roku 2020 bylo v Praze otevřeno ALS centrum, ve kterém může probíhat
logopedická intervence, psychoterapie pro pacienty i pečující či individuální i skupinová
fyzioterapie. Kromě těchto ambulantních služeb je pacientům k dispozici i služba terénní
(ALSA z.s., 2020).
1.5.2 Management péče o pacienta v jednotlivých oblastech
Neurolog bývá po praktickém lékaři prvním specialistou, se kterým se pacient setká.
Jak již bylo zmíněno výše, je tím, kdo provádí diagnostiku a sděluje diagnózu. Sdělení
nepříznivé diagnózy by vždy mělo být doplněno o přehled možností terapeutických
ovlivnění některých symptomů spolu s jejich výhodami či riziky a vypracování
terapeutického plánu dle individuálních potřeb pacienta, který je dále průběžně aktualizován.
Neurolog rovněž může poskytnout informace o možnostech účasti v aktuálních výzkumech
a klinických studiích či experimentální léčbě včetně potenciálních rizik a přínosů (Yarab,
2018). Některé z průvodních symptomů onemocnění lze ovlivnit léčivými látkami, například
fascikulace, spasticitu, crampi, anxietu či dušnost v termálních stadiích, neurolog proto
může pacientovi předepsat vhodné léky (Ambler, 2006). Od roku 2014 rovněž patří mezi
lékařské odbornosti, kterým přísluší předepisování dechových rehabilitačních pomůcek
Threshold IMT a PEP (Neumannová, 2013).
Sdělení takto závažné diagnózy přináší ohromnou psychickou zátěž pro pacienta
a rodinu. V této chvíli je žádoucí intervence klinického psychologa či psychiatra nejen pro
pacienta, ale i členy rodiny, jelikož vypořádání se s nepříznivou prognózou často dosud
zdravého a aktivního člověka je velice obtížné. V některých případech může sdělení
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diagnózy přinášet jistou úlevu, v reakci na dlouhodobou nejistotu při dlouhotrvajícím
diagnostickém procesu. Ta se však s postupnou manifestací symptomů vytrácí a po čase
může dojít až k úplnému psychickému i fyzickému vyčerpání. Tomu je potřeba předcházet,
proto je vhodné naplánovat pravidelné terapie, při kterých odborník pomáhá pacientovi
a rodinným příslušníkům nalézt vhodné copingové strategie pro přijetí diagnózy a společně
hovoří o změnách v životě, jež onemocnění přináší, případných změnách ve vztazích či
rodinných rolích, obavách z konání důležitých rozhodnutí či obavách a strachu spojených
s koncem života. V případě potřeby může psychiatr rovněž předepsat antidepresiva. Velmi
důležité je pro pacienty s ALS mít oporu v rodině, udržování kontaktů s blízkými osobami
a do možné míry pokračovat v aktivitách, které pacienta těšily před onemocněním (ALSA
z.s., 2020; NICE, 2019; Roy-Bellina, 2006).
Zdravotní sestra bývá, v zemích kde fungují multidisciplinární ALS kliniky,
osobou, jež zaštiťuje kontakt mezi pacientem a jednotlivými odborníky a zároveň
koordinuje multidisciplinární tým. Spolupracuje s neziskovou organizací a snaží se
zpřístupnit a koordinovat dostupnou péči dle terapeutického plánu stanoveného lékařem
(Driskell et al., 2019; Yarab, 2018). Zároveň je osobou, na kterou se mohou pacienti
a pečující obrátit v případě nejasností či obav, komplikací či potřebě dalších informací pro
učinění závažných rozhodnutí (The ALS Society od Canada, 2017).
Sociální pracovník je velmi důležitou osobou v oblasti vzdělávání a poradenství
zejména pro rodinu a pečující. Poskytuje informace ohledně zaměstnanosti a domácí péče,
finančních dopadů onemocnění a možností jejich řešení, zdravotního pojištění či pojištění
pro případ invalidity a jiných sociálně právních otázek (Driskell et al., 2019). Na základě
diskuze o představách současné a budoucí péče poskytuje informace či kontakty na dostupné
služby v okolí, jakými jsou pečovatelská služba, respitní péče, hospicová péče nebo
pastorační služba (Yarab, 2018).
Fyzioterapeut či rehabilitační lékař se zaměřují na ovlivnění symptomů v oblasti
pohybu a dýchání, k zachování co nejvyššího možného funkčního stavu pacienta. Jedním
z důležitých cílů je udržení dechové zdatnosti pacienta. Již v počátcích onemocnění je proto
důležité zařadit respirační fyzioterapii či aerobní cvičení, ačkoli dechové obtíže mohou
manifestovat až později. Aerobní a posilovací cvičení mají rovněž příznivý vliv na ovlivnění
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svalové síly a udržení kloubních rozsahů, které jsou později udržovány pasivním cvičením
za pomoci fyzioterapeuta. Protahovacím cvičením, díky kterému se zachovává svalová
délka, lze ovlivnit i projevy spasticity v daných svalech. Je prokázáno, že vhodná fyzická
aktivita zpomaluje progresi atrofie svalů a s ní spojené omezení mobility, čímž zmírňuje
zátěž pečující osoby a samozřejmě přispívá i ke zlepšení kvality života. u pacientů s ALS
jsou vhodné vybrané pozice jógy a v počátcích onemocnění také plavání (ALSA z.s., 2020).
Fyzioterapeut spolu s ergoterapeutem dále doporučuje vhodné pomůcky pro pohyb
v prostoru, běžné denní činnosti či pomůcky usnadňující manipulaci s pacientem. Spolu se
změnami v rámci progrese onemocnění se mění i charakter potřebných pomůcek. Ty je
potřeba pro dlouhé lhůty schvalování předepisovat s předstihem (ALSA z.s., 2020, Yarab,
2018).
S postupnou progresí onemocnění manifestují i obtíže s prováděním denních
činností, které vedou až ke ztrátě soběstačnosti. Úlohou ergoterapeuta je maximalizovat
nezávislost pacienta v oblasti mobility a sebeobsluhy prostřednictvím jeho edukace,
provádění specializovaných cvičení a zácviku práce s vhodnými kompenzačními
pomůckami (ALSA z.s., 2020). Corr (et al., 1998) vyzdvihuje zejména návštěvy domácností
pacientů, které spočívají v konzultaci nezbytných úprav domácího prostředí pacienta či
zhodnocení a doporučení v oblasti zvládání všedních denních činností (ADL, Activities of
Daily Living).
Klinický logoped je klíčovým odborníkem v oblasti narušené komunikační
schopnosti, polykání a spolu s fyzioterapeutem se zaměřuje i na dýchání. V rámci
logopedické intervence nejprve zhodnotí klinické projevy pacienta, dle kterých volí
následující terapeutický postup. Hlavní úlohou logopeda v oblasti komunikace je nabídnout
pacientům takové techniky a strategie, které jim umožní komunikovat se svým okolím
navzdory progresi onemocnění po zbytek života. Jedná se zejména o techniky alternativní
a augmentativní komunikace s využitím vhodných pomůcek (The ALS Society of Canada,
2020; Yarab, 2018). Cílem terapeutického ovlivňování poruchy polykání je nalezení
adekvátní konzistence a množství výživy pro pacienta a volba vhodných kompenzačních
a terapeutických technik polykání, jež povedou ke snížení rizika dehydratace, malnutrice
a aspirační pneumonie. Logoped úzce spolupracuje s gastroenterologem a nutričním
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specialistou a v případě vyloučení perorálního příjmu poskytuje informace o neorální
enterální či parenterální výživě (Driskell et al., 2019; Tedla a kol., 2009).
Gastroenterolog je lékařem se specializací v oblasti gastrointestinálních problémů,
zatímco nutriční terapeut je specialistou v oblasti výživy. Nutriční terapeut dohlíží na
hmotnost a aktuální stav výživy pacienta. Ve snaze zabránit výraznému váhovému úbytku,
malnutrici, dehydrataci a aspiraci stravy, vzdělává pacienta a rodinu ohledně potřebných
změn ve stravování, tedy úpravách množství a konzistence stravy, příjmu kalorií či zařazení
nutričních doplňků stravy (Driskell et al., 2019; Yarab, 2018). V případě nedostatečného
perorálního příjmu doporučuje jiné formy příjmu stravy, jež indikuje gastroenterolog.
Nejobvyklejším řešením je perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), tedy podávání
výživy přímo do žaludku stěnou břišní. Její zavedení je potřeba velmi dobře uvážit a je
možné provést pouze s informovaným souhlasem pacienta (Kroupa a kol., 2019). Další
formy příjmu non per os jsou uvedeny v podkapitole 3.5.3.
Plicní lékař informuje pacienta o symptomech, jež ovlivňují dýchání a snaží se
udržovat respirační nezávislost tak dlouho, jak jen je to možné (Driskell et al., 2019).
V průběhu onemocnění však dochází k oslabení bránice a mezižeberních svalů, vedoucí
k dušnosti čili nedostatku dechu. Ve spojitosti se zahleněním a nedostatečným vykašláváním
roste riziko rozvoje zápalu plic a tudíž je v určitém okamžiku vhodné užívání odsávačky či
speciálního přístroje k asistovanému odkašlávání CoughAssist, později pak domácí umělé
plicní ventilace. Přístroj pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV) je možné zpočátku užívat
pouze v noci, pro zmírnění projevů hypoventilace, jako ranní bolesti hlavy, zvýšená únava
a časté noční probouzení, později i v průběhu dne. V pozdějších stádiích onemocnění může
dojít k indikaci invazivní plicní ventilace, kdy je, stejně jako při NIV, průtok plynů dýchací
soustavou zajištěn ventilátorem mechanického přístroje, avšak za vyústění průdušnice
tracheostomickou kanylou. Uvedené formy ventilace je nutné pečlivě uvážit s předstihem,
před vznikem rizika akutního dechového selhání, kdy pacient v právním dokumentu advance
healthcare directive (tzv. dříve vyslovené přání) uvádí souhlas či nesouhlas s poskytnutím
určité zdravotní péče, pro pozdější potřeby, kdy nebude schopen vyjádřit svou vůli (ALSA
z.s., 2020).
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Již v roce 1988 se Beisecker, Cobb a Ziegler snažili zjistit odpověď na otázku „Co
vyžadují pacienti s ALS od zdravotnického týmu?“ Na základě rozhovorů se 41 pacienty
bylo zjištěno, že od lékařů očekávají především zhodnocení progrese onemocnění, pomoc
s aktuálními problémy a pokračování ve výzkumech směřujících k nalezení léčby. Kromě
jiného se dále shodli na důležitosti emocionální podpory a poskytování informací
a kompenzačních či rehabilitačních pomůcek (Yorkston, Miller, Strand, 2004).
Významnou roli mají neziskové organizace zaměřené na rodiny a pacienty s ALS,
zejména v zemích, kde zastupují dosud nezřízené ALS či MND kliniky. Svůj přínos,
zejména v oblasti výzkumu a informování pacientů a společnosti mají ovšem i v zemích,
kde jsou tyto kliniky běžné, jako například v Kanadě (ALS Society of Canada), Japonsku
(Japan ALS Association – JALSA), Irsku (Irish Motor Neurone Disease Association)
a dalších.

1.6 Prognóza
Jak již bylo uvedeno v začátku kapitoly, ALS je fatální, neoblomně rychle
progredující onemocnění, jehož prognóza není příznivá. Bužgová (a kol., 2018) uvádí, že
k úmrtí pacienta dochází zpravidla v důsledku respiračního selhání v horizontu 2–5 let od
manifestace prvotních příznaků onemocnění. Rychlost vývoje dosavadních symptomů může
být prediktorem celkové rychlosti progrese onemocnění, ačkoli ne zcela spolehlivým, jelikož
v průběhu onemocnění může dojít k mnohým změnám. Epidemiologické údaje však uvádí
přežití déle než pět let od stanovení diagnózy u 20 % pacientů, déle než deset let u 10 %
a déle než dvacet let u 5 % pacientů s ALS (ALSA z.s., 2020).
Incidence ALS činí 2/100 000 obyvatel ročně a prevalence tohoto onemocnění se
uvádí 6–8/100 000 obyvatel (Ambler, 2006, ALSA z.s., 2020). Vztáhneme-li tato data na
populaci České republiky, každým rokem onemocní kolem 200 nových pacientů s ALS.
Uvážíme-li, že se prevalenční údaj v průběhu let téměř nemění, ročně v důsledku tohoto
onemocnění zemře okolo 200 pacientů.
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2 Dysartrie při ALS
Řeč je specificky lidskou schopností, která je důležitá pro efektivní sociální
interakce. Zároveň se však jedná o „jednu z nejsložitějších činností, jichž je lidská bytost
schopna“ (Love, Webb, 2009, s. 131). Intaktní řečový projev je totiž závislý na koordinaci
svalů orofaciální oblasti, hrtanu, cest dýchacích a neporušené centrální i periferní nervové
soustavě. Narušená komunikační schopnost (NKS) projevující se narušením motorické
realizace řeči na základě organického poškození CNS se nazývá dysartrie (Klenková, 2006).
Dysartrie se v průběhu onemocnění projeví u více než 80 % pacientů s ALS.
u pacientů s bulbárním typem začátku je nástup rychlejší a již po několika měsících od
prvních příznaků může docházet až k úplné ztrátě schopnosti řečové produkce (Tomik,
Guiloff, 2010). Omezení či úplná ztráta schopnosti verbální komunikace má velký dopad na
sociální vazby a zřetelně ovlivňuje kvalitu života těchto pacientů.

2.1 Terminologické vymezení
Dysartrie vzniklá před, během či bezprostředně po porodu jedince je označována
přívlastkem vývojová. Při pozdějším vzniku, tedy v průběhu dětství, dospělosti či stárnutí
organismu, se jedná o dysartrii získanou (Neubauer, 2018). Vzhledem ke zvolenému tématu
práce bude pojmem dysartrie nadále označována výhradně získaná dysartrie.
Cséfalvay, Mekyska a Košťálová (in Cséfalvay, Lechta a kol., 2013) zdůrazňují, že
se jedná o poruchu řeči (nikoli poruchu jazykových schopností), tudíž nutno hovořit
o narušené komunikační schopnosti nesymbolických procesů.
Duffy (2013, str. 4) uvádí, že dysartrii lze chápat jako souhrnné označení pro
„skupinu poruch řeči na neurogenním podkladě projevující se abnormalitami v síle,
rychlosti, rozsahu, svalovém tonu, načasování nebo přesnosti pohybů, jež manifestují při
produkci řeči v oblastech respirace, fonace, rezonance, artikulace a prozodických faktorů
řeči.“ Dále dodává, že nejčastějšími projevy patofyziologie nervového systému při dysartrii
jsou spasticita a ochablost svalstva, mimovolní a nekoordinované pohyby nebo nadměrný,
redukovaný či proměnlivý svalový tonus.
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Mezi hlavní atributy definic dysartrie patří skutečnost, že se jedná o poruchu
neurologického původu, tedy vzniklou na podkladě organického poškození nervové
soustavy a poruchu komplexní a vícekomponentovou, ve smyslu variabilního narušení
subsystémů podílejících se na realizaci řeči – fonace, respirace, rezonance, artikulace
a prozodických faktorů řeči (Cséfalvay, Lechta a kol., 2013).
Pro narušení artikulace lze dysartrii (spolu s dyslalií) řadit mezi poruchy článkování
řeči (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička a kol., 2007).
Duffy (et al., 2014), Papathanasiou, Coppens (2017) a řada dalších zahraničních
autorů řadí dysartrii (spolu s řečovou apraxií) mezi tzv. Motor Speech Disorders, tedy
motorické poruchy řeči, které odráží abnormality ve strukturách či drahách nervového
systému přímo zapojených do senzomotorického programování, řízení a realizace řeči.
K tomuto terminologickému vymezení se v domácí literatuře hlásí především Neubauer,
jenž pro dysartrii užívá označení neurogenní motorická porucha řeči a řadí ji mezi získané
neurogenní poruchy řečové komunikace (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2007; Neubauer,
Dobias, 2014; Neubauer, 2018).
Pro nejtěžší stupeň dysartrie, který představuje úplnou ztrátu schopnosti řečové
komunikace, je užíván termín anartrie (Klenková, 2006). K té se často přidává i ztráta
schopnosti tvořit hlas, zvaná afonie (Škodová, Jedlička a kol., 2007).

2.2 Etiologie dysartrie
V populaci dospělých osob vzniká získaná dysartrie nejčastěji po cévních
mozkových příhodách. Příčiny vzniku jsou však velice rozličné a k rozvoji dysartrie může
rovněž docházet na základě úrazů a kraniocerebrálních poranění mozku, cévních,
zánětlivých či nádorových onemocnění CNS, stavů po operacích motorických
a premotorických oblastí mozkové kůry či toxického poškození CNS, jež vedou k postižení
hybnosti, koordinace a plánování pohybů řečového svalstva. Takto vzniklé dysartrie často
vznikají náhle a i přes jejich závažné projevy je mnohdy lze efektivně terapeuticky
ovlivňovat (Cséfalvay, Lechta, 2013; Škodová, Jedlička, 2007).
Oproti tomu, dysartrie vzniklé v důsledku degenerativních onemocnění CNS, jakými
jsou například Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, roztroušená skleróza či právě
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ALS, mají pomalý nástup a jejich projevy progredují spolu s tímto primárním onemocněním
(Škodová, Jedlička, 2007).
Projevy dysartrie nejsou přímo závislé na příčině vzniku, odrážejí především
lokalizaci léze. Pro diagnostiku a terapii proto není vždy zcela nutné znát příčinu primárního
onemocnění. Důležitější je znát oblast nervového systému, jež byla poškozena a zapříčiňuje
vznik dysartrie (Cséfalvay, Mekyska, Košťálová in Cséfalvay, Lechta a kol., 2013).
V případě ALS, jejíž etiologie dosud není plně objasněna, lze tedy za příčinu vzniku
dysartrie považovat léze centrálního a periferního motorického neuronu.

2.3 Klasifikace a symptomatologie dysartrie
Z hlediska dělení dysartrie na jednotlivé typy panuje mezi autory nejednotnost.
V literatuře se tak můžeme setkat se dvěma typy klasifikace této narušené komunikační
schopnosti. První z nich vychází z tradičního neurologického pohledu a dělí jednotlivé typy
dysartrie podle lokalizace léze v CNS či PNS na šest typů. Uvádí jej například Sovák (1978),
Klenková (2006) či Dlouhá a Černý (2012):
•

korová dysartrie

•

bulbární dysartrie

•

mozečková dysartrie

•

pyramidová dysartrie

•

extrapyramidová dysartrie

•

smíšená dysartrie

V zahraniční a nověji vydané domácí literatuře se častěji setkáváme s dělením dle
klinické neurologické symptomatiky. Na základě posouzení akusticko-percepčních
charakteristik řeči tak lze rozlišit rovněž šest typů dysartrie (Cséfalvay, Mekyska, Košťálová
in Cséfalvay, Lechta a kol., 2013):
•

spastická dysartrie

•

flakcidní dysartrie

•

ataktická dysartrie

•

hypokinetická dysartrie
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•

hyperkinetická dysartrie

•

smíšená dysartrie

2.3.1 Spastická dysartrie
Jak samo označení napovídá, převažujícím symptomem je spasticita svalstva. Ta je
zapříčiněna poruchou centrálního motoneuronu, konkrétně lézí v oblasti mezi bílou hmotou
mozkovou a prodlouženou míchou (Neubauer, 2018). Roubíčková (a kol. 2011) dodává, že
k projevům spastické dysartrie dochází zejména při oboustranném poškození pyramidové
dráhy (jednostranná léze se pro bilaterální inervaci motorických jader hlavových nervů
projeví méně patrně). Porucha kortikospináního traktu je zřetelná zejména zvýšením
svalového tonu, abnormálními reflexy a spasticitou. Narušením kortikobulbárního traktu
pak dochází ke zpomalení artikulačních pohybů a svalové slabosti (Cséfalvay, Lechta a kol.,
2013).
V oblasti faciokineze je soubor příznaků bilaterální léze centrálního motoneuronu
pro podobnost s chabou dysartrií (bulbární obrna) označován jako pseudobulbární obrna.
Jedná se především o omezení rychlosti a rozsahu pohybů rtů, čelisti, jazyka a měkkého
patra. Zpočátku bývá dávivý reflex nevýbavný, později však naopak dochází k jeho zvýšené
výbavnosti (Love, Webb, 2009).
Narušení artikulace se projevuje zejména při výslovnosti souhláskových skupin,
v některých případech se ale dotýká i samohlásek. Artikulační pohyby bývají zpomalené,
nepřesné a vázne diadochokineze. Dle míry poškození svalstva může být artikulace jen lehce
setřelá, ale i výrazně deformovaná (Roubíčková a kol., 2011).
V subsystému fonace je hlas pacientů popisován jako namáhavě tvořený, tlačený,
drsný či chraptivý, což je zapříčiněno zvýšenou addukcí a sníženou abdukcí hlasivek. Hlas
se často pohybuje v nepřirozených nízkých polohách s občasnými náhlými zlomy v jeho
výšce (Love, Webb, 2009; Roubíčková a kol., 2011).
Rezonance v dutině nosní bývá patologicky zvýšena a v důsledku spasticity
měkkého patra tak dochází k hypernazalitě, obvykle bez nazální emise (Cséfalvay, Lechta
a kol., 2013).
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Respirace při spastické dysartrii vykazuje redukovanou vitální kapacitu, pročež je
dýchání mělké (Roubíčková a kol., 2011).
Narušení prozodie je výsledkem omezené schopnosti kontrakce a relaxace
spastických svalů. Tempo řeči je zpomalené, intenzita hlasu, stejně jako jeho výška, je
snížená a promluva bývá monotónní s krátkým frázováním (Cséfalvay, Lechta a kol., 2013;
Roubíčková a kol., 2011).
2.3.2 Flakcidní dysartrie
Flakcidní, ale také chabá, bulbární či periferní jsou přívlastky dysartrie vzniklé
poruchou jader či průběhů jednoho nebo více hlavových nervů podílejících se na tvorbě řeči
(V., VII., IX., X., XI., XII.,) a spinálních nervů při poruše periferního motoneuronu
(Roubíčková a kol., 2011). Charakteristické projevy tohoto typu dysartrie bývají
označovány jako bulbární syndrom. Jedná se především o periferní parézy, svalové atrofie,
fascikulace, fibrilace, málo výbavný až vyhaslý masseterový a dávivý reflex a dysfagii
(Lechta a kol., 2005; Roubíčková a kol., 2011).
Faciokineze je značně narušena snížením svalového tonu, pročež jsou svaly
v orofaciální oblasti ochablé až atrofické. Omezení je patrné zejména v rozsahu a správnosti
či schopnosti provedení jednotlivých pohybů (Roubíčková a kol., 2011). Oslabení rtů
a svalstva dolní čelisti může dosahovat takové míry, že jsou ústa habituálně otevřená.
Výrazně zasažen bývá jazyk, jehož svalstvo ztrácí schopnost elevace, protruze či lateralizace
a vykazuje fascikulace. Ochabuje rovněž měkké patro, které může být v těžké formě
flakcidní dysartrie zcela nepohyblivé. Výbavnost dávivého reflexu bývá snížena až zcela
vytracena (Love, Webb, 2009).
Artikulace bývá nepřesná zejména u bilabiálních a labiodentálních souhlásek
a zaokrouhlených vokálů, v důsledku oslabení rtů a snížení intraorálního tlaku vlivem
dysfunkce velofaryngeálního závěru. Narušena bývá rovněž výslovnost hlásek, vyžadující
elevaci jazyka (Roubíčková a kol., 2011).
V oblasti fonace dochází při bilaterální lézi k tzv. fonační inkompetenci, vznikající
nedostatečnou addukcí hlasivek, která se projevuje tišším dyšným hlasem, který doprovází
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šelest a inspirační stridor, představující chraptivé zvuky při nádechu (Cséfalvay, Lechta
a kol., 2013).
Rezonance bývá, stejně jako u spastické dysartrie, patologicky zvýšená v dutině
nazální v důsledku ochabnutí měkkého patra. Rozdílem však bývá vyšší intenzita
hypernazality při flakcidní dysartrii a přítomnost nazální emise (Cséfalvay, Lechta a kol.,
2013).
V oblasti respirace a prozodie je patrné, že hlas mívá sníženou intenzitu a bývá
monotónní, což zapříčiňuje omezená respirační podpora řeči v důsledku léze spinálních
a interkostálních nervů. V promluvě je patrné zkrácené frázování s častými, slyšitelnými
nádechy a rychle se vyčerpávající výdechový proud (Roubíčková a kol., 2011).
2.3.3 Smíšená dysartrie
Smíšené dysartrie představují kombinaci dvou či více typů dysartrie a vznikají
zejména na základě degenerativních onemocnění či kombinace lézí CNS. Jedná se
o atakticko-spastickou

dysartrii

při

roztroušené

skleróze,

atakticko-spastickou

a hypokinetickou dysartrii při Wilsonově nemoci, atakticko-spastickou a flakcidní dysartrii
při olivo-ponto-cerebelární atrofii či hypokineticko-spastickou a ataktickou dysartrii při
progresivní supranukleární paralýze (Neubauer, 2018).
Pro tuto práci je však podstatné zdůraznit smíšenou spasticko-flakcidní dysartrii,
která je charakteristická pro ALS.
Výsledné projevy smíšené spasticko-flakcidní dysartrie nelze s předstihem zcela
přesně určit. Ačkoli se jedná o kombinaci projevů postižení jak centrálního, tak periferního
motoneuronu, je obtížné stanovit, jaké symptomy budou dominovat a jak se budou
v průběhu progrese onemocnění vyvíjet (Love, Webb, 2009). V roce 1975 však na základě
studie charakterizovali Darley, Arson a Brown základní rysy dysartrie u pacientů s ALS:
•

výrazně

narušená

artikulace

souhlásek

i samohlásek

vedoucí

až

k nesrozumitelnosti řeči,
•

namáhavá a výrazně zpomalená produkce slov ve spojení s tvorbou krátkých
větných celků,

32

•

zvýšená hypernazalita spojená s tlačenou přiškrcenou fonací se sníženou
výškou hlasu,

•

značné narušení prozodie: monotónnost projevu a excesivní tiché pauzy mezi
jednotlivými slovy a větami (Yorkston, Miller, Strand, 2004).

V oblasti faciokineze převažuje pervazivní slabost rtů, jazyka a měkkého patra.
Rychlost a rozsah pohybů těchto struktur bývají omezeny a jejich poškození nemusí být
symetrické (Love, Webb, 2009). Fyziologické deficity v orofaciální oblasti se rovněž
projevují narušením diadochokineze. Nejvíce postiženou strukturou u pacientů s ALS bývá
jazyk (Langmore, Lehman, 1994). Výrazným symptomem bývají fascikulace jazyka, které
se nejčastěji projevují u pacientů s bulbárním začátkem onemocnění a difúzním poškozením
centrálního i periferního motoneuronu. Song a Fan (2018) ve své studii uvádí, že pomocí
ultrazvuku byly fascikulace prokázány u 81,5 % testovaných pacientů s ALS, ačkoli dle
klinického posouzení byly zřetelné pouze u poloviny.
Zvláštností je, že se v řeči pacientů s ALS objevují tiché prolongace, prolongované
fonémy a tiché pauzy, ačkoli tyto symptomy nejsou charakteristické pro spastickou ani
flakcidní dysartrii. Jsou tedy nejspíše výsledkem kombinace spasticity a ochablosti či
respiračních obtíží (Yorkston, Miller, Strand, 2004).
Zbývající tři typy dysartrie nejsou součástí projevů onemocnění ALS. Jsou proto
v následujících odstavcích charakterizovány pouze okrajově.
Hypokinetická dysartrie
Omezený rozsah pohybů neboli hypokineze, je převažujícím symptomem, označující
tento typ získané dysartrie. Dalšími významnými symptomy jsou bradykineze, tedy
redukovaná rychlost pohybu, rigidita či klidový svalový třes, jež se promítají do řečového
projevu pacienta, který bývá monotónní s charakteristicky dyšným, drsným a třeslavým
hlasem (Love, Webb, 2009). Hypokinetická dysartrie vzniká při poruše bazálních ganglií
v rámci hypokineticko-hypertonického syndromu, jenž je charakteristický pro Parkinsonovu
chorobu (Neubauer, 2018).
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Hyperkinetická dysartrie
Je jedním z projevů hyperkineticko-hypotonického, choreatického či atetoidního
syndromu a Huntingtonovy choroby (Neubauer, 2018). Řeč je narušena abnormálními
mimovolními pohyby orgánů, jež se účastní na motorické realizaci řeči. Jedná se především
o choreatické pohyby, tiky či esenciální třes, jež způsobují dysprozodii a narušují především
artikulaci a fonaci (Cséfalvay, Lechta a kol., 2013).
Ataktická dysartrie
Motorická realizace řeči je při tomto typu dysartrie výrazně narušena poruchou
koordinace pohybů z důvodu chybného senzomotorického zpracování, tedy ataxií. Ta se
v důsledku léze mozečku a jeho drah v řeči odráží zejména kolísavým řečovým projevem,
tedy vyráženou, sakadovanou řečí s narušenou artikulací, nepřiměřeným přízvukem,
hlasovým tremorem a nepravidelným dýcháním (Love, Webb, 2009).

2.4 Diagnostika dysartrie
Pro klinicko-logopedickou diagnostiku dysartrie jsou důležité závěry neurologického
vyšetření, jež uvádí lokalizaci léze CNS. Samotný diagnostický proces pak spočívá
v identifikaci narušení jednotlivých motorických modalit řeči, posouzení jejich závažnosti
a vlivu na komunikační schopnost pacienta (Neubauer, Dobias, 2014).
Modelů diagnostického procesu je velké množství, záleží tedy na jednotlivých
odbornících pro jaký se rozhodnou. V klinické praxi se často nejprve využívá
tzv. percepčního hodnocení, při kterém vyšetřující zjišťuje informace o pacientovi, přičemž
simultánně hodnotí jeho řečovou produkci (Tomik, Guiloff, 2010). Jedná se především
o zjištění anamnestických dat a informací, týkajících se průběhu primárního onemocnění
a aktuální poskytované péče (Yorkston, Miller, Strand, 2004). V zahraničí se dále užívá tzv.
akustické hodnocení prostřednictvím objektivních vyšetření speciálními přístroji,
generujícími oscilogram nebo spektrogram, které odhalí například zpomalené tempo řeči
i jeho příčinu (prodloužené pauzy mezi slovy, prolongace vokálů či konsonantů). Další
přístrojová vyšetření pro analýzu řečového signálu dokáží odhalit jiné patologické aspekty
řečové produkce, jakými jsou například nazální emise, atypické frekvence samohlásek či
jemné změny v intenzitě hlasu. Mezi novější přístupy patří tzv. fyziologické hodnocení,
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které spočívá v komplexním fyziologickém vyšetření rtů, jazyka, čelisti, měkkého patra,
hltanu a hrtanu, ale také subsystémů podílejících se na realizaci řeči, tedy artikulace, fonace,
rezonance a respirace (Cséfalvay, Mekyska, Košťálová in Cséfalvay, Lechta a kol., 2013).
K zaznamenávání

motorických řečových změn se při diagnostice užívá

vyšetřovacích dotazníků a škál. V zahraničí jsou nejrozšířenějšími vyšetřovacími nástroji
Dysarthria Profile, autorky Sandry Robertson, a Frenchay Dysarthria Assessment, jehož
autorkou je Pamela Enderby (Neubauer, 2018; Cséfalvay, Lechta a kol., 2013). Ačkoli se
jedná o motorickou poruchu, součástí diagnostiky je také vyšetření prozodických faktorů
a srozumitelnosti při čtení textu, tudíž používání přeložených zahraničních materiálů bez
jakékoli adaptace není možné (Košťálová a kol., 2013). V České republice je pro
diagnostiku získané dysartrie užíván diagnostický materiál Test 3F – dysartrický profil, jenž
vychází z výše uvedených nástrojů.
Test 3F
První verze testu byla autory Hedánkem a Roubíčkovou vydána v roce 1997.
Aktuální, třetí přepracované vydání přináší elektronickou verzi, jež usnadňuje
vyhodnocování a prezentaci výsledků vyšetření. Jak sami autoři testu uvádí, jeho provedení
neslouží k určení konkrétního typu dysartrie, ačkoli jej mohou výsledné křivky dysartrického
profilu naznačovat. Test 3F zachycuje především rozsah motorického řečového postižení
v daném okamžiku, přičemž sledovanými kritérii jsou hloubka a charakter této NKS
(Roubíčková a kol., 2011).
Samotnému testu předchází orientační předtestové vyšetření, které je zaměřené na
identifikaci přítomnosti poruchy polykání či orální a verbální apraxie, jež by mohly výsledky
samotného testu zkreslit.
Test se skládá ze tří subtestů: F1 – faciokineze, F2 – fonorespirace, F3 – fonetika,
které jsou dále děleny do tří částí, z nichž každá obsahuje pět úkonů, jež je možné hodnotit
na bodové škále 0–2.
V oblasti faciokineze je při vyšetřování věnována pozornost funkci struktur,
důležitých pro artikulaci, jež jsou inervovány uvedenými hlavovými nervy, tedy rtům
(n. facialis), čelisti (n. trigeminus) a jazyku (n. hypoglossus). Při vyšetřování je důležité
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kromě síly a rozsahu pohybů či stranové symetrie sledovat také rychlost, přesnost
a koordinaci těchto pohybů, svalový tonus, atrofii i fascikulace. Při bodovém hodnocení je
rovněž nutné zohlednit průvodní projevy při vyšetřování, jakými mohou být mimovolní
pohyby, třes, záškuby či absence mimiky (Roubíčková a kol., 2011).
Část testu fonorespirace je věnována exspiračním a fonačním úkonům, jejichž
intaktní provedení vyžaduje neporušenou funkci n. vagus, n. accessorius a nervů inervujících
dýchací svalstvo (Košťálová, 2013).
V oblasti fonetiky je hodnocena především kvalita řečové produkce pacienta.
Posuzována je artikulace jednotlivých hlásek, diadochokineze s fonací a řečová produkce
čteného textu i spontánní. Část prozodie je zaměřena na rytmus, intonaci, tempo a přízvuk,
zatímco srozumitelnost řeči je ověřována na základě opakování, čtení textu a spontánní
promluvy (Košťálová, 2013; Roubíčková a kol., 2011).
Dysartrický index (DX) představuje součet získaných bodů, který vyjadřuje stupeň
poruchy dle následujícího hodnocení:
85–90 bodů

bez poruchy

74–85 bodů

velmi lehká dysartrie

57–73 bodů

lehká dysartrie

36–56 bodů

středně těžká dysartrie

17–35 bodů

těžká dysartrie

0–16 bodů

velmi těžká dysartrie – anartrie

Dysartrický profil (DP) je sestaven na základě vyhodnocení jednotlivých částí
subtestů a naznačuje charakter dysartrické poruchy. Elektronická verze testu následně
vygeneruje graf, který zřetelně odhalí, v kterých oblastech má pacient obtíže. Při
opakovaném testování je možné tyto grafy sloučit a sledovat změny (Roubíčková a kol.,
2011).
2.4.1 Diferenciální diagnostika
V rámci diferenciální diagnostiky je potřebné odlišit spasticko-flakcidní dysartrii při
ALS od jiných spastických, flakcidních či smíšených dysartrií způsobených poruchou
centrálního, periferního či centrálního i periferního motoneuronu. Jedná se například o čistě
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spastickou dysartrii v rámci pseudobulbární paralýzy či primární laterální sklerózy, kdy však
k její manifestaci dochází mnohem později než při klasické ALS. Smíšené formy dysartrie
se dále projevují při patologii foramen magnum (Arnold-Chiari malformace), nádorech
zadní jámy lební či postižení mozkového kmene: kompresi, nádorech či syringobulbii.
Projevy flakcidní dysartrie jsou charakteristické pro Kennedyho syndrom, Guillian-Barrerův
syndrom (poškození periferních nervů), myasthenii gravis (porucha synapse nervosvalové
ploténky), nádorová onemocnění v oblastech retrofaryngu a hrtanu či svalové dystrofie
(myotonická, okulofaryngeální) a jiná onemocnění způsobující ochabnutí svalstva
(např. polymyositida) (Tomik, Guiloff, 2010).
Diferenciální diagnostika spočívá především v odlišení zmíněných primárních
onemocnění u nichž je NKS jedním ze symptomů. Provádí ji řada odborníků (neurolog,
onkolog, otorinolaryngolog, radiolog apod.) prostřednictvím speciálních přístrojových
vyšetření a posouzení klinických symptomů.
V rámci ALS je v ojedinělých případech nutné rozlišovat i jednotlivá NKS. Kromě
typického narušení motorické realizace řeči se lze setkat i s kognitivně komunikační
poruchou, která se projevuje u pacientů s frontotemporální lobární demencí v rámci ALS
plus syndromů či narušením jazykového systému, projevujícím se afázií (Bak, Hodges,
2001; Tomik, Guiloff, 2010).

2.5 Terapie dysartrie
Jelikož se jedná o dysartrii při progresivním neurodegenerativním onemocnění, není
možné symptomy této komunikační schopnosti trvale terapeuticky odstranit. Cílem
klinicko-logopedické terapie je zmírnit dopad dysartrie na kvalitu života a nabídnout
pacientům takové techniky a strategie, které jim umožní komunikovat se svým okolím
navzdory progresi onemocnění po zbytek života.
V ranných stádiích onemocnění je vhodné zaměřit se na odbourání neefektivních
kompenzačních strategií, jež si pacienti vybudují na základě uvědomování si zhoršené
srozumitelnosti řeči. Jedná se o tendence zvýšit sílu výdechového proudu a snahy o lepší
artikulaci, jež však mnohdy vedou k vyčerpávání exspirační kapacity a celkové únavě
pacienta. Logopedickou terapii je v tuto chvíli potřeba orientovat na dechová a relaxační
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cvičení, podporující správné hospodaření s dechem a posílení dýchacího svalstva (Kühnlein,
Gdynia et al., 2008).
Pro trénink dýchacích svalů, aktivaci výdechu a usnadnění vykašlávání lze využívat
dechové pomůcky Threshold, jejichž používání spočívá v dýchání proti odporu, který lze
nastavit dle potřeby. Dýchání skrze nádechovou pomůcku Threshold IMT (inspiratory
muscle trainer) posiluje sílu nádechového svalstva, redukuje projevy dušnosti a zlepšuje
dechovou kondici pacientů. Nádech je prováděn ústy při ucpaném nosním chřípí. Při
exspiračním svalovém tréninku se pacient nadechuje nosem a vydechuje ústy skrze
výdechovou pomůcku Threshold PEP (positive expiratory pressure), čímž dochází
k posilování výdechového svalstva a jeho zapojování při aktivním výdechu či podpoře
vykašlávání a tudíž redukci hromadění sekretu v dýchacích cestách. Při omezené
pohyblivosti pacienta je výhodou možnost využití těchto pomůcek v kterékoli poloze
(Neumannová, 2013).
Při rychlé progresi onemocnění často hlasová a artikulační terapie, užívaná při
dysartrii u jiných onemocnění, nejeví efektivní účinky. Kühnlein a Gdynia (et al., 2008)
uvádí, že cvičení pro posilování hlasu, oromotorická, izometrická či rezistenční cvičení
mohou naopak vést ke snížení kvality hlasu a srozumitelnosti promluvy.
Z důvodu prostupování onemocnění je velice důležité obeznámit pacienta s progresí
v oblasti řeči a seznámit jej s možnostmi alternativní a augmentativní komunikace již
v době, kdy je schopen komunikovat verbálně (Yorkston, Miller, Strand, 2004). Včasná
edukace pacienta napomáhá přijetí pozdějšího stavu a seznámení s komunikačními
technikami a pomůckami dále usnadňuje jejich využívání (Kühnlein, Gdynia et al., 2008).
Při zachované hybnosti horní končetiny je zpočátku možné využívat psaného textu
pomocí tužky a papíru nebo komunikačních tabulek s abecedou, slovy či piktogramy
(Ridzoň, Mazanec, 2010). Další variantou je využívání elektronických zařízení s hlasovým
výstupem. Aplikace GRID 3 a řečový komunikátor pro iPad a Android umožňuje pacientům
komunikovat s okolím prostřednictvím technologie, jež převádí text do mluvené řeči
a rovněž usnadňuje přístup k telefonu, emailu, sociálním sítím a médiím, což pacientům
umožňuje zůstat v kontaktu a zmírňuje dopady onemocnění na jejich sociální život (ALSA
z.s., 2020).
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V okamžiku, kdy již není možné kompenzovat ztrátu schopnosti řečové komunikace
technikami, které vyžadují zachovalé funkce horních končetin je možné přejít ke komunikaci
s využitím pohybů očí. Pro zachovalou schopnost čtení a myšlení lze u osob s ALS využívat
komunikaci prostřednictvím rámu E-tran (Eye Transfer communication display). Jedná se
o průhledný obdélníkový rám, jenž se umístí mezi uživatele a komunikačního partnera.
Okraje tohoto rámu se využívají k umístění písmen abecedy, odpovědí ano/ne či symbolů
a pomocných barevných bodů. Komunikační partneři udržují oční kontakt v průzoru rámu,
následně uživatel vybírá symbol či písmeno ze skupiny zaměřením pohledu k jeho umístění
a komunikační partner dává okamžitou zpětnou vazbu. Výběr písmena ze skupiny je
specifikován druhým cíleným pohledem k pomocnému barevnému bodu. Jedná se o hojně
využívanou komunikační pomůcku, zejména pro její jednoduchost, přenosnost a možnost
využití i při zvýšené únavě pacienta (Neubauer, 2018).
Na podobném principu fungují i elektronická zařízení, umožňující ovládání počítače
pohyby očí. Hardwarová lišta Tobii PCEye se dvěma kamerami detekuje pohyby očí
pacienta, který zaměřuje svůj pohled na jednotlivá písmena umístěná v tabulce, čímž skládá
slova a věty. Pro vysokou přesnost snímání očních pohybů je možné napsat 60 znaků za
minutu a plně ovládat celý počítač. Pokud je počítač vybaven hlasovým výstupem, může
pacient tato zařízení kromě samotné práce na počítači užívat ke komunikaci se svým okolím
(ALSA z.s., 2020). Kühnlein, Gdynia (et al., 2008) dodávají, že v čase, kdy pacient
komunikuje verbálně, existuje možnost nahrání jeho hlasových vzorů, které jsou následně
užívány při hlasovém výstupu komunikačních zařízení namísto robotického zvuku.
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3 Dysfagie při ALS
Polykání neboli deglutice je složitý mechanismus, který u zdravého jedince proběhne
asi 2500krát během dne a 50–100krát během noci (Tedla a kol., 2009). Jeho narušení má
vážné dopady na zdraví i kvalitu života jedince. Poruchy polykání se spolu s narušením
komunikační schopnosti, zejména dysartrií, velmi často vyskytují jako symptomy jiných
neurologických onemocnění, mezi které bezpochyby řadíme i ALS.

3.1 Terminologické vymezení
Dysfagie je pojem, který je užíván pro označení poruch polykání pevné či tekuté
stravy (Neubauer, 2018). Tedla (2009) toto vymezení rozšiřuje o poruchu polykání slin či
léků. Poruchou polykání rozumíme narušení transportu potravy různé konzistence z dutiny
ústní do žaludku (Kaulfussová in Škodová, Jedlička, 2007). Pokud je problematickým
místem při polykání oblast dutiny ústní či hltan, jedná se o dysfagii orofaryngeální, pokud
je tímto místem jícen, hovoříme o dysfagii ezofageální (Tedla, 2009). V případě ALS se
jedná především o neurogenní orofaryngeální dysfagii (NOD), za kterou jsou považovány
poruchy polykání „vzniklé na bázi neurologického poškození v důsledku postižení různých
úrovní nervového systému, jako i celého komplexu procesů participujících na polykání“
(Neubauer, Dobias, 2014, s. 215). Konkrétně tedy oboustranným narušením periferního
motoneuronu, jež kromě závažné flakcidní dysartrie způsobuje právě těžkou poruchu
polykání, či oboustrannou lézí kortikobulbárních drah rovněž způsobující těžkou formu
dysfagie spolu s dysartrií spastickou. Závažnost dysfagie do velké míry závisí na míře
a lokalizaci poškození nervového systému. V případě ALS však v rámci progrese
onemocnění nejčastěji dochází k těžké formě dysfagie či dokonce afagii, tedy úplné ztrátě
schopnosti polknout sousto jakékoli konzistence (Neubauer, 2018).
Mezi nejzávažnější projevy dysfagie patří bezesporu aspirace, tedy vniknutí potravy
do dýchacího traktu pod úroveň hlasivek, což často vede k vybavení obranného mechanismu
dýchacích cest ve formě reflexního kašle (manifestní aspirace). Pokud k jeho vybavení
nedojde, hovoříme o tzv. tiché aspiraci, která může být důkazem závažné ztráty inervace či
kognitivních funkcí. Jestliže dojde k vniknutí potravy nad úroveň hlasivkové štěrbiny, jedná
se o penetraci. I v tomto případě lze rozlišovat manifestní a tichou podobu. K aspiraci či
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penetraci může docházet před, během i po zahájení polykacího aktu, tzv. (pre-/ intra-/
postdeglutivně). Jednou z příčin postdeglutivní aspirace bývá zeslabení stěny hltanu –
tzv. pouch, kde mohou zůstávat rezidua stravy (Kaulfussová in Škodová, Jedlička, 2007;
Neubauer, 2018). Další riziko představuje extraezofageální reflux, tedy zpětný tok
žaludečního obsahu nad úroveň horního jícnového svěrače (do hltanu, hrtanu či dutiny ústní)
(Zeleník, Komínek, Chlumský, 2013). Zejména vlivem oslabení svalů v orofaciální oblasti
či deficitem senzorické zpětné vazby je způsoben leaking (ztráta kontroly nad soustem)
a drooling (vytékání či vypadávání sousta z dutiny ústní). Posledním termínem, užívaným
v oblasti poruch polykání, jenž je nutno zmínit, je odynofagie, tedy polykání spojené
s bolestí (Kaulfussová in Škodová, Jedlička, 2007).

3.2 Etiologie dysfagie
Příčiny vzniku poruch polykání jsou velmi rozličné. Psychogenně podmíněné
dysfagie mohou vznikat bez primární organické patologie na základě psychóz a úzkostných
poruch. Častěji však poruchy polykání vznikají na organickém podkladě v rámci širokého
spektra onemocnění. Jedná se především o zánětlivá onemocnění (stomatitida, tonsilitida,
laryngitida či refluxní ezofagitida); nádorová onemocnění v oblasti hlavy, dutiny ústní či
hltanu; kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda);
onemocnění jícnu (gastroezofageální a extraezofageální reflux, achalázie) a neurologická
onemocnění, konkrétně extrapyramidová (Huntingtonova chorea, Parkinsonský syndrom),
neurodegenerativní

(ALS,

Alzheimerova

choroba

a jiné

syndromy

demence)

a demyelinizační (roztroušená skleróza). Kromě těchto onemocnění může být dysfagie
zapříčiněna také úrazy, vlivem radiační terapie či vedlejšími účinky medikamentózní léčby
(Kaulfussová in Škodová, Jedlička, 2007; Neubauer, 2018; Vališ a kol., 2014).
Příčinou vzniku dysfagie u pacientů s ALS je degenerace motoneuronů. Oboustranná
léze kortikobulbárních drah centrálního motoneuronu způsobuje spasticitu a omezenou
hybnost vůlí ovladatelných svalů participujících na mechanismu polykání. Narušení
periferního motoneuronu vede k denervaci hlavových nervů, především pak jejich
eferentních motorických vláken. Polykací akt je koordinován šesti hlavovými nervy
(V., VII., IX., X., XI., XII.). U poruchy periferního motoneuronu velmi záleží na lokalizaci
léze, neboť porucha hybnosti odráží narušení příslušné inervační oblasti (Love, Webb,
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2009). Důsledky narušení jednotlivých hlavových nervů jsou pro přehled uvedeny
v tabulce 2.
Označení hlavového nervu

Funkce

V. n. trigeminus

senzorická inervace

citlivost obličeje, zubů, dásní, sliznice nosu
a dutiny ústní

motorická inervace

impulzy do svalstva žvýkacího, obličeje,
jazyka, dutiny ústní (patro), hrtanu

senzorická inervace

chuťová vlákna na přední a střední části
jazyka

motorická inervace

mimické svalstvo, rty, svalstvo spodní a zadní
části jazyka (stylohoideus a dygastricus)

senzorická inervace

hltan a sliznice měkkého patra (dávivý reflex),
kořen jazyka

motorická inervace

svalstvo faryngu, sekrece slinění

senzorická inervace

sliznice hltanu, hrtanu (epiglottis), srdce,
trávicí trubice, žaludku, ledvin

motorická inervace

srdce, svalstvo měkkého patra, hrtanu
a hltanu, jícnu, průdušnice

XI. n. accessorius

motorická inervace

doprovází faryngeální větev n. bloudivého
k uvule, k patru a faryngeálnímu svalstvu; část
spinální nervuje sternocleido mastoideus
a sval trapézový

XII. n. hypoglossus

motorická inervace

svalstvo jazyka (geniohyoidus, styloglossus
a genioglossus)

VII. n. facialis

IX. n. glossopharyngeus

X. n. vagus

Tabulka 2: Hlavové nervy podílející se na aktu polykání (Škodová, Jedlička, 2007, s.553)

3.3 Fyziologický a narušený polykací akt
Pro porozumění patologickým změnám při poruše polykání je potřebné znát
fyziologický průběh polykacího aktu. Ten většina autorů rozděluje na tři základní fáze:
orální, faryngeální a ezofageální (Mandysová, Škvrňáková, 2016; Neubauer, 2018; Tedla
a kol., 2009; Neubauer, Dobias, 2014). Někteří však orální fázi dále dělí na orální přípravnou
a orální transportní, čímž se přibližují dělení polykacího aktu na fáze čtyři, které uvádí
například Kaulfussová (in Škodová, Jedlička, 2007).
3.3.1 Fáze orální přípravná
Jedná se o komplexní senzomotorický mechanismus, zahrnující účast rtů, jazyka,
zubů, žvýkacích svalů, měkkého patra a tváří, při kterém dochází k odkousnutí sousta, jeho
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rozžvýkání, promísení se slinami a vytvoření kohezivního bolu uvnitř dutiny ústní. Retný
uzávěr je pevný a spodní čelist vykonává rotační pohyb, zatímco tváře jsou ve fyziologickém
svalovém tonu. Měkké patro je v anteriorním postavení, aby nedošlo k průniku stravy do
orofaryngu. Celá fáze probíhá vědomě, zapojením vůlí ovladatelného svalstva, proto je délka
jejího trvání individuální (Kaulfussová in Škodová, Jedlička, 2007).
Jelikož ALS postihuje právě vůlí ovladatelné svalstvo, může v této fázi, zejména
v pozdějších stádiích onemocnění, docházet k výraznému narušení. Vlivem narušení
n. facialis (VII.) dochází k oslabení retného závěru, které vede k droolingu. Ochabuje také
svalstvo jazyka, pročež tekutina zatéká pod jazyk, je obtížné formovat kohezivní bolus
a v dutině ústní mohou zůstávat rezidua tekutin či stravy. Oslabení žvýkacích svalů celou
fázi značně zpomaluje.
3.3.2 Fáze orální transportní
Podstatou této fáze je aborální pohyb zformovaného bolu v dutině ústní. Opět se
jedná o fázi vědomou, kdy se zvyšuje napětí svalstva rtů a tváří, hrot jazyka se dostává pod
bolus a následně se zdvihá k tvrdému patru. Přitlačením hřbetu jazyka v konsekvenci
poklesu jeho kořene se bolus posouvá k měkkému patru, jež se kontrakcí svalu levator veli
palatini zdvihá a přitlačuje k zadní stěně faryngu, čímž uzavírá průchod do dutiny nosní
(Tedla a kol., 2009).
Generátorem tlaku je v této fázi jazyk. Je proto důležité zachování funkční
pohyblivosti hrotu, hřbetu i kořene jazyka, kterou zajišťuje n. hypoglossus (XII.). Pokud
dojde v průběhu onemocnění k jeho atrofii, dochází zpočátku u pacientů s ALS ke
kompenzaci posteriorního transportu bolu záklonem hlavy. Ochabnutí svalstva jazyka se
rovněž projeví sníženou orální kontrolou bolu a případným předčasným únikem sousta či
jeho části ještě před polknutím (Tedla a kol., 2009; Vališ a kol., 2014). U pacientů s ALS se
narušení transportní fáze projevuje zejména v oblasti salivace. Ačkoli se může zdát, že
u pacientů dochází k hypersalivaci, hromadění slin v ústech či jejich vytékání je způsobeno
právě snížením či ztrátou schopnosti koordinace orofaciálního svalstva (Yorkston, Miller,
Strand, 2004).
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3.3.3 Fáze faryngeální
V okamžiku, kdy se bolus posune do úrovně předních patrových oblouků, dochází
ke spuštění polykacího reflexu, jenž je řízen z centra v prodloužené míše, a průběh polykání
od této chvíle nelze ovlivnit vůlí. V průběhu jedné vteřiny, kdy bolus prochází hltanem,
dochází k uzavření průchodů do dutiny ústní, dutiny nosní a dolních cest dýchacích. Dýchání
je v této fázi zcela zastaveno (apnoická pauza trvá 0,3 až 2,7 sekundy). Kořen jazyka je
tlačen proti stěnám hltanu a uzavírá tak vstup z dutiny ústní. Elevací měkkého patra k zadní
stěně hltanu je uzavřen patrohltanový (velofaryngeální) uzávěr, čímž je znemožněn průnik
tekutin či stravy do nosohltanu a dutiny nosní. Následně dochází ke zdvižení komplexu
hrtanu a jazylky, jeho uzavření hrtanovou příklopkou (epiglottis) a současnou abdukcí
hlasivkových vazů, které uzavírají hlasivkovou štěrbinu. S elevací hrtanu je spojena relaxace
horního svěrače jícnu, který se otevírá a bolus je k němu peristaltickou vlnou svalů hltanu
posouván (Tedla a kol., 2009).
Porucha periferního motoneuronu mívá za následek narušení reflexního oblouku.
U osob s ALS tudíž může docházet k narušení iniciace polknutí, což může zvyšovat riziko
predeglutivních aspirací či penetrací. Kromě pohybů jazyka je celý mechanismus polykání
v této fázi závislý na motorické inervaci bloudivého nervu (n. vagus, X.). Jeho porucha
způsobuje například dysfunkci patrohltanového závěru v důsledku parézy měkkého patra,
jež vede k průniku stravy či tekutiny do nosohltanu a jejímu vytékání nosem. Dále se projeví
omezením elevace hrtanu a sníženou motilitou epiglottis, která buďto hrtan nezavírá
dostatečně nebo k jeho závěru dochází se zpožděním, pročež nejsou dolní cesty dýchací
dostatečně chráněny vůči aspiracím (Love, Webb, 2009; Tedla a kol., 2009). Progrese
onemocnění centrálního a periferního motoneuronu přináší v orální a faryngeální fázi
polykání mnohé změny a zvýšené riziko vzniku aspirační pneumonie, hypohydratace či
malnutrice, jež ohrožují život pacienta. V takových případech je nutno přistoupit k výživě
non per os.
3.3.4 Fáze ezofageální
Průchodem bolu horním jícnovým svěračem je zahájena fáze ezofageální. Veškeré
mechanismy opět probíhají autonomně a nelze je ovlivnit. Vlivem peristaltických pohybů
hladké svaloviny stěn jícnu je bolus posouván blíže žaludku, do kterého vstupuje otevřeným
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dolním jícnovým svěračem, jenž je mimo tuto fázi polykání plně kontrahovaný, aby
nedocházelo k refluxu žaludečních tekutin do jícnu. Současně dochází k postupnému
uvolňování velofaryngeálního uzávěru, svalů jazyka, epiglottis, hlasivkové štěrbiny a tím
znovu zprůchodnění respiračního traktu (Neubauer, Dobias, 2014; Kaulfussová in Škodová,
Jedlička, 2007).
Vzhledem ke skutečnosti, že onemocnění ALS nepostihuje hladké svalstvo, by
ezofageální fáze polykání neměla být ovlivněna (Vališ a kol., 2014). Tedla (2009) však
uvádí, že u neuromuskulárních poruch může docházet k tzv. terciálním kontrakcím, tedy
nepropulzivním kontrakcím jícnu bez návaznosti na polknutí.

3.4 Diagnostika dysfagie
Na diagnostickém procesu se podílí řada odborníků (neurolog, otorinolaryngolog,
radiolog, klinický logoped, zdravotní sestra). V případě neurogenně podmíněných poruch
polykání (NOD) tento proces probíhá dle uvedeného schématu (Obrázek 2). V rámci
diagnostiky primárního onemocnění neurolog identifikuje, zda je u pacienta přítomno riziko

Obrázek 2: Diagnostický proces a úrovně diagnostiky NOD (Dobias, 2014, s. 227)
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rozvoje dysfagie. Absence rizika by měla vést k preventivní edukaci pacienta (a pečujících)
klinickým logopedem a v případě potřeby k jeho monitorování. Přítomnost rizika vyžaduje
screeningové vyšetření polykání, na základě kterého je dále provedeno základní
klinicko-logopedické vyšetření dysfagie. Pokud je při tomto vyšetření klinickým logopedem
shledáno riziko aspirace či dokonce aspirační pneumonie, je nutné provedení speciálních
přístrojových vyšetření.
Dysfagie se v průběhu progrese onemocnění projeví až u 100 % pacientů s ALS
(Vališ a kol., 2014). Jedná se tak o pacienty s identifikovaným rizikem NOD.
3.4.1 Screeningové vyšetření polykání
Jedná se o orientační vyšetření polykání s cílem zjistit, zda je porucha polykání
přítomna či nikoli. Screeningová vyšetření jsou často součástí ošetřovatelské péče při
hospitalizaci pacienta a provádí je především zdravotní sestry příslušných oddělení
(nejčastěji na neurologické jednotce intenzivní péče) (Tedla a kol., 2009). Screeningová
vyšetření nemají standardní parametry, existuje jich proto velké množství, lišící se
jednotlivými položkami i tím, kdo je provádí. Společnou položkou bývá tzv. test vody, tedy
pozorování známek obtíží s polykáním při podání malého množství vody. V České republice
si neurologické kliniky často sestavují screeningové vyšetření dle vlastních potřeb nebo
využívají screeningový nástroj GUSS (Neubauer, Dobias, 2014).
Vyšetření GUSS (Gugging Swallowing Screen) (Trapl et al., 2007)
Toto screeningové vyšetření se skládá ze dvou částí. První částí je nepřímý test
polykání, který identifikuje, zda je pacient při vědomí, zda je schopen odkašlat a zda jsou
při polykání slin přítomny změny hlasu či drooling. Druhou částí je přímý test polykání
nejprve zahuštěné tekutiny, poté tekutiny a na závěr pevné stravy (chléb). V této části jsou
kromě celkové schopnosti polknutí jednotlivých konzistencí opět sledovány symptomy:
kašel, drooling a změny hlasu. Jednotlivé položky jsou bodovány. Na základě součtu bodů
je určen jeden ze čtyř stupňů závažnosti dysfagie, pro který jsou uvedena stručná dietetická
a režimová opatření (Trapl et al., 2007).
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3.4.2 Základní klinicko-logopedické vyšetření
Ani tato část diagnostického procesu dosud není plně standardizovaná. Dobias
(in Neubauer, Dobias, 2014) však uvádí mnohé autory, jež se střetávají ve třech hlavních
bodech základního klinicko-logopedického vyšetření, kterými jsou: osobní anamnéza,
strukturální a funkční vyšetření orgánů podílejících se na polykání (včetně hlavových nervů)
a hodnocení polykání tekutin a jiných konzistencí.
V rámci zjišťování osobní anamnézy logoped prochází lékařské zprávy a získává od
pacienta informace týkající se obtíží v oblasti polykání. Otázky jsou zaměřené na problémy
spojené s konzistencí stravy, průvodní projevy polykání, změny hlasu, váhový úbytek a další
subjektivní obtíže. Na základě těchto informací logoped orientačně vyhodnocuje stav výživy
a poruchy polykání (Tedla a kol., 2009).
Strukturální a funkční vyšetření orgánů podílejících se na polykání částečně
odpovídá dysartrickému profilu (Test 3F). Kromě faciokineze, fonorespirace a fonetiky je
dále posuzována senzitivita orofaciální oblasti, elevace patrových oblouků, dávivý reflex či
reflexní kašel. Vizuálně se posuzuje symetrie tváří v klidu i pohybu, retný uzávěr
(nafouknutí tváří), rozsah čelistního kloubu otevřením úst, jazyk v klidové pozici i pohybu
(fascikulace, mimovolní pohyby, jednostranná slabost, atrofie), dutina ústní, dentice a pohyb
měkkého patra. Následně klinický logoped taktilně posuzuje orofaciální svalstvo a jeho
tonus (zejména m. masseter a m. temporalis), sílu jazyka a retného uzávěru, dávivý reflex či
elevaci měkkého patra (Mandysová, Škvrňáková, 2016; Tedla a kol., 2009).
Při vyšetření polykání je nejprve posuzováno polykání slin, při kterém klinický
logoped pohmatem kontroluje elevaci hrtanu a tedy správné načasování polykacího reflexu.
Následuje polknutí kašovité konzistence (tekutina zahuštěná instantními zahušťovadly
Nutilis, ThickenUp Clear), která je zejména pro pacienty s ALS bezpečnější než nezahuštěná
tekutina. Při polykání tekutiny (tzv. test vody) je sledováno udržení tekutiny v dutině ústní,
spouštění polykacího reflexu a případné vytékání tekutiny nosem. Po polknutí je důležité
pozorovat případné změny hlasu a reflexní kašel. Při polykání pevné stravy (chléb, piškot)
se vyšetřující soustředí na funkci orofaciálního svalstva při zpracovávání bolu a opět
přítomnost reflexního kašle v důsledku aspirace či penetrace (Grofová, 2008)
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3.4.3 Speciální přístrojová vyšetření
Pokud při základním klinicko-logopedickém vyšetření klinický logoped identifikuje
riziko

aspirace,

jsou

indikována

speciální

přístrojová

vyšetření.

Jedná

se

o tzv. objektivizační vyšetření, která verifikují nálezy základního vyšetření a zobrazují
oblasti, které při základním vyšetření posoudit nelze. Americká asociace logopedů
a surdopedů (ASHA) či Německá společnost pro neurologii (AWMF) například doporučují
provedení přístrojových vyšetření již při podezření na dysfagii bez nutnosti rizika aspirace
(Neubauer, Dobias, 2014).
Videofluoroskopie (VFSS, Videofluoroscopic Swallowing Study)
Vyšetření provádí radiolog spolu s klinickým logopedem, ORL specialistou,
případně dalšími odborníky – radiologickým asistentem či nutričním specialistou. Jedná se
o dynamické RTG vyšetření horního zažívacího traktu – tedy orální a faryngeální fáze
polykání. Vyšetření probíhá ve stoje či v sedě, kdy je pacientovi postupně podávána tekutina,
zahuštěná tekutina a piškot, obarvené kontrastní látkou – baryovou suspenzí. Polykací akt je
zaznamenáván v předozadní a boční projekci. Obrazový záznam polykání umožňuje
opakované přehrání a tudíž i důkladnou analýzu jednotlivých fází polykání a s téměř
stoprocentní spolehlivostí potvrdí či vyvrátí aspiraci kontrastní látky (Solná a kol., 2014;
Neubauer, Dobias, 2014). Vyšetřením lze odhalit problémy v orální přípravné fázi (drooling,
leaking), postdeglutivní rezidua v dutině ústní, predeglutivní únik stravy do faryngu, rezidua
ve valekule či piriformních recesech, penetraci, aspiraci a obecně lze zhodnotit anatomii
a (patologickou) fyziologii polykacího ústrojí (Tedla a kol., 2009; Černý, Kotulek, Chrobok,
2011)
Waito a Plowman (et al., 2020) nedávno představily studii, při které podstoupilo
19 pacientů s pravděpodobnou ALS opakované videofluoroskopické vyšetření až
s 15 doušky baryové suspenze různé hustoty. Ve srovnání s referenčními údaji byl u osob
s ALS prokázán vyšší počet polknutí na jeden bolus s částečným či neúplným hrtanovým
závěrem (<1 % vs 24 %). Dále byla zřetelně prokázána prodloužená doba uzavření
hrtanového uzávěru a snížený průměr horního jícnového svěrače. Tzv. nebezpečné polykání
se zvýšeným rizikem aspirace či penetrace se projevilo častěji při neúplném či zpožděném
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hltanovém závěru, méně často pak při polykání více zahuštěných tekutin. Jedná se tak o další
důkaz vhodnosti podávání zahuštěných tekutin a stravy pacientům s ALS.
Kromě diagnostické úlohy splňuje VFSS i úlohu terapeutickou, kdy se zaznamenává
polykací akt při změnách konzistence a objemu jídla, polohování pacienta a využití
kompenzačních polykacích manévrů, pro zajištění nejvyšší možné míry bezpečnosti
polykání (Tedla a kol., 2009).
Nevýhodou vyšetření je přesun pacienta na radiologické oddělení a jeho nutná
spolupráce (vyžadující jistý stupeň mobility). Určitým rizikem je i vystavení pacienta RTG
záření, pro které není vhodné vyšetření častěji opakovat.
Videoendoskopie (FEES, Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)
Funkční vyšetření polykání pomocí flexibilního videolaryngoskopu lze provést
i u lůžka pacienta (ačkoli je vhodnější realizovat jej ve vzpřímené poloze). Provádí jej
otorinolaryngolog spolu s klinickým logopedem. Sonda je zavedena transnasálně do oblasti
orofaryngu nad epiglottis. Při zavádění jsou hodnoceny fyziologické i patologické struktury
a funkce jednotlivých ústrojí v dutině nosní, hltanu a hrtanu. Po zavedení jsou tytéž jevy
sledovány při polknutí slin a fonaci a následně polykání různých konzistencí a množství.
V závěru se tak opět jedná o terapeutickou metodu, užívanou pro určení vhodné a bezpečné
stravy (Černý, Kotulek, Chrobok, 2011).
Oproti VFSS je FEES vyšetření rychlejší, znovu opakovatelné a nevyžaduje takovou
úroveň fyzické mobility pacienta. Nevýhodou je tzv. bílé světlo, objevující se při reflexním
polknutí, které je způsobeno kontrakcí konstriktorů hltanu a znemožňuje tak sledování této
fáze polknutí. VFSS pak na rozdíl od FEES zobrazuje přípravnou i transportní orální fázi
polykání, jejichž sledování je u pacientů s ALS důležité.
Pro hodnocení míry penetrace či aspirace při polykání jednotlivých konzistencí
kontrastní látky lze využít Rosenbekovu penetračně-aspirační škálu (1996):
1 – kontrastní látka (k.l.) neproniká do dýchacích cest
2 – k.l. vstupuje do dýchacích cest, zůstává nad úrovní hlasivek, bez rezidua
3 – k.l. vstupuje do dýchacích cest, zůstává nad úrovní hlasivek, viditelné reziduum
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4 – k.l. se dostává do kontaktu s hlasivkovými vazy, bez rezidua
5 – k.l. se dostává do kontaktu s hlasivkovými vazy, s reziduem
6 – k.l. se dostává pod hlasivkové vazy, bez viditelného rezidua
7 – k.l. se dostává pod hlasivkové vazy, s viditelným reziduem i přes reflexní kašel
8 – k.l. se dostává pod hlasivkové vazy, s viditelným reziduem bez reflexního kašle
(Steele, Grace-Martin, 2017)
K vyjádření hloubky zasažení polykání lze užít škálu závažnosti dysfagie dle
Danielsové:
Normální polykání

normální polykací funkce, žádná penetrace ani aspirace

Lehká dysfagie

orální a/nebo faryngeální dysfunkce s nikoliv častou stopou
supraglotické penetrace s dobrým následným vykašláním
(vyčištěním dýchacích cest)

Střední stupeň dysfagie

orální a/nebo faryngeální dysfunkce s opakovanou laryngální
penetrací se stází penetrátu a/nebo výskytem aspirace při jedné z
konzistencí

Středně těžká až těžká dysfagie

orální a/nebo faryngeální dysfunkce s opakovanou aspirací pouze
u jedné z konzistencí

Těžká dysfagie

orální a/nebo faryngeální dysfunkce s aspirací u vícero konzistencí
Tabulka 3: Škála závažnosti dysfagie dle Danielsové (Novák, 2018, s. 28)

3.5 Terapie dysfagie
V případě neurogenně podmíněných poruch polykání je terapie dysfagie součástí
komplexní péče o pacienta v rámci primárního onemocnění. Stejně tak je tomu u pacientů
s ALS, kdy hlavní úlohu zastává klinický logoped, avšak pacient by měl být pod dohledem
nutričního specialisty a gastroenterologa. Cílem klinicko-logopedické terapie je nalezení
adekvátních technik polykání, množství a konzistence výživy pro pacienta, a tedy snížení
rizika malnutrice, dehydratace a aspirační pneumonie při zachování co nejvyšší možné
kvality života. Případně doporučení vhodného způsobu výživy při vyloučení perorálního
příjmu (Neubauer, Dobias, 2014; Tedla a kol., 2009). Terapeutické ovlivňování dysfagie
závisí na zjištění patologických procesů/mechanismů v rámci diagnostiky. Jak již bylo
zmíněno, speciální přístrojová vyšetření jsou využívána zčásti i pro terapii. Na základě
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těchto zjištění jsou užívány kompenzační a terapeutické strategie (Kaulfussová in Škodová,
Jedlička, 2007; Neubauer, 2018).
3.5.1 Kompenzační techniky
Jedná se o naučené změny chování pacienta v průběhu polykání, kterými se mění
aspekty fyziologie polykání, tedy rychlost a směr toku bolu, s cílem eliminace symptomů
dysfagie a rizika aspirace.
Poziční a posturální techniky dokáží eliminovat riziko aspirace tekutin až u 80 %
pacientů (Logemann a kol., 1994). Strava by měla být podávána v pozici maximálního
možného sedu, s mírným náklonem horní poloviny těla dopředu a mírným přitažením brady
ke sternu. Posturální techniky představují vhodné polohy těla a hlavy, které ovlivňují
anatomicko-prostorové vztahy faryngu. Jedná se o předklon hlavy (anteflexe), který
napomáhá zúžení hrtanového vchodu a lepšímu hltanovému tranzitu, záklon hlavy
(retroflexe), laterální příklon hlavy k postižené straně pro nasměrování reziduí na silnější
stranu či polykání vleže na boku, které redukuje rezidua v hltanu a změnou působení
gravitace zabraňuje proniknutí stravy do cest dýchacích (Neubauer, Dobias, 2014; Solná
a kol., 2014). Yorkston, Miller a Strand (2004) však uvádí, že záklon hlavy, pro anatomickou
blízkost polykacího a dýchacího ústrojí, naopak zvyšuje riziko aspirace.
Techniky pro zlepšení senzorického vstupu představují užití senzorických podnětů
před nebo v průběhu polykání, které zvyšují senzitivitu dutiny ústní a zlepšují motorickou
reakci. Těmito podněty může být například zvýšení chuťové či termální intenzity sousta,
změna konzistence stravy, tlak lžíce na jazyk, užití vibračních kartáčků či termálně-taktilní
stimulace (Neubauer, 2018; Solná a kol., 2014).
Techniky pro odstranění reziduí jsou klíčové pro prevenci vzniku aspirace. Jedná
se především o nácvik efektivního kašle po polknutí a osvojení si dvojitého polknutí sousta
s následným odkašláním. V případě, kdy tyto techniky selhávají je nutné odsávání těchto
zbytků potravy (Solná a kol., 2014).
Využití kompenzačních pomůcek může značně zvýšit bezpečnost stravování. Jedná
se především o speciálně tvarované nádobí, zejména pohárky (např. Kapi cup, Dysphagia
cup), umožňující pití tekutin různé konzistence bez záklonu hlavy a kontrolu množství
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podávané tekutiny či speciálně tvarované (mělké, úzké) lžičky (Maroon spoon), usnadňující
přesun sousta rty ze lžíce do dutiny ústní. Mimo stravování je vhodné užívání
rehabilitačních pomůcek, jako žvýkací trubičky (Chewy tubes), pro posílení žvýkacích
svalů a plynulý pohyb čelisti, či rehabilitační lžičky (Ora-light), které slouží k posílení
svalstva rtů, jazyka, měkkého patra a tváří (Kejklíčková, Florianová, 2012).
V neposlední řadě je potřeba dodržovat režimová opatření, kterými se rozumí
důraz na hygienu dutiny ústní, jelikož patogenní organismy množící se v ústech zvyšují
riziko aspirační pneumonie, dále omezení rozptylujících faktorů během stravování (vedení
rozhovoru, vysoká intenzita hluku či světla apod.) a plánování stravy dle aktuálního
zdravotního stavu pacienta. Je potřebné eliminovat rizikové momenty, tedy přerušit hovor
po čas jídla, modifikovat konzistenci a objem podávané stravy, v případě potřeby upozornit
na zpomalení tempa a dohlížet na dodržování polykacích technik (Neubauer, Dobias, 2014).
3.5.2 Terapeutické techniky
Terapeutické techniky se zaměřují především na zlepšení funkce polykání
v jednotlivých fázích, s cílem zachování co možná největší úrovně efektivity a bezpečnosti
polykání (Neubauer, Dobias, 2014).
Oromotorická cvičení, tedy cvičení pro zlepšení rozsahu pohybů v orofaciální
oblasti jsou klíčová pro zlepšení funkce orgánů při orální fázi polykání. Těmito orgány se
rozumí rty, jazyk, čelist, tváře a měkké patro, přičemž nepřímé techniky (bez bolu) jsou
zaměřeny na posílení svalstva a přímé (s použitím bolu) na formování, kontrolu a manipulaci
sousta v dutině ústní. Tato cvičení je nutné provádět několikrát denně (Neubauer, Dobias,
2014; Gross in Tedla a kol., 2009).
Cvičení rozsahu pohybů hltanu a hrtanu ovlivňují faryngeální fázi polykání.
Jedná se o cvičení zaměřená na ochranu dýchacích cest, elevaci hrtanu či addukci hlasivek
(Solná a kol. 2014).
Shaker cvičení posiluje svaly zdvihající komplex hrtanu a jazylky. Cvičení se provádí
na pevné podložce vleže. Izometrická část představuje přitažení brady ke sternu
s výdrží 60 vteřin. Izotonická část spočívá ve 30 opakovaných přítazích brady ke
sternu (bez výdrže) (Gross in Tedla a kol., 2009; Neubauer, 2018).
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Cvičení hlasivkového uzávěru často využívají cíleného tlaku (především dlaní vůči
židli, podložce apod.) či tvrdého hlasového začátku a rázů při čtení seznamu slov
(Gross in Tedla a kol., 2009).
Terapeutické manévry pro polykání jsou užívány pro zlepšení koordinace struktur
podílejících se na aktu polykání s cílem usnadnění průchodu bolu a ochrany cest dýchacích
(Neubauer, 2018). Jejich provedení vyžaduje aktivní spolupráci pacienta a určitou fyzickou
sílu, což muže být u pacientů s déletrvající těžší formou dysfagie velice náročné (Solná
a kol., 2014).
Masako manévr (tongue hold manévr) umožňuje zlepšení anteriorního pohybu zadní
strany faryngu. Pacient je instruován k polknutí slin či sousta s jazykem mezi zuby
nebo s přidržením špičky jazyka kapesníkem (Gross in Tedla a kol., 2009).
Usilovné energické polykání je užíváno ke zlepšení posteriorní pohyblivosti jazyka,
posílení jeho kořene a zlepšení transportu bolu v orální a faryngeální fázi. Pacient je
instruován k polknutí s maximálním možným úsilím (Neubauer, 2018).
Supraglotické polykání slouží k plánovanému uzavření vchodu do hrtanu ještě před
samotným polknutím pro snížení rizika intradeglutivní aspirace při nedostatečném či
opožděném hrtanovém závěru. Pacient je instruován k podržení sousta v dutině ústní,
nadechnutí nosem a zadržení dechu před a po čas polknutí. Po polknutí následuje
zakašlání pro odstranění případných reziduí (Kaulfussová in Škodová, Jedlička,
2007; Gross in Tedla a kol., 2009).
Super-supraglotické polykání je prováděno s cílem uzavření dýchacích cest na úrovni
hlasivek před a během polknutí při omezeném hrtanovém závěru. Pacient je
instruován k připravení sousta, nádechu nosem, zadržení dechu a zatlačení dlaní proti
sobě (případně do židle) při současném polknutí sousta. Následuje odkašlání,
případně fonace hlásky a (Solná a kol., 2014).
Mendelsonův manévr usnadňuje průchodnost a transport bolu do jícnu, posiluje
nadjazylkové svaly a zdvihače hrtanu a prodlužuje relaxaci horního jícnového
svěrače. Jedná se o náročný manévr, kdy je pacient instruován k elevaci hrtanu
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zapojením výše uvedených svalů, jeho podržení a následnému polknutí s vykašláním
(Gross in Teda a kol., 2009).
3.5.3 Techniky výživy při vyloučení perorální výživy
U pacientů ohrožených dysfagií je velmi důležité dbát na vyváženou stravu a jejich
nutriční stav. Obzvláště pak u pacientů s ALS, u kterých je prokázán vyšší energetický
výdej, jsou kontroly nutričního stavu specialistou na výživu pravidelnou nutností.
V začátcích onemocnění může být strava doplněna o perorální nutriční doplňky (sipping)
(ALSA z.s., 2020). V okamžiku, kdy je nutriční stav pacienta nevyhovující, výše uvedené
techniky jsou pro ovlivnění symptomatiky nedostačující a pacient je ohrožen aspirací, je
nutné zajistit výživu pacienta non per os formou enterální či parenterální výživy.
Enterální výživa neorální představuje podávání stravy prostřednictvím sondy či
stomie (Grofová, Satinský in Tedla a kol., 2009). Ačkoli se jedná o neorální formy výživy,
nelze při jejich užití zcela eliminovat riziko aspirace. Je proto velmi důležité dbát na hygienu
dutiny ústní a pravidelně odstraňovat sliny a hlen (ALSA z.s., 2020).
Nazoenterální sonda může být transnazálně zavedena přes hltan a jícen do žaludku
(nazogastrická sonda) či až do tenkého střeva (nazoduodenální sonda, nazojejunální
sonda). U dysfagie je častěji užívána sonda nasogastrická, která umožňuje bolusové
podání výživy. Pro její krátkodobé použití je však indikována pacientům s příznivou
prognózou, jelikož dlouhodobé ponechání může způsobit četné komplikace (záněty,
dekubitální vředy, striktury jícnu či ezofagotracheální píštěle) a komplikovat terapii
dysartrie (Grofová, Satinský in Tedla a kol., 2009; Vališ a kol., 2014). Pro pacienty
s ALS je proto vhodnější stomie.
Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) představuje přímý vstup do žaludku
skrze stěnu břišní. Jedná se o nejčastější formu neorální enterální výživy.
Farmaceuticky připravený výživový roztok je podáván v jednotlivých dávkách
(bolusech) větší stříkačkou či enterální pumpou. Denní objem výživy je rozdělen
do 5–8 dílčích dávek po cca 200–300 ml (Fresenius Kabi, 2016). Pro pacienty s ALS
je velice důležitá včasnost rozhodnutí pro zavedení PEG, jelikož v rámci progrese
onemocnění a oslabování dýchacího svalstva je později provedení zákroku rizikové.
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PEG nevylučuje příjem stravy per os, proto je u těchto pacientů vhodné zavedení
s předstihem (ALSA z.s., 2020).
Parenterální výživa představuje podávání farmaceuticky připravených výživových
roztoků přímo do krevního řečiště periferní kanylou či centrálním žilním katetrem. K její
indikaci dochází pouze v případech, kdy nelze užít enterální podávání živin (Grofová,
Satinský in Tedla a kol., 2009).
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II.

PRAKTICKÁ ČÁST

4 Multidisciplinární péče poskytovaná pacientům s ALS
4.1 Stanovení výzkumných cílů
Hlavním cílem výzkumného šetření diplomové práce bylo stanoveno zhodnocení
multidisciplinární péče se zaměřením na poruchy řeči a polykání poskytované osobám
s ALS.
Dále byly stanoveny následující vedlejší cíle:
•

zpracování kazuistik vybraných pacientů s ALS pro poskytnutí uceleného přehledu
o průběhu a obsahu poskytované péče,

•

zhodnocení rozsahu postižení získané dysartrické poruchy u vybraných pacientů
s ALS prostřednictvím vyšetření řeči a zhodnocení dysfagie u těchto jedinců na
základě vyšetření polykání,

•

shromáždění informací pro vytvoření informačního materiálu pro pacienty s ALS
a pečující na základě zpracování teoretické a praktické části práce.

K dosažení výzkumných cílů byly stanoveny následující výzkumné otázky:
o Jaký je průběh a obsah poskytované multidisciplinární péče vybraným pacientům
s ALS?
o Jakými odborníky je poskytována intervence vybraným pacientům s ALS?
o Jaký je rozsah dysartrické poruchy u vybraných pacientů s ALS?
o Jaké jsou projevy poruchy polykání u vybraných pacientů s ALS?

4.2 Metodika výzkumného šetření
Praktická část diplomové práce spočívá v provedení kvalitativního výzkumného
šetření. Kvalitativní výzkum lze charakterizovat jako každý takový výzkum, jež nevyužívá
statistických procedur ani jiných způsobů kvantifikace (Švaříček, Šeďová, 2007).
Výzkumným přístupem pro dosažení stanovených cílů výzkumného šetření byla
zvolena tvorba kazuistik. Pro vytvoření kazuistiky či případové studie je využíváno
veškerých dostupných metod sběru dat. Pokud to vyžaduje charakter studovaného případu,
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lze dokonce užít kombinaci metod užívaných v kvalitativních i kvantitativních šetřeních.
Ačkoli jsou tato data získána prostřednictvím různých metod, je pro komplexní výpověď
o studovaném případu žádoucí interpretovat je dohromady (Sedláček, 2014; Mareš, 2015).
Pro vytvoření uvedených kazuistik byly využity následující výzkumné metody sběru
dat: strukturovaný rozhovor pro vyplnění anamnestického dotazníku, vyšetření dysartrie
a dysfagie a analýza lékařské dokumentace.

4.3 Charakteristika výzkumného šetření
Výzkumné šetření bylo realizováno v červnu roku 2020. Místem setkání s pacienty
pro realizaci strukturovaného rozhovoru s cílem vyplnění anamnestického dotazníku
a vyšetření dysartrie a dysfagie byla logopedická ambulance ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze v Kateřinské ulici.
Anamnestický dotazník
Na základě stanovených cílů a výzkumných otázek byl pro zjištění potřebných
informací sestaven anamnestický dotazník. Dotazník obsahoval otevřené otázky, jež se
dotýkaly osobní, sociální i rodinné anamnézy pacienta a nynějšího onemocnění. Pro
narušenou hybnost horních končetin obou pacientů byl dotazník užit jako nástroj
k zaznamenání informací výzkumníkem v rámci řízeného rozhovoru.
Vyšetření dysartrie a dysfagie
Jak již bylo uvedeno v části teoretické, pro vyšetření dysartrie se užívá mnohých
vyšetřovacích dotazníků a škál, pro vyšetření dysfagie pak základní klinicko-logopedické
vyšetření polykání. K vyšetření dysartrie a dysfagie u vybraných pacientů bylo užito
vyšetřovacího archu, vytvořeného týmem logopedů působících ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze.
Charakteristika základního a výzkumného soboru
Základní soubor tvoří všechny osoby, jichž se výzkumný problém dotýká. V případě
předložené diplomové práce se jedná o všechny pacienty s ALS žijící v České republice,
tedy cca 600–800 osob. Z tohoto souboru byl stanoven výzkumný soubor, jenž tvoří ty
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osoby, jichž se výzkumné šetření přímo dotýká a jsou jeho součástí. Výzkumný soubor pro
uvedené šetření tvoří vybraní dva pacienti s ALS.
Stanovení výzkumného souboru proběhlo na základě záměrného (nenáhodného)
výběru, konkrétně na základě dostupnosti. Pacienti byli vybráni klinickou logopedkou, ke
které docházejí.

4.4 Kazuistiky
4.4.1 Kazuistika 1: pacient A
Prvním pacientem je muž, narozen v roce 1960. Po vystudování střední průmyslové
školy pracoval jako operátor u Policie ČR, později u bezpečnostní služby. V současné době
již v důsledku onemocnění nepracuje, byl mu přiznán invalidní důchod. Pacient žije sám,
volný čas tráví cestováním, prací na zahradě či četbou. Jako blízkou osobu, jež je mu
v nemoci oporou uvedl dceru. Pacient je v péči neurologů, klinické logopedky,
fyzioterapeuta a urologa. Toho času nevyužívá žádnou sociální službu. V době realizace
výzkumného šetření byla pacientova váha 80,3 kilogramy a výška 169 centimetrů.
Osobní anamnéza
V rámci anamnestického dotazníku uvedl pacient operaci třísla, jež byla provedena
krátce po jeho narození. V roce 2008 byl pacientovi diagnostikován zhoubný novotvar pravé
tonzily. Téhož roku mu byla z části operativně odstraněna a pacientovi byla indikována
elektroléčba a chemoterapie, jež byly ukončeny v prosinci 2008. Pacient byl v období
listopadu 2008 – května 2009 přechodně na PEG. Později se léčil pro benigní hyperplazii
prostaty a arteriální hypertenzi. Kromě zlomené dolní končetiny si nevzpomíná na jiné
závažné úrazy, které by způsobily trvalé následky či stav bezvědomí. Pacient není alergický.
Rodinná anamnéza
V pacientově rodině se nenachází žádná osoba s diagnózou ALS, jedná se tedy
o sporadickou formu ALS. Otec pacienta zemřel ve věku 59 let na komplikace při diabetes
mellitus. Matka zemřela ve věku 79 let v důsledku srdečního selhání. Jiná onemocnění
rodičů, která by měla vliv na současný zdravotní stav, pacient neuvedl. Pacient má sestru,
narozenou v roce 1961, s diagnostikovaným diabetem mellitus II. typu.
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Nynější onemocnění
V květnu roku 2018 začal pacient pociťovat první příznaky, jimiž byly zejména
obtíže při polykání, které přisuzoval dřívějšímu onemocnění (karcinom tonzily) a jeho léčbě,
jehož relaps byl však na základě endoskopického vyšetření vyloučen. Kromě polykání se
výrazně zhoršila také řeč a pacient začal pozorovat brnění v pravé horní končetině spolu se
zhoršením její hybnosti při manipulaci s předměty. Pacient proto začal na začátku roku 2019
ambulantně docházet do logopedické a neurologické ambulance ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze, kde mu byla v květnu roku 2019 sdělena diagnóza pravděpodobná ALS
s dominující smíšenou bulbární symptomatikou.
Pacient užívá léky Rilutek (pro zpomalení progrese onemocnění), Sertralin
(antidepresivum ze skupiny SSRI), Tamsulosin (k léčbě zvětšené prostaty) a dříve také
Prestarium Neo (k léčbě arteriální hypertenze), avšak tento lék byl po lázeňském pobytu
vyloučen pro kolaps pacienta.
Neurologická intervence
K neurologickému vyšetření, které proběhlo 26. 3. 2019, byl pacient odeslán
z logopedické ambulance pro pomalu progredující dysartrii, dysfagii a parestezii pravé horní
končetiny. Základní neurologické vyšetření potvrdilo lehkou asymetrii patrových oblouků,
tedy pravý snížený v klidové pozici i při elevaci, narušenou inervaci jazyka, fascikulace
a dysartrii i dysfagii. Na základě posouzení hybnosti, svalové síly a reflexů v orofaciální
oblasti byla prokázána periferní paréza n. glossopharyngeus, n. accessorius a n. hypoglossus
vpravo. Při vyšetření hybnosti horních končetin bylo při elevaci pravé paže znatelné oslabení
deltového svalu a vyšetření šlacho-svalových reflexů prokázalo areflexii tricipitového
reflexu rovněž na pravé končetině. Kromě omezené hybnosti se však na pravé horní
končetině projevila i porucha čití v oblasti prvního a druhého prstu, thenaru a distální části
předloktí. V závěru vyšetření byla provedena výpočetní tomografie (CT) mozku
s normálním nálezem. Ačkoli toho času nebyly patrné známky narušení centrálního
motoneuronu, prokázaná paréza hlavových nervů a zeslabení reflexní odpovědi značila
poruchu periferního motoneuronu, pročež byl pacient odeslán k diagnostické hospitalizaci
pro vyloučení postižení motoneuronu.
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K diagnostické hospitalizaci byl pacient přijat 21. 5. 2019. Opět bylo provedeno
základní neurologické vyšetření, které po dvouměsíční progresi onemocnění odhalilo lehkou
asymetrii koutků s poklesem vpravo, atrofii a fascikulace horní poloviny trapézového svalu
(v důsledku narušení n. accessorius) a výrazné fascikulace svalů horních končetin. Na
základě těchto vyšetření byla pro stanovení diagnózy zásadní progredující bulbární
symptomatika vpravo a kombinovaná paréza pravé horní končetiny s mnohočetnými
fascikulacemi a svalovou atrofií. Pro diferenciální diagnostiku bylo na prvním místě
stanoveno onemocnění motorického neuronu. V rámci hospitalizace bylo v daný den
provedeno ještě VFSS vyšetření, jež je blíže popsáno v části logopedické intervence. Dne
22. 5. 2019 byla provedena plánovaná MRI mozku, jež vykázala nespecifický nález
kortikosubkortikální atrofie a mnohočetné ložiskové hyperintenzity v bílé hmotě a mozečku.
Ačkoli nebyla potvrzena strukturální léze zobrazitelná MRI, byla pacientovi nastíněna
diagnóza onemocnění motorického neuronu, na základě čehož pacient souhlasil s nasazením
antidepresiv. Následující den byla provedena MRI krku a krční páteře, jež neprokázala
expanzivní proces v krku ani nezánětlivé onemocnění míchy (myelopatie). Pacient byl před
propuštěním seznámen s diagnostickým procesem a výsledky vyšetření. V oblasti léčby byl
obeznámen s užíváním léků a doporučen do nervosvalové ambulance. Z důvodu vysokého
rizika aspirace byl pacient vyzván k dodržování režimových opatření, zejména pak
zahušťování tekutin.
Na základě celkového fyzikálního vyšetření v nervosvalové ambulanci, byl pacient
dne 29. 5. 2019 zařazen do studie, jež se snažila posoudit vliv aplikace botulotoxinu do
horních a dolních končetin a dodržování osobního cvičebního plánu na volní pohyby u osob
s hemiparézou. S pacientovým souhlasem byl aplikován botulotoxin (AbobotulinumtoxinA)
a pacient byl proškolen v oblasti správného provádění jednotlivých cviků, jež následně

každý den vykonával a zaznamenával do vydaného deníku. Každé dva týdny pak pacient
realizaci této terapie telefonicky konzultoval s fyzioterapeutem. Pacient byl dále odkázán
k praktickému lékaři s žádostí o pravidelné kontroly jaterních enzymů.
Dne 30. 5. 2019 bylo doplněno EMG vyšetření, jež mělo být provedeno při
diagnostické hospitalizaci pacienta. V kondukčních studiích nebyla znatelná výrazná
patologie, avšak jehlová EMG prokázala fascikulace, patologický nález v deltovém svalu
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vpravo a občasné pozitivní ostré vlny na natahovači prstů (m. extensor digitorum
communis). EMG nález tedy potvrdil klinické symptomy suspektní pro MND.
Při další kontrole v nervosvalové ambulanci 2. 9. 2019 pacient uvedl přetrvávající
obtíže v oblasti řeči a polykání a zhoršující se hybnost pravé horní končetiny. Tou dobou již
byla oslabená svalová síla celé horní končetiny a omezený byl i aktivní rozsah ramenního
kloubu. K uvedeným symptomům se dále přidala oslabená dorzální flexe hlezna pravé dolní
končetiny. Neuroložka proto indikovala komplexní lázeňskou léčbu, kterou pacient
absolvoval na začátku roku 2020.
Dne 11. 11. 2019 byly opět zhodnoceny symptomy onemocnění. Pacient byl znovu
doporučen k praktickému lékaři ke kontrole jaterních enzymů a byla zdůrazněna vhodnost
fyzioterapie a zahušťování tekutin.
Poslední uvedená kontrola neurologem proběhla 10. 2. 2020, poté, co se pacient vrátil
z lázeňského pobytu. V důsledku kolapsu, k němuž došlo v lázních byl vysazen lék na
vysoký krevní tlak. Pacient dále uvedl zhoršení v řeči, zejména chrapot, který již nebyl pouze
subjektivním problémem, nýbrž narušoval pragmatickou rovinu komunikace, zejména při
telefonické komunikaci v práci. V oblasti polykání nedošlo od poslední kontroly
k výrazným změnám. Progrese onemocnění se projevila spíše na pravé horní končetině,
kterou již pacient občas nebyl schopen zvednout předmět a vázla jemná motorika. Vzhledem
k uvedené symptomatice a postupné progresi onemocnění, jež pacienta limitují v provádění
běžných denních aktivit bylo doporučeno přiznání mimořádných výhod a indikované
zdravotně-sociální pomoci a úlev.
Logopedická intervence
První návštěva logopedické ambulance proběhla dne 8. 1. 2019. Pacient se dostavil
pro zhoršení polykání a řeči, jež zaznamenal v uběhlém půl roce. V oblasti řeči pozoroval
především zhoršení artikulace, zejména pak hlásek R, L a K, jež vyžadují zachovalou
hybnost jazyka. Právě omezená hybnost jazyka a jeho změněná struktura byly dalšími
projevy, jež pacienta znepokojovaly. Při polykání tekutin občasně docházelo k jejich
průniku do dutiny nosní a následnému vytékání z nosu. Pokud pacient polykal větší sousta,
často docházelo k jejich uváznutí v krku, které spustilo reflexní kašel, díky kterému bylo

61

sousto vráceno zpět do úst. Pacient si proto osvojil strategii, spočívající v důkladném
rozmělnění sousta v ústech a jeho následném zapití. Zhoršení hybnosti pacient zaznamenal
rovněž u pravé horní končetiny, zejména při zdvihání těžkých předmětů.
Na základě percepčního zhodnocení byla klinickou logopedkou spontánní řečová
komunikace pacienta vyhodnocena jako fluentní a plně informativní se značně narušenou
artikulací v důsledku periferní bilaterální parézy n. hypoglossus. Paréza byla výraznější
vpravo, pročež se hrot jazyka v dutině ústní stáčel k levé straně, při protruzi naopak ke straně
pravé. Hybnost jazyka byla velmi omezená, hrot jazyka při protruzi dosahoval na úroveň
dolního rtu, jeho elevace byla velmi slabá a laterální pohyby taktéž. Jazyk pacienta byl toho
času již zbrázděný a atrofovaný s patrnými fascikulacemi. Síla retního závěru byla
dostatečná, uzávěr kompletní a obličej pacienta nevykazoval ani jiné známky narušení
n. facialis. Další nálezy v orofaciální oblasti lze dát do souvislosti se stavem po resekčním
výkonu pravé tonzily. Resekce se dotkla též pravé strany měkkého patra a zapříčinila tak
velofaryngeální insuficienci a zvýšenou nazalitu. Výbavnost patrového reflexu byla vpravo
snížená, vlevo intaktní, avšak dávivý reflex se podařilo vybavit na obou stranách.
V důsledku radiační léčby se u pacienta projevila postradiační fibróza s občasnými křečemi
v oblasti pravé strany krku a spodní čelisti a také xerostomie, tedy suché sliznice v dutině
ústní.
Pro zvýšené riziko aspirace v důsledku narušeného polykání bylo klinickou
logopedkou a lékařem z radiodiagnostické kliniky provedeno videofluoroskopické vyšetření
polykacího aktu. V rámci anatomického zhodnocení byla patrna relativní stenóza jícnu
v úrovni C6/7, průchodná pro vodnou a zahuštěnou k.l., avšak s omezením průchodnosti
pevné stravy dle velikosti sousta. Při následném gastroskopickém vyšetření byl nález
v normě. Při polykání tekutiny se v orální fázi nedařilo formovat kohezivní bolus v důsledku
oslabení jazyka. Místem spuštění polykacího reflexu byl pravděpodobně vstup do laryngu,
jenž se plně neuzavřel a docházelo tak k penetraci a následné postdeglutivní aspiraci k.l. bez
reflexního kašle. Při iniciaci polknutí nedošlo k úplnému velofaryngeálnímu závěru, pročež
se k.l. dostala do dutiny nosní. Komprese kořene jazyka a epiglotických valekul byla
snížená, elevace jazylky nedostatečná a v hypofaryngu byla patrná výrazná rezidua po
polknutí. Při supraglotickém polknutí byla patrná penetrace, avšak množství aspirované k.l.
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bylo značně sníženo. Při polykání zahuštěné tekutiny měl pacient opět obtíže při formování
bolu. Polykací reflex byl spuštěn z oblasti epiglotických valekul, jejichž komprese byla
spolu s kompresí kořene jazyka opět prokazatelně snížená, elevace jazylky omezená
a epiglottis neuzavřela vstup do hrtanu, pročež došlo k penetraci. Při následném dopolknutí
a relaxaci hypofaryngu došlo ke zvýraznění penetrace a tiché aspiraci. Při polykání tuhé
konzistence byla výrazně prodloužena orální přípravná i orální transportní fáze. Pacient
musel sousto zapít, jinak jej nebyl schopný posunout dále. Další průběh polykání byl
identický s polykáním zahuštěné tekutiny. Výsledky VFSS byly interpretovány pomocí
Rosenbekovy penetračně-aspirační škály, jež je uvedena v teoretické části práce,
následovně: tekutina – 8, zahuštěná konzistence – 8, pevná konzistence – 8, přičemž stupeň
8 vyjadřuje stav, kdy se k.l. dostává pod hlasivkové vazy, ve sledované oblasti zůstává
viditelné reziduum a není přítomen reflexní kašel. Pro orální a faryngeální dysfunkci
vedoucí k aspiraci při polykání vícero konzistencí se dle škály závažnosti podle Danielsové
jedná o těžkou dysfagii. Klinická logopedka proto doporučila zvážit opětovné zavedení PEG
a omezit příjem per os, pročež byl pacient odeslán ke gastroenterologickému vyšetření
a dispenzarizaci v nutriční ambulanci. Pro výraznou progredující symptomatiku v oblasti
řeči, polykání a hybnosti pravé horní končetiny bylo dále indikováno neurologické
vyšetření.
Při druhé návštěvě logopedické ambulance, dne 7. 3. 2019, byla dovyšetřena
fonorespirace a fonetika. V oblasti respirace pacient v uběhlém půl roce nepociťoval žádné
obtíže, při vyšetření dýchal klidně a nadechoval se nosem. Hlas pacienta byl mírně tlačený.
Prodloužená fonace vokálu byla oproti normě (15 s.) zkrácena na max. 10 s., zatímco
prodloužená exspirace byla v normě (22 s.). V důsledku bilaterálního periferního poškození
n. hypoglossus a lehké velofaryngeální insuficienci byla artikulace toho času již dysartricky
setřelá, ačkoli řeč pacienta byla srozumitelná a plně informativní. V oblasti prozodických
faktorů řeči se nevyskytovaly výrazné abnormity. Od minulé návštěvy však byla patrná
zhoršená hybnost pravé horní končetiny s viditelnými fascikulacemi. Pacientovi bylo
doporučeno striktně dodržovat supraglotické polykání pro snížení rizika aspirace, a rezidua,
jež po polknutí vykašle, vyplivnout.
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Při logopedické terapii 4. 4. 2019 pacient uvedl pocit mírného zlepšení artikulace,
jež pozorovalo i okolí. Pacient dále uvedl, že si více vybírá konzistenci stravy a je
obezřetnější. u ostatních projevů nedošlo ke změnám. V rámci terapeutického ovlivňování
symptomů si pacient osvojil vhodné terapeutické techniky pro polykání, jako Mendelsonův
manévr, Masako manévr a tlak čelem proti dlaním. Dále bylo pacientovi doporučeno lehce
provádět oromotorická cvičení a při stravování dodržovat supraglotické polykání. Vzhledem
k plánované hospitalizaci pacienta bylo logopedkou indikováno kontrolní VFSS.
V rámci diagnostické hospitalizace pacienta bylo dne 21. 5. 2019 provedeno
kontrolní VFSS vyšetření. Při polykání tekutin byl obraz polykacího aktu identický
s obrazem prvního vyšetření, ačkoli kompenzační techniky se jevily bez efektu. Lepší efekt
mělo spíše zahuštění tekutiny, kde byla snížena míra tiché aspirace. Na Rosenbekově škále
došlo při polykání zahuštěné tekutiny k posunu na stupeň 5/6 (5 – k.l. se dostává do kontaktu
s hlasivkovými vazy, s viditelným reziduem, 6 – k.l. se dostává pod hlasivkové vazy, bez
viditelného rezidua). Při polykání tuhé konzistence byl obraz stacionární. Pacient byl již tou
dobou v péči dietologa v nutriční ambulanci, kde byla doporučena měkká dieta a sipping.
Na základě vyšetření bylo doporučeno dodržovat režimová opatření a zahušťovat tekutiny
1 odměrkou instantního zahušťovadla na 2 dcl tekutiny.
Po diagnostické hospitalizaci již byla nastíněna diagnóza z okruhu onemocnění
motorického neuronu. Pacient byl proto odeslán kromě nervosvalové ambulance také do
logopedické ambulance ke klinické logopedce Mgr. Evě Baborové, jež se specializuje
v logopedické intervenci osob s ALS. První setkání proběhlo 26. 8. 2019. Pacient uvedl, že
se v uplynulých třech měsících neobjevily nové obtíže. Přetrvávaly obtíže v řeči a polykání,
a nadále se zhoršovala hybnost pravé horní končetiny. Navzdory tomu pacient stále chodil
do práce a snažil se zůstat aktivní, chodit na procházky a výlety. V oblasti stravy uvedl, že
sní vše, tak jak byl zvyklý dříve, ačkoli tuhou a kašovitou stravu musí polykat vícekrát.
Nutriční příjem pacienta byl toho času kompletně per os, bez užívání nutričních doplňků.
Pacient pil denně cca 1,5 l tekutin a zahušťoval zejména čaj a šťávu. Dále byly pacientovi
pokládány otázky pro sledování rizikových projevů v oblasti dýchání a polykání, tedy záněty
horních cest dýchacích, teploty, pálení žáhy, reflux, zvýšený slinotok, zahlenění
a nemožnost odkašlání. Pacient všechny uvedené projevy negoval. Pro trénink dýchacích
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svalů a usnadnění vykašlávání byl proveden zácvik dýchání proti odporu s dechovými
pomůckami Threshold. Hodnoty odporu byly nastaveny pro nádech (IMT) 13 cmH2O a pro
výdech (PEP) 20 cmH2O. Na logopedické vyšetření navazovalo vyšetření fyzioterapeutické.
Subjektivní stav pacienta byl 11. 11. 2019 od srpna téměř nezměněný. Pacient
pociťoval mírné zhoršení v řečové komunikaci, ačkoli jej přisuzoval spíše nádorovému
onemocnění z roku 2008. Opět negoval výše zmíněné rizikové projevy v oblasti polykání
a dýchání a byla provedena kontrola dechového tréninku s pomůckami Threshold.
Nastavené hodnoty zůstaly stejné. Následovalo vyšetření fyzioterapeutem a nadále bylo
doporučeno zahušťovat tekutiny.
Při logopedickém vyšetření 17. 2. 2020 byly patrné změny v řeči pacienta. Hlas
pacienta byl chraplavý a subjektivně uvedl potíže zejména při telefonické komunikaci
v zaměstnání, kdy mu okolí hůře rozumí. Symptomatika však toho času stále nebyla natolik
závažná, aby bylo nutné volit metody AAK. Pacient nadále komunikoval verbálně. Při
dechovém tréninku byla změněna hodnota odporu pro nádech (IMT) na 41 cmH2O.
Dne 29. 6. 2020 proběhla dosud poslední návštěva logopedické ambulance. Pacient
byl v dobrém rozpoložení a hovořil o šestnáctidenní dovolené v Thajsku, ze které se vrátil
předtím, než byly zavřeny hranice z důvodu pandemie Covid-19. Symptomy onemocnění jej
prý výrazně neomezovaly a byl schopen ujít až 18 km. Dále uvedl, že již ukončil pracovní
poměr a v současné době pobírá invalidní důchod. Pacient souhlasil s účastí ve výzkumném
šetření pro diplomovou práci a ochotně odpověděl na otázky anamnestického dotazníku
a absolvoval vyšetření řeči a polykání:
Mimické svalstvo pacienta v klidové pozici nevykazovalo známky narušení
n. facialis. Rovněž při faciokinezi nejevily rty ani tváře patologické změny, pacient zvládal
provádět pohyby izolovaně i v rámci diadochokineze. Nejvíce narušenou strukturou
v oblasti faciokineze byl především jazyk. Povrch jazyka byl na pohled zbrázděný,
atrofovaný, vykazoval fascikulace a v dutině ústní se uchyloval k levé straně. Při protruzi,
jež byla velice omezená, hrot jazyka směřoval ke straně pravé, což dokazuje, že periferní
paréza n. hypoglossus je výraznější vpravo. V důsledku atrofie byla svalová síla stran jazyka
snížena a hrot, tělo i kořen jazyka nevykazovaly téměř žádný tlak proti špátli. Elevace jazyka
před ústy ani v dutině ústní nebyla, stejně jako pohyb jazyka laterálně do tváře, možná.
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Pohyb jazyka ke koutkům byl značně omezen s patrným kompenzačním pohybem tváří.
V oblasti diadochokineze bez fonace byly předozadní pohyby jazyka omezené, laterální
a vertikální pohyby však nebyl pacient schopen provést vůbec. Diadochokineze s fonací tata-ta byla snížená, ka-ka-ka výrazně snížená a pa-ta-ka zpomalená, ale proveditelná.
V oblasti čelisti nebyly známky patologie. Síla m. masseter i m. temporalis byla dostatečná
a pacient zvládl provádět žvýkací pohyby. V oblasti respirace bylo možné pozorovat, že
pacient dýchá klidně a nadechuje se nosem. Fonace pacienta byla spastická a hlas tlačený.
Prodloužená fonace vokálu byla zkrácená na max. 9 s. a k oslabení došlo i při prodloužené
exspiraci, jež trvala max. 10 s. Rezonance byla mírně narušená v důsledku lehké
velofaryngeální insuficience, což se projevilo i při Gutzmanově A–I zkoušce. V oblasti
fonetiky bylo možné pozorovat setřelou artikulaci v důsledku poškození n. hypoglossus
a lehké velofaryngeální insuficienci. Čelistní úhel byl při artikulaci omezený, zřejmě pro
kompenzaci omezené hybnosti hrotu a kořene jazyka, která je potřebná k artikulaci hlásek,
jejichž výslovnost byla narušena (T, D, N, L, R, Ř, K, G). Řečová produkce pacienta při
spontánní promluvě i při čtení byla však stále ještě srozumitelná a plně informativní.
V rámci vyšetření polykání pacient negoval teploty, pneumonii, zahlenění,
odynofagii, pyrózu, reflux i zvracení. Od počátku onemocnění byl váhový úbytek necelý
kilogram. Pacient užíval doplňky výživy koenzym Q10 a magnesium, dále měl předepsané
Nutridrinky, které však konzumoval spíše občasně (jednou týdně). Při delší promluvě byla
patrná zvýšená salivace s občasným droolingem. Síla volního kašle byla dostatečná, zatímco
elevace hrtanu pohmatem omezená. Dávivý reflex nebylo možné vybavit ani na jedné straně.
Při stravování pacient ují veškeré konzistence, pokud je důkladně rozkouše. V průběhu
onemocnění nedošlo k výrazným změnám chuti, pouze chuť jablka nyní pacient vnímá jinak
než dříve. Běžná délka příjmu stravy je odhadována na 20 minut. Občasně dochází k úniku
stravy i tekutin do dutiny nosní a zbytky stravy zůstávají v oblasti chybějících zubů. Pacient
má umělý chrup. Ačkoli bylo pacientovi pravidelně zdůrazňováno zahušťování tekutin,
přiznal, že často k jejich zahušťování nedochází. Byl proveden test vody SVT (Swallowing
Volume Test) 25 ml na jedno polknutí, po kterém byla výrazně slyšitelná kloktavá fonace
bez reflexního kašle, na základě které lze předpokládat tichou aspiraci. SST (Swallowing
Speed Test) nebyl pro předchozí aspiraci proveden.
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Fyzioterapeutická intervence
První zmínka o fyzioterapeutické intervenci byla uvedena v lékařské zprávě
z nervosvalové ambulance z 29. 5. 2019. Nejednalo se však o běžnou fyzioterapii, nýbrž
telefonické kontroly ohledně dodržování osobního cvičebního plánu, jež byl součástí studie,
které se pacient účastnil.
Při fyzioterapeutickém vyšetření, dne 26. 8. 2019, byla nejprve hodnocena oblast
dýchání. Pacientovi byly naměřeny hodnoty maximálního nádechového ústního tlaku (MIP)
46 cmH2O a maximálního výdechového ústního tlaku (MEP) 69 cmH2O. Dále byla měřena
axilární rovina (obvod hrudi v úrovni podpaží) při maximálním výdechu 92 cm /
maximálním nádechu 101 cm a sternální rovina (obvod hrudi v úrovni sternu) při
maximálním výdechu 93 cm / maximálním nádechu 100,5 cm, pro zjištění rozpětí dýchacích
svalů. Všechny uvedené hodnoty byly pod normou. Pro trénink dýchacích svalů byl
proveden zácvik dýchání proti odporu s dechovými pomůckami Threshold IMT a PEP (viz
logopedická intervence). Následně byl proveden vstupní kineziologický rozbor. Pacient byl
toho času orientovaný, plně mobilní a neužíval žádných kompenzačních pomůcek. Při
posuzování horních končetin byla zaznamenána atrofie a fascikulace v oblasti pravého
ramenního kloubu a omezený aktivní rozsah pohybu ve směru abdukce do 70°. Na pravé
horní končetině bylo dále shledáno snížení svalové síly, zejména pak u ramenních svalů,
a pozitivní Mingazziniho příznak, v rámci kterého paretická končetina při předpažení klesá.
Nebyla přítomna spasticita. V rámci vyšetření dolních končetin se na levé končetině
projevila mírně snížená dorzální flexe hlezenního kloubu a lehce zvýšené napínací reflexy.
Pacientovi byl v závěru doporučen aerobní trénink, zejména chůze, rotoped a cvičení
s Therabandem.
V rámci vyšetření 11. 11. 2019 se hodnota naměřeného MIP zvýšila na 75 cmH2O
a MEP na 102 cmH2O. Ačkoli byly naměřené hodnoty stále pod normou, došlo
k výraznějšímu zlepšení, pravděpodobně v důsledku posilování dechového svalstva
s pomůckami Threshold. V oblasti horních končetin pacient tou dobou pociťoval občasné
křeče. Žádné jiné nové symptomy však neuvedl. Nadále bylo pacientovi doporučeno
provádění posilování dechového svalstva a aerobní cvičení do únavy.
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Při další návštěvě, dne 17. 2. 2020, pacient uvedl, že progresi onemocnění pociťuje
zejména v oblasti řeči, ale k jistým změnám došlo i na pravé horní končetině, kterou již
občas není schopen zvednout předmět a vázne jemná motorika. Toho času pacient
nepociťoval obtíže při chůzi ani zvýšenou únavu. Při dechovém tréninku byla změněna
hodnota odporu pro nádech na 41 cmH2O a pacientovi bylo nadále doporučeno pokračovat
v dechovém a aerobním tréninku v domácím prostředí.
Diskuze
Výše uvedený popis péče o pacienta v jednotlivých oblastech dokládá důležitost
multidisciplinární spolupráce. Symptomatika onemocnění přesahuje rámec jednotlivých
odborností a tudíž je nezbytně nutné odeslání či doporučení pacienta k dalšímu specialistovi.
V lékařské dokumentaci pacienta A byla rovněž zaznamenána zpětná vazba mezi
jednotlivými odborníky, jež je pro fungování mezioborové spolupráce nezbytná. Na základě
analýzy lékařské dokumentace bylo pro přehled vytvořeno schéma poskytované
multidisciplinární péče pacientovi A, jež je uvedeno na straně 71 (Obrázek 4). Schéma
představuje chronologický přehled intervence jednotlivých odborníků a provedených
vyšetření ve sloupci levém a indikace či doporučení vyšetření u jiných odborníků ve sloupci
pravém.
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Od počátku prvních symptomů do doby realizace výzkumného šetření byla
pacientovi poskytována intervence následujících odborníků:

Obrázek 3: Schéma multidisciplinárního týmu pacienta A

Veškerá péče o pacienta v rámci nynějšího onemocnění byla poskytována odborníky
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kam byl k logopedickému vyšetření pacient
odeslán ošetřujícím onkologem, ke kterému docházel k pravidelným kontrolám pro
karcinom tonzily v roce 2008.
Z hlediska poruch řeči a polykání, jež se u pacienta projevily hned v počátcích
onemocnění, byla nejdůležitější intervence klinické logopedky, gastroenterologa, neurologa
a neuroložky se specializací na nervosvalová onemocnění. Tato intervence zpočátku
spočívala v provedení základních i speciálních přístrojových vyšetření pro identifikaci
symptomů onemocnění, sledování jejich progrese a stanovení diagnózy. Po stanovení
diagnózy bylo důležité zejména monitorování a terapeutické ovlivňování prokázané
symptomatiky, které bylo zajišťováno především klinickou logopedkou v tříměsíčních
intervalech. Jelikož byl pacient stále schopen komunikovat verbálně, jednalo se v rámci
dysartrie především o monitorování symptomatiky a ovlivňování síly dechového svalstva,
na kterém se rovněž podílel i fyzioterapeut. Pro postupné snižování srozumitelnosti řečové
komunikace pacienta lze však předpokládat brzký zácvik s pomůckami pro alternativní
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a augmentativní komunikaci. V oblasti výživy ve spojitosti s poruchou polykání byla
důležitá spolupráce s dietologem v nutriční ambulanci, pro monitorování výživového stavu
pacienta a nalezení adekvátní konzistence a množství výživy. Neustále byl kontrolován stav
polykání a míra rizika spojená s aspirací a vznikem zánětu, pro které by bylo nutné přistoupit
k neorální výživě.
Symptomatika v oblasti

pohybu byla sledována

a vyšetřována především

neurologem a neuroložkou se specializací na nervosvalová onemocnění, rehabilitačním
lékařem a fyzioterapeutem. Zjištěná symptomatika byla terapeuticky ovlivňována
rehabilitačním lékařem v rámci komplexní lázeňské léčby a následně ambulantně
fyzioterapeutem v tříměsíčním intervalu.
Ačkoli bylo již v únoru 2020 doporučeno užívání zdravotně-sociální pomoci a úlev,
pacient ještě na konci června nevyužíval žádných sociálních služeb, neb to symptomy zatím
nevyžadovaly a pacient byl soběstačný. V rámci progrese onemocnění však bude s vysokou
pravděpodobností nutné těchto služeb využívat, obzvláště z důvodu, že pacient žije sám.
Toho času pacient nevyužíval psychologickou ani psychiatrickou intervenci. Při
posledním logopedickém vyšetření se jevil být s diagnózou vyrovnaný a v rámci dotazníku
negoval úzkostné a depresivní stavy. Nutno však uvést, že pacient byl od diagnostické
hospitalizace na medikaci antidepresivy.
Multidisciplinární péči poskytovanou pacientovi A lze pro pokrytí terapeutického
ovlivňování veškeré odhalené symptomatiky hodnotit jako efektivní.
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Obrázek 4: Schéma poskytované multidisciplinární péče – pacient A
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4.4.2 Kazuistika 2: pacient B
Druhým pacientem je muž, narozen roku 1975. Po absolvování středního odborného
učiliště pracoval jako řidič linkového autobusu. Symptomy onemocnění se však nadále
neslučovaly s povoláním řidiče, pročež pacient pobírá invalidní důchod. Domácnost sdílí
s manželkou a dvěma syny (toho času 12 a 15 let), jež považuje v době onemocnění za svou
oporu. Pacient je v péči neurologů, klinické logopedky, fyzioterapeuta a v době realizace
výzkumného šetření byla zařizována pečovatelská služba a psychoterapie. Pacientova váha
byla v době výzkumného šetření 120 kilogramů a výška 192 centimetry.
Osobní anamnéza
Ve věku pěti let pacient prodělal klíšťovou encefalitidu. Nadále mu byl
diagnostikován strabismus, pro který prodělal 3 operace pravého oka. Od roku 1999 je na
medikaci pro arteriální hypertenzi a v roce 2000 došlo k úrazu palce pravé dolní končetiny
s trvalým následkem omezení hybnosti pro zasažení šlachy. Roku 2016 se u pacienta
projevila meralgia paresthetica, způsobující intenzivní pálivou bolest a parestézie na zevní
straně pravého stehna s přetrvávající poruchou čití. Pacient neuvedl žádná dědičná
onemocnění, prodělané stavy bezvědomí ani alergie.
Rodinná anamnéza
Otec pacienta se léčil pro vysoký tlak a zemřel na hematologickou malignitu ve věku
62 let. Matce byla diagnostikována rakovina prsu a později, ve věku 70 let, zemřela na
komplikace při diabetes mellitus. Sestra a synové pacienta neprodělali žádná závažná
onemocnění ani úrazy a jsou zdrávi.
Nynější onemocnění
První obtíže začal pacient pociťovat v dubnu roku 2018. Toho času se začala
projevovat slabost v levé horní končetině, pro kterou pacientovi občasně vypadávaly
předměty z ruky. Nejprve došlo k oslabení abdukce malíku, později slabost prostoupila
všemi prsty včetně palce, což výrazně narušilo jemnou motoriku levé ruky. V srpnu 2018
pacient podstoupil řadu vyšetření v okresní nemocnici nedaleko místa bydliště.
Biochemické, cytologické i jaterní vyšetření v klinické laboratoři neprokázalo patologický
nález, stejně jako plicní vyšetření na pneumologickém oddělení. Rozbor mozkomíšního
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moku, odebraného lumbální punkcí, však prokázal pozitivní intratekální syntézu protilátek
značící patologické procesy v CNS. Pacientovi byla dále provedena MRI páteře a EMG
vyšetření, jež odhalilo subakutní motorickou axonální lézi C5/8 vlevo, tedy pravděpodobnou
lézi periferního motoneuronu. Od září roku 2018 byl pacient v péči odborníků
z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde mu byla v září 2019
sdělena diagnóza onemocnění motorického neuronu – amyotrofická laterální skleróza.
Pacient užívá léky Sertralin (antidepresivum ze skupiny SSRI), magnesium,
Milgamma (vitaminy skupiny B užívané při onemocněních postihující PNS), Amlozek
a Telmisartan (pro léčbu arteriální hypertenze), Rilutek (pro zpomalení progrese
onemocnění), Zaldiar (pro zmírnění bolesti) a Amitriptylin (pro snížení salivace).
Neurologická intervence
Pacient byl v nervosvalové ambulanci při neurologické klinice ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze poprvé přijat 17. 9. 2018. Toho času nepociťoval bolest, poruchy čití
dolních končetin, ani obtíže v oblasti řeči, dýchání, polykání či chůze. Bylo zde provedeno
objektivní vyšetření, které prokázalo strabismus a smíšenou parézu levé horní končetiny
s prokazatelnými atrofiemi, fascikulacemi a ataxií. Na základě výsledků předchozích
klinických, laboratorních a zobrazovacích vyšetření a provedeného neurologického
objektivního vyšetření bylo v závěru uvedeno podezření na onemocnění motoneuronu (toho
času monomelickou formu), pro které byl pacientovi předepsán lék Rilutek, a positivní
intratekální syntézu protilátek v likvoru, pročež ošetřující neurolog vyžádal MRI mozku pro
potvrzení či vyvrácení demyelinizace. Dále bylo potvrzeno provedení plánovaného
kontrolního EMG vyšetření v oblastní nemocnici a byla indikována rehabilitace levé horní
končetiny.
Při návštěvě neurologické ambulance, dne 19. 10. 2018, bylo provedeno
neurologické vyšetření, jež kromě předchozích nálezů dále odhalilo zvýšené reflexy
a známky léze pyramidové dráhy na horních i dolních končetinách. Klinický nález odpovídal
smíšené paréze, ta však není typická pro čistě demyelinizační onemocnění CNS typu
roztroušená skleróza, byť relativně drobný nález na MRI mozku a pozitivní intratekální
syntéza protilátek v likvoru autoimunitní terén v CNS potvrzovaly. Neuroložka proto nálezy
konzultovala s neuromuskulárním specialistou, vyžádala kompletní výsledky vyšetření

73

likvoru a uvedla nutnost prostudování literatury stran možné koincidence zjištěných nálezů
a MND.
Dne 24. 10. 2018 bylo rozhodnuto o terapeutickém pokusu, tkvícím v šestidenním
podávání pulzu Solu-Medrolu, tedy kortikoidu, jež tlumí imunitní systém a zánětlivou
odpověď. Ve dnech 24.–29. 10. 2018 bylo pacientovi ambulantně intravenózně podáváno
500 mg této látky spolu s tabletami Helicid, Kalnormin a injekcí Fraxiparine k ředění krve.
V den poslední aplikace pacient subjektivně pociťoval efekt na uvolnění flexe prstů levé
horní končetiny, pro kterou se mu lépe vykonávaly činnosti vyžadující jemnou motoriku,
a mírně lepší hybnost dolních končetin, pročež se subjektivně vrátil na stav cca před čtyřmi
týdny. Nadále byla pozorována délka efektu podané látky s cílem rozhodnutí o případném
opakovaném podání.
K tomu došlo ve dnech 4.–9. 2. 2019, kdy pacient opět ambulantně docházel pro
podání Solu-Medrolu. Objevila se běžná lokální reakce na kortikoidy ve formě drobných
pustulek na levém lokti a na stehnech, avšak prakticky vymizely fascikulace na levé horní
končetině. Ostatní neurologický nález zůstal stejný bez výrazné progrese.
V lednu roku 2019 bylo provedeno EMG vyšetření, jehož nález svědčil pro axonální,
čistě motorické poškození zejména, avšak ne pouze, levé horní končetiny, suspektní pro
MND. Dále byla v březnu 2019 ve VFN provedena MRI levé pažní pleteně, jež kromě
mírného dorzálního vyklenování nervů C 4/5 neprokázala jinou patologii, a o měsíc později
také MRI mozku, jež potvrdila dřívější nález mnohočetného ložiskového postižení bílé
hmoty.
Při objektivním vyšetření v nervosvalové ambulanci, dne 20. 5. 2019, byly poprvé
zaznamenány projevy lehké dysartrie. Setřelou řeč pacient potvrdil i subjektivně, zejména
při rozrušení. Dále uvedl nově vzniklé obtíže s jemnou motorikou pravé horní končetiny při
běžných úkonech, jako například zapínání knoflíků. Ačkoli při aplikaci Solu-Medrolu
fascikulace dočasně ustoupily, nyní se často vyskytovaly ve svalech levé horní končetiny
a občasně také v pravé paži a levém stehnu. Toho času již bylo zřejmé, že pacient má
nevyléčitelné neurologické onemocnění a lze očekávat postupné horšení stavu. Klinické
symptomy nasvědčovaly především diagnóze MND, dokonce byly podporované i EMG
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nálezem. Pro stacionární nález postižení bílé hmoty CNS a positivní intratekální syntézu
protilátek v likvoru však nadále přetrvávalo i podezření pro roztroušenou sklerózu.
Dne 23. 9. 2019 při vyšetření v nervosvalové ambulanci uvedl pacient zhoršení
v oblasti řeči. Při objektivním vyšetření nebyla kromě fascikulací jazyka shledána výrazná
symptomatika, přesto však byla pacientovi doporučena logopedická intervence, již si později
smluvil v místě bydliště. Obtíže v oblasti polykání pacient negoval, zhoršilo se spíše
dýchání, zejména vleže na zádech. Pacient byl proto objednán na vyšetření vitální kapacity
plic na plicní ambulanci v oblastní nemocnici blízko bydliště a do spánkové laboratoře při
VFN. Od poslední kontroly rovněž došlo k výrazné progresi v rámci pohybu. Levou horní
končetinu už pacient nebyl schopen ovládat a akrálně se projevilo ochabnutí rovněž u pravé
horní končetiny. Pro oslabení dolních končetin pacient ztrácel stabilitu a chůze ze schodů již
nebyla možná bez cizí pomoci. Toho času již progredující klinická symptomatika i nález na
EMG z července 2019 splňovaly diagnostická kritéria, pročež byla pacientovi sdělena
diagnóza onemocnění motorického neuronu – amyotrofická laterální skleróza. S pacientem
byla probrána diagnóza a prognóza onemocnění. V rámci dříve vysloveného přání (advance
healthcare directive) si toho času nepřál invazivní ventilaci, PEG, ani resuscitaci. Pacientovi
byl předán kontakt na zapsaný spolek ALSA a neuromuskulární specialista požádal
praktického lékaře o probrání možností paliativní péče v místě bydliště.
Další kontrola v nervosvalové ambulanci proběhla až 10. 2. 2020. Mezitím došlo
k výrazné progresi onemocnění. V oblasti hybnosti došlo k těžké kvadruparéze horních
i dolních končetin, v důsledku které pacient od ledna nechodil a pro nehybnost pociťoval
bolest kyčlí a ramen. Pro uvedenou symptomatiku byl pacientovi indikován elektrický
vozík, stropní zvedací systém a polohovací postel. Zhoršila se také řeč, byl zaznamenán
bulbární syndrom při těžké dysartrii. Přidaly se obtíže při polykání, pro které pacient jí
pomaleji a při stravování dochází ke kašli pro nadměrné slinění. Dýchání zůstalo zhoršené
zejména vleže, ačkoli pacient užíval neinvazivní plicní ventilaci s celoobličejovou maskou.
Tu si pacient přál ponechat i přes riziko spojené s hypersalivací. Pacientovi byl proto
předepsán Amitriptylin pro redukci slinění a CoughAssist k asistovanému odkašlávání.
Dne 25. 5. 2020 proběhla telefonická konzultace ošetřujícího neuromuskulárního
specialisty s manželkou pacienta ohledně zvážení změny celoobličejové masky při
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zhoršeném polykání a hypersalivaci, jelikož dle odborníků ze spánkového centra maska
nevyhovuje. Dále byla poskytnuta možnost aplikace botulotoxinu do slinných žláz ke
zmírnění hypersalivace a doporučeno provedení tracheostomie a invazivní ventilace. Obě
možnosti byly pacientem zamítnuty. Manželka pacienta byla dále informována o nutnosti
kontaktování interního či anesteziologicko-resuscitačního oddělení v oblastní nemocnici
ohledně případné paliativní péče při náhlém zhoršení dýchání v důsledku aspirace či zánětu.
Intervence v centru pro poruchy spánku a bdění
Po stanovení diagnózy byl pacient pro podezření na poruchu dýchání ve spánku
odeslán z nervosvalové ambulance k vyšetření ve spánkové laboratoři, které proběhlo
17. 10. 2019. V rámci spánkové anamnézy pacient uvedl, že usíná bez potíží, následně se
budí okolo 1 hodiny ranní a poté do cca 3 hodin nemůže usnout. Kolem třetí hodiny usíná
a spí cca do půl deváté. Po probuzení se však necítí plně odpočatý, ačkoli má spíše pocit, že
je přespalý, jelikož občasně spí i přes den pro nedostatek jiné činnosti. Pacient negoval
chrápání, apnoe, ranní bolesti hlavy i sucho v ústech. Provedené polysomnografické
vyšetření prokázalo spánkovou apnoi a hypoventilaci vázanou na REM spánek, vedoucí
k fragmentaci spánku. Naměřená efektivita spánku byla 46,3 %, zejména v důsledku
přerušení kontinuity dlouhými úseky bdělosti a vlivem maladaptace na prostředí. Bylo
doporučeno zahájení titrace neinvazivní ventilační podpory za pobytu na JIP, avšak pacient
preferoval titraci ve spánkové laboratoři.
Pacient byl 5. 11. 2019 přijat k titraci s přetlakem v dýchacích cestách (PAP) ve
spánkové laboratoři. Během hospitalizace došlo k optimálnímu nastavení přetlaku, čímž
byla porucha dýchání ve spánku výborně kompenzována. Pacient byl s přístrojem (Lumis
VPAP 150 ST-A) zaškolen a žádost o jeho přidělení byla postoupena reviznímu lékaři ke
schválení. Přístroj bylo doporučeno užívat s celoobličejovou maskou.
Dne 14. 5. 2020 proběhla telefonická kontrola, při které manželka pacienta sdělila,
že pacient přístroj používá s téměř naprostou pravidelností každou noc, průměrně 8 hodin.
Ráno se cítí vyspalý, odpočatý a lépe se mu dýchá. Pacient netoleroval nosní masku, pročež
užívá celoobličejovou. V důsledku netolerance léků na hypersalivaci však musí manželka
v průběhu noci masku otírat. V uplynulých 14 dnech se rovněž zhoršilo polykání. Bylo
doporučeno zvážit užívání celoobličejové masky, pro riziko spojené se zhoršeným
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polykáním a hypersalivací. Pacient dále denně užívá CoughAssist navečer a po jídle. Další
kontrola byla naplánována za 3 měsíce či v případě potřeby dříve.
Otorinolaryngologická intervence
K otorinolaryngologickému vyšetření byl pacient odeslán ze spánkové laboratoře pro
zjištění případné patologie před titrací PAP. V rámci rhinoskopie bylo odhaleno vybočení
nosní přepážky vlevo s nosní obstrukcí, pro kterou bylo doporučeno při neinvazivní plicní
ventilaci využívat celoobličejovou masku nebo daný nález chirurgicky odstranit.
Logopedická intervence
V nervosvalové ambulanci byla 23. 9. 2019 na základě stanovení diagnózy
pacientovi doporučena logopedická intervence. Pacient tehdy uvedl, že si logopedii smluví
v místě bydliště. Záznamy z této intervence však nebyly zpřístupněny.
K logopedickému vyšetření v logopedické ambulanci ve VFN došlo poprvé dne
11. 5. 2020. Pacientova žena uvedla, že v oblasti řeči toho času došlo ke zhoršení, v důsledku
kterého je obtížné domluvit se i v rámci rodiny. Pro usnadnění komunikace chtěli žádat
o hardwarovou lištu Tobii PCEye ke snímání očních pohybů, avšak toho času byl vyčerpán
příspěvek a bylo nutné hledat jinou cestu financování či zapůjčení. Pro poruchu polykání se
čas strávený jedním jídlem prodloužil až na 40 minut a sebeobsluha při jídle již nebyla
zachovalá. Nutriční příjem pacienta byl toho času kompletně per os bez zahušťování tekutin
a sippingu, pročež byl váhový úbytek pacienta 8 kg. Denní příjem tekutin se pohyboval
okolo 1,5 l, jejich polykání však doprovázel kašel. Při vyšetření polykání se projevilo
omezení množství polykaného bolu – 10 ml tekutiny bylo polykáno na 2–3 deglutice a 15 ml
s výrazným droolingem, neefektivním orálním transportem, sníženým spouštěním
polykacího reflexu a penetrací. Pacient nebyl schopen kontinuálního pití, z důvodu
zpomalené rychlosti polykání. Tekutiny byly polykány po malých doušcích. Vlivem
hypersalivace se sliny v ústech hromadily. Během vyšetření sice nedocházelo k droolingu,
avšak občasné otření úst bylo žádoucí. Při polykání slin se projevila omezená elevace hrtanu
a postdeglutivně i příznaky penetrace. Při hodnocení faciokineze byl obličej posouzen jako
symetrický v klidu i pohybu, při zachovalé expresivní mimice. Protruze i laterální pohyby
rtů byly omezené, stejně jako retní uzávěr. Primární hybnost dolní čelisti zůstala zachovalá
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navzdory sníženému tonu žvýkacích svalů. Laterální a rotační pohyby jevily výrazné
omezení. Jazyk pacienta vykazoval na pohled zřetelné fascikulace a atrofii. Protruze jazyka
byla středem, avšak její provedení bylo značně omezené, stejně jako elevace hrotu, hřbetu
i kořene jazyka, pro kterou byl oslaben glossopalatální uzávěr. Laterální pohyby jazyka byly
výbavné, ačkoli, jako všechny pohyby jazyka, omezené. Měkké patro se jevilo symetrické
v klidu i při elevaci, jež byla omezená a zapříčiňovala velofaryngeální insuficienci. Patrový
i dávivý reflex zůstaly výbavné. Pacientovi bylo doporučeno zahušťování tekutin a zavedení
sippingu. V oblasti stravy bylo dále doporučeno mixovat polévky do jednotné konzistence
a vyhýbat se uvedeným rizikovým potravinám. Pro výrazně narušené polykání však bylo
doporučeno zvážit zavedení PEG.
V rámci druhé návštěvy logopedické ambulance, dne 29. 6. 2020, pacient souhlasil
s účastí ve výzkumném šetření pro diplomovou práci. Pacienta, stejně jako na všechna
předchozí vyšetření, doprovázela manželka. Pro výraznou poruchu řeči byla nápomocna při
vyjádření pacientových odpovědí v rámci rozhovoru na základě anamnestického dotazníku.
Při vyšetření faciokineze nebyly od posledního vyšetření pozorovány žádné změny.
V oblasti fonorespirace bylo možné pozorovat smíšené hrudní i břišní dýchání. Hlas
pacienta byl tlačený a jeho síla konstantně snížená. Prodloužená fonace vokálu A byla
výrazně zkrácena na dobu 4 s. a prodlouženou exspiraci se syčením nebyl pacient schopen
provést vůbec. Stejně tedy zesilování a zeslabování sykotu. Při fonaci bylo měkké patro
elevováno symetricky, avšak omezeně. Gutzmanovu A–I zkoušku nebylo možné provést.
V oblasti fonetiky bylo možné pozorovat výrazné snížení čelistního úhlu. V řeči pacienta
tedy nebylo možné rozlišit intonační vzorce a tempo řeči bylo výrazně zpomalené. Toho
času byla spontánní řečová produkce pacienta již téměř nesrozumitelná, namáhavá a tvořena
pouze krátkými větnými celky. Jelikož pacient toho času stále neměl k dispozici Tobii
PCEye, byl po skončení vyšetření zaškolen pro komunikaci s využitím pohybů očí za použití
komunikační tabulky.
Při vyšetření polykání pacient negoval tepoty, záněty cest dýchacích, odynofagii,
pálení žáhy, reflux i zvracení. Přítomno bylo naopak zahlenění a zvýšená salivace, pro
kterou si občasně musel otřít ústa. Od poslední návštěvy pacient užíval sipping
a zahušťování tekutin. Doposud bylo zachováno přijímání stravy per os, ačkoli se při
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polykání nezahuštěných tekutin či slin často projevuje reflexní kašel. Stravovací doba pro
jedno jídlo se u pacienta pohybuje výše třiceti minut. Při konzumaci je přítomný drooling
a občasně dochází také k úniku stravy i tekutin do dutiny nosní. Po stravování zůstávají
zbytky jídla pod jazykem a ve tvářích. Při volním polknutí byla hmatná elevace hrtanu
dostatečná. V závěru vyšetření byl proveden test vody SVT (Swallowing Volume Test), při
kterém pacient polkl 5 ml na jedno polknutí, po kterém se projevil reflexní kašel. SST
(Swallowing Speed Test) nebyl z důvodu nemožnosti polykání většího objemu proveden.
Rehabilitační a fyzioterapeutická intervence
V listopadu roku 2018 byl pacient hospitalizován na rehabilitačním oddělení VFN
pro rehabilitaci levé horní končetiny. V neurologických zprávách se následně vyskytovalo
doporučení k rehabilitaci. o jejím uskutečňování však nebyly další zprávy.
Manželka pacienta uvedla, že fyzioterapie byla poskytována v domácím prostředí
terénní formou dvakrát týdně, avšak v posledních měsících došlo k přerušení z důvodu
situace kolem Covid–19.
Diskuse
Na základě analýzy dostupných materiálů bylo pro snazší orientaci vypracováno
schéma multidisciplinární péče poskytované pacientovi B (Obrázek 6), uvedené na straně
82, jež uvádí chronologický průběh intervence jednotlivých odborníků a indikace či
doporučení vyšetření a následné péče jejich kolegy jiných odborností.
Z popisu průběhu poskytované péče je zřejmé, že stanovení diagnózy ALS je velmi
složitý proces, zejména pro absenci jasného markeru, jenž by diagnózu potvrdil. Pacient B
musel podstoupit celou řadu vyšetření, pro vyloučení alternativních diagnóz, kterými byly
mononeuropatie horní končetiny, roztroušená skleróza a míšní svalová atrofie. K potvrzení
a stanovení diagnózy však došlo až při výrazné progresi onemocnění s manifestací klinicky
i elektromyograficky potvrditelných symptomů.
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Od počátku prvních symptomů do doby realizace výzkumného šetření byla
pacientovi poskytována intervence uvedených odborníků:

Obrázek 5: Schéma multidisciplinárního týmu pacienta B

U pacienta B se zpočátku primárně projevovaly symptomy omezující hybnost
končetin. Toho času byla péče o pacienta ve VFN zajišťována především neuroložkou
a neurologem se specializací na nervosvalová onemocnění, již se snažili identifikovat
jednotlivé projevy a nalézt jejich příčinu pomocí základních i speciálních přístrojových
vyšetření. Kromě interdisciplinární spolupráce těchto lékařů byla podstatná také komunikace
a spolupráce s lékaři z oblastní nemocnice, kde pacient prodělal řadu vyšetření, a následná
péče rehabilitačního lékaře. Později byly symptomy v oblasti narušené hybnosti terapeuticky
ovlivňovány fyzioterapeutem v domácím prostředí pacienta a částečně kompenzovány
indikovanými pomůckami.
Symptomatika v oblasti řeči se projevila zhruba rok od prvních projevů onemocnění,
avšak k její progresi docházelo velmi rychle. Péče o pacienta byla dle lékařské zprávy
zajišťována klinickým logopedem v místě bydliště, avšak o jejím průběhu nejsou dostupné
informace. Do logopedické ambulance při VFN se pacient dostavil rok od prvních symptomů
dysartrie, kdy byla řeč již výrazně narušena. Poskytovaná péče tedy spočívala ve zhodnocení
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symptomatiky a zácviku komunikace prostřednictvím komunikační tabulky s využitím
očních pohybů. V oblasti polykání došlo k narušení před půl rokem. Zvláštností je absence
zprávy z videofluoroskopického či endoskopického vyšetření polykání. Není jisté, zda byl
pro poruchu polykání pacient vyšetřen a kontrolován v logopedické ambulanci v místě
bydliště. Nyní je dysfagie a nutriční stav pacienta monitorován v logopedické ambulanci při
VFN, ačkoli ani zde nebylo realizováno žádné speciální přístrojové vyšetření.
Pro řešení obtíží v oblasti dechu byla důležitá spolupráce pneumologa z oblastní
nemocnice, neurologa ze spánkové laboratoře a ORL lékaře. Společně usilovali o zachování
respirační nezávislosti pacienta a později identifikovali a monitorovali patologickou
symptomatiku pro zajištění maximální možné bezpečnosti a vhodnosti užívané neinvazivní
plicní ventilace.
V době realizace výzkumného šetření bylo projednáváno brzké zajištění terénní
pečovatelské služby, na kterou však pacient zprvu nechtěl přistoupit. Její využívání je však
nezbytné pro snížení rizika psychického i fyzického vyčerpání pacientovy ženy.
Toho času byl pacient objednán do psychologické ambulance při VFN. V lékařských
zprávách bylo vícekrát uvedeno, že pacient pociťuje stres, ačkoli byl již po dlouhý čas na
medikaci antidepresivy. Psychologická intervence byla žádoucí nejen pro řešení problémů
přímo souvisejících s onemocněním.
V rámci popisu průběhu péče o pacienta B, bylo opět možné povšimnout si
důležitosti multidisciplinární spolupráce jednotlivých odborníků. Ta však byla v daném
případě ještě ztížena skutečností, že byl pacient léčen na vícero místech, tedy v oblastní
nemocnici blízko místa bydliště, ve VFN a občasně byla prováděna i vyšetření mimo tato
dvě zařízení. Decentralizace péče se občas jevila jako problematická, což bylo možné
usoudit zejména z opakovaných žádostí zaslání výsledků vyšetření, jež byly uvedeny
v lékařských zprávách.
Multidisciplinární péči poskytovanou pacientovi B lze pro pokrytí terapeutického
ovlivňování veškeré odhalené symptomatiky i přes uvedené komplikace rovněž hodnotit
jako efektivní. Ačkoli pacient některou péči odmítl, ať aktuálně při návrhu jejího poskytnutí
či do budoucna v rámci dříve vysloveného přání, bylo mu její využití vždy nabídnuto.
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Obrázek 6: Schéma poskytované multidisciplinární péče – pacient B
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4.5 Závěry výzkumného šetření a doporučení pro praxi
Na první výzkumnou

otázku

„Jaký je průběh

a obsah poskytované

multidisciplinární péče vybraným pacientům s ALS?“ přinesly odpověď zpracované
kazuistiky. Pro zachycení průběhu poskytované multidisciplinární péče byla dále vytvořena
schémata, uvedená na stranách 71 a 82. Ačkoli byla analyzována péče pouze o dva pacienty,
bylo možné sledovat, že průběh onemocnění ALS je pro svou rozsáhlou symptomatiku
i rozličnou rychlost progrese u každého pacienta dosti specifický. Charakter poskytované
péče se odvíjel od aktuálních potřeb pacienta s ALS, respektive manifestace symptomů.
Potvrdilo se, že identifikace a terapeutické ovlivňování symptomů mnohdy přesahují rámec
odbornosti jednotlivých lékařských i nelékařských pracovníků, pročež péče o pacienta
s ALS vyžaduje jejich spolupráci. Zejména před stanovením diagnózy, ale i nadále
v průběhu péče, je proto pacient často odesílán k dalším specialistům k provedení vyšetření
či následné péči. V České republice, na rozdíl od mnohých zahraničních států, neexistuje
specializovaná klinika pro pacienty s ALS, v níž by působil multidisciplinární tým čítající
odborníky z lékařských i nelékařských odvětví. V důsledku toho může dojít k decentralizaci
této péče, jíž dokládá i průběh péče o pacienta B, jenž byl nejprve v péči lékařů oblastní
nemocnice v blízkosti místa bydliště, později odborníků ve VFN a přechodně simultánně
v péči obou zmíněných institucí. Na základě analýzy lékařské dokumentace se péče
poskytovaná pacientovi A, centralizovaná pouze ve VFN, jevila, zejména pro snazší
komunikaci mezi jednotlivými odborníky, efektivnější.
Odpověď na druhou výzkumnou otázku: „Jakými odborníky je poskytována
intervence vybraným pacientům s ALS?“ přinesly odpovědi pacientů v rámci
strukturovaného rozhovoru pro vyplnění anamnestického dotazníku a analýza lékařské
dokumentace. Rozdílný průběh onemocnění u vybraných pacientů se odrazil také
v poskytované intervenci. U pacienta A se jako první manifestovaly symptomy v oblasti
řečové produkce a polykání, pročež byla prvním odborníkem, se kterým se pacient setkal,
klinická logopedka. Byla klíčovou osobností pro identifikaci, monitorování a terapeutické
ovlivňování symptomatiky právě v oblasti řeči, polykání, ale také dýchání. Pro zmíněný
přesah rámce odbornosti však byla velice důležitá spolupráce s gastroenterologem
a dietologem, pro monitorování výživového stavu pacienta, fyzioterapeutem, pro trénink
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dechového svalstva a udržení dechové zdatnosti, ale také radiologem při VFSS vyšetřeních.
Na monitorování a identifikaci této symptomatiky se rovněž podíleli i neurolog
a neuroložka se specializací na nervosvalová onemocnění, avšak primárním záměrem
jejich intervence bylo zjištění veškeré symptomatiky klinickými i speciálními přístrojovými
vyšetřeními pro stanovení diagnózy. Na žádost neurologů pacient pravidelně docházel
rovněž k praktickému lékaři pro monitorování jaterních enzymů. Symptomy onemocnění
v oblasti hybnosti byly zajišťovány rehabilitačním lékařem v rámci komplexní lázeňské
léčby a ambulantně fyzioterapeutem. Veškerá péče byla pacientovi A zajišťována v rámci
VFN.
U pacienta B došlo pro končetinový začátek onemocnění k první intervenci
neurologem v rámci oblastní nemocnice poblíž místa bydliště. Pro nespecifickou
symptomatiku byl dlouhý čas v péči neurologa v nervosvalové ambulanci a neuroložky
ve VFN, kde prodělal řadu vyšetření pro zjištění patologických procesů, které by napomohly
stanovit diagnózu. Zjištěné symptomy v oblasti hybnosti končetin byly terapeuticky
ovlivňovány nejprve rehabilitačním lékařem, později fyzioterapeutem. Informace
o poskytované intervenci v oblasti řeči a polykání od manifestace prvních symptomů do
přijetí v logopedické ambulanci při VFN nebyly zpřístupněny, jelikož byl toho času pacient
B v péči klinické logopedky v místě bydliště. Intervence klinickou logopedkou ve VFN
byla poskytována teprve krátce, pročež zatím nedošlo k takové multidisciplinární spolupráci,
jakou bylo možné sledovat v péči o pacienta A. Pro obtíže v oblasti dýchání, identifikované
neurologem a pneumologem, byla pacientovi indikována intervence neurologem ve
spánkové laboratoři, jenž pacienta dále odeslal k vyšetření otorinolaryngologem pro
zajištění rizikových symptomů, jež by vedly ke kontraindikaci neinvazivní plicní ventilace.
V průběhu onemocnění byl pacient B rovněž v péči praktického lékaře.
Srovnáním poskytované intervence pacientům A a B s modelem multidisciplinárního
týmu (Cheng, Chan et al., 2018), uvedeného v teoretické části práce, bylo zjištěno, že ani
jednomu z vybraných pacientů dosud nebyla poskytována domácí ošetřovatelská péče,
paliativní péče a intervence klinického psychologa, sociálního pracovníka a zdravotní sestry
či dobrovolníků. Některé z uvedených služeb však byly v době realizace výzkumného
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šetření diskutovány či dokonce zařizovány a v rámci progrese onemocnění bude s vysokou
pravděpodobností zajištěno poskytování i zbylých uvedených.
Pro odpověď na třetí výzkumnou otázku „Jaký je rozsah dysartrické poruchy
u vybraných pacientů s ALS?“ bylo provedeno vyšetření řeči. Na základě tohoto vyšetření
bylo zjištěno, že u obou vybraných pacientů převažuje bulbární čili flakcidní symptomatika
a bylo možné pozorovat variabilní narušení všech subsystémů podílejících se na realizaci
řeči, tedy artikulace, fonace, rezonance, respirace a prozodických faktorů řeči.
Při hodnocení artikulace bylo u pacienta A nutno brát v potaz zkreslení v důsledku
stavu po resekci pravé tonzily, avšak narušení artikulace se dotýkalo především hlásek
vyžadujících elevaci jazyka, jež byla oslabena v důsledku narušení n. hypoglossus. V oblasti
fonace však převažovala spíše spasticita, pro kterou byl hlas pacienta namáhavě tvořený,
tlačený a chraptivý. Rovněž rezonance byla mírně narušená, jelikož resekce se dotkla též
pravé strany měkkého patra a zapříčinila tak velofaryngeální insuficienci a zvýšenou
nazalitu. V oblasti respirace však nebyla sledována výrazná patologie. Při řeči docházelo
u pacienta A ke smíšenému hrudnímu a břišnímu dýchání. Narušení prozodických faktorů
řeči spočívalo u pacienta A především ve zkráceném frázování a monotónnosti promluvy.
I přes uvedený rozsah narušení jednotlivých subsystémů byla řečová produkce pacienta při
spontánní promluvě i při čtení stále ještě srozumitelná a plně informativní.
Ačkoli u pacienta B došlo k manifestování symptomů v oblasti řeči až téměř o půl
roku později než u pacienta A, v době vyšetření byl rozsah dysartrické poruchy u pacienta B
výrazně závažnější. Artikulace byla pro úbytek svalové síly a omezení rozsahu a přesnosti
pohybů v orofaciální oblasti velmi narušená. Řeč pacienta byla výrazně zpomalená
s váznoucí diadochokinezí. Přestože se měkké patro jevilo symetrické v klidu i při elevaci,
omezená hybnost zapříčiňovala velofaryngeální insuficienci, pro kterou byla zvýšena
nazální rezonance. V oblasti respirace bylo možné pozorovat smíšené hrudní i břišní
dýchání. Hlas pacienta byl tlačený a jeho síla konstantně snížená, pročež byla fonace vokálů
výrazně zkrácena. Při sledování prozodických faktorů řeči nebylo možné v řečové produkci
pacienta B rozlišit intonační vzorce a tempo řeči bylo výrazně zpomalené. V důsledku těžké
spasticko-flakcidní dysartrie byla toho času spontánní řečová produkce pacienta již téměř
nesrozumitelná, namáhavá a tvořena pouze krátkými větnými celky.
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Pro zodpovězení poslední stanovené výzkumné otázky „Jaké jsou projevy poruchy
polykání u vybraných pacientů s ALS?“ bylo provedeno vyšetření polykání, spočívající
ve strukturálním a funkčním vyšetření orgánů podílejících se na polykání a hodnocení
polykání tekutin. Na základě tohoto vyšetření lze uvést následující projevy, jež bylo možné
pozorovat u obou vybraných pacientů:
- drooling, ke kterému docházelo v důsledku zvýšené salivace a oslabené funkce
polykání;
- leaking, zapříčiněný atrofií jazyka, pro kterou bylo obtížné formovat kohezivní
bolus a zajistit jeho aborální pohyb v orální fázi polykacího aktu;
- rezidua stravy v dutině ústní, vyskytující se u pacienta A v oblasti chybějících
zubů, u pacienta B pod jazykem a ve tvářích;
- nazální regurgitace, v důsledku velofaryngeální insuficience;
- nevýbavnost dávivého reflexu, v důsledku přerušení reflexního oblouku,
způsobeného poruchou periferního motoneuronu;
- aspirace tekutin, zřetelná při provedeném testu vody u pacienta A postdeglutivní
kloktavou fonací, u pacienta B postdeglutivním reflexním kašlem;
- prodloužená délka stravování, jež se u pacienta A pohybovala okolo 20 minut a
u pacienta B výše 30 minut.
Oba pacienti v době prováděného vyšetření polykání rovněž negovali teploty,
pneumonii, zahlenění, odynofagii, pyrózu, reflux i zvracení. Kromě uvedených shodných
projevů, bylo možné pozorovat i projevy rozdílné, jako například přítomnost reflexního
kašle, jež se vyskytovala pouze u pacienta B, zejména po polykání tekutin, ačkoli síla
volního kašle byla u tohoto pacienta omezená, zatímco u pacienta A dostatečná. Odlišný byl
rovněž objem tekutiny na jednu deglutici, jenž byl u pacienta A 25 ml a u pacienta B
pouze 5 ml. Posledním rozdílným projevem byla hmatná elevace hrtanu, jež byla
u pacienta A omezená a u pacienta B dostatečná, avšak lehce postdeglutivní.
Ačkoli byla u obou vybraných pacientů přítomna těžká porucha polykání, nebyla
dosud ani u jednoho z nich zavedena výživa non per os formou enterální ani parenterální.
V okamžiku, kdy dojde k narušení nutričního stavu, který již nebude nadále možné
kompenzovat sippingem, nebo ke zvýšení rizika rozvoje aspirační pneumonie, bude však
zavedení těchto forem výživy nutné.
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Doporučení pro praxi
Při literární rešerši, jež předcházela zpracování teoretické části práce a následné
analýze dostupných zdrojů, bylo zjištěno, že ALS je v domácí literatuře popsána především
v neurologických publikacích. Rovněž publikované studie a články jsou především
medicínského charakteru. V domácích logopedických publikacích bývá ALS zmíněna,
avšak pouze jako onemocnění, pro které je charakteristická smíšená spasticko-flakcidní
dysartrie. Značná část informací, uvedená v teoretické části práce, proto pramení z literatury
zahraniční. Jedno z navrhovaných doporučení pro praxi je rozšíření publikační činnosti, jež
by se zaobírala onemocněním ALS z logopedického hlediska a mohla mít za následek vyšší
informovanost logopedů v dané problematice. Ta je žádoucí zejména pro identifikování
symptomatiky a včasné odeslání pacienta do péče neurologické ambulance či
neuromuskulárního centra.
Na základě praktické části se ukázalo, že lékaři a nelékařští pracovníci z VFN dokáží
velmi dobře spolupracovat a zajistit kvalitní multidisciplinární péči pacientům s ALS.
Úroveň této multidisciplinární péče je však značně podpořena i zapsaným spolkem ALSA,
jenž byl založen dobrovolníky okolo Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a VFN
v Praze. Z důvodu realizace výzkumného šetření právě v této specializované instituci nelze
však takovou úroveň multidisciplinární péče předpokládat v rámci celé České republiky.
Nabízí se proto podpora vzniku specializované ALS kliniky, v níž by byla zajišťována
komplexní péče o pacienta formou pobytovou, ambulantní i terénní, jež je ve vybraných
zemích světa již běžnou praxí. V současné době se zapsanému spolku ALSA podařilo
vybudovat centrum služeb, ve kterém je pacientům a jejich rodinám poskytována
poradenská služba a logopedická, fyzioterapeutická, psychoterapeutická, ergoterapeutická
a nutriční intervence. Pro organizační, realizační i finanční náročnost lze však předpokládat,
že rozšíření tohoto centra v uvedenou specializovanou kliniku není otázkou blízké
budoucnosti. Aktuálně by proto mohl být řešením rozsáhlejší výzkum, zaměřený na
zmapování poskytované multidisciplinární péče pacientům s ALS v rámci celé České
republiky, s vyhodnocením její úrovně pro zjištění případných nedostatků a zkvalitnění této
péče.
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Závěr
Diplomová práce byla zaměřena na problematiku získané dysartrické poruchy
a poruchy polykání při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou a rovněž na
multidisciplinární péči poskytovanou pacientům, jež je, pro rozsáhlou symptomatiku
onemocnění, klíčová.
Teoretická část práce byla uvedena kapitolou poskytující přehled současných
poznatků o amyotrofické laterální skleróze. Byly zde popsány pravděpodobné příčiny
onemocnění, klinické projevy, problematika stanovení diagnózy, možnosti terapeutického
ovlivňování symptomů i prognóza onemocnění. Druhá kapitola závěrečné práce byla
věnována získané dysartrii při tomto onemocnění. V rámci této kapitoly byl kladen důraz
především na typy získané dysartrické poruchy, jejichž symptomy se projevují při
amyotrofické laterální skleróze, diagnostický proces a specifika v oblasti terapie. Třetí
kapitola, jež uzavírala teoretickou část práce, pak představila problematiku poruch polykání,
jež se pojí s ALS. Byly zde uvedeny příčiny vzniku dysfagie, možné projevy narušení
jednotlivých fází polykacího aktu při ALS, diagnostické metody, kompenzační
a terapeutické techniky užívané při terapii poruch polykání a také techniky výživy při
vyloučení perorální výživy pacienta.
Praktickou část diplomové práce představuje čtvrtá kapitola obsahující výzkumné
šetření zaměřené na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s ALS.
Hlavním

cílem

výzkumného

šetření

diplomové

práce

bylo

zhodnocení

multidisciplinární péče se zaměřením na poruchy řeči a polykání poskytované osobám
s ALS. Výzkumným přístupem pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena tvorba kazuistik,
za použití kvalitativních výzkumných metod sběru dat. Kromě hlavního cíle byly nadále
stanoveny tři cíle vedlejší.
Prvním stanoveným vedlejším cílem výzkumného šetření bylo zpracování kazuistik
vybraných pacientů s ALS pro poskytnutí uceleného přehledu o průběhu a obsahu
poskytované péče. Tohoto cíle bylo dosaženo na základě provedených strukturovaných
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rozhovorů pro vyplnění anamnestického dotazníku, vyšetření dysartrie a dysfagie a analýzy
lékařské dokumentace.
Druhého vedlejšího cíle, jímž bylo stanoveno zhodnocení rozsahu postižení získané
dysartrické poruchy a zhodnocení dysfagie u vybraných jedinců s ALS, bylo dosaženo
prostřednictvím vypracovaných kazuistik a zodpovězením třetí a čtvrté výzkumné otázky.
Třetím, a posledním, vedlejším cílem diplomové práce bylo shromáždění informací
pro vytvoření informačního materiálu pro pacienty s ALS a pečující osoby. Tyto informace
byly získány při zpracovávání teoretické a praktické části práce a v blízké budoucnosti bude
na jejich základě daný informační materiál vytvořen.
Veškeré stanovené cíle závěrečné práce byly naplněny. Na základě provedeného
výzkumného šetření lze multidisciplinární péči poskytovanou vybraným pacientům
zhodnotit jako efektivní, zejména pro poskytnutí terapeutického ovlivňování veškeré
symptomatiky, avšak rovněž pro funkční mezioborovou spolupráci zúčastněných odborníků.
Ukázalo se, že úskalím v péči o pacienta se stává její decentralizace, jež komplikuje
spolupráci a komunikaci odborníků. Na základě provedeného vyšetření řeči a polykání bylo
u vybraných pacientů možné sledovat variabilní narušení všech subsystémů podílejících se
na realizaci řeči s převažující bulbární čili flakcidní symptomatikou a těžkou poruchu
polykání, jež však byla u obou pacientů kompenzována a umožňovala příjem stravy per os.
Výsledky vyšetření přinesly zhodnocení aktuálního stavu dysartrie a dysfagie u vybraných
pacientů a mají spíše deskriptivní charakter. Nelze z nich proto vyvozovat závěry nebo je
jiným způsobem zobecňovat.
Význam předkládané diplomové práce pro rozvoj speciální pedagogiky je spatřován
v podání komplexního pohledu na problematiku rozsáhlé symptomatiky onemocnění ALS
a důležitosti multidisciplinární spolupráce v péči o pacienta. Jelikož je spektrum uplatnění
absolventů oboru speciální pedagogika velmi široké, nelze vyloučit, že se v průběhu své
praxe s pacienty s ALS setkají. Větší význam je však shledáván pro obor logopedie, kde je,
pro symptomatiku v oblasti řeči, polykání a dýchání, setkání s pacienty s ALS
pravděpodobnější.
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