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Anotace: Parkinsonova choroba postihuje 100-150 osob ze 100 000 obyvatel. Toto neuro-
degenerativní onemocněni má charakteristické důsledky pro hybnost zasaženého člověka. 
70-80 % parkinsoniků vykazuje i řečové a hlasové poruchy. Proto by pro ně měla být indi-
kována i logopedická péče. 
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„Parkinsonova nemoc (dále jen PN) je 
degenerativni onemocněni. Postihuje čas-
těji muže. Klinické příznaky začínají mezi 
50.-60. rokem" (Hartl 1991, s. 10). V roce 
1817 poprvé ucelené popsal anglický lékař 
James Parkinson ve své práci Essay On 
Shaking Palsy klinický obraz tohoto do té 
doby zřejmé velmi vzácného degenerativ-
ního onemocnění. Teprve od této doby 
počínají seriózní poznatky a výzkum PN. 
Doposud není zcela jasné, zda se PN vy-
skytovala již před rokem 1817. Roth (Roth 
in Roth; Sekyrová; Růžička 1999, s. 12-15) 
dále připomíná některé Galenovy zprávy 
a zápisky Leonarda da Vinci, jakož i údaje 
ve staroindických eposech popisující hybné 
projevy nemocných osob, které se podobají 
poruše hybnosti při PN. Existuje však řada 
jiných nemocí a stavů, které se mohou 
projevovat obdobnými příznaky. 

„PN řadíme do skupiny ne zcela přesné 
definovaných onemocnění , která jsou 
způsobena selektivní degenerací skupin 
mozkových buněk, především neuronů. 

Neurodegeneraci můžeme chápat jako 
vychýlení rovnováhy mezi faktory působí-
cími růst a zánik buněk. Nevíme, zda takto 
působí jeden rozhodující faktor, anebo jde 
0 synergii faktorů různých, ani zda příčiny 
jsou endogenní, nebo exogenní. Prezen-
tována je celá řada hypotéz o příčinách 
neurodegenerace a stále přibývají nové" 
(Rektor; Rektorová 1999, s. 21). 

„Parkinsonský syndrom je převážně, 
1 když ne výlučně, zapříčiněn poruchou 
dopaminergní inervace striata, vedoucí 
k poruše extrapyramidového systému" 
(tamtéž, s. 19). Podkladem je snížení 
tvorby transmiteru dopaminu, který se 
tvoří především ve s t ředním mozku, 
v jádru zvaném substantia nigra. Odtud je 
výběžky tél nervových buněk tohoto jádra 
transportován do jiné oblasti bazálních 
ganglií, do striata, odkud je uvolňován 
do synapsí. Pokud je dopaminu na syna-
psích nedostatek, striatum nemůže dobře 
pracovat a dochází k poruše regulace 
hybnosti a k projevům PN. Rektor; Rek-



torová (1999, s. 17) udávají: „Nejčastěji 
se parkinsonská symptomatika vyskytuje 
v rámci Parkinsonovy nemoci. Jde o neu-
rodegeneratvní onemocnění, postihující 
100 až 150 pacientů na 100 000 obyvatel. 
Onemocní asi 1% osob starších 60 let." 
Počet parkinsoniků v ČR je odhadován na 
10 000. Předpokládá se, že až 40 % nemoc-
ných nevyhledá lékařskou péči, protože 
parkinsonickou symptomatiku považují 
za normální projev stáří." Rozdíl výskytu 
PN mezi ženami a muži je malý, nicméně 
muži lehce převažují. PN se vyskytuje 

Třes je rytmická oscilace části těla okolo 
střední polohy Vzniká rytmickými kon-
trakcemi agonistů a antagonistů. Třes se 
objevuje u lézí striata, ale i jiných částí 
CNS. Bývá klasickým příznakem PN, je 

na celém světě, v průmyslové vyspělých 
i ryze zemědělských a vývojových státech. 
Projevy PN mohou ovlivnit život pacientů 
různě, u někoho víc, u někoho méně. Pro 
posouzení toho, jak se nemoc projevuje 
u jednotlivého člověka, je méně důležitý 
popis nebo škálování poruch než celkové 
hodnocení, jak nemoc ovlivňuje kvalitu 
života, na níž se podílejí vedle hybných 
postižení také psychické a sociální fak-
tory, které mohou mít ještě větší význam. 
Nabízíme pro srovnání pohledy na symp-
tomatologii různých odborníků. 

však nespecifickým příznakem řady one-
mocnění. 

Extrapyramidový třes je klidový, polohový 
a pomalý. Jeho frekvence je 4-6 kmitů za se-
kundu (Roth; Sekyrová; Růžička 1999, s. 27, 

Hartl (1991, s. 6) Roth (in Roth; Sekyrová; Růžička 1999, 
s. 25-33) 

Rektor; Rektorová (2003) 

Akineze 
(hypokineze) 
Svalová hypertonie 
(rigidita) 
Třes (tremor) 

tremor - třes; 
rigidita - svalová ztuhlost; 
bradykineze (hypokineze až akineze) 
- celková zpomalenost pohybů; 
poruchy stoje a chůze; 
jiné příznaky-maskovitý obličej; 
dysartrie-porucha řeči; 
mikrografie-porucha písma; 
akatizie; 
poruchy vegetativního nervstva; 
psychické problémy-předevš ím 
deprese; 
hybné projevy - komplikace: zkra-
cování doby účinku L-DOPA, mimo-
volní pohyby jako vedlejší účinek 
léků; 
psychické projevy - komplikace: 
barevné tíživé sny, vidiny. 

Základní příznaky. 
Hypokineze-tj. snížená pohybli-
vost, chudost pohybu, sem zařazují 
jako podkapitolu také poruchy 
stoje a chůze; 
rigidita; 
tremor. 
časté, i když méně nei předchozí: 
Poruchy funkce vegetativního sy-
stému: poruchy termoregulace, se-
borrhea, obstipace, potíže s močením, 
ortostatická hypotenze, sexuální dys-
funkce; 
poruchy psychické: anxieta, panické 

ataky, deprese, demence, poruchy 
spánku; 
poruchy senzitivní a senzorické: 
bolest, akatizie. 



Hartl 1991, s. 20). Frekvenci kolem 5 Hz 
uvádějí i Rektor; Rektorová (2003, s. 27). 
Obvykle je dost hrubý a pravidelný. 

Hartl (1991) udává, že „...nejčastěji 
postihuje akrální části horních končetin, 
svaly šíje a krku, obličeje, jazyka a čelistní 
svaly. Třes hlavy se projevuje oscilující 
rotací ve smyslu záporu (typu ,ne'), nebo 
flexí a extenzí ve smyslu souhlasu (typu 
,ano')." Rektor; Rektorová (2003) uvá-
dějí, že hlava, na rozdíl od obličejového 
svalstva, nebývá postižena. Také Roth (in 
Roth; Sekyrová; Růžička 1999, s. 26) píší 
0 tom, že třes při PN „.. .se objevuje přede-
vším na končetinách, hlava bývá postižena 
zřídkakdy." Svalová rigidita je patologické 
zvýšení svalového tonu současné agonistů 
1 antagonistů (Rektor; Rektorová 2003, 
s. 27). Projevuje se trvalým zvýšením 
normálního svalového napětí, které je po-
třebné k pohybu a udržení vzpřímeného 
postoje. Ztuhlý sval klade zvýšený odpor 
při jakémkoliv pohybu, lze to přirovnat 
k pohybům v hluboké vodě. Někdy se 
sval při pasivním pohybu protahuje nebo 
zkracuje sakadovaně. Tento příznak, tzv. 
fenomén ozubeného kola, můžeme hmatat 
někdy i vidět na m. biceps brachii při pa-
sivní flexi a extenzi předloktí, na šlachách 
flexorů ruky při flexi a extenzi ruky a na 
šlachách flexorů stehna při flexi a extenzi 
bérce. Pohyb není plynulý, může být při-
rovnán k pohybu pomocí ozubeného kola. 
Rigidita postihuje více flexory hlavy, trupu 
a končetin. Proto je charakteristická po-
loha těla při stoji a chůzi: mírný předklon 
hlavy a trupu, flexe horních končetin v lo-

ketních kloubech, flexe dolních končetin 
v kolenních a kyčelních kloubech. 

Bradykineze (pohybové zpomalení), 
hypokineze (zmenšení rozsahu pohy-
bů), akineze (neschopnost započít po-
hyb) - tyto příznaky jsou nezávislé na 
míře svalové ztuhlosti (ačkoliv projevy 
akineze a svalové hypertonie se vzájemné 
prolínají). Celková spontánnost pohybů je 
zpomalena a nevýrazná. Zahájení volního 
pohybu je opožděno, někdy se pohyb 
nedokončí a náhle uvázne v průběhu, tzv. 
freezing (zmrznutí), v důsledku čehož lidé 
s PN např. při chůzi najednou „ztuhnou" 
a nejsou chvíli schopni pohybu ani tam, 
ani zpét. 

Kromě případné deprese a anxiety se 
brzy rozvíjí diskrétní postižení exekutivních 
funkcí, projevující se omezením schop-
nosti reagovat na zevní podmínky, obtí-
žemi při plánování a plnění sledu úkolů, 
porušením komplexních a repetitivních 
stereotypů. S postupem času se u části 
nemocných mohou rozvinout závažnější 
projevy - ztráta motivace až těžká deprese, 
bradyfrenie (zpomalené myšlení) a těžší 
kognitivní dysfunkce. Životní aktivity 
nemocného začínají být závažně omeze-
ny - ztrácí orientaci v neznámém nebo 
nově uspořádaném prostředí, není scho-
pen vybavovat informace z paměti, ačkoli 
není porušena schopnost zapamatování. 
„Jeho komunikační možnosti se mohou 
zhoršit pro nesrozumitelnost řeči" (Růžič-
ka; Roth; Kaňovský 2000, s. 105). „Přítom-
nost ohraničených poruch typických pro 
PN nepodmiňuje vznik demence v dalším 



rozvoji onemocnění. Těžší kognitivní de-
ficit až demence jsou u PN možné, avšak 
nepatří do typického obrazu onemocnění" 
(Rektor 2002, s. 15). 

Obr. 1: Flekční držení trupu a končetin 
u parkinsonského syndromu 
(Mumenthaler in Hartl 1991) 

Nicméně: „V 10 až 20 % případů jednot-
livé kognitivní deficity v úhrnu překročí 
práh demence. Jde o demenci subkor-
tikálního typu, zpravidla bez klasické 
trias kortikální demence afázie - amné-
zie - apraxie" (Růžička; Roth; Kaňovský 
2000, s. 105). Demence znamená globální 
kognitivní deficit. Jako součást PN se 
diagnostikuje u pacientů ve věku nad 

50 let při trvání choroby více jak 5 let. 
V průběhu PN dochází v cca 70-80% 
k řečovým nebo hlasovým poruchám. Až 
u 50% jsou nápadné poruchy polykání 
(Erdmann 2002, s. 180). Dombert (2000) 
uvádí Ramigův odhad, že 75 % pacientů 
s parkinsonovým syndromem trpí poru-
chami hlasu a řeči. 

Postižení mimického svalstva v důsled-
ku hypokineze vyvolá hypomimii, až ami-
mii. Mimika nemocných je velmi chudá, 
výraz obličeje se nemění, je maskovitý, je 
zpomalena frekvence mrkání. Nazopal-
pebrální reflex je ale zvýšen. Okohybné 
svalstvo bývá většinou nepostiženo, je 
patrný nápadný rozdíl mezi živostí pohy-
bů očních bulbů a maskovitým obličejem. 
Nemocný sleduje pohybující se předmět 
jen očima, nebo se otáčí celým télem. Žvý-
kání je zpomaleno, potrava zůstává dlouho 
v dutině ústní. Mluva je monotónní, po-
malá, tichá, artikulace nezřetelná. Po chvíli 
se mluva zpomaluje i zastaví. U některých 
nemocných je řeč uspěchaná, zrychlená, 
nesrozumitelná (Hartl 1991). Růžička (in 
Růžička; Roth; Kaňovský 2000, s. 110) 
vysvětluje příčiny nejčastéjších příznaků. 
Uvádí totiž, že mezi nejčastéjší symptomy 
patří dysprosodie, s níž je úzce spjata 
hypokinetická dysar t r ie s nepřesnou 
a setřelou artikulací, někdy doprovázená 
tachyfémií a palilalií. Jejich příčinou je 
svalová ztuhlost a zpomalená hybnost dý-
chacího a artikulačního svalstva (tedy pro-
jevy parkinsonské rigidity a bradykineze), 
ale zřejmě též porucha řečového plánu 
(tedy řídících mechanismů řeči). Naproti 



tomu (a na rozdíl od řečové poruchy 
u Alzheimerovy nemoci), afázie nepatří 
mezi typická postižení u PN, ačkoliv často 
patrné omezení řečových funkcí může 
z části spočívat v poruše převážné neu-
romechanických dějů artikulace a zčásti 
v poruše vyšších komunikačních mecha-
nismů blízké afáziím. Nemocní mohou 
ve srovnání se zdravými vrstevníky vyka-
zovat zhoršenou schopnost pojmenování 
a plynulosti slovní produkce, která ovšem 
souvisí s postižením exekutivních funkcí. 
Podle Hlese, jak píše Dombert (2000), se 
spontánní řečová produkce u PN vyzna-
čuje ve značném množství zpožďováním 
a vétším podílem otevřených tříd, k nimž 
náležejí slovní druhy jako podstatná jmé-
na a slovesa. Kromé toho jsou syntaktické 
struktury omezeny snížením množství 
modálního vyjadřování a citoslovcí. Dom-
bert (2000) uvádí reference Liebermana 
a kol., kteří informují, s ohledem na řečo-
vou produkci u pacientů s PN, o přerušení 
a deficitu u řečové pohotovosti. Právé 
tak ukazují tendenci postižených, jak již 
Illes poukázal (viz výše), používat radéji 
podstatná jména a slovesa oproti malému 
množství předložek. Domber t (2000) 
opét uvádí Liebermana a kol., kteří navíc 
zjistili poruchy mluvní recepce ve formé 
deficitu vétného porozumění v souvislosti 
s kognitivním omezením, protahováním 
odpovědí a chybami v porozumění syn-
taxe. Dombert (2000) k tomu přidává 
Kremmererův odhad počtu postižených 
lehčí nebo těžší poruchou slovního po-
rozumění zhruba na 50 %. Pro problémy 

s po rozuměn ím syntaxe existují dvě 
možné příčiny. Za prvé hraje roli stadium 
nemoci a za druhé jsou za to odpovědné 
větné komplexy. Nikoliv délka věty, ale 
vétné struktury jsou zodpovědné za chy-
bovost a zvýšení reakčního času. Chyby 
se potom objevují, když pacienti musejí 
zpracovat větu v dlouhém odstupu (Dom-
bert 2000). Podle Grossmana a kol, které 
taktéž uvádí Dombert (2000), je vétné po-
rozumění komplexním procesem, který se 
přinejmenším musí skládat z komponent 
pozornosti, paměti, gramatiky a sémanti-
ky. Autoři dospěli k závěru, že u parkinso-
niků nejde v prvé řadě o čisté poškození 
porozumění, nýbrž o koexistenci deficitů 
v paměti a pozornosti (obzvláště musí-li 
se pacient soustředit na otázku a současné 
odpovídat). 

Pasivita lidí trpících PN je jednou stra-
nou problému poskytování logopedické 
péče. Její protiváhu tvoří nedostatečně 
vybudovaná síť služeb pro lidi s PN, 
nebo lépe řečeno nedostatečně propojená 
síť služeb mezi lékaři a logopedy, tudíž 
i značná nedostupnost těchto služeb pro 
osoby s PN. Na totéž upozorňuje v širších 
souvislostech i EPDA. Oblast řečových 
potíží při PN nepatří ale k tém, které 
ohrožují život pacienta, nebývají proto 
ve středu lékařského zájmu. Klienti čas-
to nebývají o možnostech logopedické 
péče informováni (lékaři tuto možnost 
klientům nenabízejí, tudíž ani nepřede-
pisují). Psychosociální dopad řečových 
potíží u lidí s PN se jeví druhořadou zá-
ležitostí, a to spíše v souvislosti s léčbou 



deprese a úzkosti než s poruchou řeči 
jako takovou. 

Do malých procent poskytované lo-
gopedické péče dospělým lidem (cca 6% 
z celkového počtu ošetřených klientů) 
patří řada řečových poruch. Pozornost je 
směřována u dospělé populace především 
k afáziím, které provází řada velice nároč-
ných řečových potíží. Bohužel získaným 
dysartriím v dospělém věku je věnována 
pozornost daleko menší než u zmíněných 
afázií, o čemž svědčí i malé množství au-
torů zabývajících se touto problematikou 
v české literatuře. 
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