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Abstrakt

Název: Vztah fluence reci a motorického systému jako východisko pro

fyzioterapii v komplexní lécbě koktavosti

Cíle: Cílem této diplomové práce je resersní zpracování dostupných literárních

zdroju týkajících se funkcní ci orgánové etiologie vývojových dysfluencí

a projevu tohoto onemocnění na motorickém systému. Soucasně bylo

cílem zkoumání soucasné pozice fyzioterapie v komplexní lécbě

koktavosti u nás a ve světě.

Metody: Diplomová práce postupovala výzkumnou metodou literární reserse,

pricemz byla stanovena specifická kritéria pro výběr literárních zdroju.

První cást obsahuje teoretická východiska týkající se obecně

problematiky dysfluencí. Druhá, deskriptivně analytická cást, obsahuje

v několika kapitolách popis mnoha studií, které se zabývají funkcní

a orgánovou prícinou vývojových dysfluencí, projevy onemocnění na

pohybového aparátu a soucasným stavem oboru fyzioterapie v

problematice koktavosti.

Vysledky: Diplomová práce poukazuje na zásadní význam motorického systému,

zejména motorického plánování, v etiopatogenezi koktavosti. Byly

popsány urcité odchylky ve strukture a funkci CNS koktajících. Tyto

odchylky se specificky projevují na efektorech motorického systému.

Z výzkumu této práce vyplývá, ze fyzioterapie zatím v komplexní lécbě

koktavosti nemá jasně definovanou roli. Tvorí vsak podklad pro vznik

hypotéz, které by tento stav mohly změnit.

Klícová slova: vývojové dysfluence, koktavost, motorický systém reci,

fyzioterapie poruch reci



Abstract

Tittle: Speech fluency and motor system relations as the outcome of

physiotherapy in comprehensive stuttering treatment 

Cíle: The aim of this thesis is to summarize the accessible literary sources

about functional and structural etiology of developmental dysfluency and

its effects on motor system. The next aim of this paper is to research

current position of physiotherapy in comprehensive stuttering therapy. 

Methods: The thesis used literature research method, the specific criteria for the

selection of literary sources were stated. The first part contains

theoretical ground regarding general issues of dysfluency. The second,

descriptive and analytical part contains several chapters describing many

studies dealing with functional and organ cause of stuttering, features of

stutter motor system of stutterers and the current state of physiotherapy in

the issue of stuttering.

Results: The thesis points out the fundamental meaning of motor system,

particularly motor planning in the ethiopathogenesis of stuttering. Certain

variations in the structure and function of the CNS of stuttering people

have been described. These deviations are specifically manifested on the

motor system effectors. The research shows that physical therapy in the

complex treatment of stuttering has no clearly defined role so far. But it

constitutes the basis for hypotheses formation that could change this

situation. 

Key words: developmental dysfluency, stuttering, speech motor system, speech

disorders physiotherapy
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Použite zkratky

BA 44 – Brocova area

BA 45 – Inferior frontal  gyrus
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PTG – Posterior temporal gyrus

SMA – Brodmannova area 6 – suplementární motorický kortex

SMG – Gyrus supramarginalis

SSI-3,4 – Stuttering Severity Instrument (Version 3, 4)

STG – Superior temporal gyrus

ŠHM – sedá hmota mozková

TBSS - Track-Based Spatial Statistics

TMS – transkraniální magnetická stimulace

VLN - Nucleus ventralis lateralis
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1 ÚVOD

Koktavost je závazným onemocněním, které narusuje komunikacní schopnost

a zasahuje tak výrazně do kvality zivota. Balbutici (tj. lidé s koktavostí) se musí

vyporádat s negativními reakcemi okolí a s potízemi pri vyjadrování v klícových

situacích. Onemocnění jim tak ztězuje cestu k celkové spokojenosti a plnění jejich

zivotních cílu.

Prevalence onemocnění se pohybuje okolo 1%, pricemz presná data lze jen stězí

urcit. Studie sledující tento fenomén popisují prevalenci a incidenci spíse u konkrétní

cásti populace vymezené věkem. 95% balbutiku se zacíná zakoktávat do věku

48 měsícu. Největsí koncentrace (60%) prvního zakoktání se objevuje mezi 2.-3. rokem

zivota (Yairi & Ambrose, 2012).

V rámci koktavosti dochází k pruniku více oboru. Multi/interdisciplinarita

umozňuje problematiku zkoumat z ruzných uhlu. Dochází tu k pruniku poznatku

zejména logopedie, psychologie, foniatrie, psychiatrie, jazykovědy, speciální

pedagogiky, neurologie ci neurolingvistiky. Vsechny obory o této problematice chrlí

prekvapivě nescetné mnozství studií. Fyzioterapie je vsak obor, který je této

problematiky ucasten téměr zanedbatelnou měrou a její uloha není definována ani v

souvislosti se sekundárními změnami tohoto onemocnění.

V teoretické cásti bude obecně věnováno samotnému onemocnění, které se

vyznacuje poměrně slozitou symptomatologií. Tu navíc komplikuje stret samotné

poruchy reci s psychickou tenzí doprovázející komunikacní záměr. I kdyz jsou projevy

onemocnění znacně interindividuální, nelze onemocnění zaměňovat s takovými

poruchami dysfluence, jez jsou soucástí jiných neurologických onemocnění. Práce se

zaměruje na tzv. vývojové dysfluence (developmental dysfluency).

Jedním z cílu práce je sjednotit data týkající se samotné etiopatogeneze. Na tu

byl v posledních letech výrazně změněn pohled, zejména díky moderním technologiím

umozňujícím získat podrobnějsí data o neurofyziologických odchylkách, které toto

onemocnění doprovází. Žádný z těchto poznatku nebyl dosud konfrontován s moderní

fyzioterapií, jejichz techniky casto vychází z neurofyziologických poznatku.

Pokud existuje uzký vztah fluence reci a motoriky, je otázkou do jaké míry
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a v jakých ohledech zasahuje primární porucha reci do periferie motorického systému.

Odpovědi na tuto otázku budou téz zkoumány metodou literární reserse. Stejně tak

budou zkoumány fyzioterapeutické metody nebo koncepty, které se věnují prímo lécbě

koktavosti nebo které pomáhají se sekundárními projevy onemocnění. Odpověď na tuto

otázku muze reflektovat soucasný stav a role fyzioterapie v komplexní lécbě koktavosti.

Tato práce si neklade za cíl jakkoliv narusit nebo rozsírit kompetenci zmíněných

oboru - logopeda nebo fyzioterapeuta. Veskeré poruchy fluence (plynulosti) reci

a koktavost neodmyslitelně patrí do rukou logopedu, zatímco ulohou fyzioterapeuta ci

kineziologa je desifrovat funkce CNS, jakozto rídícího orgánu pro pohyb. Tato vlastnost

mozku, která zahrnuje plánování pohybu, je nezbytnou soucástí realizace plynulé reci.

Mozek je nejen odpovědný za obsah mluveného projevu, tj. sématickou cást, ale také za

realizaci pohybu mluvidel a za neustálé vyhodnocování kinestetických ci auditivních

aferentních dat, které zpětně akt reci ovlivňují.

Práce muze být prijata jako podklad pro definování ulohy fyzioterapeuta v rámci

spolupráce s logopedem nebo muze slouzit logopedum jako urcité rozsírení povědomí

o tomto onemocnění.
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2 CÍLE PRÁCE A ŘEŠENÉ OTÁZKY

2.1 Cíle práce

Cílem diplomové práce je rešeršní zpracování a komparace dostupných studií

zam � � ených  na  vlastní  orgánovou � i  funk �ní  etiopatogenezi  koktavosti.  Práce  si  též

klade  za  cíl  zkoumat  sou �asné  dostupné  zdroje  týkajících  se  projev �  vlastního

onemocn �ní  na  motorickém  systému.  Dalším  cílem  je  provedení  rešerše  v  oblasti

fyzioterapeutických postup �  � i  metod v �nující se p �ímo koktavosti.

2.2 Řešene otázky

• Jaký existuje vztah mezi fluencí reci a motorickým systémem?

• Jakým zpusobem se koktavost projevuje na pohybovém systému?

• Jaké místo má v soucasnosti fyzioterapie v lécbě koktavosti u nás a ve světě?

• Lze poznatky této práce vyuzít pro práci fyzioterapeuta v lécbě balbutiku?
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3 METODIKA

V rámci této diplomové práce byla pouzita výzkumná metoda literární reserse.

3.1 Postup rešení

Strategie vyhledávání kombinovala ruzné termíny a jejich synonyma, které se

týkají tématu. V elektronických databázích PubMed, PEDro, Medline, EBCOHOST,

Scopus, Google Scholar, High Ware byly vyhledávány studie a výzkumy, které dále

prosly selekcí na základě obsahu abstraktu. Studie, které nesplňovaly stanovená kritéria,

byly vylouceny. Zarazeny byly také studie nalezené v citacích systematických prehledu

odborných publikací uzce souvisejících s problematikou.

Sledovanými parametry studií byl pocet, věk a pohlaví participantu

a u některých studií jejich lateralita (stranová dominance). Z metodiky pak zejména

nástroj, pomocí něhoz byl uskutecněn sběr dat (vysetrení, zobrazovací metoda) ci

pruběh testování.

Získání dat o soucasném stavu fyzioterapie v lécbě koktavosti u nás a ve světě

proběhlo navíc s vyuzitím webových zdroju.

3.2 Kriteria

Časove vymezení: 1990 – 2015  – v tomto období jsou k diagnostice pouzívány

moderní diagnostické postupy.

Jazykove vymezení: cestina, anglictina

Typy prací: casopisecké clánky tistěné, casopisecké clánky elektronické, príspěvky do

sborníku, monografie tistěné, monografie elektronické, lécebné postupy, konferencní

príspěvky, kazuistiky

Vyběr pacientů: Věková hranice testovaných subjektu studií nebyla omezena z duvodu

podrobnějsího porozumění geneze onemocnění. Pozadovanou specifikací je zaměrení

na vývojové dysfluence (developmental dysfluency). Koktavost u těchto lidí tedy zacela

nejpozději v predskolním věku.

14



Specifikace zahrnuteho materiálu: Pro komparaci výzkumu v oblasti etiopatogeneze

jsou vybrány studie, které se zabývají orgánovou ci funkcní prícinou s omezením na

primární dysfluence, nikoliv na ty, které popisují dysfluenci jako soucást jiného

onemocnění. Predpokladem pro jejich zahrnutí byla garance rádného vysetrení

participantu a stanovení jejich diagnózy kompetentními odborníky ci

standardizovanými postupy.

Vyhledávaná hesla v anglickem jazyce: physiotherapy and dysfluency, developmental

dysfluency, stuttering and motor system, stuttering and phyisotherapy, speech motor

system, stuttering and tension, stuttering and movements, stuttering etiology, nonspeech

motor system

3.3 Kriteria pro vyloucení studií

• Nesplnění výse uvedených kritérií

• Prítomnost jakékoliv jiné neurologické poruchy ucastníku studie
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

4.1 Koktavost

Koktavost (ang. stuttering, lat. balbuties) je vseobecně pokládána za tězké

narusení komunikacní schopnosti (dále jen NKS). Nejvýstizněji koktavost v moderním

pojetí definoval V. Lechta (2010): „Jde o syndrom komplexního narušení koordinace

orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickými

nedobrovolnými specifickými pauzami narušujícími plynulost procesu mluvení a tím

působícími rušivě na komunikační záměr. Je to multifaktoriální, dynamický a variabilní

syndrom NKS se složitou symptomatikou, která je důsledkem několika parciálních

vzájemně se prolínajících, navazujících nebo recipročně i souhrnně reagujících příčin.“

Vzhledem k tomu, ze jestě koncem 20. století byla koktavost pokládána

a vnímána jako neuróza reci, nabízí zmíněná definice poměrně komplexní pohled na

tuto problematiku. Právě multifaktoriálnost, dynamicnost a variabilita reflektují

syndrom koktavosti jako mnohodimenzionální a komplikované onemocnění, které

zahrnuje mnoho bio-psycho-sociálních aspektu.

Multifaktoriální znamená, ze rozvinutý syndrom koktavosti integruje prunik více

faktoru, které soucasně vnímáme jako symptomy. Těmi jsou zjevně nedobrovolné

a nekontrolovatelné dysfluence během komunikacního záměru, které jsou doprovázeny

nadměrnou námahou a psychickou tenzí. Tyto znaky odlisují koktavost od

fyziologických dysfluencí, jez pozorujeme během bězné komunikace (viz 4.2.1).

Dynamicnost se odrází na vzniku a pruběhu těchto projevu, jejich fixaci

a chronizaci. Variabilita koktavosti patrí mezi charakteristické znaky, které jsou

nepredvídatelné a tím velice záludné pro urcení progrese onemocnění (Kalinowski &

Saltuklaroglu, 2006)

4.2 Klasifikace koktavosti

Světová zdravotnická klasifikace (WHO) uvádí koktavost v rámci Mezinárodní

klasifikace nemocí pod kódem F98.5, kde je paradoxně vedena v kapitole spolecně

s poruchami dusevními a poruchami chování. Její definici uvádějí následovně: „Řec,
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která je charakterizována castým opakováním nebo prodluzováním slabik a slov,

prípadně alternativně castým zaváháním a pauzami, které narusují rytmický tok reci.

Klasifikována jako onemocnění by měla být pouze tehdy, kdy výrazně narusuje

plynulost reci“ (ÚZIS, 2014). V této definici jsou za nejcharakteristictějsí znaky

povazovány príznaky, které nesouvisí s tradicní medicínou, jako spíse s jazykovědou.

4.2.1 Dysfluence

Dysfluence, neboli neplynulost reci, cástecně deklaruje to, ze dokonale

a absolutně plynulá rec není mozná. V bězné promluvě by dokonce pusobila spíse

neprirozeně a neduvěryhodně. V bězném mluveném projevu tak narázíme na ruzné

neplynulosti jako jsou hezitace, prestávky, odmlky, pauzy atd. Souhrnně je lze zaradit

mezi fyziologické dysfluence (Lechta, 2010). Jejich prítomnost nelze vnímat jako

koktavost presto, ze jejich výskyt muze zaujímat az 20% obsahu reci (Conture, 2001).

Paralingvistika je obor zabývající se mimoslovními hledisky komunikace (Hartl

& Hartlová, 2010). Mezi ně se radí schopnost recníka záměrně manipulovat hlasem,

měnit hlasitost, výsku tónu, rychlost, intonaci ci plynulost reci (Lesko, 2008). Věda o

nonverbální komunikaci popisuje několik typu pauz indikující projev nejistoty pri

rozhodování a výběru vhodných slov, váhání, zduraznění některých slov ve výpovědi, v

místech potreby nádechu mluvcího nebo pri uměleckém projevu. Tyto pauzy mohou mít

téz emocionální charakter, stejně jako některá gesta nebo vegetativní projevy

doprovázející komunikacní záměr, jako napr. zarudnutí obliceje (Poyatos, 2002).

Blizsí analýza fenoménu, jako jsou prestávky ci pauzy, napomáhá rozlisit tyto

fyziologické dysfluence od dysfluencí, které doprovází koktavost. V jejich prípadě

pujde o pauzy, které mají urcité specifické znaky. Pri analýze těchto prvku recového

projevu a zejména pri rozhodování o tom, které pauzy je treba povazovat za koktání, lze

uplatnit mnohá východiska, mnoho platforem hodnocení, které dále slouzí jako

diagnostický nástroj pro urcení tíze onemocnění.

V návaznosti na predchozí odstavce lze vyslovit jednoduchou tezi: „kazdé

zakoktání je dysfluence, ale ne kazdá dysfluence je zakoktání“. Tězkou koktavost

rozpozná i laik. Jinak je to v prípadě tzv. hranicního pásma mezi plynulou a neplynulou

recí, kde se mohou hodnocení posluchace téhoz mluveného projevu znacně lisit. Úlohou

logopeda je tyto drobné nuance rozlisit a zhodnotit, zda se jedná dysfluenci, která
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vyzaduje terapeutický zásah (Lechta, 2010).

4.2.2 Etiologie

Doposud neexistuje jednotný pohled na prícinu koktavosti. Tento nevyresitelný

problém balbutologie má za následek nescetné mnozství ruznorodých terapeutických

postupu. Napríc historií tohoto sledovaného fenoménu byla koktavost dlouho

povazována za neurózu reci s vazbou na ruzné psychogenní faktory. Proto mezi výctem

terapeutických postupu nechyběli ani psychoterapeutické ci behaviorální techniky.

Az moderní zobrazovací techniky prinesli dukazy, ze by se mohlo jednat

o orgánové odchylky, které stojí na pozadí vzniku koktavosti. I kdyz tato práce zastává

názor organických ci funkcních prícin, je nutno zmínit, ze mnoho autoru stále hájí názor

etiologických faktoru sociálních, psychických nebo genetických.

Nelze opomenout psychické a sociální faktory, které mohou podle některých,

spíse starsích monografií stát za vznikem koktavosti. Negativní vlivy sociálního

prostredí, psychotraumata, chybný prístup rodicu se dnes povazují spíse za vlivy, které

se podílejí na fixaci koktavosti nez za primární prícinu (Lechta, 2010).

4.2.3 Orgánove odchylky

Orgánové odchylky se týkají rídícího orgánu reci – mozku. Věda vsak stále

neshledala jednotný názor, jaké konkrétní mozkové struktury jsou za dysfluenci reci

odpovědné. V mnoha výzkumech, které jsou zaměreny na organické odchylky, jsou

v závěru uvedena tvrzení, které zpochybňují relevanci jejich výsledku. Tím tvrzení je to,

ze organické odchylky nemusí být primární prícinou dysfluencí, ale pouze jakousi

kompenzací adaptacního mechanismu neuroplasticity a tudíz dusledkem dysfluence

(Sowman, Cruise, Harrison & Johnson, 2014). Více v kap. 5.1.

4.2.4 Geneticke faktory

V souvislosti s recovými vadami jsou v posledních několika letech zkoumány

geny FOXP2  a CNTNAP2. Porucha prvního z těchto genu byla v roce 1998 objevena

v britské rodině, z níz polovina trpěla vývojovou komunikacní poruchou, neboli
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verbální dyspraxií.  FOXP2 je transkripcní faktor, tedy regulacní protein, který se váze

na DNA a reguluje expresi dalsích genu. Má tedy velký význam v ontogenezi a vývoji

komunikacních schopností a to nejen v oblasti sématické ale i motorické (Graham,

Deriziotis, & Fisher, 2015). Studie zkoumající vliv FOXP2 in vivo na laboratorních

mysích prokázala poruchu aktivity striata a temporálních laloku - struktury, které jsou

pro realizaci reci významné (French, Jin, Campbell, Gerfen, Groszer, Fisher & Costa,

2012).

Porucha genu  CNTNAP2 je spojována se specifickým narusením vývoje reci,

tzv. vývojovou dysfázií projevující se snízenou schopností az neschopností naucit se

verbálně komunikovat.  

Studie DNA u relativně velkého vzorku lidí neshledala prícinné souvislosti

s koktavostí. Naopak, ale zmiňuje dalsí geny: GNPTAB, GNPTG, NAGPA (Han, Park,

Domingues, Moretti-Ferreira, Paris, Sainz, Gutierrez & Drayna, 2014).

4.3 Patogeneze

Zkoumání patogeneze koktavosti nabízí nahlízet na vznik onemocnění

z vývojového hlediska. V samotné patogenezi syndromu koktavosti dochází

k postupnému vzájemnému pruniku príznaku: dysfluence reci, nadměrné námahy

a psychické tenze. Vzhledem k cílum a reseným otázkám této práce je na místě

podrobněji rozebrat tzv. vývojové dysfluence a její prechod do incipientní koktavosti,

kde dochází ke stretu s nadměrnou námahou. V kontextu s genezí se hovorí o tzv. fixaci

koktavosti. Dalsími, tězsími stádii po incipientní koktavosti je fixovaná koktavost a

chronická koktavost (Lechta, 2010).

4.3.1 Vyvojove dysfluence

V naprosté větsině prípadu má koktavost své koreny v predskolním věku v době

vývojových dysfluencí. Bězně se toto období vymezuje na 3.-4. rok zivota. Az 90%

balbutiku se zacíná zakoktávat pred 4. rokem (Packman & Attanasio, 2004).

 Guitar (2014) vymezuje spodní hranici tohoto období 1,5 rokem věku dítěte

a povazuje toto období za hranicní az do věku 3,5. Yairi & Ambrose (2013) dokonce
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hovorí o incidenci prvního zakoktávání mezi 24.-35. měsícem. V tomto období jde vsak

stále o fyziologické dysfluence, které predstavují prechodnou fázi mezi symbolickými

a nesymbolickými procesy během bourlivé fáze osvojování jazyka a lze je jen stězí

rozlisit od koktavosti. Jde pravděpodobně o kolizi morfologicky-syntaktické roviny

jazyka nesoucí s sebou vzrustající slozitost syntaktických konstrukcí a lexikálně-

sématické roviny s nárustem slovní zásoby. To zvysuje nároky na artikulacní aparát a na

schopnosti fonematické diferenciace, které dítěti neumozňují v daném momentně

fluentně vyslovit zamýslené jazykové konstrukce (Lechta, 2010).

Rizikovými faktory, které v tomto období mohou signalizovat nebezpecí, jsou

mimo nevhodné komunikace rodicu a neurotizace dítěte, psycho-motorické odchylky

nebo orgánové odchylky CNS (Lechta, 2011). Stejné rizikové faktory, které podmiňují

vývojové dysfluence, mohou v individuální míre prispět k fixaci a vzniku incipientní

koktavosti.

4.3.2 Geneze

Pri zkoumání geneze lze cástecně vycházet ze symptomatiky. Napríklad u

zacínající koktavosti jsou obvykle v popredí repetice slabik, zatímco u fixované nebo

chronické koktavosti jsou casto v popredí klinického obrazu spíse prolongace hlásek a

bloky. Samotné symptomy se podílejí na rozvoji onemocnění formou tzv. fixace.

Opakovaná ztráta kontroly nad recí pri komunikaci vede k psychické tenzi a nadměrné

námaze a naopak psychická tenze a nadměrná námaha vedou k dysfluenci. Lechta

(2010) tento vztah popisuje jako integrativní model.

Evidujeme-li pouze jen dysfluenci (obvykle ve formě repetic) bez nápadných

znaku námahy a bez psychické tenze, jde zjevně o 1. fázi - vývojovou dysfluenci.

Paralelně se vzrustem námahy (dysfluence + nadměrná námaha) vniká 2. fáze -

incipientní koktavost. Uvědomováním handicapu dochází postupně k 3. fázi,

tzv. fixované koktavosti. Ta prerustá do chronické koktavosti s kompletním klinickým

obrazem (Guitar, 2014)

4.3.3 Hranicní a incipientní koktavost

Termín incipientní (lat. incipio) znamená „zacínající“ nebo „vznikající“.
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Obvykle se vztahuje k pocátecnímu stádiu onemocnění, v tomto prípadě jde tedy

o vznikající koktavost. Tato fáze koktavosti je v balbutologii vnímána jako neuralgický

bod, který je casově vázán na predskolní věk, prípadně období vstupu do skoly (Lechta,

2010). Protoze nelze presně vymezit hranice mezi vývojovými dysfluencemi a

incipientní koktavostí, hovorí některí autori o hranicní koktavosti (borderline stuttering).

Děti se mohou na této hranici pohybovat po několik týdnu az měsícu, pricemz u

některých dojde ke spontánní remisi a u některých ke zhorsení progrese (Guitar, 2014).

Hranicní koktavost se od fyziologických dysfluencí lisí v několika  objektivních

znacích, jez popisuje Guitar (2014) ve své publikaci. Autor nevylucuje, ze se výskyt

těchto znaku nemuze objevit u fyziologicky fluentního dítěte. Dítě ve věku 2-5 let muze

procházet periodami, ve kterých se objevuje větsí pocet dysfluencí. Ten by neměl

prekrocit pruměr 7-10 dysfluencí v reprodukci 100 slov. Vyssí pruměr lze podle něj

oznacit jako hranicní koktavost.

Dalsím znakem je poměr typu vyskytovaných dysfluencí. U koktajících lze

zaznamenat větsí pocet repetic slabik, slov, cástí slov, frází nebo zastavení fonace ci

proudu vzduchu ve slově. Nápadným znakem mohou být také prolongace slov.

Souhrnně se tyto znaky oznacují jako stuttering like dysfluencies (SLD). Pocet

mezislovních dysfluencí, jako jsou interjekce, revize nebo nedokoncené fráze, se u obou

skupin zásadně nelisí. SLD jsou zastoupeny u koktavého více nez z poloviny vsech

dysfluencí.

V neposlední radě je diagnostickým znakem cetnost zopakování cásti slova nebo

slov jednoslabicných. Zatímco zdravé děti zrídkakdy zopakují cást slova nebo

jednoslabicného slova více nez jednou az dvakrát, koktavé dítě se více nez dvakrát

zopakuje mnohem castěji (Maning & Manning, 2010).

Typicky si dítě dysfluence neuvědomuje a nevyvolávají tak u něj jakékoliv

sekundární chování. Tím v dalsích fázi muze být vyhýbavé chování pri uskutecňování

komunikace. V tomto období mohou pusobit rizikové faktory (Guitar, 2014).  

Pri incipientní koktavosti lze jiz pozorovat jisté prvky námahy a změny tempa

recového aktu. Mohou se projevit jako náhlé zakoncení slabikové repetice,

nepravidelným rytmem opakování, zastavení fonace a fixace artikulacního postavení.

Dítě s incipientní koktavostí obvykle vnímá své obtíze s recí pouze v okamziku

dysfluence, jako nepríjemnou zábranu v aktuálním realizováním svého komunikacního
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záměru. To dítě muze vnímat jako momentální frustraci, zpravidla zde vsak není

rozvinuto vědomí komunikacního handicapu (Guitar, 2014).

Lechta (2010) popisuje symptomy incipientní koktavosti jako napětí svalstva,

ulomky slov, dysrytmické fonace, zrychlování repetic, projevy netrpělivosti, narusení

koverbálního chování. Repetice jsou nejen rychlejsí, ale i nepravidelné. Často se vkládá

neutrální schwa hláska, dochází ke zvysování hlasu. Hlásky, které dríve byly vnímány

jako repetice, se nyní mohou objevovat jako prolongace.

Tato fáze muze se muze periodicky rozvíjet po několik měsícu az dva roky,

během nichz se mohou objevit několikadenní fáze plynulé reci. Ty mohou zmást

rodicovské presvědcení o  nezbytnosti terapeutického zásahu. (Guitar, 2014 ).

4.4 Syndromologie

Projevy onemocnění byly z velké cásti popsány v rámci patogeneze (kapitola

4.6.). Týkaly se u balbutiku zejména toho nejzrejmějsího symptomu - dysfluence. Ta se

vztahuje k reci a komunikaci a ve skutecnosti zaujímá více jazykových rovin. Mimo jiz

podrobně zmiňované foneticko-fonologické roviny, která zahrnuje potíze s artikulací,

zejména okluziv (viz tab. 1), zasahuje koktavost i do jiných oblastí jazyka. Lexikálně-

sématická rovina popisuje problém balbutika z pohledu uzívání parafrází a hledání

jiných zpusobu pri koncipování mluveného procesu. Morfologicky-syntaktická rovina

ovlivňuje slození věty a její délku. Pragmatická rovina pak koverbální chování, které v

některých prípadech vede ke snaze zcela se vyhnout komunikaci (Lechta. 2010).

4.4.1 Nadměrná námaha

Kazdý fyziologický mluvní projev je realizován s urcitou námahou vynalozenou

na jeho fyzickou realizaci. Míra této námahy je závislá na radě cinitelu. Napríklad na

tématu rozhovoru (téma, ve kterém jsme více ci méně citově zainteresováni), na poctu

posluchacu, reakci auditora, poprípadě aktuální urovni nasí pozornosti. V bězné

komunikaci tuto námahu nijak nepociťujeme. U balbutiku je vsak zahrnuta i v prípadě

bězné reci.

Nadměrná námaha je u balbutiku postrehnutelná zpravidla i navenek zjevným
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usilím pri prekonávání bloku artikulacního aparátu, které se muze projevit grimasami,

nápadnou gestikulací, prípadně rozlicnými vegetativními príznaky (zcervenání,

opocení). Tyto doprovodné fenomény souhrnně nazýváme jako narusené koverbální

chování a jejich prítomnost casto narusuje komunikacní akt více nez samotná

dysfluence. Lechta (2010) vypozoroval tyto projevy nadměrné námahy: kývání se ze

strany na stranu, kolébání se dopredu-dozadu, chytání se za krk, pravděpodobně slouzící

k uvolňování spasmu, preslapování z nohy na nohu, ztrátu zrakového kontaktu v

okamziku prekonávání dysfluence, Froschelsuv symptom atd.

Narusené koverbální chování muze mít psychické pozadí, jako projev urcitého

psychického dyskomfortu pri komunikaci (napr. tiky, manipulace s oblecením) zatímco

fyziologické pozadí svědcí o námaze pri prekonávání bloku artikulacního aparátu (napr.

usilovné mrknutí, grimasa). Nadměrná námaha se zpravidla zhorsuje paralelně s fixací

a stupněm koktavosti a casto je vázána i na tzv. unikové chování, kdy se balbutik snazí

uniknout z aktuálně nepríjemné dysfluence fyzickým usilím, akcelerací tempa reci nebo

zvýsením hlasitosti (Lechta, 2010).

Nadměrná námaha je symptomem, jehoz parametry budou blíze popsány

v deskriptivně-analytické cásti (kap. 5.3.).

4.5 Diagnostika

Vzhledem k uskalím pri urcování primární príciny onemocnění se tězistě

diagnostiky zaměruje stále hlouběji na detailní analýzu symptomatiky. Slozitost

a komplexnost tohoto onemocnění vyzaduje komplexní diagnostiku vyzadující az

4 hodiny casu. Kromě casové nárocnosti patrí k největsím problémum diagnostiky

chybění norem (pro normální pocet dysfluencí v bězné reci) a standardizovaných

měrítek pro kvantifikaci jednotlivých symptomu.

Samotná diagnostika zjisťuje druh a stupeň syndromu koktavosti, specifikace

jeho patogeneze a dalsí znaky, vcetně pravděpodobné prognózy. Se souhlasem

balbutika nebo jeho rodicu je porizován video ci audiozáznam v ruzných

komunikacních situacích, které lze zpětně podrobně analyzovat a porovnávat.

V rámci transdisciplinarity muze pri diagnostice participovat: logoped, foniatr,

psycholog, neurolog, psychiatr. Nezastupitelné místo zde pak mají rodice a pedagogové.
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Jejich výpověď je soucástí anamnézy, zejména v prípadě predskolního věku balbutika.

V rámci osobní anamnézy je zjisťována prítomnost souvztazných druhu NKS, prípadně

jiných onemocnění, které mohou prímo ci neprímo souviset s komunikací. Anamnéza se

zaměruje téz na charakter prostredí, v němz balbutik zije, patogenezi onemocnění,

vcetně zvlástností prenatálního, postnatálního vývoje a soucasného stavu pacienta.

Odebrání anamnézy dospělého balbutika nebo adolescenta vyzaduje specifický prístup

(viz. Lechta, 2010).

Objektivizaci diagnostických nástroju komplikuje mnoho specifických

problému. Presto existují standardizované softwarové nástroje v anglickém jazyce.

Prvním z nich je Test of Childhood Stuttering (TOCS) a je urcen pro děti od 4 do 12 let.

Samotné vysetrení má identifikovat koktavost, determinovat závaznost onemocnění.

Software soucasně datuje jednotlivá vysetrení pro urcení rozvoje onemocnění ci

ucinnosti terapie. To vse na základě hodnocení ruzných parametru fluence reci pri

realizaci ruzných ukolu, jako je produkce jednotlivých slov v casovém limitu, hovorení

v kontextu nebo simulace monologu a dialogu (Shiphey & McAfee, 2015). Software

soucasně umozňuje zaznamenat koverbální chování a informace od rodicu ci blízkých.

Podobně funguje i Stuttering Severity Instrument 4 (SSI-4), který lze pouzít

u pacientu od 2 let neomezeně a hodnotí závaznost onemocnění na základě měrení

frekvence dysfluencí v procentech, trvání zakoktání a ostatních fyziologických změn -

koverbální chování (Howell, Soukup-Ascencao, Davis, & Rusbridge, 2011). Oba

softwary mají jisté slabiny v kvalitativním hodnocení.

4.6 Diferenciální diagnostika

Je nutné zduraznit, ze evidovat koktavost jako symptom je mozné pouze

v prípadě, je-li koktavost soucást jiné nozologické jednotky. V tomto prípadě je

koktavost jedním ze symptomu v syndromologii choroby ci postizení, nikoliv

samostatnou nozologickou jednotkou jako je to v prípadě samotné diagnózy koktavosti.
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4.6.1 Neurogenní dysfluence

K poruse fluence reci muze sekundárně dojít na základě neurologické léze.

Hovoríme pak o neurogenní dysflenci. Lze ji nalézt v klinickém obraze poskození CNS

(krvácení do mozku, kraniotraumata, CMP, demence, virová meningitida, intoxikace

atd.), afázií, dysartrie pri DMO. Dále v některých formách mentální retardace,

v klinickém obraze Tourettova syndromu (viz kap. 5.2.1) ci pyramidových,

extrapyramidových nebo cerebelárních poruch (Lechta, 2010). Obvykle se

u neurogenních lézí neprojevuje logofobie a jejich nástup muze nastat rychle (napr.

u kraniotraumat) ci postupně (napr. u demence). Dysfluence se v těchto prípadech lisí

svým charakterem. Pri pravé koktavosti se dysfluence nacházejí téměr bez výjimky na

zacátku slov. U neurogenních lézí se mohou vyskytovat uvnitr slov a na jejich konci.

Frekvence dysfluencí u koktavosti pri unisono hovorení, zpěvu, redukci rychlosti

obvykle nápadně klesá, naopak pri neurogenních dysfluencí tento efekt nefunguje

(Duffy, 2013).

4.6.2 Psychogenní dysfluence

Psychogenní dysfluence jsou obvykle jedním z projevu psychiatrických

onemocnění. Je spojena s prokazatelným psychickým problémem ci emocním

traumatem (Bosel, 2014). Dulezitým diferenciálně diagnostickým znakem je to, zda

dysfluence vznikly náhle nebo postupně. Pri náhlém vzniku lze uvazovat o psychogenní

prícině. Psychogenní dysfluence vznikají větsinou během dospělosti a nedoprovází je

jakékoliv orgánové odchylky. Je pro ně typické variabilní tempo reci, extrémní

variabilita symptomatiky a ruzné atypické znaky, jako nezvyklé vzorce dysfluencí ci

zpomalená rec (Krishnan & Tiwari, 2013).

4.6.3 Breptavost

Častým problémem je odlisení koktavosti od breptavosti (cluttering). Breptavost

je primárně poruchou tempa reci a az sekundárně její plynulosti. Lisí se od koktavosti

v mnoha aspektech. Oproti koktavosti zpravidla nepozorujeme nadměrnou námahu. Pro

breptavost je typické zejména zrychlování tempa reci mezi slovy, uvnitr delsích slov

nebo vynechávání hlásek. Z dysfluencí prevazují zejména repetice. Relaxace pri mluvě
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větsinou breptavost zhorsuje a naopak pri uvědomění dochází ke zlepsení. Není

výjimkou výskyt kombinace obou onemocnění (Van Zaalen & Reichel, 2015).

V prípadě primárního onemocnění koktavostí je treba urcit a diferenciálně odlisit

fázi onemocnění, v jaké se pacient nachází (viz kap. 4.7). Podle toho je pak volen

vhodný terapeutický zásah.
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5 DESKRIPTIVNĚ ANALYTICKÁ ČÁST

Porozumění této kapitoly predpokládá znalost základu neuroanatomie

a neurofyziologie. Proto zde nejsou zahrnuty pojmy jako neuron, synapse, motorický

systém, senzitivní systém, extrapyramidový systém, hlavové nervy apod., jejichz uloha

je v neurofyziologii reci zásadní. Pro jejich pochopení doporucuji prehledné monografie

(Ambler, 2011; Love & Webb, 2009; Véle, 2007). Některé prístupy funkcního

zobrazení mozku, které jsou nástrojem získávání dat studií, jsou pak prehledně popsány

v clánku Paila (2014).

V této kapitole budou spíse popsány některé orgánové struktury a prípadně jejich

specifický význam pro fluentní rec. Schopnost fluentního vyjadrování je nesmírně

komplikovaná a vyzaduje presnou koordinaci více nez 100 svalu, které jsou soucástí

artikulacního aparátu, laryngu, respiracního a rezonancního systému.

Rovněz bude tato cást odlisovat pravou a levou hemisféru, jejichz asymetrie je

z hlediska funkce daleko rozsáhlejsí nez se dríve predpokládalo. Pro lepsí orientaci bude

pouzito oznacení dle Brodmanovy mapy (viz príloha c.1), která rozděluje kortex dle

cytoarchitektury a téz funkce jednotlivých oblastí. Jednotlivé struktury zde budou

popsány spíse z hlediska funkce, která je samozrejmě ovlivněna její cytoarchitekturou

(Dylevský, 2009). Podrobný popis stavby neuronu jednotlivých oblastí by presahoval

rámec této diplomové práce.

5.1 Orgánove odchylky a patogeneze

Abnormalitami CNS během realizace recových (speech) aktu a aktu orálních

gest (koverbálních aktu, non-speech – recově nespecifických aktu) se prímo zabýval

výzkum Changové, Kenneye, Louckse & Ludlowa (2009). Porovnával mozkovou

aktivitu kontrolní skupiny a skupiny s koktavostí pomocí fMRI a BOLD během

několika testu, které predstavovaly percepci, plánování a produkci fluentní reci.

V druhém prípadě percepci, plánování a produkci orálních gest.

Výzkumu se ucastnilo 20 fluentních participantu (11 zen, 9 muzu) v pruměrném

věku 36,35 let a 20 koktajících v pruměrném věku 35,75 let (9 zen, 11 muzu).

Závaznost onemocnění jednotlivých subjektu s koktavostí byla měrena pomocí SSI-3
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(viz kap. 4.6) a pohybovala se mezi mírným az závazným stupněm. Kritériem pro výběr

ucastníku byla absence jakékoliv jiné neurologické poruchy.

Úkolem subjektu byla vizuální a auditivní percepce stimulu vzdy dvou

anglických slabik nebo dvou jednoduchých orálních gest (pokaslání, povzdech,

odfrknutí, zapískání, mlasknutí atd.), po kterých následovala fáze plánování. Během této

fáze byl subjekt instruován k nepouzívání jakýchkoliv orálních pohybu, dokud nebyl

pomocí vizuální signalizace vyzván k produkci dvou těchto slabik nebo gest v poradí,

které téz urcovala vizuální signalizace během plánovací fáze. Vsechny fáze byly casově

vymezeny. Během testování byl uciněn záznam fMRI, který byl následně vyhodnocen

a procentuálně vyjádren k jednotlivým strukturám CNS.

Pri percepcní fázi byly prokázány nizsí hodnoty okyslicené formy hemoglobinu

v oblasti STG bilaterálně, výrazněji na straně levé, v BA4, v gyru angularis, SMA

a v mozecku na pravé straně, stejně tak v thalamu na pravé straně. Výsledky týkající se

recových aktu a orálních gest byly podobné.

Během fáze plánování prokázaly hapoaktivitu struktury zahrnující bilaterálně

motorické regiony, bilaterálně dolní cást parietálního laloku, vcetně gyrus angularis

a mozecek bilaterálně. Dalsí hypoaktivní strukturou byl levý gyrus cinguli a thalamus

na pravé straně. Výsledky recových aktu a orálních gest se opět prílis nelisily.

Během samotné produkce reci ci orálních gest kontrolní skupina oproti

koktajícím prokázala vyssí aktivaci BA6 bilaterálně, levého STG/MTG, dolní cásti

parietálního laloku a mozecku vpravo. Skupina koktajících vykazovala během této fáze

oproti kontrolní skupině signifikantně vyssí aktivitu precentrálního gyru bilaterálně,

temporálního transverzálního gyru v blízkosti HG bilaterálně, pravého STG, levého

laterálního vrcholu vermis mozecku a putamen bilaterálně. Nález byl u recových aktu

i aktu orálních gest podobný.

Podobné výsledky recových ukonu a orálních gest vede autory studie k závěru,

ze koktavost není primárně poruchou reci. Poskytuje dukazy o neurofyziologických

odchylkách týkajících se integrace motorických a auditorních oblastí během percepce,

programování a produkce obou aktu – recových i recově nespecifických. Těmi

nejsignifikantnějsími jsou: 1) snízená aktivace frontální a temporo-parietální oblasti

během percepce a plánování reci u koktajících. 2) zvýsená aktivace pravého STG, HG

bilaterálně, insuly, putamen, BA6 a BA4 bilaterálně během recové produkce.
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Deficit aktivity levé auditorní oblasti během produkce reci muze reflektovat

nedostatecný eferentní vstup z motorických artikulacních oblastí do těchto auditorních

oblastí.

K podobným výsledkum jako predchozí práce dospěla o rok starsí studie

(Watkins, Smith, Davis & Howell, 2008). Téz zkoumala strukturu a funkci motorických

a jazykových oblastí mozku. 12ti-clenná skupina koktajících (8 muzu, 4 zeny)

v pruměrném věku 18 let (v rozpětí 14-27 let) a 10ti-clenná kontrolní skupina (6 muzu,

4 zeny) stejného věkového pruměru a rozmezí byla během testování měrena pomocí

fMRI a DTI.

Postup testování byl následující: ucastníci měli nahlas císt věty obsahující 7 az

11 slabik (pruměrně 9 slabik) v urcitých casových intervalech. Jejich produkce byla

nahrávána mikrofonem a zpět poustěna participantovi pres sluchátka postupně tremi

zpusoby zpětné vazby: a) v reálném case b) se zpozděním 200 ms c) s frekvencní

modulací o pul oktávy výse.

Během produkce reci se nezávisle na fluenci/dysfluenci reci nebo zpusobu

zpětné vazby u koktajících prokázala hyperaktivita v oblasti prední insuly, mozecku,

mesencephalonu bilaterálně a  hypoaktivita ve ventrální premotorické oblasti, opercula,

BA 1,2,3 biltarerálně a HG na levé straně. Studie prokázala navíc 1) hyperaktivitu

mesencephala na urovni substancia nigra a v prodlouzení k nucleu pedunculopontine,

nucleu ruber a subtalamického jádra 2) snízenou aktivitu kortikálních motorických

a premotorických oblastí, které souvisejí s artikulací a produkcí reci. Analýza dat DTI

odhalila snízené mnozství bílé hmoty mozkové v oblasti pod ventrální premotorickou

kurou, jez vykazovala  snízenou aktivitu.

Údaje o výsledcích podporují závěr, ze koktavost souvisí hlavně s narusením

kortikálních a subkortikálních struktur, které jsou odpovědny za výběr, zahájení

a vykonání motorické sekvence k produkci plynulé reci.

Autori dalsí studie provedli výzkum zabývající se tentokrát dynamickou

interakcí neurálních struktur podílejících se na fluentní reci. Objektem zájmu studie byl

funkcní a strukturální vztah kortiko-kortikálních a thalamo-kortikálních drah sledovaný

pomocí DTI traktografie. Testování celkem 46 participantu, 23 koktajících (12 muzu

a 11 zen) o pruměrném věku 33 let (SD=9,66) a 23 fluentních (13 muzu a 10 zen)

o pruměrném věku 35 (SD=8,65), probíhalo stejným zpusobem jako v predchozí studii
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autora (viz kap. Chang et al. 2009). Startovacími body pro DTI byla zadána bilaterálně

Broccova area (BA 44) a nucleus ventralis lateralis thalamu (VLN). Měrila se uroveň

konektivity s těmito startovacími body během recových a recově nespecifických ukonu

(orální gesta).

Výsledky výzkumu poukázaly na funkcní i strukturální deficit koktajících mezi

levou BA44 a levým premotorickým regionem, zatímco homologně v pravé hemisfére

byla konektivita signifikantně vyssí. Tento nález se týkal ukonu jak verbálních, tak

recové nespecifických. Ve výsledných hodnotách funkcní konektivity mezi BA44

a auditorními regiony nebyly mezi skupinami tak významné rozdíly. Thalamo-

kortikální konektivita se lisila pouze funkcně, nikoliv strukturálně. Zvýsená funkcní

konektivita mezi oblastmi pravé hemisféry a mezihemisferálně, stejně tak mezi

thalamem a pre/motorickými regiony, mozeckem a temporoparietálními oblastmi

nebyla podporena dukazy o konektivitě strukturální.

Tyto data silně podporují predpoklad funkcního i strukturálního propojení gyrus

frontalis inferior a premotorické oblasti v levé hemisfére pro efektivní realizaci fluentní

reci. Vedou zároveň k tezi, ze změny konektivity pravé hemisféry a subkortikálních

oblastí mohou vznikat jako kompenzace na nedostatecnou konektivitu na straně levé.

Proto by se měl charakter neurologických odchylek hledat u dětí (Chang, Horwitz,

Ostuni, Reynolds & Ludlow, 2011).

Tezi o vzniku těchto odchylek, jako kompenzace neuroplasticity, zkoumá studie

Sowmana, Craina, Harrisonové & Johnsona (2014), jez se zaměrili na děti predskolního

věku.

Kontrolní skupina obsahovala 12 subjektu v pruměrném věku 51,7 měsícu,

v rozpětí 27-66 měsíci. Děti s koktavostí byly věkového pruměru 50,8 měsícu

(v rozmezí 35-64 měsícu). Poměr chlapcu a dívek byl v obou skupinách stejný (5:1).

Subjekt měl za ukol co nejrychleji pojmenovat obrázek. Název tohoto obrázku byl vzdy

tvoren jednoslabicným slovem. Aktivita mozku byla během tohoto ukolu měrena

pomocí magnetoencefalografie (MEG).

Výsledky studie neprokázaly změny v lateralitě, coz podporuje názor, ze

anomálie mozkové aktivity u chronicky koktajících je pouze adaptací neuroplasticity na

tuto poruchu.

30



Studii věnující se neuroanatomickým odchylkám koktajících dětí jiz dríve

provedl Beal, Gracco, Brettschneiderová, Kroll & De Nil (2013). Konkrétně zkoumali

odlisnosti sedé hmoty mozkové (ŠHM). Testováním proslo 11 zdravých dětí a 11 dětí

s koktavostí. Obě skupiny byly tvoreny chlapci ve věku 6 – 12 let. Vsichni děti byly

praváci. U koktajících dětí onemocnění zapocalo pred 5. rokem a trvalo nejméně 2 roky.

Data byla získána prostrednictvím voxel-based morphometry (VBM).

Signifikantně nizsí hodnoty ŠHM vykazovala koktající skupina v oblastech IFG,

konkrétně v oblastech levé hemisféry: pars triangularis, pars opercularis a pars orbitalis.

Mensí shluk ŠHM byl nalezen v putamen na levé straně. Shluky, které byli naopak

oproti kontrolní skupiny větsí se týkaly vzdy pravé hemisféry: nejvýrazněji pravého

opercula, STG, dolní cásti parietálního laloku, postcentrálního gyru. Celkový objem

ŠHM a mozkomísního moku byl u obou skupin stejný.

Mustkem mezi predskolním věkem a dospělostí je poslední studie Changové,

Zhu, Choové & Angstadt (2015). Ta zjisťuje, zda jsou predchozí nálezy (viz. 5.1.1

a 5.1.3.) prítomné i u mladsích dětí.

Skupinu sledovaných subjektu predstavuje celkem 77 dětí ve věku 3-10 let.

Skupinu koktajících tvorilo 40 dětí (z toho 20 chlapcu) a skupinu kontrolní 37 dětí

(z toho 21 chlapcu). Vsechny děti byly podrobně vysetreny pro vyloucení prítomnosti

jiného onemocnění ci jiné neurologické vývojové vady. Stupeň tíze koktavosti byl urcen

pomocí SSI-4 (viz. kap.). Dále byli participanti testováni standardizovanými

kognitivními testy, audiometrickými testy, orálně-motorickými testy,  testy pro

stanovení urovně jazykových schopností atd. Pred samotných testováním proběhlo

několik setkání, během kterých byly děti maximálně adaptováni na prostredí, kde

testování probíhalo a podrobně seznámeni s procedurou.

Apriori byly zkoumány struktury podél fasciculu longitudinalis superior obou

hemisfér. Zahrnuty tedy byly: IFG, premotorická, motorická, temporální oblast a SMG.

Dále byly zkoumány struktury, které jsou v blízkosti traktu bílé hmoty: cingulum,

capsula externa, cerebellum. Rozdíly byly zkoumány nejen mezi kontrolní skupinou

a koktajícími, ale byly téz zkoumány rozdíly mezi pohlavím, mezi ruznými stupni tíze

a frekvencí zakoktání nebo vzhledem k věku participantu. K objektivizaci dat byly

pouzity zobrazovací metody TBSS (Track-Based Spatial Statistics) a DTI.
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Porovnání prokázalo snízenou frakcní anizotropii u dětí s koktavostí oproti

zdravým dětem stejného věku v ruzných strukturách CNS. Nejsignifikantnějsí změny se

týkaly bílé hmoty senzomotorických oblastí levé hemisféry: IFG, PMC, BA4,

STG/MTG a oblasti dolního parietálního laloku (BA40, BA39). Soucasně byl prokázán

drobný pokles frakcní anizotropie frontální a temporofrontální arey homologně v pravé

hemisfére oproti levé. Navíc byla signifikantně snízena frakcní anizotropie v corpus

callosum, cingulum a cerebellum. Vyssí hodnoty frakcní anizotropie koktajících dětí

vykazoval pravý IFG (BA45), levý STG/ insula posterior a pravé cerebellum.

Zajímavá a prínosná byla data týkající se vývojových změn koktajících dětí. Ty

se s věkem od zdravých dětí lisily v mnoha sledovaných lokalitách, konkrétně v levém

IFG. Zdravé fluentní děti prokazovali konzistentní nález frakcní anizotropie vzrustající

s věkem. U dětí s koktavostí byla diskrepance. Napríklad frakcní anisotropie BA44 dětí

kontrolní skupiny se s věkem lineárně zvysovala, zatímco u koktajících nikoliv.

Podobně  pravý MTG a corpus callosum. Naopak byl nepoměr frakcní anizotropie

levého MTG. Nerovnoměrný vývoj urcitých kortikálních oblastí je s největsí

pravděpodobností zásadní pro dysfluentní produkci reci. Tyto odchylky mohou vzrustat

s věkem a mohou vyustit v persistující koktavost.

5.1.1 Shrnutí

Tri z sesti vybraných studií se týkaly dospělého věku (Chang et al., 2009; Chang

et al., 2011; Watkins et al., 2008) a tri věku dětského (Beal et al., 2015; Chang et al.,

2015; Sowman et al., 2014). Vsechny vybrané studie, vyjma jedné, poskytují dukazy

o neuroanatomických odchylkách rídícího orgánu reci  - centrální nervové soustavy. Pět

studií sledující neurální aktivitu dospělých prokázalo urcité rozdíly motorických

a somatosenzitivních oblastí navzdory odlisné metodice. Výsledky se týkají funkcních

i strukturálních změn. Prehled výsledku nabízí tab. 2.

Studie Changové et al. (2009) poukazuje na odchylky ve funkcním zapojení

jednotlivých struktur u koktajících, nejen během produkce slov, ale i během orálně-

akustických pohybu, jez nemají zádný komunikacní záměr. Tento fakt vede k závěrum,

ze koktavost je porucha auditorně-motorických okruhu. Výsledky koktajících

a kontrolní skupiny se lisí zejména v aktivitě oblastí frontálních a temporoparietálních.

Jejich aktivita byla u koktajících výrazně nizsí. Naopak vyssí aktivitu oproti kontrolní
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skupině prokázal pravý STG a HG, insula, BA 4, SMA, putamen bilaterálně. Snízená

aktivace sluchových oblastí levé hemisféry muze reflektovat nedostatek eferentních

vstupu z motorických a artikulacních oblastí.

O propojení těchto oblastí se zabývala studie Changové et al. (2011). Ta měrila

hodnoty bílé hmoty mozkové a neurální konektivitu mezi specifickými oblastmi pro rec.

Neurální konektivita mezi BA44 a audiotrními oblastmi nebyla tak významná, jak

predpokládala studie Changové et al. (2009). Výsledky vsak poukázaly na rozdílnou

konektivitu BA44 a BA6 koktajících oproti kontrolní skupině. Zatímco na levé straně

byl mezi těmito strukturami pokles bílé hmoty, na pravé straně byla jejich anizotropie

naopak zvýsena.

Studie Watkinse et al. (2008) volila odlisnou metodiku a vyuzila ve své studii

zpětnovazebních mechanismu a tím pridává urcité dukazy o odchylkách nejen

kortikálních, ale i subkortikálních struktur, vcetně bazálních ganglií. Nadměrnou

aktivitu putamen zaznamenala také studie Changové et al. (2009).

Vsem trem studiím lze namítnout to, ze tyto nálezy mohou být projevy

kompenzacních mechanismu neuroplasticity, nikoliv primární prícinou. Proto by měl

být charakter neurologických odchylek hledán u dětí, coz skýtá mnoho

metodologických komplikací. O to se pokusila studie Sowmana et al. (2014), jez se

zaměrila na predskolní děti. Studie zahrnovala testování dětí ve věku od 27 do

66 měsícu za pomoci magnetoencegalografie a neshledala zádné rozdíly mezi skupinou

koktajících a skupinou kontrolní.

Beal et al. (2008) zkoumal strukturální odlisnosti sedé hmoty mozkové dětí ve

věku 6-12 let. Jeho výsledky prokazují signifikantně nizsí hodnoty ŠHM v oblastech

IFG nebo putamen levé hemisféry. Naopak větsí shluky ŠHM se týkali hemisféry

pravého  opercula, STG, IPL a postcentrální gyru.

Poměrně rozsáhlou studii prováděla Changová et al. (2015). V ní vyuzila dukazu

a zkuseností z predchozích studií a poskytla některé poznatky k pochopení geneze

tohoto onemocnění v dětském věku. Odchylky vsech neurálních struktur jsou soucástí

tab. 2. Novým poznatkem jsou vyssí hodnoty frakcní anizotropie koktajících dětí

pravého IFG (BA45), levého STG/ insuly posterior a pravém cerebella.

Zásadními poznatky této studie pro ontogenezi reci a etiopatogenezi koktavosti

je s věkem vzrustající frakcní anizotropie bílé hmoty některých oblastí mozku zdravých
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fluentních dětí. Jde zejména o levý IFG. Zatímco fluentní děti prokazovali konzistentní

nález frakcní anizotropie vzrustající s věkem, děti s koktavostí vykazovali znacnou

diskrepanci. Podobné výsledky zaujímaly pravý MTG a corpus callosum. Tento

nerovnoměrný vývoj urcitých kortikálních oblastí, které zprostredkovávají

senzomotorickou a interhemisferální integraci, je zásadní pro získání schopnosti

fluentní reci během vývoje.

Odchylky, které vykazují starsí pacienti (Chang et al. 2009; Chang et al., 2011;

Watkins et al., 2008) nesou větsí variabilitu závislou na interindividuálním zpusobu

adaptacních a kompenzacních mechanismu.

5.2 Koktavost a její projevy na motorickem systemu

Tato kapitola se zabývá projevy dysfunkce CNS na periferii motorického

systému (artikulacní svalstvo, laryng, ákra), charakteristikou mimovolních pohybu nebo

pohybových stereotypu a změnami na urovni percepce (kinestezie, propriocepce)

5.2.1 Koktavost a prítomnost mimovolních pohybů

Koktavost je casto spojována s mimovolními pohyby a gesty. Ty jsou

povazovány za urcitý sekundární znak doprovázející koktavost. Jejich manifestace ci

jejich zintenzivnění v pruběhu onemocnění je povazováno za soucást geneze a prechodu

do chronicity. V literature jsou tyto doprovodné znaky popisovány jako narusené

koverbální chování, tiky atd (Bloodstein, 2008).

Jedna ze studií (Mulligan, Anderson, Jones, Williams & Donaldson, 2001) se

zabývala prítomností a charakteristikou mimovolních pohybu (MVP), které doprovázejí

vývojovou koktavost.

16 koktajících subjektu o pruměrném věku 41,7 let (15-67 let) bylo porovnáváno

s 16 zdravými subjekty o věkovém pruměru 41,3 let (16-70 let). Obě skupiny

obsahovaly 11 muzu a 5 zen. Ze vsech 32 participantu byli pouze 3 leváci. Závaznost

onemocnění koktajících se pohybovala dle SSI-3 mezi stupněm mírným az velmi

závazným.
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Během spontánní konverzace a ctení byl porízen audio-video záznam, který byl

specialisty analyzován bez zvuku a bez vědomí toho, do které skupiny daný participant

patrí. Byly sledovány pohyby horní, dolní cásti obliceje, hlavy, krku a horních koncetin.

Vědci měli během analýzy za zmíněných podmínek urcit, zda se jedná o pohyby

doprovázející fluentní rec, fyziologické dysfluence (viz 4.2.1) nebo zakoktání.

Výsledky analýzy spontánní reci evidují u koktající skupiny celkově 354 MVP

(pruměrně 22,1 na jednoho) a u kontrolní skupiny celkem 187 MVP (pruměrně 11,7 na

jednoho). Bylo celkem shledáno 5 typu MVP koktajících, jez nebyly provedeny ani

jedním zástupcem kontrolní skupiny. Těmito pohyby byly: pohyb ocí vzhuru,

opakované pohyby rtu, mlasknutí, polknutí a cukání celisti. Tyto pohyby se objevovaly

u malé skupiny koktajících. MVP, jako jsou prolongované zavrení ocí, trhavý pohyb

síje ci opakované rychlé mrknutí, se objevovaly u obou skupin, ale v zásadně rozdílném

poměru (koktající:kontrolní). Prolongované zavrení ocí (41:1), trhavý pohyb síjí (48:8)

ci opakované rychlé mrknutí (46:19). Pri cetbě bylo zaznamenáno u obou skupin méně

mimovolních pohybu (297:47) nez pri spontánní mluvě. Tato studie podává dukaz

o vyssí incidenci MVP a jejich větsí variabilitě oproti fluetním jedincum.

Podrobněji se MVP zabývá novějsí studie (Riva-Posse, Busto-Marolt,

Schteinschaider, Martinez-Echenique, Cammarota, & Merello, 2007). 85 pacientu

s koktavostí a 119 subjektu kontrolní skupiny ve věku 6 let a více bylo nahráno

videokamerou během spontánní promluvy, během rízeného hovoru a během cetby.

Autori postupně analyzovali získané záznamy, aniz by znali stupeň tíze onemocnění

vsech subjektu.

U 44 pacientu z 85 (51,7%) se vyskytovaly abnormální pohyby. U poloviny

těchto pacientu byl registrován více nez 1 abnormální pohyb. Celkově bylo

identifikováno 66 ruzných druhu pohybu. 83,3% vsech abnormálních pohybu se

odehrávalo během reci. 72,7% bylo klasifikováno jako pohyby mimovolní, z toho

79,1% se odehrávalo během samotné recové produkce. Ze zbylých 18 volních pohybu

byly dva klasifikovány jako pohyby, které pomáhají odstranit blok během recového

aktu nebo kterými si pacient pomáhá na zacátku slova (tzv. starter).

Topograficky slo nejcastěji o pohyb ocí 30,3%. Následovaly pohyby krku

(28,7%), orofaciální oblasti 22,7% a ruky 10,6%. Ocní pohyby byly vesměs mimovolní,

ze 70% tonického a 25% klonického charakteru.
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Tato studie dopěla k celkem 5 závěrum: (1) abnormální pohyby nejsou výhradně

mimovolní (2) pohyby odehrávající se mimo rec mají charakter tiku a byly prítomny

u 7% subjektu, téměr srovnatelně s kontrolní skupinou (3) pohyby doprovázející rec lze

rozdělit na ty, kterými si pacient pomáhá během artikulacního bloku, na startery a na ty,

které jsou cistě mimovolní (4) byl definován vztah mezi stupněm tíze a tím, zda je

pohyb mimovolní ci volní. U mírnějsích stupňu prevládaly volní pohyby, u váznějsích

prípadu pohyby mimovolní (5) mnoho mimovolních pohybu doprovázející rec bylo

pacienty prezentováno jako pohyby iniciacní, pro odstranění bloku nebo jako startery.

Některé studie zabývající se problematikou mimovolních pohybu dávají

koktavost do uzkého vztahu s Touretovým syndromem a dystonií (Abwender, Trinidad,

Jones, Como, Hymes & Kurlan, 1998; Pauls, Leckman & Cohen, 1993; Van

Bosel & Vanryckeghem, 2000). Existuje několik spolecných znaku mimovolních

pohybu koktajících a pohybu doprovázejících dystonické poruchy, jakými mohou být

zhorsení pri emocionálním stresu nebo pri zvýsené pozornosti postizeného na poruchu

(Mahr, 1990). Jak dystonické poruchy, tak koktavost mají urcitou vazbu na bazální

ganglia. Na druhou stranu bylo odhaleno mnoho mimovolních pohybu, kterých si

pacienti byli vědomi a prezentovali je jako pohyby, jez jim pomáhají k odstranění bloku

nebo zapocetí slova (Riva Posse et al., 2008).

Je na místě otázka: do jaké míry mohou být tyto fenomény pohybovými

stereotypy?

Význam pohybových stereotypu a ulohu bazálních ganglií na jejich vzniku ci

výběru zjednoduseně popisuje Véle (2006). Pohyb se skládá z jednoduchých dílcích

pohybových vzoru nebo-li patternu, stereotypu. Je to casoprostorové schéma urcitého

pohybového ukonu ulozeného v paměti ve formě pohybové matrice. Jednoduché

pohybové vzory mohou být strukturálně v míse nebo v podkorových oblastech. Slozité

pohybové programy jsou pak ulozeny v asociacních oblastech mozkové kury, které jsou

po jejich oslovení odesílány do výstupních motorických drah. Právě bazálním gangliím

se prisuzuje schopnost vybírat pohybové programy ulozené v asociacních oblastech

mozkové kury a následně je pak odesílají do motorických areí kortexu, odkud jsou pak

odeslány descendentními drahami k efektorum. Urcité pohybové stereotypy lze vyvolat

dokonce chemicky podáním medikamenty stimulující dopaminergní systém

(Canales & Graybiel, 2000).
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Studie, která se komplexně věnuje funkci BG a koktavosti (Alm, 2004), v jedné

cásti rozebírá, zda se některé príznaky koktavosti dají povazovat za pohybové

stereotypy. Na stereotyp studie pohlízí jako na repetitivní behaviorní vzor. Repetice pri

koktavosti se cástecně jeví jako stereotyp, který vede postizeného k urcitému

pohybovému chování. U koktavosti stězí nacházíme duvod k podezrení, ze jde

o opakování nefyziologického vzoru, jako spíse o neschopnosti během promluvy

precházet z jednotlivých vzoru do dalsích – sekvence. Na základě pozorování lze

konstatovat, ze balbutik neopakuje poslední cást fráze pri promluvě, pokud ji jiz

vyslovil (Bloodstein & Ratner, 2008). Nicméně Van Riperem byla popsána vzácná

podskupina koktajících – stuttering track IV, u které se dá hovorit jako o stereotypní

poruse reci. Charakteristickým rysem je zdlouhavé opakování slov, které dotycný jiz

vyslovil fluentně. Tito pacienti nevykazují znaky vyhýbavého chování, které jsou

typické pro vývojové dysfluence. Repetice jsou casto doprovázeny jinými symptomy,

které zahrnují urcité pohybové stereotypy znatelné na posture nebo orofaciální oblasti.

Podobnou charakteristiku sdílí Touretuv syndrom s palilálií1 (Alm, 2004).

5.2.2 Shrnutí

Studie se zabývaly prítomností a charakteristikou mimovolních pohybu

koktajících. Studie Mulligan et al. (2001) poskytují dukazy o téměr dvojnásobném

výskytu MP u koktajících oproti fluentním jedincum. Incidence těchto pohybu navíc

u koktajících vykazovala větsí variabilitu.

Podrobněji zkoumala charakteristiku pohybu studie Riva-Posse et al. (2008).

Studie dochází k zásadnímu závěru, ze ne vsechny abnormální pohyby koktajících lze

klasifikovat cistě jako mimovolní. Pacienti si je mnohdy uvědomují. Těmito pohyby si

koktající pomáhají pri odstranění bloku – tzv. startery. Se stupněm tíze se zvysoval

výskyt MVP.

Kapitola uvádí i několik studií, které díky prítomnosti těchto MVP, koktavost

dávají do uzkého vztahu s dystonií ci Tourettovým syndromem (Abwender et al.,

1998; Pauls et al., 1993; Van Bosel et al., 2000).

1Palilalie se projevuje opakováním slov, vět nebo větných cástí. Souvisí s poruchou striopalidárního
systému. (Kejklícová, 2011).
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Druhá polovina kapitoly se věnuje otázce, zda se tyto znaky dají povazovat za

pohybové stereotypy ci zda mezi nimi lze nalézt uzký vztah. Odpověď na tuto otázku

komplikuje fakt, ze autori význam pohybového stereotypu vnímají rozdílně. Z hlediska

kineziologie je prijatelná definice Véleho (2006).

5.2.3 Koktavost -  asymetrie a změny svaloveho tonu

5.2.3.1 Orofaciální svalstvo

Studie (Andrade, Sassi, Juste, & Mendonça, 2008) měrila pomocí EMG napětí

svalu musculus orbicularis oris inferior ve dvou odlisných situacích: během relaxace

a během reakcní doby.

Testováno bylo celkem 22 participantu. První skupinu tvorili zástupci

koktajících s pruměrným věkem 25,1 let (7 muzu, 4 zeny). Druhá, fluentní skupina

o pruměrném věku 35,1, byla slozena ve stejném poměru pohlaví. Subjekty měly za

ukol 1 minutu maximálně relaxovat své rty. Poté měly po zaznění signálu co nejrychleji

vyrknout konkrétní slovo, pricemz byla soucasně měrena reakcní doba od zaznění

tohoto signálu.

U koktajících byl zjistěn vyssí klidový tonus a pozitivní korelace mezi délkou

reakcní doby a aktivitou artikulacního svalstva během reci. Čím delsí byla reakcní doba,

tím byla vyssí aktivita svalu.

Velice zajímavou otázkou vzhledem k nálezum neurálních odchylek koktajících

(5.1) se zabývala studie Choové, Robba, Dalrymple-Alforda, Huckabeové

& O’Beirneho, 2010. Autori pomocí EMG zjisťovali, zda se odchylky CNS projevují na

lateralitě artikulacního aparátu, presněji na svalstvu rtu – musculus orbicularis oris

inferior et superior.

Studie se ucastnilo celkem 10 subjektu. 5 dospělých balbutiku v pruměrném

věku 26 let a 5 fluentních zástupcu v pruměrném věku 25. Vsichni ucastníci studie byli

praváci muzského pohlaví. Pro získání dat byla vyuzita EMG s umístěním 4 elektrod na

oblast horního a dolního rtu po obou stranách. Skupina koktajících a kontrolní skupina

byla testována během produkce slov, jez zacínala konzonantou /f/ a /p/, během

produkce jednoduchých vět a pohybu celistí - zavrení ust.
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Výsledky prokázaly vyssí aktivaci dolního levého rtu. Tyto výsledky

korespondují se zvýsenou participací pravé hemisféry koktajících. U fluentí skupiny

docházelo k pravému opaku - k vyssí aktivaci pravé strany dolního rtu. Navíc skupina

koktajících projevila větsí asynchrnonizaci motorických jednotek pri aktivaci rtu pri

vsech měreních.

Podobně byla provedena studie, kdy k analýze dat tentokrát slouzila video

nahrávka (Code, Lincoln & Dredge, 2005). Sledovaným parametrem byla asymetrie

otevrení ust, která byla vyjádrena tzv. kvocientem laterality (LQ). Tato hodnota

vyjadrovala míru laterality ust pri jednotlivých ukonech.

Byl porízen audiovizuální záznam 11 koktajících praváku, muzu v pruměrném

věku 35,4 let (pri věkovém rozpětí 22-56) a 14 fluentních praváku, opět muzu

o pruměrném věku 30,6 let (pri věkovém rozpětí 19-43). Během něj pacienti spontánně

konverzovali a poté měli za ukol vyslovit co nejvíce slov zacínající na bilabiální

konzonantu /b/, /p/ a /m/. Pri tomto ukonu by měl být nejvíce zaměstnán levý frontální

lalok (Habib & Demonet, 1996).

Fluentní skupina pri otevírání ust projevila podle ocekávání téměr absolutní

preferenci pravé strany, zatímco skupina koktajících prokázala mnohem větsí

variabilitu. Jejich pruměrný LQ se signifikantně lisil a preference levé strany byla ve

skupině zastoupena z 36% . Zbytek se pohyboval na hranici biltaterálnosti. Výsledky

neprokázaly korelaci mezi závazností koktavosti a mírou laterality.

Dalsí studie měrila aktivitu svalstva horních a dolních rtu téz pomocí EMG

(Felício, Freitas, Vitti & Regalo 2007).

Výzkumný vzorek tvorilo 10 koktajících a 10 fluentních jedincu o celkovém

věkovém pruměru 13,4 (10-18 let) v poměru pohlaví 1:1. Studie neposkytuje zádné

informace o stranové dominanci. U vsech participantu byli tak jako u vsech zahrnutých

studií vylouceny veskeré jiné neurologické poruchy. Skupinu koktajících zastupovali

pacienti, kterí do té chvíle nepodstoupili zádnou terapii své poruchy.

Úcastníci byli testováni během recového aktu, během specifických pohybových

ukonu (spulení, stisknutí rtu, cenění zubu, pohyb rtu do stran) a během relaxace mezi

jednotlivými ukony.

Výsledky neprokázaly významné rozdíly v aktivitě dolního, ani horního rtu,

vyjímaje pohybu rtu do stran, kdy byla aktivita kontrolní skupiny vyssí. Protoze
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elektrody byly umístěny centrálně, studie nenabízí výsledky, které by se týkaly stranové

asymetrie.

Existuje několik studií, které zkoumali tyto fenomény u dětí (Kelly, Smith

& Goffman, 1995; Walsh & Smith, 2012). První z jmenovaných studií hledala

souvislosti mezi zráním lidské reci a vznikem koktavosti. Ke svém studii pouzili EMG

a testovali aktivitu orofaciálního svalstva během fluentní a dysfluentní reci. Elektrody

byly tentokrát párově umístěny na prední cást m. digastricus, m. levator labii superior

a m. orbicularis oris inferior.

Vzorek tvorilo 9 dětí s koktavostí (8 chlapcu, 1 dívka) ve věkovém rozpětí 2,7 –

14 let a kontrolní skupin stejného věku a poměru pohlaví.

U trech nejstarsích koktajících dětí byla zaznamenána oscilace pripomínající

známky tremoru (5-15 Hz). U mladsích zástupcu o obou skupin, jak fluentní tak

dysfluentní skupiny, takové hodnoty prítomny nebyly. Pohybovaly se mezi 1-4 Hz

(Kelly et al., 1995).

Walshová et al. (2001) se tuto hypotézu snazili ověrit a do své studie zahrnuli

pouze predskolní děti. Výzkum cítal celkem pocetný vzorek: 64 koktajících dětí ve věku

od 3 a pul let po téměr 6 let (pruměrný věk 4,7) v poměru chlapcu a dívek 47:17

a 40 fluentních dětí se stejným věkovým pruměrem v poměru chlapcu a dívek 28:12.

Studie obsahuje velice podrobný protokol, který obsahuje tízi onemocnění, věk, věk

vzniku onemocnění atd. Velké mnozství dat bylo získáno prostrednictvím nejruznějsích

standardizovaných vysetrovacích postupu a specializovaných vysetreních odborných

specialistu.

Během spontánní mluvy a opakovaní predem urcených frází byl porízen EMG

a audio záznam. Velké mnozství získaných dat neprokázalo významné rozdíly obou

skupin, címz potvrzuje hypotézu predchozí studie. Studie soucasně nabízí výsledky

týkající se laterality rtu. Zde se prokázala znacná variabilita u obou skupin, pricemz

u starsích dětí lehce prevazovala lateralita levé strany.
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5.2.3.2 Svalstvo laryngu

Pred 20 lety bylo poměrně populární podávání botulotoxinu do svalstva laryngu,

protoze bylo několika specialisty predpokládáno, ze koktavost je vyvolána spasmem

těchto svalu (Ludlow, 1990; Brin, Stewart, Blitzer & Diamond, 1996).

Cílem experimentu z roku 1996 bylo zjistit, zda je koktání spojeno s vyssím

napětím svalstva laryngu. Cílem bylo zhodnotit aktivitu m. thyroarytenoideus

a cricothyroideus ctyr koktajících a trech fluentních subjektu pomocí EMG během

konverzace. Vyhodnocení výsledku neprokázalo tuto vyssí aktivitu a tak poprelo

hypotézu, která oduvodňovala podávání botulotoxinu. Byl vsak prokázán rozdíl

v náboru motorických jednotek svalstva laryngu (Smith, Denny, Shaffer, Kelly, Hirano,

1996) .

S výjimkou zmíněného experimentu a následující starsí studií (Smith, Luschei,

Denny,  Wood, Hirano & Badylak,  1993) se po 90. roce laryngu a koktavosti prílis

nevěnovalo. Smithová et al. (1993) pomocí EMG sledovala orofaciální svalstvo

a svalstvo laryngu (m. circothyroideus a m. thyroarytenoideus) celkem 10 dospělých

lidí. 3 z nich tvorili kontrolní skupinu – 2 zeny a 1 muz v pruměrném věku 36,7 let.

Skupinu 7 koktajících zastupovali pacienti s koktavostí, jejichz onemocnění zapocalo v

dětském věku. U skupiny koktajících není blíze specifikován věk, pohlaví, ani lateralita.

Jehlové elektrody byly pro oblast laryngu zavedeny otolaryngologem a data byla

postupně získána během produkce hlasového tónu z nejnizsího mozného na maximální

nejvyssí a naopak (tzv. glis), během maximálně mozné dlouhé fonace „í“ (anglického

„ee“) a během konverzace. Mimo toho, ze byly hodnoceny intervaly dysfluencí

koktajících, hodnocení zahrnovalo i fluentní intervaly reci koktajících.

Zatímco se u koktajících EMG frekvence svalové kontrakce svalu laryngu

pohybovala okolo 2-4 Hz, 5 ze 7 koktajících prokazovali frekvenci 5-15 Hz nejméně

u jednoho svalu. Tato aktivita byla nejcastěji během artikulacních bloku. Ne vsechny

bloky byly spojeny s touto nadměrnou aktivitou.

Na výsledcích predchozích studií staví hypotézu Schuster & Schuster (2012). Ty

namítají, ze koktavost není zpusobena centrální poruchou, nýbrz jde pouze

o kompenzaci primárního problému ve svalových vreténkách svalstva laryngu. Ta je

podle autoru zpusobena nedostatecnou aferencí svalových vretének m.

circoarytenoideus posterior et lateralis. Tyto svaly abdukují a addukují hlasivky rotací
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cartilago arytaenoidea za ucasti musclus interarytenoid, který napomáhá addukci.

Svalstvo poskytuje CNS aferentní informacní set o aktuálním nastavení tohoto svalstva,

na základě jehoz vyhodnocení CNS ovlivňuje prednastavení motoneuronu efektoru

prostrednictvím gama-systému. Problém nastává právě během diskrepancí zpětné vazby

a prednastavení exitace díky spatné inervaci nebo abnormalit svalových vretének.

Následkem toho dochází ke sledu kompenzacních událostí, zejména nárustu addukcní

aktivity hlasivek. Addukcní pohyb je zastaven ve chvíli, kdy se dotýkaji hlasivky, resp.

addukce koncí pred plném protazení abduktoru nebo plném zkrácení abduktoru – v tu

chvíli je poslán signál, ze jsou hlasivky priměreně uzavreny k fonaci. Prílisná

a dlouhotrvající addukcní aktivita inhibuje abduktory hlasivek k následujícímu

neznělému zvuku. Proto pacienti tuto nouzi resí prostrednictvím kompenzace –

zvýsením exitace m. circoarytenoideus posterior.

Zjednoduseně by tedy slo o poruchu koaktivace svalstva laryngu, která by mohla

být zpusobena demyelinizace eferentních nervových vláken, poruchou kontraktilní

slozky svalových vláken m. circoarytenoideus posterior nebo m. circoarytenoideus

lateralis. Je nutné zduraznit, ze tato práce se neopírá o zádné vlastní výsledky

jakýchkoliv pokusu. Jde pouze o hypotézu. V práci je citováno mnoho studií, které se

týkají dystonických poruch (laryngeal dystonia).

5.2.4 Shrnutí

Vybrané studie popisují rozdíly v napětí artikulacního svalstva a lateralitu

artikulacních orgánu. Vsechny studie získávala data pomoci EMG, pouze jedna vyuzila

k získání dat videoanalýzu (Code et al., 2005).

Andrade et al. (2008) pomocí EMG prokazují vyssí tonus m. orbicularis oris

inferior během relaxace svalstva u koktajících. Navíc prikládají dukazy o tom, ze

koktající skupina vykazuje delsí reakcní dobu pri rychlé produkci slov po zaznění

signálu oproti skupině kontrolní. Výsledky studie poukazují na existenci prímé uměry

mezi klidovým napětím svalstva koktajících a reakcní dobou. Čím vyssí byl klidový

tonus, tím delsí byla tato reakcní doba.

Choová et al, (2010) zaznamenala rozdíly v lateralitě m. orbicularis oris inferior

et superior během produkce reci. Skupina koktajících prokázala vyssí míru laterality

levé strany m. orbicularis oris inferior. Tyto výsledky vedou autory k tvrzení, ze tyto
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rozdíly mají prímou souvislost s nálezy odchylek CNS u koktajících (kap. 5.1), zejména

s vyssí aktivitou IFG. Navíc studie poukázala na urcité rozdíly v náběru motorických

jednotek artikulacního svalstva koktajících oproti fluentním jedincum.

K podobným výsledkum pomocí videoanalýzi dospěla studie Code et al. 2005.

Fluentní jedinci vykazovali podle ocekávání téměr absolutní pravsotrannou lateralitu,

36% koktajících prokázalo levostrannou lateralitu, zbytek se pohyboval na hranici

biltaterality.

K odlisným výsledkum dosla studie Felício et al. (2007). Tato studie naopak

neprokázala zádné rozdíly v napětí svalstva horního ani dolního rtu pri artikulaci, ani

během specifických ukonu zaměrených na rty. Z duvodu umístění elektrod centrálně,

nenabízí studie výsledky týkající se laterality.

Prítomnost těchto fenoménu u dětí zkoumaly dvě studie. Walsh et al. (2005) se

zaměrili na predskolní děti (3-6 let), u kterých neshledali zádné rozdíly mezi koktajícími

a fluentními v napětí svalstva rtu během mluvy. Co se týce laterality, ta zde byla

variabilní u obou skupin. U starsích dětí obou skupin prevazovala lateralita vlevo. Kelly

et al. (1995) zkoumali děti od 2,7 do 14 let. U vsech dětí byla zaznamenána EMG

oscilace 0-4 Hz, pouze u nejstarsích koktajících ucastníku byla zaznamenána oscilace

pripomínající tremor (5-15 Hz). Tyto dvě studie poskytují dukazy o tom, ze lateralita

a změny v napětí artikulacního svalstva prichází s věkem během geneze onemocnění.

Existuje několik málo studií zaměrujících se na svalstvo laryngu koktajících,

které splňují resersní kritéria. Dríve se predpokládalo, ze artikulacní bloky jsou

zapríciněny právě spasmem svalstva laryngu a proto se pacientum podával botulotoxin

prímo do těchto svalu. Studie Smith et al. (1996) vsak tuto teorii vyvrátili. Jejich

experiment poskytl dukazy o tom, ze neexistují významné rozdíly mezi koktajícími

a zdravými v napětí svalstva laryngu (m. circothyroideus a m. hhyroarytenoideus)

během produkce reci. Výsledky ale zaznamenaly rozdíly v náboru motorických

jednotek. Smithová et al. (1993) poukazuje na změny napětí svalstva laryngu pouze

během artikulacních bloku. Ne vsechny tyto bloky byly doprovázeny tímto zvýseným

napětím.

Soucástí kapitoly je hypotéza Schustera et al. (2012), podle nichz je koktavost

primárně zpusobena nefyziologickou koaktivací abduktoru a adduktoru hlasivek

a chybnou aferencí svalových vretének těchto svalu.
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5.2.5 Percepce

Autori studie (Daliri, Prokopenko & Max, 2013) se zabývali mandibulární

senzomotorickou kontrolou. Hodnotili, zda u koktajících existuje eferentní ci aferentní

deficit senzomotorického systému rídící pohyb celisti.  

Studie se ucastnilo 22 subjektu. Polovina z nich trpěla koktavostí, druhá

polovina predstavovala kontrolní skupinu. Skupinu koktajících tvorilo 9 muzu a 2 zeny

o pruměrném věku 28,9 let (v rozpětí 20–49 let), kontrolní skupinu 9 muzu a 2 zeny

s pruměrným věkem 29,08 let (v rozpětí 22-47 let). Pred testováním byli participanti

podrobně vysetreny.

Měril se práh kinestezie a presnost aktivního pohybu mandibuly pomocí

specialního robotického zarízení Phantom Premium 1.0. Toto zarízení prímo provádělo

prímo pasivní pohyb nebo hodnotilo aktivní pohyb participantu. Jednotlivými ukoly

byly: 1) provedení aktivního pohybu minimálního rozsahu z definované polohy nahoru

ci dolu 2) zhodnocení jemných pasivních pohybu mandibuly prostrednictvím joysticku

3) uvedení mandibuly do poloh, které byly predtím nastaveny pasivně robotickým

zarízením 4) hodnocení směru a rozsahu drobných pasivních pohybu mandibuly

prostrednictvím joysticku.

Výsledky neprokázali statisticky významné rozdíly kinestetických vlastností

obou skupin.

K odlisným výsledkum dosla studie Louckse & De Nila (2006), která byla

zalozena na hypotéze kinestetického deficitu dospělých koktajících. Cílem bylo

porovnat presnost provedení pohybu celistního kloubu koktajících a fluentních.

Kontrolní skupinu i skupinu koktajících zastupovalo 17 ucastníku. Koktající

skupina obsahovala pouze muze ve věkovém rozpětí 18-43 let. Kontrolní skupina byla

slozena z 15 muzu a 2 zen ve věkovém rozpětí 20-40 let. Vsichni participanti byli

praváci. Testovaný měl otevrít celist z definované výchozí polohy do jiné definované

polohy. Rozsah tohoto pohybu cinil 6 mm, coz je pruměrný rozsah pohybu pri

artikulaci. Pri testování se ucastník díval na pred ním umístěný monitor, který

zprostredkovával vizuální zpětnou vazbu v reálném case. Testování zahrnovalo i

provedení pohybu bez této vizuální zpětné vazby. Oba tyto zpusoby byly provedeny ve
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dvou variantách. Pri první měl participant provést pohyb s jakoukoliv rychlostí ve

vymezeném case 10 s, pri druhé měl pohyb provést co nejrychleji po výzvě.

Sledovanými parametry byla presnost pohybu v závislosti na reakcním case, celkovém

case a rychlosti pohybu.

Analýza výsledku této studie poukazuje na rozdíly presnosti pohybu.

Signifikantní rozdíly mezi koktajícími a fluentními byly zejména v pohybech bez

vizuální zpětné vazby. Tato studie tedy dochází k závěru, ze koktající nesou urcité

znaky kinestetického deficitu orofaciální oblasti.  

Práce Maxe & Graccoa (2005) zjisťuje, zda se lisí koordinace orálního svalstva

a svalstva laryngu během vědomě fluentní reci koktajících.

Studie se ucastnilo 20 dospělých lidí. 10 ucastníku s koktavostí pruměrného

věku 34,1 (v rozpětí 27-45 let), u nichz onemocnění zapocalo v dětském predskolním

věku, a 10 zástupcu kontrolní skupiny v pruměrném věku 33.9 (v rozpětí 26–46 let).

Vsichni participanti podstoupili podrobné vysetrení pro vyloucení jiných

neurologických vad a byl urcen stupeň tíze jejich onemocnění.

Kontrolní skupina i skupina koktajících plnila specifické verbální ukoly

zaměrené zejména na produkci centrální konsonanty2. Centrální konsonanty se

objevovaly v sekvencích C¹V¹#C²V²C³ (C = konsonanta, V = okluziva, # = hranicní

mez mezi slovy) vlozených v promluvách a lisících se délkou a umístěním. Ke

zhodnocení byly prijaty pouze správné a fluentní pokusy. Data byla zaznamenána

speciálním biomechanickým zarízením měrícím pohyb horního, dolního rtu a celisti.

Toto zarízení poskytovalo data zejména o pohybu ve vertikální ose. Dalsí data byla

získána s vyuzitím elektroglottografu3 a specializovaného audiosystému. Vsechna

zarízení byla během testování synchronizována.

Analýza shromázděných dat fluentní a koktající skupiny neprokázala akustické

rozdíly během fáze stop gap4 nebo během hlasového zacátku. Lidé s koktavostí vsak

měli delsí tzv. devoicing interval (tj. interval mezi ukoncením okluzivy pred

konzonantou a okluzivou po konzonantě) a delsí cas pri hlasovém zacátku. Analýza

2 Centrální konsonanta -  souhláska, které je produkována tak, ze proud vzduchu prochází nad jazykem
a stredem ust, príkladem je bilabiální souhláska /p/ nebo /b/ (Davenport, M. & Hannahs, S.J., 2013). Viz
tab. 1
3 Elektroglottograf - speciální zarízení umístěno v oblasti krku, které zaznamenává vibraci hlasivek
4 Stop gap je moment prerusení proudu vzduchu glottis pred slovem zacínajícím konzonantou (Fallon,
2002). V ceské fonetice tato fáze koresponduje s tzv. závěrovou fází, kdy je vokální trakt upně uzavren,
takze se pred prepázkou hromadí vzduch a stoupá intraorální tlak (Machac & Skarnitzl, 2009).
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kinematických a elektroglottografických dat poukázala na delsí dobu trvání casového

useku od zacátku bilabiálního uzávěru do zastavení vibrace hlasivek pro jejich dalsí

uzavrení pri V1.

Celkově tedy data poukazují na pomalejsí iniciaci fonace, nez prímo na deficit

koordinace celého artikualcního aparátu. Delsí intervaly mezi artikulacními pohyby

a preděly jsou spíse strategií, jak kompenzovat problémy, které jsou zpusobeny jinými

aspekty senzomotorické kontroly.

Dalsí studie (Alm, Karlsson, Sundberg & Axelson, 2013) byla provedena za

ucelem zkoumání asymetrie hemisfér v oblasti kortexu rídící motoriku svalu ákra

pomocí transkraniální magnetické stimulace (TMS). Sledovaným parametrem byl

motorický práh m. abductor digitu minimi pravé a levé ruky.

Výzkumný vzorek studie cinil 30 participantu od 20 do 52 let. 15 zástupcu

skupiny koktajících věkového pruměru 30 let (1 zena, 14 muzu) byla porovnávána

s kontrolní skupinou sestavenou ve stejném věkovém pruměru (29,5 let) a poměru

pohlaví. Stranová dominance byla vyjádrena kvocientem laterality5. Její hodnota cinila

+ 82. Stimulacní cívka byla umístěna velice specificky na oblast inervující m. abduktor

digiti minimi a byl měren klidový motorický práh.

Výsledky koktajících prokázaly zvýsený motorický práh v oblasti levé hemisféry

oproti pravé hemisfére. Soucasně jejich hodnoty prevysovaly hodnoty levé hemisféry

kontrolní skupiny. Výsledky pravé hemisféry se mezi kontrolní a koktající skupinou

nelisily. 10 koktajících (67%) vykazovalo vyssí hodnoty levé hemisféry, u kontrolní

skupiny pouze 3 zástupci (20%).

Tyto poznatky prikládají dukazy o tom, ze existuje souvislost mezi poruchou

levé hemisféry nebo bihemisferální asynchronity a koktavostí. Nebyla prokázána prímá

uměra mezi mírou této asymetrie a stupněm onemocnění.

Velice podobně zkoumali tuto problematiku Busan, D'Ausilio, Borelli, Monti,

Pelamatti, Pizzolato, Fadiga (2013) s rozdílem zacílení na excitabilitu motorické oblasti

inervující m. interosseus dorsalis I. pravé a levé ruky. V těchto oblastech byly měreny

evokované potenciály během relaxace, aktivace motorického prahu a klidového

potenciálu.

5LQ – hodnota Edinbourgh Handedness Inventory, jez vyjaruje míru laterality. Kompletní levorukost = -
100; kompletní pravorukost = +100 (Oldfield, 1971).
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Skupina koktajících obsahovala 17 participantu ve věku 19-46 (pruměr 25,6 let)

v poměru 11 muzu a 6 zen, z toho jeden levák. Kontrolní skupina 21 participantu,

v poměru 15 muzu a 6 zen, byla ve věku 20-43 (pruměr 26,3 let).

Výsledky prokázaly opět rozdíl v excitaci frontálního laloku levé hemisféry

v oblasti rídící motoriku áker, konkrétně m. interosseus dorsalis I.

Dalsí studie (Smits-Bandstra & De Nil, 2007) prezentuje tuto problematiku spíse

z pohledu motorického ucení, konkrétně automatizace sekvencního pohybu prstu.

Automatizace je zde chápána jako uroveň pozornosti, která je nutná k vykonání urcitého

ukonu.

12 praváku muzského pohlaví pruměrného věku 33,8 let (v rozpětí 21-51 let)

zastupovalo skupinu koktajících, jejichz výsledky byly konfrontovány s výsledky

kontrolní skupiny 12 praváku, muzu v pruměrném věku 34,1 let (v rozpětí 22-51 let).

Kazdý subjekt měl několik ukolu. Testování zapocalo auditivním upozorněním

„pripravit (ready)“. Následoval náhodně vybraný vizuální stimul – sekvence 10 císlic

(napr. 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1). Subjekt byl instruován, aby pravou-dominantní rukou stiskl

prstem tlacítka v poradí daném císelnou sekvencí. Tlacítko c.1 pro ukazovák, c.2 pro

prostredník atd. Pohyb měl být proveden co nejrychleji a s co nejmensím poctem chyb.

Číselné rady byly uzpusobeny tak, aby v něm nebyla shledávána zádná matematická

logika. Ostatní ukoly byly podobného charakteru.

Hodnocenými parametry byl reakcní cas, celkový cas na provedení jednoho

ukolu a pocet chyb pri provedení vyjadrující presnost provedení ukolu. Kontrolní

skupina prokázala rychlejsí vykonání sekvencí a presnějsí provedení, coz autory vedlo k

závěru, ze koktající mají oproti zdravým jedincum problémy s automatizací

pohybových sekvencí. Právě rec takovou pohybovou sekvenci predstavuje.   

5.2.6 Shrnutí

Kapitola obsahuje několik studií týkajících se urcitých specifik motorického

systému koktajících, konkrétně pohybocitu a polohocitu celistního kloubu (Daliri et al.,

2013;  Loucks et al., 2006), motorické koordinace artikulacního svalstva a laryngu (Max

et al., 2005), motorického ucení (Smiths et al., 2006) a motoriky áker horních koncetin

(Alm et al, 2013; Busan et al, 2013).
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Studie porovnávající pohybocit a polohocit celistního kloubu koktajících se ve

výsledcích lisí. Zatímco Loucks & De Nil 2006 prokazují deficit kinestezie

u koktajících, Prokopenko & Max 2013 neprokazují signifikantní rozdíly mezi

koktajícími a fluentními jedinci. Je dulezité poznamenat, ze novějsí studie Prokopenka

& Maxe 2013, ve své studii poukazuje na některé nedostatky studie Louckse & De Nila

2006, které se v postupu testování snazili maximálně eliminovat.

Koordinaci artikulacních svalu a svalstva laryngu během vědomě fluentní reci

koktajících zkoumal Max et al. (2005) pomocí kinematické analýzy, elektroglottografu

a specializovaného audiosystému. Výsledky poukazují na pomalejsí iniciaci fonace,

nikoliv prímo na deficit koordinace celého artikulacního aparátu. Delsí intervaly mezi

artikulacními pohyby a preděly jsou spíse strategií, jak kompenzovat problémy, které

jsou zpusobeny jinými aspekty senzomotorické kontroly.

Studie Alma et al. a Busana et al. zkoumají, zda mají prokázané stranové

odchylky mozkových hemisfér (viz kap. 5.1) vliv na motorický práh pri transkraniální

magnetické stimulaci oblastí reprezentující drobné svalstvo áker horních koncetin.

Výsledky prokázaly zvýsený motorický práh ve specifické oblasti levé hemisféry oproti

pravé a ve velkém mnozství prípadu zvýsený práh oproti těmto oblastem fluentí

skupiny. Tyto poznatky prikládají dukazy o tom, ze existuje souvislost mezi poruchou

levé hemisféry nebo bihemisferální asynchronity. Nebyla prokázána souvislost mezi

mírou této asymetrie a stupněm onemocnění.

Soucástí kapitoly je studie týkající se motorického ucení koktajících, konkrétně

automatizace sekvencních pohybu. Smith et al. (2007) ve své práci zjisťují, ze koktající

mají oproti zdravým jedincum potíze s automatizací pohybových sekvencí prstu, s jejich

rychlostí a presností.
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5.3 Soucasny stav fyzioterapie v balbutologii

5.3.1 Vědecke databáze

Pri zadání hesla „intitle: stuttering phyiotherapy“ vyhledávací systém Scholar

nalezl v definovaném casovém období 28 odkazu. Pouze abstrakty 3 studie byly krajně

spjaty s kýzeným tématem. PubMed vykázal 23 studií pri zadání stejného hesla

„stuttering physiotherapy“, pricemz pouze abstrakty 4 se krajně týkaly kýzeného

tématu. Scopus vyhledal pouze 1 studii  krajně spjatou s tímto tématem.

Výsledky zobrazených studií zmíněných serveru se u některých studií shodují.

Celkem tedy vsechny servery vyhledaly 4 ruzné studie. Z toho pouze 3 byly dostupné

ve full textu (Gilman & Yaruss, 2000) a jedna studie byla v polském jazyce s anglickým

abstraktem (Szkiełkowska, Ratyńska, Czyzewski, Skarzyński, Kurkowski,  Mularzuk

& Markowska, 2003).

Ani jedna studie nebo obsah jejich abstraktu nepojednával prímo o vyuzití

fyzioterapie v koktavosti. Slovo „physiotherapy“ se objevilo v abstraktu studie

Szkiełkowské et al. (2013).

Polská studie zahrnovala 130 pacientu ve věku 6-47 let, kterí podstoupili

pulrocní lécebný program. Ten mimo speciálního programu Digital speech aid,

logopedie, psychoterpie, audio-psycho-lingvistické stimulace, medikamentózí lécby

zahrnovala také fyzioterapii, relaxacní cvicení, foniatrickou rehabilitaci. Zlepsení

vykazovalo 96% pacientu. Tato práce hájí efektivitu programu Digital Speech aid, po

jejímz samotném pouzití prokázalo zlepsení 86% pacientu. O procentuální uloze

fyzioterapie se ve studii nemluví (Szkiełkowska et al, 2013).

Resersní studie (Gilman & Yaruss, 2000) se poohlízí za relaxacními technikami,

které byli od první poloviny 19. století soucástí mnoha lécebných prístupu koktavosti.

Ke konci 20. století vsak tento trend postupně upadal, z duvodu omezené ucinnosti

relaxace mimo lécebné prostredí. Studie pohlízí na relaxaci nikoliv jako na pasivní

proces, ale proces dynamický zahrnující vědomou pohybovou koordinaci

neuromuskulárního systému. Takovými technikami byli ve 20. století metody

Alexandra, I. Rolf nebo Feldenkraise. Soucástí těchto metod je koordinace mezi

respirací, fonací, artikulací, drzením těla, pohybovými stereotypy a svalovou tenzí, která
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je nepochybně soucástí nadměrné námahy, jako jednoho z hlavních príznaku koktavosti.

Dodnes se ucinnost těchto metod nedokázala kvantifikovat.

Dalsí resersní studie mapuje efektivitu Alexandrovy techniky, která je

fyzioterapeuty ve světě vyuzívána. Studie uvádí, ze zatím neexistují dukazy o efektu

této metody na koktavost (Woodman & Moore, 2012).

Popisuje efekt kombinace posilovacích cviku brisního svalstva a hypnózy (Kaya

& Alladin, 2012). Studie je vsak nutno oznacit za ne prílis duvěryhodnou.

Pri zadání jiných ekvivalentu tohoto hesla (physical therapy stuttering) nebyla

nalezena dalsí jiná studie, která by se blíze týkala daného tématu.

5.3.2 Webovy vyhledávac

Ve vyhledávaci google byla zadána hesla „stuttering physiotherapy“ a

„stuttering physical therapy“.

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) na svém blogu krátce

uváději fyzioterapii, jako hodný nástroj pro relaxaci hlasivek nebo ke zlepsení

dechového vzoru během recové produkce (Levy, 2011).

Pri zadání hesla „in tittle: stuttering rehabilitation“ servery nenasli navíc zádné

studie, které by se týkali kýzeného tématu. Vyhledány byly pouze odkazy, které se

týkají koktavosti a tzv. speech rehabilitation, coz predstavuje logopedickou péci nebo

vocational rehabilitation.

5.3.3 Soucasny stav fyzioterapie v balbutologii - ČR

Jedna z nejrozsáhlejsích ceská monografie o koktání (Lechta, 2010) zmiňuje  ve

výctu terapeutických technik relaxaci. Fyzioterapie zná mnoho technik relaxace

(autogenní trénink, jacobsonova progresivní svalová relaxace, jóga, atd.) Relaxacní

techniky popisuje Lechta jako neucinné. Podle jeho názoru balbutik stězí dokáze

schopnost relaxace uplatnit během produkce reci v situacích, které jsou pro ně

subjektivně stresové. Tento názor je podporen i zahranicní monografií (Gillam,

Marquardt & Martin, 2000). Ta argumentuje faktem, ze některí mohou koktat i ve stavu

uplné relaxace.
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Ve vyhledávacích lze nalézt nespocetné mnozství zdravotnických zarízení

a center, která zahrnují logopedii a soucasně fyzioterapii. Stejně tak bexistuje spousta

logopedických zarízení, kde je v rámci komplexní péce logopedických poruch

k dispozici i fyzioterapeut.

Jediným nalezeným specializovaným klinickým zarízením věnujícím se prímo

balbutologii je soukromá klinika LOGO s.r.o. v Brně, která v rámci komplexní péce

o balbutologii poskytují fyzioterapeutickou péci (International Stuttering Awareness,

n.d.). Lécebný program tohoto zarízení zahrnuje dechový trénink, fonetická cvicení,

foniatrickou lécbu, speciální recové terapie, psychoterapii, fyzioterapii, masáze,

kyslíkovou terapii, masáze a relaxacní cvicení. Lécebný program je intenzivní a trvá 1-4

týdny. Tomu vzdy predchází jeden týden, kdy se tým odborníku, jehoz soucástí je i

fyzioterapeut, zabývá pouze diagnostikou. Jaké diagnostické postupy a jaké lécebné

postupy jsou zde ze strany fyzioterapeuta vyuzívány nelze ověrit.

Zadání hesla „fyzioterapie koktavosti“ nenalezl server google zádný odkaz

týkající se tohoto tématu, vyjma výse zmíněného zdravotnického zarízení. Pri zadání

hesla „koktavost pohybová cvicení“ byl nalezen pouze odkaz na workshop, který se

týkal tanecně-pohybové terapie, která se prezentuje jako psychosomatická metoda

(Workshop "Tanecně-pohybová terapie: Vyjádrit se a porozumět", 2014).

51



6 DISKUZE

Plánování a produkce fluentní reci je výsledkem velice komplexních, presných

a neustále na sebe navazujících procesu. Samotná artikulace vyzaduje organizovanou

participaci respiracního systému, hrtanu a vokálního traktu tvoreného stovkou svalu.

Respiracní systém reguluje proud vydechovaného vzduchu během reci a soucasně

poskytuje potrebnou energii pro kmit hlasivek hrtanu. Ty generují zvukový tón, jehoz

výska je modulována podle potreb recníka a dle fonetických pozadavku skladby slov.

Některé souhlásky, jako okluze, vznikající prechodným vytvorením závěru, který brání

proudění vzduchu, coz vyzaduje velmi presný timing abduktoru hlasivek. Uzavrení

vokálního traktu vsak probíhá nejen na urovni hlasivek, ale muze být uzavren napr. rty,

spickou jazyka nebo jeho zadní cástí, elevací vela atd. (Ackermann, 2008). Souvislá � e �

je  neustálý pohyb. Myslenky mluvcího jsou transformovány do artikulacních vzoru,

které jsou realizovány prostrednictvím motorických jednotek mluvidel, jejichz rízení se

odehrává ve více casových dimenzích zpětné a dopredné vazby.

První kapitola deskriptivně analytické cásti sjednocuje data vybraných studií

o orgánových ci funkcní odchylkách CNS koktajících, jez by se mohly zásadní měrou

podílet na etiopatogenezi onemocnění. Zároveň tyto výzkumy prikládají cenná data

k pochopení neurofyziologie reci z pohledu motorického rízení a plánování. Celkem

byly porovnávány data 6 studií provedených v letech 2008 - 2015. Tri z sesti vybraných

studií se týkaly dospělého věku (Chang et al., 2009; Chang et al., 2011; Watkins et al.,

2008) a tri věku dětského (Beal et al., 2015; Chang et al., 2015; Sowman et al., 2014).

Výsledky vsech těchto studií jsou soucástí tab. 2. Studie ve své terminologii vyuzívají

pro anatomické struktury ruzných názvosloví a zkratek. Príloha c. 4 poskytuje prehled

zkratek a názvosloví uváděných kortikálních struktur.

Changová et al. (2009) prokázala odchylky ve funkcním zapojení jednotlivých

struktur koktajících pomocí fMRI a BOLD. Dulezitým poznatkem bylo, ze tyto

odchylky byly prítomny nejen během produkce slov, ale i během orálně-akustických

pohybu, jez nemají zádný komunikacní záměr. Výsledky koktajících a kontrolní

skupiny se lisily zejména v aktivitě oblastí frontálních a temporoparietálních. Jejich

aktivita byla u koktajících výrazně nizsí. Naopak vyssí aktivitu oproti kontrolní skupině

prokázal pravý STG a HG, insula, BA 4, SMA a putamen bilaterálně. Tyto fakta vedou

k závěrum, ze koktavost je porucha auditorně-motorických okruhu.
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Changová et al. (2011) se o 2 roky později s jiným týmem vědcu pokusila měrit

hodnoty bílé hmoty mozkové a neurální konektivitu mezi specifickými oblastmi pro rec

pomocí DTI. Neurální konektivita mezi BA44 a audiotrními oblastmi nebyla tak

významně nizsí, jak predpokládala studie její predchozí studie Changové et al. (2009).

Zásadnějsím poznatkem byla rozdílná konektivita BA44 a BA6 koktajících oproti

kontrolní skupině. Zatímco na levé straně byl mezi těmito strukturami pokles bílé

hmoty, na pravé straně byla jejich frakcní anizotropie naopak zvýsena.

Studie Watkinse et al. (2008) volila odlisnou metodiku a vyuzila během

testování ruzných modifikací akustické zpětné vazby. Autori pridávájí urcité dukazy

o odchylkách nejen kortikálních, ale i subkortikálních struktur, vcetně bazálních ganglií.

Nadměrnou aktivitu putamen zaznamenala také studie Changové et al. (2009). Poměrně

podrobně se neurofyziologii bazálních ganglií a koktavosti věnuje Alm (2004).

Tyto objevy vyvolávají mnoho otázek. Zejména zda tyto nálezy nemohou být

kompenzací mozkové neuroplasticity. Proto bylo nutné hledat tyto odchylky v dětském,

nejlépe predskolním věku, kdy se toto onemocnění u dětí zacíná projevovat. O to se

pokusila studie Sowmana et al. (2014), jez se zaměrila na predskolní děti. Studie

zahrnovala testování dět í ve věku od 27 do 66 měsícu za pomocí

magnetoencegalografie a neshledala zádné rozdíly mezi skupinou koktajících a

skupinou kontrolní. Validitu této studie vsak muze limitovat fakt, ze ackoliv

onemocnění muze zacít ve věku nejmladsího ucastníka této studie, 65% dětí ve věku 2-

5 let se mohou spontánně vylécit (Spencer & Weber-Fox, 2014). Existuje několik studií,

které statisticky zpracovaly problematiku spontánního vylécení koktajících. Z nich

vyplývá, ze cím mladsí věk koktajících, tím vyssí procento těch, které se spontánně

vylécí. Mezi 2.-3. rokem věku se spontánně vylécí 75-80%, zatímco mezi 4.-5. rokem

věku se spontánně vylécí uz pouze 50% (Yairi & Ambrose, 2013). Studie Sowmana et

al. (2014) nedisponuje zádným longitudinálním sledováním, které by garantovalo to, ze

vsechny vybraní participanti jsou právě těmi, u nichz dojde ke chronizaci.

Beal et al. (2008) zkoumal strukturální odlisnosti sedé hmoty mozkové (ŠHM)

dětí ve věku 6-12 let. Jeho výsledky prokazují signifikantně nizsí hodnoty ŠHM

v oblastech IFG nebo putamen levé hemisféry. Naopak větsí shluky ŠHM se týkali

hemisféry pravého opercula, STG, IPL a postcentrálního gyru. Věk těchto dětí se vsak

nedá povazovat za predskolní věk, kdy se toto onemocnění zacíná projevovat. V tomto
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věku se jiz muze jednat o incipientní koktavost ci pokrocilejsí stupně chronizace (viz.

4.6.3).

Poměrně rozsáhlou studii prováděla Changová et al. (2015). V ní vyuzila dukazu

a zkuseností z predchozích studií a poskytla některé poznatky k pochopení geneze

tohoto onemocnění v dětském věku. Odchylky vsech neurálních struktur jsou soucástí

tab. 2. Novým poznatkem jsou vyssí hodnoty frakcní anizotropie koktajících dětí

pravého IFG (BA45), levého STG/ insuly posterior a pravého cerebella.

Zásadními poznatky této studie pro ontogenezi reci a etiopatogenezi koktavosti

je s věkem vzrustající frakcní anizotropie bílé hmoty některých oblastí mozku zdravých

fluentních dětí. Jde zejména o levý IFG. Zatímco fluentní děti prokazovali konzistentní

nález frakcní anizotropie vzrustající s věkem, děti s koktavostí vykazovali znacnou

diskrepanci. Podobné výsledky zaujímay pravý MTG a corpus callosum.  Rovnoměrný

vývoj urcitých kortikálních oblastí, které zprostredkovávají senzomotorickou

a interhemisferální integraci, je zásadní pro získání schopnosti fluentní reci během

vývoje.

Souhrn výsledku vsech studií poskytuje siroký výcet orgánových struktur.

Výsledky je nutno brát s ohledem na charakter pouzitých zobrazovacích metod. Vesměs

slo o hypoaktivitu nebo strukturální deficit kortikálních oblastí levé hemisféry, které

jsou zásadní pro motorické plánování a produkci plynulé reci. Naopak v pravé

hemisfére slo o hyperaktivitu těchto orgánových struktur, které vzhledem k nálezum

u dětí mohou být zpusobeny dysblalancemi motorických okruhu. Studie se zmiňují

i o nesouměrnostech subkortikálních oblastí, mozecku, thalamu a bazálních ganglií.

Odchylky, které vykazují starsí pacienti (Chang et al. 2009; Chang et al., 2011; Watkins

et al., 2008) nesou větsí variabilitu závislou pravděpodobně na interindividuálním

zpusobu adaptacních a kompenzacních mechanismu.

Souhrn výsledk �  této práce se výrazn �  neliší od meta-analýz6 sjednocující data

této problematiky podle r � zných kritérií (Brown, Ingham, Ingham, Laird & Fox, 2005;

Budde, Barron & Fox, 2014; Neef, Anwander & Friederici, 2015).

Komplexnost  neurálních  okruh � ,  které  se  podílejí  na  � ízení  � e � i  je  natolik

komplikovaná,  že  lze  st � ží  ze  souhrnu  výsledk �  u � init  jakékoliv  záv � ry,  které  by

ozna � ili  konkrétní  orgánové struktury,  od nichž  za � íná  kaskáda  fyziologických d � j �

6 Metaanalýza – výzkmný prístup, který informace a rady dílcích poznatku o stejném ci podobném
aspektu, jevu, fenoménu apod. shrnuje a systematizuje kvantitativně, za pomoci statistiky (Reichel, 2009)
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mající  za  následek  dysfluenci.  Ackoliv tato diplomová práce analyzovala studie

zaměrující se jak na dospělé tak na děti, je stále tězké urcit, zda jsou tyto znaky

eiologickými faktory nebo kompenzací neuroplasticity. Studie týkajících se dospělých

balbutiku prokázaly hypoaktivitu ci snízenou FA motorického kortexu a hyperaktivitu

ci snízenou FA motorického kortexu na straně pravé, Changová et al. (2015) prisla

s necekanými výsledky. Tyto oblasti prokázaly u dětí nizsí hodnoty v obou hemisférách.

V prípadě fyziologického vývoje lateralita a vývoj těchto mozkových struktur (zejména

IFG) prichází s věkem. U koktajících by tak mohlo docházet ke kompenzaci tohoto

deficitu směrem k pravé hemisfére.

Práce navrhuje hypotézu, že pokud je porucha � e � ov �  nespecifická a vzniká na

podklad �  nedostate �né  laterality mozku a poruchy senzomotorických okruh � ,  existuje

ur � itá  pohybová  matrice,  která  by  facilitovala  neurální  struktury  ve  fyziologickém

zapojení.

Druhá cást deskriptivně analytické cásti se týkala specifik motorického systému.

Jako první byla zkoumána prítomnost a charakteristika mimovolních pohybu

koktajících (MVP). Mulligan et al. (2011) poskytuje dukazy o téměr dvojnásobném

výskytu MVP u koktajících oproti fluentním jedincum. Incidence těchto pohybu navíc

u koktajících vykazovala větsí variabilitu. Vyssí výskyt MVP a jejich větsí rozmanitost

muze mít uzký vztah k BG, které tvorí soucást motorických okruhu. Na jejich funkcní

odchylky upozornily jiz některé studie týkající se etiopatogeneze (Beal et al. 2008;

Chang et al. 2009).

Podrobněji zkoumala charakteristiku MVP studie Riva-Posse et al. (2008). Ta

dochází k zásadnímu závěru, ze ne vsechny abnormální pohyby koktajících lze

klasifikovat cistě jako mimovolní. Pacienti si je mnohdy uvědomují. Těmito pohyby si

koktající pomáhají pri odstranění bloku – tzv. startery. Se stupněm tíze se zvysoval

výskyt MVP.

Kapitola uvádí i několik studií, které díky prítomnosti těchto MVP, staví

koktavost do uzkého vztahu s dystonií ci Tourettovým syndromem (Abwender et al.,

1998; Pauls et al., 1993; Van Bosel et al., 2000).

Blizsí zkoumání vyvolává subhypotézu, která je pro fyzioterapeuta v rámci

pohybového chování balbutiku zásadní. Dají se tyto tyto znaky povazovat za pohybové

stereotypy ci lze mezi nimi nalézt uzký vztah? Odpověď na tuto otázku komplikuje fakt,

ze autori význam pohybového stereotypu vnímají rozdílně. Z hlediska kineziologie je
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prijatelná definice Véleho (2006).  Z pohledu jeho definice nelze znaky doprovázející

koktavost nebo samotné dysfluence vnímat jako pohybový stereotyp. Repetice pri

koktavosti se cástecně jeví jako stereotyp, který vede postizeného k urcitému

pohybovému chování. U koktavosti nejde tak o opakování nefyziologického vzoru, jako

spíse o neschopnosti během promluvy precházet z jednotlivých motorických vzoru do

dalsích – sekvence (Alm, 2004). O tom, ze koktající mají větsí problémy v motorickém

ucení sekvencních pohybu, pojednává studie Smits-Bandstra et al. (2007) viz dále. Van

Riper nicméně popsal vzácný druh koktavosti, jez zahrnuje urcité pohybové stereotypy

znatelné na posture nebo orofaciální oblasti.

Dalsí cást porovnávala výsledky studií, které se zaměrovali na napětí

artikulacního svalstva, svalstva laryngu a lateralitu artikulacních orgánu. Vsechny studie

získávala data pomoci EMG, pouze jedna vyuzila k získání dat videoanalýzu (Code

et al., 2005).

Andrade et al. (2008) pomocí EMG prokazují vyssí tonus m. orbicularis oris

inferior během relaxace svalstva koktajících. Navíc prikládají dukazy o tom, ze

koktající skupina vykazuje delsí reakcní dobu pri rychlé produkci slov po zaznění

signálu oproti skupině kontrolní. Výsledky studie poukazují na existenci prímé uměry

mezi klidovým napětím svalstva koktajících a reakcní dobou. Čím vyssí byl klidový

tonus, tím delsí byla tato reakcní doba.

Choová et al, (2010) zaznamenala rozdíly v lateralitě m. orbicularis oris inferior

et superior během produkce reci. Studie poukázala na urcité rozdíly v náběru

motorických jednotek artikulacního svalstva koktajících oproti fluentním jedincum.

Navíc u koktajících prokázala vyssí míru laterality levé strany m. orbicularis oris

inferior. Tyto výsledky vedou autory k tvrzení, ze tyto rozdíly mají prímou souvislost

s nálezy odchylek CNS u koktajících (kap. 5.1), zejména s vyssí aktivitou IFG. Je

zajímavé, ze výsledky skutecně potvrzují fakt o lateralitě obliceje. K podobným

výsledkum pomocí videoanalýzy dospěla studie Code et al. (2005). Fluentní jedinci

vykazovali podle ocekávání téměr absolutní pravostrannou lateralitu, 36% koktajících

prokázalo levostrannou lateralitu, zbytek se pohyboval na hranici biltaterality. Stranová

dominance není jen otázkou horních ci dolních koncetin.

Je známou skutecností, ze stranová dominance se týká ocí, usí nebo právě rtu.

Pro větsinu populace je typická pravostranná dominance rtu. Míra asymetrie koreluje
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s mírou ucasti pravé ci levé hemisféry u větsiny populace (Annett, 2002). Horní

oblicejové svaly jsou inervovány bilaterálně, zatímco dolní kontralaterálně (Mendoza

& Foundas, 2007). Lateralita výrazu obliceje pri produkci reci je pozorovatelný jev,

někdy i pro netrénované oko, a je dolozený EMG výzkumy (Choo, 2010). Pohyby

artikulacních orgánu, vcetně rtu se odehrávají jiz během fonetické plánovací fáze,

tj. pred abstraktním fonologickém kódováním zamýsleného výroku, ale pred jeho

samotným vykonáním. Tato fáze je proces, který je vykonáván specifickými oblastmi

kortexu, konkrétně frontálními oblastmi zahrnující BA44, 45, prední cást insuly,

prefrontálním a suplementárním kortex. Dále pak areou BA22 a BA5,7 parietálního

laloku (Habib & Demonet, 1996). Tyto struktury korespondují s nálezy studií kapitoly

5.1. o neuroanatomických odchylkách koktajících.

K odlisným výsledkum dosla studie Felício et al. (2007). Tato studie naopak

neprokázala zádné rozdíly v napětí svalstva horního ani dolního rtu pri artikulaci, ani

během specifických ukonu zaměrených na rty. Z duvodu umístění elektrod centrálně,

nenabízí studie výsledky týkající se laterality. Je nutné upozornit na nedostatky této

studie, která se týká zejména slozením poměru pohlaví participantu a chybějící

informace o jejich stranové dominanci. Jedním z duvodu proc tato práce zmiňuje poměr

leváku a praváku je variabilita mozkové laterality levorukých. Levá hemisféra je téměr

vzdy dominantní pro jazyk u praváku – priblizně z 95%. U leváku je jazykově

dominantní u 50-70%  (Meyer, 2007).

Walsh et al. (2005) se zaměrili na predskolní děti (3-6 let), u kterých neshledali

zádné rozdíly mezi koktajícími a fluentními v napětí svalstva rtu během mluvy. Co se

týce laterality, ta zde byla variabilní u obou skupin. U starsích dětí obou skupin

prevazovala lateralita vlevo. Kelly et al. (1995) zkoumali děti od 2,7 do 14 let. U vsech

dětí byla zaznamenána EMG oscilace 0-4 Hz, pouze u nejstarsích koktajících ucastníku

byla zaznamenána oscilace pripomínající tremor (5-15 Hz). Tyto dvě studie poskytují

dukazy o tom, ze lateralita a změny v napětí artikulacního svalstva prichází s věkem

během geneze onemocnění.

Studií zaměrujících se na svalstvo laryngu koktajících a splňující kritéria této

reserse je poměrně málo. Dríve se predpokládalo, ze artikulacní bloky jsou zapríciněny

právě spasmem svalstva laryngu a proto se pacientum podával botulotoxin prímo do

těchto svalu. Studie Smith et al. (1996) vsak tuto teorii vyvrátili. Jejich experiment

poskytl dukazy o tom, ze neexistují významné rozdíly mezi koktajícími a zdravými
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v napětí svalstva laryngu (m. circothyroideus a m. hhyroarytenoideus) během produkce

reci. Výsledky ale zaznamenaly rozdíly v náboru motorických jednotek. Smithová et al.

(1993) poukazuje na změny napětí svalstva laryngu pouze během artikulacních bloku.

Ne vsechny tyto bloky byly doprovázeny tímto zvýseným napětím.

Soucástí kapitoly je hypotéza Schustera et al. (2012), podle nichz je koktavost

primárně zpusobena nefyziologickou koaktivací abduktoru a adduktoru hlasivek

a chybnou aferencí svalových vretének těchto svalu. Studie nabízí uzitecné informace

o kineziologii svalu hrtanu.

Poslední cást této kapitoly se věnuje urcitým specifikám motorického systému

koktajících, konkrétně pohybocitu a polohocitu celistního kloubu (Daliri et al., 2013;

Loucks et al., 2006), motorické koordinaci artikulacního svalstva a laryngu (Max et al.,

2005), motorickému ucení (Smiths et al., 2006) a motorice áker horních koncetin (Alm

et al, 2013; Busan et al, 2013).

Studie porovnávající pohybocit a polohocit celistního kloubu koktajících se ve

výsledcích lisí. Zatímco Loucks & De Nil 2006 prokazují deficit kinestezie

u koktajících, Prokopenko & Max 2013 neprokazují signifikantní rozdíly mezi

koktajícími a fluentními jedinci. Je dulezité poznamenat, ze novějsí studie Prokopenka

& Maxe 2013, ve své studii poukazuje na některé nedostatky studie Louckse & De Nila

2006, které se v postupu testování snazili maximálně eliminovat.

Koordinaci artikulacních svalu a svalstva laryngu během vědomě fluentní reci

koktajících zkoumal Max et al. (2005) pomocí kinematické analýzy, elektroglottografu

a specializovaného audiosystému. Výsledky poukazují na pomalejsí iniciaci fonace,

nikoliv prímo na deficit koordinace celého artikulacního aparátu. Delsí intervaly mezi

artikulacními pohyby a preděly jsou spíse strategií, jak kompenzovat problémy, které

jsou zpusobeny jinými aspekty senzomotorické kontroly.

Studie Alma et al. a Busana et al. zkoumají, zda mají prokázané stranové

odchylky mozkových hemisfér (viz kap. 5.1) vliv na motorický práh pri transkraniální

magnetické stimulaci oblastí reprezentující drobné svalstvo áker horních koncetin.

Výsledky prokázaly zvýsený motorický práh ve specifické oblasti levé hemisféry oproti

pravé a ve velkém mnozství prípadu zvýsený práh oproti těmto oblastem fluentí

skupiny. Tyto poznatky prikládají dukazy o tom, ze existuje souvislost mezi poruchou
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levé hemisféry nebo bihemisferální asynchronity. Nebyla prokázána souvislost mezi

mírou této asymetrie a stupněm onemocnění.

Soucástí kapitoly je studie týkající se motorického ucení koktajících, konkrétně

automatizace sekvencních pohybu. Smith et al. (2007) ve své práci zjisťují, ze koktající

mají oproti zdravým jedincum potíze s automatizací pohybových sekvencí prstu, s jejich

rychlostí a presností. Výzkum byl zalozen na chunking - teorii paměti. Chunking je

schopnost mozku zapamatovat si císelnou radu náhodných písmen pomocí jejich

rozclenění do skupin neboli sekvencí (Cohen,  A.,  &  Glicksohn,  2010). Napr.

MDPGRSVDAHC je v paměti rozlozeno pro lepsí zapamatování na MDP GR SVD

AHC. Právě rec lze do jisté míry téz povazovat za proces, kde se kompozitní

elementární jednotky pohybu uvnitr sekvence stávají casově pripojeny do stabilních

kousku (Klapp, 2003). Do jisté míry muze tato porucha automatizace sekvencních

pohybu souviset s výsledky výse uvedených studií týkajících se projevu na motorickém

systému (Andrade, 2008; Max et al. 2005) i studií týkající se neurologických odchylek.

Changová et. Al (2011) popsala jisté odchylky v traktech bílé hmoty mozkové, které by

mohly bránit rozvoji automatizaci motorického plánování nebo jejich kódování v

paměti. Jistý podíl by zde mohly mít i kortiko-striato-thalamo-kortikální okruhy, jez

jsou ucastny na automatizaci pohybu (Giraud, Neumann, Bachoud-Levi, von

Gudenberg, Euler, Lanfermann & Preibisch, 2008).

Literární reserse této práce vyhledala cca 21 studií, které se týkaly projevu

onemocnění na motorickém systému. Tyto studie byly rozděleny do trech kapitol. První

z nich analyzovala data o výskytu a charakteru mimovolních pohybu. Druhá pak

zkoumala projevy onemocnění na výstupních orgánech motorického systému:

artikulacního svalstva, zejména rtu, svalstva laryngu. Tretí cást zaujímala

senzomotorické aspekty v sirsím slova smyslu. Obsahovala studie, které se zabývaly

kinestezií orofaciální oblast, excitace svalstva áker nebo specifiky motorického ucení.

Výsledky mnoha těchto studií korespondují s nálezy neurálních odchylek (kap. 5.1).

Poslední cást diplomové práce mapovala výskyt kombinací hesel „koktavost“,

„fyzioterapie“ a jiných ekvivalentu v anglickém a ceském jazyce na verejně dostupném

vyhledávaci google a ve vědeckých zdravotnických databázích.

Prohledány byly celkem 3 vědecké databáze (PubMed, Scholar, Scopus), které

nalezli celkem 4 studie, které se alespoň okrajově týkaly kýzeného tématu. Slovo
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„physiotherapy“ se objevilo jen v jedné studii (Szkiełkowska et al, 2013). Ani jedna

studie nebo obsah jejich abstraktu se  prímo netýkal vyuzití fyzioterapie v koktavosti. 

Domácí ani zahranicní monografie fyzioterapii neuvádí. Relaxacní techniky,

které by eventuelně mohly být v kompetenci fyzioterapeuta, jsou autory popisovány

jako neefektivní.

 Pri prohledávání webového vyhledávace google nebyly výsledky uspokojivějsí.

Fyzioterapie byla zmiňována pouze na blogu webových stránek ASHA, kde o ni bylo

pojednáno jako o vhodným prostredku pro relaxaci ci zlepsení dechového vzoru.

Presto, ze ve světě i v ČR existuje bezpocet komplexních zdravotnických center,

které nabízejí logopedii i fyzioterapii, bylo nalezeno pouze jedno zarízení, které nabízí

fyzioterapii, jako soucást komplexní lécby balbutiku. Jaké metodiky zde fyzioterapeut

vyuzívá nelze prověrit.

I kdyz tato práce zkoumala fakta o koktajících, které by mohla být vyuzita ve

fyzioterapii koktajících, nelze se nezmínit o tom, ze logopedi disponují specifickými

technikami, které respektují tyto poznatky. Príkladem muze být fonograforytmická

technika Lechty (2010). Jeho technika do jisté míry respektuje asynchronizaci

mozkových hemisfér a respektuje i teorii chunkingu. Poznatky této práce obhajují

principi mezi logopedy poměrně kontroverzní ruské metodiky - Trvalá normalizace

mluvy, kterou vytvorila ruská profesorka Lilie Arutyunianová. Zde je mimo technik

(měkkého hlasového zacátku nebo systematické desensibilitace) pouzívaných v mnoha

jiných metodikách, vyuzívány pohyby prstu pri realizaci mluvy (Tomaszewski, 2013).

Pohyb prstu má pres senzomotorický systém navodit stav fluence a mohl by zároveň

napomoci precházet z jednotlivých artikulacních vzoru do dalsích (sekvence).

Nespocetně dalsích metod je zalozeno na ruzných principech zpětné vazby, které

si mnohdy odporují v jejím charakteru. Význam zpětné vazby v terapii je nutné brát u

koktajících s jistou obezretností, aby recově motorický systém nebyl „prehlcen“. 
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7 ZÁVĚR

Diplomová práce poskytuje dukazy o zásadním významu motorického systému v

neurofyziologii reci a její fuenci. Jako první konfrontuje data mnoha studií této

problematiky s oborem fyzioterapie. 

Ot. č. 1 -  Lze nalézt vztah mezi fluencí řečí a motorickým systémem?

Výsledky práce prokazují, ze koktavost není primárně poruchou reci

a senzomotorický systém hraje v její etiopatogenezi zásadní roli. Dospělí balbutici

vykazují urcité funkcní a strukturální změny v několika specifických oblastech CNS.

Nejfrekventovaněji a v největsí míre slo o hypoaktivitu dolní cásti levého gyrus

frontalis inferior a naopak jeho hyperaktivitu vpravo. Dále slo o odchylky

premotorických oblastí a primárních auditorních oblastí. Tyto data byla podporena

dukazy o strukturálních změnách. Ty se mimo jiné týkali konektivity mezi těmito

jednotlivými oblastmi prokázané difuzní traktografií. Výsledky výzkumu zahrnují nejen

kortikální oblasti, ale i oblasti subkortikální, jez jsou soucástí motorických regulacních

okruhu podílejících se na produkci fluentní reci. Výzkumy koktajících dětí poukázaly,

ze tyto odchylky pricházejí s věkem a v dospělosti nabírají interindividuálního

charakteru díky kompenzaci mozkové neuroplasticity.

Ot. č. 2 - Jakým způsobem se koktavost projevuje na pohybovém systému?

Výsledky ukázaly větsí pocet mimovolních pohybu a jejich větsí variabilitu

u balbutiku. Navíc se prokázalo, ze některé pohyby, jez byly povazovány za mimovolní,

jsou vědomé a pomáhají koktajícímu k odstranění artikulacního bloku ci k zapocetí

fráze. Zkoumání těchto pohybu spojených s dysfluencemi vedlo tuto práci

k subhypotéze, zda se tyto fenomény dají povazovat za pohybové stereotypy. Tyto

fenomény nelze povazovat za pohybové stereotypy podle definice Véleho (2008). Spíse

jde o neschopnost precházet během promluvy z jednotlivých vzoru do druhých –

sekvence.

Koktavost se projevuje v lateralitě artikulacních orgánu – svalstva rtu. Tyto fakta

korespondují s hyperaktivitou jiz zmíněných kortikálních frontálních oblastí pravé
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hemisféry. Stranové odchylky mozkových hemisfér se projevují i zvýseným

motorickým prahem oblastí reprezentující drobné svalstvo áker během TMS.

Porucha významně neovlivňuje polohocit nebo pohybocit oblasti orofaciální.

Nelze hovorit v rámci koktavosti o prímém deficitu koordinace artikulacních orgánu,

jako o potízích s iniciací pohybu, jez se projevují změnou náběru motorických jednotek

a reakcní dobou svalstva.

Koktavost pravděpodobně zasahuje do specifického procesu motorického ucení

a automatizace pohybu, jez vychází z teorie chunkingu.

Ot. č. 3 - Jaké místo má v současnosti fyzioterapie v léčbě koktavosti u nás a ve světě?

Prozkoumání vědeckých zdroju, verejných webových zdroju a monografií

prinásí dukazy o tom, ze neexistuje zádná fyzioterapeutická metodika, postup nebo

koncept, který by se prímo věnoval této poruse. Existuje ale velké mnozství

logopedických konceptu, které respektují některé neurofyziologické poznatky.

Ot. č. 4 - Lze poznatky této práce využít pro práci fyzioterapeuta v léčbě balbutiků?

Lze ucinit tvrzení, ze koktavost je do velké míry poruchou motorickou nebo

motorického plánování. Tato tvrzení zatím neopravňuje fyzioterapeuta k intervencím,

jez by dokázaly cílit na primární prícinu. Za predpokladu pravidla „funkce tvorí orgán“

muze diplomová práce poslouzit jako podklad pro vytvorení urcitých pohybových

vzorcu, jez by mohly specificky pusobit na deficitní orgány CNS. Jelikoz tato práce

prokázala, ze některé odchylky CNS korelují s funkcí efektoru (lateralita artikulacního

svalstva a jejich recruitment, excitabilita áker, sekvencní charakter vykonání pohybu)

mohly by být tyto efektory zahrnuty do těchto pohybových vzorcu.
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9 Prílohy

Príloha c. 1: Obr.1 Brodamanova mapa a funkcní odlisení jednotlivých oblastí kortexu

podle jejich cytoarchitektury

Príloha c. 2: Tab. 1 Konsonanty cestiny a zpusob jejich tvorení

Príloha c. 3 : Tab. 2 Prehledová tabulka neurálních odchylek jednotlivých studií

Príloha c. 4 :  Pouzití ruzných zkratek pro anatomické anatomické strukturry
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Príloha c. 1: Brodamanova mapa a funkcní odlisení jednotlivých oblastí kortexu podle

jejich cytoarchitektury

Zdroj: Démonet, Thierry & Cardebat (2005)
Nahore: Laterální pohled na levou hemisféru; Dole: mediální pohled na pravou 
hemisféru; jednotlivá císla oznacují jednotlivé Broddmanovy arey



Príloha c. 2: Konsonanty cestiny a zpusob jejich tvorení

Palková (1997)



Príloha c. 3: Tab. 1. Prehledová tabulka neurálních odchylek jednotlivých studií 

Autoři studie (rok) Výsledky: (+)

Pravá hemisféra Levá hemisféra Pravá hemisféra Levá hemisféra

Chang et al (2009)

fMRI, BOLD

Watkins et al (2008)

fMRI, DTI 18

Chang et al (2011)

DTI

Sowman et al (2014)

MEG Nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinou koktajících a kontrolní skupinou

Beal et al (2008)

VBM

Chang et al (2015)

DTI, TBSS

Získání dat
- zobr. Metoda

Poměr pohlaví (M:Ž):
1.skupina koktajících
2.kontrolní skupina

Průměrný věk subjektů:
1.skupina koktajících
2.kontrolní skupina

Výsledky
(-)

11:9
9:11

36,35
35,75

STG
HG

Insula
Putamen

BA4

HG
Insula

Putamen
 BA4

STG
BA 6

8:4
6:4

Insula
Mozeček

mesencephalon

Insula
Mozeček

Mesencephalon

SMA
Operculum 

BA 1,2,3

SMA
Operculum 

BA 1,2,3
HG

12:11
13:10

33
35

Funkční a strukturální konektivita
 mezi BA 44 a BA6

Funkční a strukturální konektivita
 mezi BA 44 a BA6

10:2
10:2

50.8 měsíců
51,7 měsíců

11:0
11:0

6-12
6-12

 IFG
STG

 lobulus parietalis inferior
Gyrus postcentralis

IFG 
Putamen

20:20
21:16

3-10 IFG   (BA45, BA44)
 Cerebellum

STG
Insula (posterior)

Vermis

 IFG
 MTG/STG

SMG
(méně než v hemisféře levé)

Cerebellum
Corpus callosum

IFG
PMC
BA4

STG/MTG
Lobus parietalis inferior (BA 40, BA 39)

Cerebellum
Corpus callosum



Príloha c. 4 Pouzití ruzných zkratek pro anatomické struktury

Frontální lalok:

Suplementární motorická oblast = SMA/ PMC / BA 6

Primární motorický kortex = BA 4 / M1

Broccova area = BA44 

Gyrus frontalis inferior = IFG = BA44 + BA 45

Parietální lalok:

Somatosenzorický kortex = gyrus postcentralis  = BA 1,2,3

Lobus parietalis inferior: gyrus supramarginalis  = SMG / BA 40 + gyrus angularis =

BA 39

Temporální lalok:

gyrus temporalis superior = Wernickova area = BA22 / STG

gyrus temporalis medialis = BA20 / MTG  

Heshlovy závity = BA 42/HG
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