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1 ÚVOD 
Parkinsonova nemoc je jedno z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění 

v České republice i ve světě. Jedná se o chronicko-progresivní onemocnění postihující 

motorický systém, při jehož léčbě je zcela nezbytný multidisciplinární přístup. I přes to, 

že se onemocněním zabývají přední odborníci z celého světa, doposud nebyl objeven 

žádný lék, který by onemocnění vyléčil. Vhodnou léčbou je tedy možné pouze zpomalit 

progresi onemocnění. Ve zpomalení progrese, ale také v oddálení nástupu sekundárních 

změn hraje kromě farmakologické léčby zásadní roli také fyzioterapie, jejíž možnosti jsou 

hlavní náplní mé bakalářské práce. Téma je dle mého názoru velice aktuální, a to hned 

z několika důvodu. Jedním z nich je vzrůstající tendence výskytu onemocnění v populaci, 

způsobená zvyšujícím se průměrným věkem. Dále například velice malá informovanost 

pacientů ze strany lékařů o možnostech a vlivu fyzioterapie na progresi onemocnění.  

Téma jsem si vybrala nejen z důvodu jeho aktuálnosti, ale také proto, že mám 

vlastní zkušenosti s onemocněním, neboť se vyskytlo v mé rodině, a to konkrétně u 

dědečka. Chtěla jsem tedy hlouběji proniknout do problematiky onemocnění a vytvořit 

komplexní fyzioterapeutický pohled, který by mohl dále sloužit jak ostatním odborníkům, 

tak pacientům a jejich rodinám. 

Forma zpracování práce je teoreticko-praktická a obsahuje tři hlavní části – 

teoretickou, speciální a praktickou. Teoretická část je zpracována formou rešerše, pro její 

vyhotovení jsem čerpala převážně z českých zdrojů. V této části jsem se v jednotlivých 

kapitolách věnovala etiologii, etiopatogenezi, klinickému obrazu, diagnostice a léčbě 

Parkinsonovy nemoci. Pro zhotovení speciální části byla naopak stěžejní zahraniční 

literatura, a to především Evropské směrnice fyzioterapeutické péče vydané v roce 2014, 

uvádějící standardy a moderní strategie využívané u pacientů s Parkinsonovou nemocí. 

V této části se tedy věnuji jak vyšetření, tak jednotlivým možnostem fyzioterapie. 

V současné době dochází v České republice po vzoru holandského projektu ParkinsonNet 

k implementaci těchto směrnic do praxe. 

 Praktická část je zpracována ve formě dvou kazuistik, které obsahují důkladné 

vstupní a výstupní kineziologické vyšetření včetně testů chůze (10 MWT, TUG test), 

individuálně navrženou terapii a výsledky. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit komplexní fyzioterapeutický pohled na 

Parkinsonovu nemoc, dokázat pozitivní vliv fyzioterapie na stav pacientů a ověřit 

teoretické znalosti v praktické části. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika onemocnění 
Parkinsonův (či hypertonicko-hypokinetický) syndrom je progresivní 

neurodegenerativní onemocnění způsobené postižením extrapyramidového systému. 

Podkladem onemocnění je léze nigrostriatálního dopaminergního přenosu či jiných 

struktur bazálních ganglií. Jedná se tedy o poruchu hybnosti, která je vyjádřena celou 

škálou motorických i non-motorických příznaků. Signifikantní trias příznaků je tvořena 

rigiditou, třesem a bradykinezí, ke kterým se přidávají prvky posturální nestability, 

poruchy stoje a chůze (Růžička et al., 2000). 

Nejčastější příčinou Parkinsonova syndromu je Parkinsonova nemoc, která se u 

pacientů vyskytuje zhruba v 80 % případů. U zbylých 20 % se jedná o jiné příčiny a to 

z 10 % o jiná degenerativní onemocnění a z 10 % o tzv. sekundární parkinsonské 

syndromy (Obr. 1). U každé z příčin jde však o lézi jiné části nigrostriatálního přenosu, 

což zásadně ovlivňuje možnost léčby, a tak i prognózu nemocného. U Parkinsonovy 

nemoci se jedná o lézi presynaptickou, v případě většiny jiných příčin PS naopak o lézi 

postsynaptickou (Lavičková, 2015). 

 
Obr. 1: Procentuální zastoupení jednotlivých příčin Parkinsonova syndromu 

2.2 Historie onemocnění 
Parkinsonova nemoc je pojmenována podle anglického lékaře Jamesona 

Parkinsona, který jako první v roce 1817 popsal onemocnění projevující se třesem, 

zpomalením hybnosti, poruchami stoje a chůze ve své knize An Essay on the Shaking 

Palsy. Lze však předpokládat, že se tato nemoc vyskytovala již dříve, avšak nebyla 

Parkinsonova	
nemoc
80	%

Jiné	
neurodegenerativní	

onemocnění
10	%

Sekundární	
parkinsonské	
syndromy

10	%
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popsána jako samostatná klinická jednotka. Popisy, které nápadně připomínají 

Parkinsonovu nemoc, se totiž vyskytují již cca 2500 let před naším letopočtem ve starých 

indických eposech – Ayurvedách, či například v popisech Leonarda da Vinciho z přelomu 

15. a 16. století (Růžička et al., 2000).  

Příznaky popsané Jamesem Parkinsonem byly později Charcotem a Gowersem 

doplněny o příznak rigidity a Parkinsonova nemoc byla akceptována jako samostatná 

klinická jednotka. S akceptací nemoci lékařskou obcí se také začali množit první pokusy 

o její léčbu. Ordenstein se Charcotem v roce 1867 použili úspěšně přípravek rostlinného 

původu – beladonu, který měl anticholinergní účinek. V roce 1913 byla u pacientů 

zemřelých na Parkinsonovu nemoc nalezena typická mikroskopická tělíska, která byla 

pojmenována podle jejich objevitele – Lewyho tělíska. Tretjakov v roce 1919 jako první 

objevil a popsal poškození substantia nigra u pacientů zemřelých na Parkinsonovu nemoc, 

což poprvé poukázalo na možnost propojení mezi PN a těmito jádry (Růžička et al., 2000).  

Velký přelom nastal v roce 1958, ve kterém Carlsson zjistil, že dopamin se 

vyskytuje ve velkém množství v bazálních gangliích. V roce 1960 na podkladě tohoto 

objevu prokázal Ehringer a Hornykiewicz, že Parkinsonova nemoc je způsobena 

deficitem dopaminu v substantia nigra. V návaznosti na to se Birkmayer a Barbeau v roce 

1961 pokusili využít L-DOPU k léčbě Parkinsonovy nemoci. Její použití ale bylo 

limitováno řadou periferních vedlejších účinků. V roce 1967 došlo společným 

používáním L-DOPY a inhibitoru enzymu dekarboxylázy k eliminaci většiny z těchto 

účinků.  V 60. letech se také prokázalo postižení psychických a kognitivních funkcí u 

osob trpících Parkinsonovou nemocí, což Jameson Parkinson původně ve svých pracích 

popíral (Růžička et al., 2000). 

Další zásadní objev nastal v roce 1983. Langston dlouhá leta zkoumal látku 

nazvanou MPTP neboli 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyrin, kterou se v roce 1976 

otrávila skupina narkomanů, u kterých se velice rychle vyvinuly příznaky totožné 

s příznaky Parkinsonovy nemoci a léčba stejnými léky byla u těchto osob účinná. Po 

dlouhém zkoumání se zjistilo, že tato látka vzniká při nesprávném zpracování heroinu a 

má toxický efekt na dopaminergní buňky. Tento velmi důležitý objev tak poukazuje na 

jednu z možných příčin nemoci (Růžička et al., 2000). 

Od 80. a 90. let se dále pokračuje ve zkoumání etiopatogeneze Parkinsonovy 

nemoci (oxidativní stres, železo atd.), ale také nových způsobů její léčby (Růžička et al., 

2000). 
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2.3 Epidemiologie onemocnění 
Parkinsonova nemoc je jedno z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění 

v České republice. ÚZIS uvádí, že v roce 2013 tímto onemocněním trpělo na 26 680 

nemocných. Statistické údaje jsou však vzájemně velmi variabilní, což je způsobeno 

absencí přesné evidence či registru. Onemocnění je však velice časté i ve světě. Průměrná 

světová prevalence činí 150–200 nemocných na 100 000 obyvatel (Rusina et al., 2014).  

Nejčastěji začíná u pacientů mezi 58. a 62. rokem života a jedná se tak o 

onemocnění staršího věku. Zhruba u 10 % pacientů se ale objeví již před 40. rokem života. 

Této skupině pacientů říkáme tzv. young onset. Přibližně v 10 % se naopak nemoc objeví 

až po 75. roce, pak se jedná o typ late onset (Růžička et al., 2000). Rozdílnost výskytu 

mezi pohlavími je minimální. Rusina et al. (2014) uvádí, že muži jsou oproti ženám 

postiženi častěji, a to v poměru 1,2:1. 

Parkinsonova nemoc je také jedna z hlavních příčin úmrtnosti na 

neurodegenerativní onemocnění. V roce 2015 na ni zemřelo 328 nemocných (ČSÚ, 

2016). Je však nutno zmínit, že po zavedení léčby L-DOPOU se mortalita pacientů 

trpících Parkinsonovou nemocí výrazně snížila. Před zavedením této léčby se uváděla 

zhruba 2,9x vyšší. Také doba přežití výrazně vzrostla. Dříve byla přibližně 8 let, nyní činí 

cca 13–14 let (Růžička et al., 2000). 

2.4 Extrapyramidový systém 
Extrapyramidový systém je systém jader zanořených do hloubi hemisfér. Je tvořen 

bazálními ganglii a jejich spoji, dále kmenovými jádry a ascendentními i descendentními 

drahami (Lavičková, 2015). Jeho hlavní funkcí je zajišťování základních hybných a 

posturálních mechanismů a pohybových automatismů, ale také regulace svalového tonu 

(Ambler, 2011). Pro správné pochopení řízení motoriky však nemůžeme funkci 

extrapyramidového systému radikálně vymezovat, neboť pro správné fungování volní a 

mimovolní motoriky je nutná dokonalá kooperace pyramidového a extrapyramidového 

systému a mozečku (Růžička et al., 2000). 

2.4.1 Bazální ganglia 

Bazální ganglia jsou rozsáhlé útvary šedé hmoty uložené do hemisfér koncového 

mozku (Obr. 2). Řadíme mezi ně nucleus caudatus, od něj laterálně uložený putamen a 

globus pallidus, dále pak nucleus subthalamicus, nucleus basalis Meynerti, nucleus 

accumbens a substantia nigra. Ta se dělí na pars reticularis a pars compacta. Právě v pars 
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compacta je dopaminergními neurony tvořen dopamin, který je následně transportován 

do bazálních ganglií. Jako vedlejší produkt této syntézy vzniká černý pigment 

neuromelanin, podle jehož zbarvení je pojmenována celá tato struktura. Na základě 

poškození těchto dopaminergních neuronů vzniká právě Parkinsonova nemoc. Nucleus 

caudatus a putamen společně tvoří corpus striatum. Globus pallidus a putamen zase někdy 

nazýváme nucleus lentiformis. K bazálním gangliím je však ještě nutné přiřadit struktury, 

které s nimi buď anatomicky či funkčně souvisí. Mezi ně patří nucleus ruber, nucleus 

pedunculopontinus, thalamus a amygdala (Lavičková, 2015; Čihák, 2016).  

 
Obr. 2: Uložení bazálních ganglií (Mysliveček a kol.,2009) 

2.4.1.1 Okruhy bazálních ganglií 

BG jsou zapojena do 5 okruhů – motorického, okulomotorického, 

dorsolaterálního, orbitofrontálního a okruhu předního cingulátového (Lavičková, 2015). 

Schéma obecného zapojení bazálních ganglií vidíme na Obr. 3.  

Okulomotorický okruh vychází z frontálního okohybného pole a řídí oční pohyby. 

Léze v tomto okruhu vede k poruchám volní fixace očních bulbů, ale také k nestabilitě 

pohledu. Dorsolaterální, orbitofrontální a přední cingulátový okruh zajišťují regulaci 

kognitivních funkcí a psychiky. Někdy jsou tyto tři okruhy také nahrazovány pouze 

dvěma okruhy – asociačním a limbickým. Při lézi těchto třech okruhů dochází ke změnám 
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osobnosti, poruchám chování a dysfunkci afektivních a kognitivních funkcí (Lavičková, 

2015; Mysliveček a kol., 2009). 

Jak již bylo řečeno, BG jsou také zapojena do okruhu motorického. Ten začíná 

v sekundární motorické oblasti kůry a zahrnuje striatum, pallidum a thalamus. Thalamus 

pak prostřednictvím svých jader ovlivňuje primární motorickou oblast kůry, ze které 

vychází finální podnět pro realizaci pohybu. V řízení hybnosti je jejich hlavní funkcí 

výběr vhodných a inhibice nevhodných pohybových vzorců. Striatum se dále účastní 

celkových pohybů a pallidum reguluje svalový tonus. Fyziologické i patologické funkce 

BG jsou popsány níže (Lavičková, 2015; Jedlička et al., 2005; Mysliveček a kol., 2009). 

 
Obr. 3: Obecné schéma zapojení bazálních ganglií 

2.4.1.2 Fyziologická funkce bazálních ganglií 

Systém bazálních ganglií je uspořádán do několika paralelních okruhů, které 

propojují somatotopicky i funkčně odpovídající okrsky mozkové kůry, striata, pallida, 

thalamu a zpětně mozkové kůry. Tento okruh probíhá ve 2 drahách, kterými převádí 

aktivity ze striata do thalamu a na thalamokortikální neurony – přímé a nepřímé (Jedlička 

et al., 2005; Trojan et al., 2005).  

Přímá dráha probíhá v modelu kůra – striatum – globus pallidus internus – 

thalamus – kůra. Excitační vliv přímé dráhy má za následek facilitaci pohybové aktivity. 

Nepřímá dráha pak probíhá v modelu kůra – striatum – globus pallidus externus – nucleus 

subthalamicus – thalamus – kůra. Její aktivací naopak dochází k inhibici, tedy poklesu 

pohybové aktivity. Rovnováha mezi těmito drahami je absolutně nezbytná pro správnou 

činnost systému. Obě dráhy jsou pod regulačním vlivem dopaminu, který má na striatové 

KORTEX

STRIATUM

PALLIDUM

THALAMUS
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neurony přímé dráhy vliv excitační (D1 receptory), na dráhu nepřímou naopak vliv 

inhibiční (D2 receptory) (Jedlička et al., 2005; Trojan et al., 2005). 

Vstupní jednotkou bazálních ganglií v těchto okruzích je striatum, přijímající 

převážně excitační glutamátergní aference z mozkové kůry. V případě přímé dráhy je ze 

středních ostnitých neuronů putamen tlumen GABAergní drahou globus pallidus 

internus, který sám tlumí thalamus. Potřebnou aktivaci mozkové kůry pak zajistí excitační 

talamokortikální projekce. V nepřímé dráze dochází z neuronů putamen také ke 

GABAergnímu tlumivému efektu, avšak na globus pallidus externus, který sám 

GABAergně tlumí nucleus subthalamicus. Nucleus subthalamicus působí glutámatergní 

drahou excitačně na globus pallidus internus. Ten je tak pod dvojím vlivem striatálních 

drah. Globus pallidus internus má pak stejně jako v případě přímé dráhy inhibiční vliv na 

thalamus, který pak excitační talamokortikální projekcí zajistí dostatečnou aktivaci kůry. 

(Růžička et al., 2000; Jedlička et al., 2005; Lavičková, 2015). Model fyziologické funkce 

BG vidíme na Obr. 4. 

 

Obr. 4: Model fyziologické funkce bazálních ganglií 
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2.4.1.3 Patologická funkce bazálních ganglií 

Jak již bylo řečeno, dopamin zajišťuje vzájemnou souhru přímé a nepřímé dráhy, 

a to tak, že na přímou dráhu má vliv excitační, zatímco na dráhu nepřímou vliv inhibiční. 

Následkem nedostatečné syntézy dopaminu tak dojde k dyskoordinaci obou drah a dráha 

nepřímá se stane hyperaktivní. Striatum tedy bude extrémně GABAergně inhibovat 

globus pallidus externus, který tak bude mít snížený inhibiční účinek na nucleus 

subthalamicus. Jelikož ale bude tlumen méně, než by měl být, bude zvýšeně 

glutámatergně excitovat funkci globus pallidus internus, která je inhibiční. 

Prostřednictvím GABAergní inhibice z globus pallidus internus tak dojde ke snížení 

excitační schopnosti thalamu na mozkovou kůru. Výsledkem je tedy hypokineze a 

celkový útlum pohybového aparátu (Trojan et al., 2005; Lavičková, 2015). Model 

patologické funkce bazálních ganglií můžeme vidět na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Model patologické funkce bazálních ganglií 
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2.5 Etiopatogeneze onemocnění 
Parkinsonova nemoc je způsobena úbytkem neuronů v pars compacta substantiae 

nigrae, což zapříčiní následné snížení syntézy dopaminu v této oblasti. U pacientů s touto 

nemocí však také dochází ke změnám jiných transmiterů (např. GABA, serotonin, 

noradrenalin), které se v pozdějších stádiích onemocnění podílí na vzniku některých 

příznaků. Nedostatečná tvorba dopaminu způsobí dysregulaci striata, které však není 

závažněji poškozeno. Jedná se tak o lézi presynaptickou. Z jakého důvodu dochází 

k zániku dopaminergních neuronů, však stále není známo (Růžička et al., 2000).  

2.5.1 Teorie vzniku 

V současné době není etiologie Parkinsonovy nemoci stále známa, nicméně 

existují 4 základní teorie jejího vzniku. Nelze je však od sebe striktně oddělovat. Mnoho 

vědců totiž věří, že Parkinsonova nemoc je způsobena kombinací jednoho či více těchto 

faktorů. 

2.5.1.1 Endotoxinová teorie 

 Za normálních podmínek se ve všech částech mozku vytvářejí potenciálně 

škodlivé látky – toxiny. Mozek má však vyvinuté detoxikační mechanismy, díky kterým 

se dokáže jejich škodlivým vlivům účinně bránit. Pokud ale dojde k tomu, že se toxiny v 

mozku vytvářejí v nadměrném množství nebo jsou detoxikační mechanismy méněcenné, 

dojde k endotoxinovému poškození (Růžička et al., 2000). 

Tato hypotéza uvažuje možné endotoxinové poškození v oblasti nigrostriatálního 

komplexu. Hlavním zdrojem endotoxinů v této oblasti jsou volné radikály kyslíku, 

vznikající především při procesu oxidativní deaminace, tedy při degradaci dopaminu 

(Růžička et al., 2000). 

 U pacientů s Parkinsonovou nemocí se v nigrostriatální oblasti vyskytuje 

nadměrné množství volných radikálů a vzniká tak oxidativní stres, který zapříčiňuje 

buněčnou smrt. Důležitou roli v tvorbě oxidativního stresu má například reaktivní železo 

Fe2+, které se u pacientů s Parkinsonovou nemocí kumuluje právě v neuromelaninu 

v substantia nigra (Růžička et al., 2000). 

2.5.1.2 Exotoxinová teorie 

V této hypotéze hraje velmi důležitou roli látka 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6- 

-tetrahydropiridin neboli MPTP. Tato látka nemá vlastní toxický účinek, prochází ale ve 
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formě protoxinu přes hematoencefalickou bariéru a proniká do gliových buněk. Tam se 

pomocí enzymu MAO-B přemění na nestabilní meziprodukt MPDP+ a z něho na vlastní 

toxickou látku MPP+. Ta způsobí defekt dýchacího řetězce, který způsobí neuronální 

smrt. Dochází tedy k selektivnímu poškození dopaminergních neuronů (Růžička et al., 

2000). 

Látka MPTP se v minimálním množství objevuje v mnoha průmyslových 

zplodinách, ale také v některých pesticidech a herbicidech. Uvažuje se tedy, že u 

predisponovaných jedinců se vyskytuje větší vnímavost k MPTP či podobným toxinům, 

které mohou způsobit Parkinsonovu nemoc (Růžička et al., 2000). 

2.5.1.3 Teorie genetické poruchy 

Otázka genetického přenosu Parkinsonovy nemoci není stále zcela objasněna. U 

osob, které onemocněly Parkinsonovou nemocí po 40. roku života, nebyla dědičnost této 

nemoci prokázána, jedná se u nich tedy spíše o sporadický výskyt nemoci. Naopak je 

tomu u osob, které trpí tzv. juvenilní formou onemocnění, nemoc jim tedy byla 

diagnostikována před 21. rokem života. Zhruba 5 % takovýchto pacientů udává alespoň 

jeden či více případů stejného postižení v rodině. Při bližším genetickém zkoumání se u 

takovýchto rodin vyskytly určité mutace. Jednou z nich byla mutace na dlouhém raménku 

chromozomu 4, kódující aberantní bílkovinu, tzv. alfa-synuklein, která je také nedílnou 

součástí Lewyho tělísek, které jsou jedním z nejdůležitějších histopatologických nálezů 

u Parkinsonovy nemoci. Další pak například mutace na 6. chromozomu, který kóduje  

tzv. parkin gen, či mutace na 2. nebo 14. chromozomu. 

Předpokládá se, že určitá genetická predispozice pro toto onemocnění se projeví 

u těch osob, které v průběhu života přijdou do kontaktu s dalším rizikovým faktorem, 

např. geneticky podmíněná nedostatečnost detoxikačních mechanismů a následný kontakt 

s velkým množstvím toxinů (Růžička et al., 2000). 

2.5.1.4 Teorie apoptózy 

Apoptóza je naprogramovaná buněčná smrt, která probíhá velmi rychle a je 

aktivně spouštěna apoptotickými genetickými mechanismy. Apoptotickou kaskádu, při 

které dochází ke kolapsu metabolických procesů a buněčných struktur a která končí až 

buněčnou smrtí, iniciují tzv. geny smrti, které jsou aktivovány neznámým dějem. 
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Je prokázáno, že u Parkinsonovy nemoci dochází v některých buňkách pars 

compacta substantia nigrae k apoptotickým změnám. Apoptóza je proto ve spojitosti 

s tímto onemocněním nadále zkoumána (Růžička et al., 2000). 

2.6 Parkinsonské syndromy 
Parkinsonův syndrom má 3 hlavní příčiny. Nejčastější je sice Parkinsonova nemoc 

(80 %), PS ale může být také způsoben jinými neurodegenerativními onemocněními 

(10 %) nebo se může jednat o tzv. sekundární parkinsonské syndromy (10 %). 

2.6.1 Jiná neurodegenerativní onemocnění  

2.6.1.1 Multisystémová atrofie (MSA) 

MSA je degenerativní onemocnění projevující se několika syndromy, jako jsou 

striatonigrální degenerace, olivopontocereberální atrofie a idiopatická ortostatická 

hypotenze. Toto onemocnění je charakterizováno neuronální ztrátou a následnou gliózou 

částí CNS, včetně bazálních ganglií. Je pro něj také typické postižení Onufova jádra a 

z něj vyplývající porucha sfinkterů. Příznaky jsou přítomny dle postižení jednotlivých 

systémů, a to systému extrapyramidového, cereberálního, pyramidového a autonomního. 

Dle převažujících složek se ještě dělí na typ MSA-P, u kterého převažuje 

extrapyramidová symptomatika, a typ MSA-C, u kterého naopak převládá symptomatika 

cerebelární a pyramidová. U obou typů se pak vyskytuje autonomní dysfunkce (Rusina 

et al., 2014; Růžička et al., 2000). 

Průběh MSA je daleko rychlejší než u Parkinsonovy nemoci a má stoprocentní 

smrtnost. Délka přežití je zhruba 5–7 let, což je také zapříčiněno tím, že na tuto nemoc 

doposud neexistuje žádný lék (Růžička et al., 2000). 

2.6.1.2 Progresivní supranukleární paralýza (PSP) 

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které vzniká na podkladě předčasného 

zániků neuronů. Charakteristickým nálezem u PSP jsou tzv. neurofibrilární klubka, která 

jsou pravděpodobně vytvářena z tzv. tau proteinů, tedy abnormálních bílkovinných 

formací nacházejících se také v bazálních gangliích (Růžička et al., 2000; Ressner, 2012).  

Příznaky parkinsonského syndromu jsou charakteristicky vyjádřeny. Jedná se 

hlavně o rigiditu s převahou na axiálním svalstvu, bradykinezi a posturální nestabilitu 

s častými pády, naopak třes se prakticky nevyskytuje. K těmto příznakům se navíc 
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přidávají okohybné poruchy, z nichž nejtypičtější je supranukleární porucha pohledu 

dolů, dále kognitivní poruchy a dysartrie (Růžička et al., 2000). 

V současné době bohužel na toto onemocnění neexistuje žádný lék, využívá se tak 

pouze velmi málo účinná paliativní léčba (Růžička et al., 2000). 

2.6.1.3 Parkinsonský syndrom v rámci Alzheimerovy nemoci 

Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění charakterizované hlavně 

progredující demencí. Dochází k difuzní mozkové atrofii, která postihuje převážně kůru 

frontálních, temporálních a parietálních laloků. V mozcích nemocných se objevuje 

neuronální úbytek a také velké množství senilních plak, které jsou tvořeny ukládáním  

b-amyloidu (Růžička et al., 2000).  

Parkinsonský syndrom se v rámci Alzheimerovy nemoci může vyskytovat ve 

dvou variantách. První variantou je tzv. Lewy body variant, což je varianta Alzheimerovy 

nemoci, při které se v různých mozkových strukturách vyskytují Lewyho tělíska. Tato 

varianta onemocnění má oproti normální Alzheimerově nemoci rychlejší progresi a 

zřetelnější parkinsonskou symptomatiku. Druhou variantou je parkinsonská manifestace 

onemocnění. Choroba v tomto případě může začít jako parkinsonský syndrom s počáteční 

mírnou demencí. Pacienti dokonce velice dobře reagují na léčbu L-DOPOU, což může 

vést ke špatně zvolené diagnóze – Parkinsonově nemoci a tím i k léčbě. Později se ale 

začnou přidávat typické patologické procesy pro Alzheimerovu nemoc, společně se 

změnou symptomatiky, což většinou vede k přehodnocení diagnózy (Růžička et al., 

2000). 

2.6.2 Sekundární parkinsonské syndromy 

2.6.2.1 Polékový parkinsonský syndrom 

Parkinsonský syndrom může být také vyvolán některými léčivy, a to zejména  

tzv. typickými neuroleptiky ze skupiny fenothiazinů, butyrofenonů a benzamidů, které se 

běžně využívají k léčbě psychóz. Jedná se například o haloperidol či chlorpromazin. 

Součástí účinku těchto léčiv je také blokáda postsynaptických receptorů ve striatu, čímž 

se manifestují příznaky Parkinsonova syndromu. Jedná se tedy o postsynaptickou lézi 

nigrostriatálního přenosu. Riziko výskytu takto navozeného Parkinsonského syndromu 

stoupá s věkem a častěji postihuje ženy. Zajímavé je, že u 90 % všech případů se objeví 

do 90. dne podávání neuroleptik, avšak po jeho vysazení se stav pacienta většinou upraví 
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do několika týdnů. Při takto navozeném Parkinsonském syndromu jsou dominantními 

příznaky rigidita a akineze (Růžička et al., 2000). 

2.6.2.2 Toxický parkinsonský syndrom 

Parkinsonský syndrom také mohou způsobovat toxiny, a to jak endogenní, tak 

exogenní.  

2.6.2.2.1 Exogenní toxický parkinsonský syndrom 

Toxiny působící exogenně jsou například oxid uhelnatý, siroruhlík, kyanid, 

metanol či rtuť. Nejčastěji však exogenní toxický parkinsonský syndrom vzniká 

dlouhodobou expozicí manganového prachu, kdy se první příznaky začínají projevovat 

zhruba po 1–2 letech expozice. V počátečních stádiích dochází typicky k pozvolnému 

rozvoji bradykineze a rigidity, ke kterým se přidávají psychické změny, jako jsou 

například agresivita či halucinace. Později se navíc přidávají výrazné poruchy chůze 

s pády a dysartrie (Růžička et al., 2000). 

2.6.2.2.2 Endogenní toxický parkinsonský syndrom 

Tento typ Parkinsonova syndromu se může vyskytnout v rámci Wilsonovy či 

Fahrovy choroby. Wilsonova choroba vzniká na podkladě mutace 13. chromozomu, která 

způsobí poruchu vylučování mědi. Měď se tedy začne nadměrně ukládat v různých 

tkáních, a to například v játrech, rohovce či bazálních gangliích, kde způsobí lézi 

putamen. V rámci parkinsonského syndromu jsou nejčastějšími příznaky pomalý 

nepravidelný třes, rigidita a bradykineze (Růžička et al., 2000). 

Fahrova choroba je charakterizovaná poruchou metabolismu vápníku, na jejímž 

podkladě dochází ke kalcifikacím v mozku, a to především v oblasti bazálních ganglií. 

Projevy parkinsonského syndromu se však v rámci této nemoci vyskytují jen u malého 

procenta pacientů (Růžička et al., 2000). 

2.6.2.3 Posttraumatický parkinsonský syndrom 

Tento syndrom, dříve nazývaný jako dementia pugilistica, se vyskytoval 

především u bývalých boxerů. Například slavný boxer Muhammad Ali také významně 

přispěl k jeho popularizaci, protože jím sám trpěl. V mozkové tkáni boxerů se následky 

úderů do hlavy velmi často vyskytovala mnohočetná traumata. U těch jedinců, kteří byli 

postiženi tímto syndromem, se navíc vyskytovala četná glióza, atrofie mozku i mozečku, 

ale také degenerace substantia nigra. Parkinsonské příznaky jsou typicky vyjádřeny 

(Růžička et al., 2000). 
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2.6.2.4 Další 

Kromě výše zmíněných spadá do této skupiny ještě vaskulární parkinsonský 

syndrom způsobený arteriosklerotickým postižením mozkových cév, dále 

postencefalický parkinsonský syndrom, parkinsonský syndrom v rámci normotenzního 

hydrocefalu či u Creutzfeldovy-Jakobovy choroby, způsobené prionovým poškozením 

(Růžička et al., 2000). 

2.7 Klinický obraz 
V prvních stádiích onemocnění jsou klinické obtíže pacientů nespecifické. Často 

si stěžují na bolesti ramen a zad, poruchy spánku, obstipaci, zhoršení hybnosti, změnu 

řečového projevu či deprese. V této fázi dochází velmi často ke špatnému určení 

diagnózy, avšak již tyto nespecifické projevy jsou prvními známkami nastupujících 

typických příznaků. Ty se ale plně projeví až za několik měsíců či let (Růžička et al., 

2000). 

Klinický obraz Parkinsonovy nemoci je velice pestrý. Skládá se z celé škály 

motorických a non-motorických příznaků. Jejich výskyt a intenzita jsou samozřejmě dány 

nejen progresí onemocnění, ale také reakcí na léčbu, jsou tedy individuální.  

2.7.1 Motorické příznaky 

Základní trias motorických příznaků tvoří rigidita, bradykineze (hypokineze, 

akineze) a tremor. Dále mezi ně patří prvky posturální instability, poruchy chůze a mnoho 

dalších. Typický obraz pacienta s Parkinsonovou nemocí vidíme na Obr. 6. 

2.7.1.1 Rigidita 

Rigidita je typ svalového hypertonu, který má plastický charakter a je přítomen 

jak během aktivního, tak i během pasivního pohybu v celém jeho rozsahu. Projevovat se 

může již od počátku onemocnění. Postihuje jak flexorové, tak extenzorové svalstvo. Na 

svalstvu flexorovém je však porucha výraznější, což také způsobuje typické flekční držení 

trupu, šíje a končetin. Stejně jako třes se rigidita manifestuje asymetricky. Její intenzita 

také může být výraznější v důsledku zvýšené fyzické únavy či stresu, naopak při spánku 

může prakticky vymizet (Růžička et al., 2000). 

Pro rigiditu je typický tzv. fenomén ozubeného kola, který se projevuje hmatnými 

svalovými náskoky a zárazy v průběhu pasivního pohybu. Nejlépe je můžeme detekovat 

při pasivní flexi či extenzi zápěstí, loketního nebo hlezenního kloubu a jsou způsobeny 

zvýšenými elementárními posturálními reflexy. V případě, že rigidita není příliš výrazná, 
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můžeme ji akcentovat tzv. Fromentovým manévrem. Vyzveme tedy pacienta, aby 

pohyboval druhostrannou končetinou, např. „šroubování žárovky“ (Roth, Havránková, 

2008; Růžička et al., 2000; Kolář et al., 2009). 

2.7.1.2 Tremor  

„Třes (tremor) je mimovolní rytmický oscilační pohyb části těla.“ (Kolář, 2009)  

Tremor je jedním z velice charakteristických příznaků, který je s Parkinsonovým 

syndromem velice často spojován jak odborníky, tak laickou veřejností. Je však důležité 

říci, že u mnoha pacientů se třes nemusí vůbec manifestovat. Stejně tak je nutné zmínit, 

že ne každý třes je třesem parkinsonským, tremor se totiž může vyskytovat i u celé řady 

jiných onemocnění, a to například jako třes esenciální, cerebrální nebo jako třes u 

Wilsonovy nemoci.  

Parkinsonský třes má tedy určitá specifika. Jedná se o klidový třes s relativně 

pomalou frekvencí (4–6 Hz). Patrný je převážně v klidovém stavu, tedy ve chvíli, kdy 

jsou končetiny relaxovány stabilní polohou, např. ruce položené na klíně či na opěrce. 

Zvýrazňuje se při stresu či mentálním úsilí, naopak volním pohybem postižené končetiny 

dojde obvykle k jeho útlumu, ve spánku prakticky vymizí (Jedlička et al., 2005; Růžička 

et al., 2000). 

V počátku onemocnění se třes projevuje asymetricky. Typický je také jeho 

počáteční výskyt na distálním konci končetiny, a to převážně na prstech ruky. Zde 

můžeme sledovat charakteristický příznak tzv. „počítání peněz“, což je vlastně flekčně 

addukční pohyb palce vůči ostatním prstům. Až s postupnou progresí onemocnění se třes 

začne posouvat proximálněji a až poté přechází i na druhostrannou končetinu (Růžička et 

al., 2000). 

2.7.1.3 Hypokineze, bradykineze, akineze 

Hypokineze je zmenšení rozsahu pohybu, bradykineze pohybové zpomalení a 

akineze pak neschopnost iniciace pohybu. Všechny tři symptomy se stejně jako tremor 

manifestují asymetricky a zpočátku onemocnění také s maximem na akrech končetin. 

Pacienty bývají vnímány jako zdroj největších obtíží, a to proto, že právě kvůli 

těmto symptomům dochází k výraznému ovlivnění ADL. Pacient se tak s progresí 

onemocnění stává více a více nesoběstačný. Dochází například ke zpomalení jemné 

motoriky ruky, která se stává „nevýkonnou až nefunkční“, ke změnám písma, ale i 

k postižení chůze. Ta se zpomaluje, kroky jsou šouravé a zejména jejich iniciace činí 
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pacientům velké obtíže. Akineze také může zapříčinit tzv. freezing, tedy náhlou 

neschopnost zahájit chůzi či v ní pokračovat. Pacienti také nejsou schopni vykonávat více 

pohybů najednou, např. napít se při chůzi (Růžička et al., 2000). 

Níže jsou popsány další symptomy, vycházející z hypokineze, bradykineze a 

akineze. Některé další budou popsány v kapitole 2.7.1.4. 

2.7.1.3.1 Mikrografie 

Mikrografie je zmenšení písma, které je způsobeno zejména hypokinezí, ale také 

bradykinezí a akinezí. V průběhu řádku se písmo zmenšuje natolik, že na jeho konci již 

prakticky není čitelné. Pacientům také celý písemný projev trvá výrazně delší dobu 

(Růžička et al., 2000). 

2.7.1.3.2 Hypomimie 

Hypomimie je snížení rozsahu pohybu mimického svalstva, které se projevuje 

oploštěním mimiky. Výraz obličeje se tedy ve vztahu na aktuální emoci stává otupělý a 

méně zřetelný, oproti prožitku se ale také projevuje se značným opožděním. Důsledkem 

progrese onemocnění může vzniknout až tzv. maskovitý obličej, na kterém není zřetelný 

žádný projev emoce (Růžička et al., 2000).  

2.7.1.3.3 Porucha řeči 

Řeč pacienta s Parkinsonovou nemocí může být porušena již od prvních stádií 

nemoci. Jako první se objevuje dysprosodie neboli postižení melodičnosti a expresivity 

řeči, společně s hypotonií, při které je řeč nedostatečně hlasitá. Typická je hypokinetická 

dysartrie, při které je řeč tichá, setřelá, monotónní a s velice špatnou artikulací. Dále se 

může vyskytovat koktání či tachyfémie neboli mumlání, ale také zárazy řeči 

s opakováním posledních slabik či slov (palilálie). Srozumitelnost řeči je tedy značně 

ovlivněna, což může vést k problémům v komunikaci (Růžička et al., 2000). 

2.7.1.4 Posturální instabilita a poruchy chůze 

Pro Parkinsonovu nemoc je typické flekční držení trupu, které může přerůst až 

v tzv. camptocormii, při které je flexe trupu v Th-LS oblasti větší než 45°. Později se 

může přidat i flekční držení končetin. Flekční držení trupu však není jedinou posturální 

poruchou, která se u těchto pacientů může vyskytnout. Objevují se také skoliózy 

způsobené zřejmě asymetrickou rigiditou axiálního svalstva, dále tzv. Pisa syndrom, což 

je výrazná lateroflexe trupu, či antecollis neboli anteflexe hlavy a šíje (Lavičková, 2015; 

Růžička et al., 2000). 



Fyzioterapie u pacientů 
s Parkinsonovým syndromem Dominika Dvořáčková 
 

- 28 - 

Je důležité říci, že všechny prvky posturální instability a poruchy chůze způsobují 

u pacientů významný pocit nerovnováhy a vyvolávají obavy z pádů, což může vést ke 

ztrátě soběstačnosti a dalším komplikacím. Jsou tedy společně s hypokinezí, bradykinezí 

a akinezí vnímány jako zdroj největších funkčních omezení pacienta.  

Chůze parkinsonika je pomalá, kroky jsou šouravé, krátké a nohy se obtížně 

odlepují od podložky. Objevují se také hesitace, při kterých je postižena iniciace pohybu, 

a pacient tak není schopen vykročit. Dochází ke ztrátě synkinezí horních končetin při 

chůzi, což také významně ovlivňuje rotabilitu trupu. Otočky jsou pomalé a nejisté, často 

se ztrátou rovnováhy. Epizoda nechtěného zrychlení kroku se nazývá festinace. Pacienti 

také někdy uvádějí, že v klidu či při chůzi mají pocit tahu dopředu či dozadu, který 

zapříčiní výkyv těžiště těla a může dojít až ke ztrátě rovnováhy. Tento jev se nazývá 

pulse. Další typickou posturální instabilitou je freezing, což je náhlý záraz pohybu 

s neschopností vykročit. Objevuje se velmi často před překážkou v trase pohybu, ve 

zúženém prostoru či při změně směru. Může se projevit přerušením pohybu, zárazem a 

neschopností pokračovat v chůzi či přešlapováním a cupitáním na místě (Puršová, 2011; 

Růžička et al., 2000). 

 
Obr. 6: Typický obraz pacienta s Parkinsonovou nemocí (Topčlánky, 2010) 
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2.7.2 Non-motorické příznaky 

Kromě motorických příznaků se u pacientů s Parkinsonovou nemocí vyskytuje 

také celá řada příznaků non-motorických. Do těchto příznaků řadíme symptomy 

vegetativní, senzorické, psychiatrické a další.  

Jeden z nejčastějších vegetativních příznaků Parkinsonovy nemoci je obstipace, 

která se vyskytuje až u 75 % pacientů. Zhruba u poloviny pacientů se také vyskytují 

poruchy močení. Může se jednat o noční probouzení z důvodu potřeby močit (nykturie), 

časté nucení na moč, při kterém dojde k vymočení pouze malého objemu (polakisurie) či 

imperativní močení a inkontinence, což jsou příznaky způsobené hypereflexií musculus 

detrusor (Postuma, 2012). 

Časté jsou také lehké poruchy polykání, nadměrná tvorba slin (sialorrhea), 

zvýšený mazotok (seborrhea), či zvýšené pocení (hyperhidrosis). Dále se vyskytují 

respirační poruchy, poruchy termoregulace nebo ortostatická hypotenze. Až u poloviny 

pacientů je také přítomna sexuální dysfunkce, a to zejména dysfunkce erektilní. (Postuma, 

2012). 

Velkou kapitolu v rámci vegetativních non-motorických příznaků tvoří poruchy 

spánku. Zhruba 60–80 % pacientů má problém s nespavostí, a to buď s usínáním nebo 

neschopností spánek udržet. Naopak zhruba polovina pacientů trpí nadměrnou spavostí, 

a to i v průběhu dne. Dále se vyskytuje tzv. syndrom neklidných nohou nebo poruchy 

chování v REM fázi spánku, kdy pacienti ze spánku mluví, křičí nebo se procházejí 

(Postuma, 2012). 

Ze senzorických poruch se velice často vyskytuje olfaktoriální dysfunkce, při 

které dojde ke zvýšení čichového prahu a ke snížené schopnosti rozlišit jednotlivé čichové 

podněty. Dále také dochází k poruchám zraku a barvocitu (Lavičková, 2015). 

Více než polovina pacientů také uvádí různé bolesti. Jedná se především o 

ztuhlosti, křeče, či svalové bolesti, které jsou obecně pacienty s Parkinsonovou nemocí 

vnímány daleko více, protože mají snížený práh bolesti (Postuma, 2012). 

Poslední velkou skupinou non-motorických příznaků u Parkinsonovy nemoci jsou 

příznaky psychiatrické. U více než 70 % pacientů se objevuje kognitivní deficit, který se 

může projevit i ve formě demence. Ta ale bývá přítomna až v pozdějších stádiích 

onemocnění a projevuje se především bradyfrenií, tedy zpomalením myšlení, poruchou 

paměti a poruchou pozornosti. Dále se z psychiatrických symptomů vyskytují různé 

druhy halucinací, deprese, ale také apatie či anxieta (Postuma, 2012). 
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2.8 Diagnostika 
Základem diagnostiky u Parkinsonovy nemoci je cílená anamnéza a klinické 

neurologické vyšetření, které se zaměřují na přítomnost typických parkinsonských 

příznaků, a to jak motorických, tak non-motorických. Pokud se u pacienta vyskytují 

alespoň 2 ze 3 typických motorických příznaků (bradykineze, rigidita, třes), je 

pravděpodobnost Parkinsonovy nemoci 77 %. Pokud jsou ale přítomny všechny tři, 

pravděpodobnost je dokonce až 88 %. Podpůrným anamnestických znakem je také 

typický jednostranný začátek příznaků či jejich asymetrie. Příznaky parkinsonského 

syndromu mohou ale vznikat i při jiných onemocněních. Je tedy nutné vyhledávat i další 

rysy, které by diagnózu Parkinsonovy nemoci potvrdily, nebo ji naopak zpochybnily či 

dokonce vyloučily. Všechna tato výše uvedená diagnostická kritéria jsou zahrnuta 

v souboru kritérií Parkinsonovy nemoci podle UK Parkinson’s Disease Society Brain 

Bank (Kolář et al., 2009; Rektor a kol., 2003; Růžička et al., 2000). 

Používají se ale i další diagnostické metody, jako jsou testy reaktivity na 

dopaminergní podnět, laboratorní testy či zobrazovací metody. 

Definitivní diagnóza Parkinsonovy nemoci je však potvrzena až pitevním 

nálezem, který prokáže zánik dopaminergních neuronů v oblasti substantia nigra. 

Typickým nálezem jsou také Lewyho tělíska (Růžička et al., 2000). 

2.8.1 Anamnéza 

Důležitým údajem, na který se pacientů ptáme, je první projev onemocnění. Může 

se totiž jednat jak o jeden z typických motorických příznaků, tak o příznak 

necharakteristický (např. bolesti ramene, zácpa atd.). Zjišťujeme přítomnost 

motorických, ale i non-motorických příznaků. Dále se ptáme na prodělaná onemocnění, 

a to především na ta, která by mohla způsobovat příznaky parkinsonského syndromu. 

Zjišťujeme ale i další možné příčiny PS. Ptáme se, zda pacient neužíval neuroleptika, 

nepřišel do kontaktu s toxickými látkami, jako jsou mangan, sirouhlík aj. Dále zjišťujeme 

rodinnou anamnézu. V případě vícečetného výskytu podobných poruch by mohla být 

diagnóza Parkinsonovy nemoci přinejmenším zpochybněna (Růžička et al., 2000). 

2.8.2 Reakce na dopaminergní podnět 

Parkinsonova nemoc je způsobena zánikem neuronů v pars compacta substantiae 

nigrae, způsobující následný nedostatek dopaminu. Oproti ostatním příčinám 

parkinsonského syndromu se jedná o lézi presyntaptickou. V případě jiných příčin PS 
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jsou ale postiženy neurony, které nesou na svém povrchu dopaminové receptory, a jde 

tak o lézi postsynaptickou (Lavičková, 2015). 

Pacientova odpověď na dopaminergní podnět je tedy velice zásadní pro určení 

správné diagnózy. U pacienta s Parkinsonovou nemocí by mělo dojít k výraznému 

zlepšení stavu a potlačení motorických příznaků. Naopak pokud nedojde k žádné reakci 

či zlepšení stavu, parkinsonský syndrom bude mít zřejmě jinou příčinu (Růžička et al., 

2000). 

Využíváme 2 základní testy a to L-DOPA test a Apomorfinový test. Při L-DOPA 

testu je pacientovi L-DOPA podána ve formě tablety. Pokud dojde ke zlepšení 

motorického skóre alespoň o 30 %, výsledek je pozitivní. Při Apomorfinovém testu se 

využívá Apomorfin, který má přímý účinek na receptory D1 a D2 a je podán subkutánně. 

Vhodný tedy může být například u pacientů, u kterých je efekt L-DOPY zkreslen 

poruchou vstřebávání. Jeho pozitivita má stejná kritéria jako v případě L-DOPA testu 

(Bareš, 2001; Růžička et al., 2000). 

2.8.3 Další metody 

Dalšími použitelnými metodami jsou různé laboratorní testy a zobrazovací 

metody. Využívají se zejména při podezření na jiné onemocnění způsobující projevy 

parkinsonského syndromu. Z laboratorních testů se používá například vyšetření 

metabolismu mědi pro vyloučení Wilsonovy nemoci, metabolismu vápníku či další 

biochemická a hematologická vyšetření. Někdy se také provádějí genetická vyšetření pro 

vyloučení Huntingtonovy či Wilsonovy nemoci (Bareš, 2001; Růžička et al., 2000). 

Ze zobrazovacích metod se používá zejména MRI a CT, někdy také PET či 

SPECT. Doporučováno je ale také vyšetření neurofyziologické, zahrnující například EEG 

či vyšetření multimodálních evokovaných potenciálů pro vyloučení postižení jiných 

nervových systémů (Bareš, 2001). 

2.9 Léčba 
V současné době sice stále neexistuje účinný lék, který by dokázal Parkinsonovu 

nemoc zastavit či vyléčit, avšak její příznaky se daří účinně potlačovat. Zásadní vliv na 

to měl v 60. letech 20. století objev L-DOPY, který zajistil pacientům delší přežití, 

zvýšení kvality života a kompenzaci hybnosti.  

Důležité je říci, že léčba Parkinsonovy nemoci nespočívá pouze v léčbě 

farmakologické. Stejně významná je také léčba nefarmakologická, zahrnující léčbu 
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fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou a v neposlední řadě také psychoterapii a sociální 

podporu nemocných (Kolář et al., 2009).  

2.9.1 Farmakologická léčba 

Hlavním jádrem farmakoterapie je léčba symptomatická, tedy taková, které 

potlačuje příznaky onemocnění. Zahrnuje léčbu substituční, kompenzační a adjuvantní. 

2.9.1.1 L-DOPA 

Od svého objevu je L-DOPA v léčbě Parkinsonovy nemoci hlavním 

symptomatickým lékem. Nedostatek dopaminu v mozku totiž není možné kompenzovat 

jeho přímým podáváním, protože dopamin neprochází přes hematoencefalickou bariéru. 

Využívána je tedy L-DOPA (L-3,4-dihydroxyfenylalanin) – dopaminový prekurzor, 

který do mozku proniká velice dobře. Ta se následně působením DOPA- 

-dekarboxylázy přemění na dopamin, který je dopraven do synapse (Růžička et al., 2000).  

L-DOPA velice příznivě potlačuje všechny signifikantní příznaky Parkinsonovy 

nemoci. Bradykinezi a rigiditu ale potlačuje účinněji, než třes a posturální poruchy. 

Kromě pozitivního účinku se mnohaleté používání L-DOPY podílí také na vzniku tzv. 

pozdních komplikací Parkinsonovy nemoci. Ty jsou tvořeny motorickými a psychickými 

potížemi. Mezi motorické řadíme fluktuace stavu hybnosti (on-off stavy) či polékové 

dyskineze a mezi psychické pak vizuální halucinace a delirantní stavy. Zejména z tohoto 

důvodu se léčba L-DOPOU zavádí u pacientů až ve chvíli, kdy funkční stav pacienta 

omezuje jeho běžné denní aktivity. Také se od počátku podává co nejnižší účinné 

množství rozdělené do několika denních dávek (Rektor, 2009; Růžička et al., 2000). 

2.9.1.2 Další 

Dalšími využívanými léčivy jsou agonisté dopaminových receptorů, léky 

inhibující odbourávání dopaminu, anticholinergika či amantadin. Pro léčbu non-

motorických příznaků či dalších komorbidit se využívá adjuvantní léčba (Rektor, 2009). 

2.9.2 Chirurgická léčba 

Další možností léčby Parkinsonovy nemoci je léčba chirurgická, zahrnující 

výkony lezionální, neurostimulační či neurotransplantační. Velice důležitá je u těchto 

stereotaktických výkonů spolupráce s pacientem, jsou proto prováděny pouze v lokální 

anestezii. Operace se zahajuje nasazením stereotaktického rámu na hlavu pacienta, který 

je připevněn šrouby zašroubovanými do kalvy (Růžička et al., 2000). 
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2.9.2.1 Lezionální výkony 

Velkou výhodou jejich provedení jsou oproti jiným chirurgickým technikám 

výrazně nižší náklady. Tyto výkony spočívají v provedení malé léze v bazálních gangliích 

či thalamu, čímž dojde k potlačení jejich zvýšené aktivity. Jejich využívání je však 

zejména kvůli vzniku nežádoucích účinků na ústupu (Baláž, 2009; Kolář et al., 2009). 

Před zavedením L-DOPY byla nejvyužívanější lezionální operací thalamotomie, 

při které se prováděla léze ventrálního intermediálního jádra thalamu. Další možností je 

provedení palidotomie, které je indikované zejména v případě těžkých dyskinéz. Úspěšně 

potlačuje všechny základní příznaky – třes, bradykinezi i rigiditu. Lézi je také možno 

provést v oblastni nucleus subthalamicus (Baláž, 2009). 

2.9.2.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 

Hluboká mozková stimulace je v současné době nejvyužívanější 

z neurochirurgických technik. Jedná se o neurostimulační techniku, která je o mnoho 

šetrnější než lezionální operace. Nedochází při ní k trvalému poškození dané oblasti a 

také se při jejím použití vyskytuje nižší procento nežádoucích účinků. Na druhou stranu 

se jedná o velice drahou techniku (Baláž, 2009). 

Do mozku pacienta se bipolárně zavedou stimulační elektrody, které jsou pomocí 

kabelů propojeny se stimulátorem uloženým v podkoží pod klíční kostí (Obr. 7). 

Stimulátor je nastaven tak, aby co nejúčinněji potlačoval pacientovy příznaky. Nejčastěji 

jsou elektrody zaváděny do nucleus subthalamicus a globus pallidus internus (Baláž, 

2009). 

Hluboká mozková stimulace se indikuje zejména u pacientů v pozdějším stádiu 

nemoci, kdy je již vyčerpána farmakologická léčba. Pro tento typ operace se vybírají 

takoví pacienti, u kterých může být dosaženo maximálního efektu a kteří jsou schopni 

fyzicky, psychicky i kognitivně akceptovat všechny aspekty operace. Jedná se tedy o 

techniku, která má velký vliv na zlepšení kvality pacientova života (Baláž, 2009). 
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Obr. 7: Hluboká mozková stimulace (Indicure, 2016)  

2.9.2.3 Neurotransplantace 

V poslední době jsou velké naděje vkládány právě do neurotransplantačních 

metod. Transplantace buněk, které by produkovaly chybějící dopamin však zatím vedla 

spíše ke zklamání. Buňky pocházející z mozků lidských embryií byly totiž získávány 

z abortů, což vedlo k velice kritickému pohledu na tento typ léčby, nehledě na to, že 

efektu bylo dosaženo pouze u osob mladších 50 let (Růžička et al., 2000; Baláž, 2009).  

Nyní se hovoří o výhodnosti transplantace kmenových buněk. Ta však i přes 

intenzivní výzkumy zatím nebyla prokázána (Baláž, 2009). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 
Jak již bylo řečeno, multidisciplinární přístup v léčbě Parkinsonovy nemoci je 

absolutně nezbytný, stejně důležitá je tak léčba farmakologická i nefarmakologická.  

Parkinsonova nemoc způsobuje především poruchu motoriky a značně tak 

ovlivňuje hybnost celého těla. Největšími hybnými komplikacemi u takto nemocných 

pacientů jsou jednak zpomalení a zmenšení pohybů (brady a hypokineze) či neschopnost 

jejich iniciace (freezing), tak svalová rigidita, která se u pacientů objevuje v podobě 

ranních ztuhlostí, jež jsou způsobeny nočním poklesem hladiny dopaminu. K těmto 

typickým hybným příznakům se později přidávají také závažné poruchy stability, které 

mohou vést k pádům. Ty postihují až 40 % pacientů a mohou způsobit další zranění a 

z nich plynoucí komplikace. Základem nefarmakologické léčby je tak především 

fyzioterapie (Kolář et al., 2009; Hoskovcová, 2010).  

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech fázích Parkinsonovy nemoci a je tak žádoucí ji 

do léčby zařadit již od jejích prvních stádií. Velice důležité je pacienty informovat a 

motivovat k pohybu. Celá řada jich totiž ze strachu po určení diagnózy pohyb naopak 

omezí či dokonce rezignuje a jakoukoliv pohybovou aktivitu odmítá. Tím ale dochází ke 

zvyšování únavy a snižování kondice, které opět vedou k nečinnosti a dalšímu úbytku 

fyzických sil. Pacienti se tak dostávají do bludného kruhu inaktivity (Hoskovcová, 2010; 

Puršová, 2011).  

Hlavním cílem fyzioterapie je zlepšení kvality pacientova života. To zahrnuje 

především udržení či navýšení celkové fyzické kondice a z ní vyplývající pocit 

soběstačnosti a nezávislosti, ale také pocit bezpečí při provádění běžných denních aktivit. 

Důležitou roli tedy hraje v prevenci svalového oslabení, snížení kloubního rozsahu, 

svalového zkrácení či celkového snížení kondice, příznivě však působí i na pacientovu 

psychiku. V časných stádiích napomáhá udržet výkonnost kardiovaskulárního, nervového 

a muskuloskeletálního aparátu a může oddálit nástup sekundárních změn (Hoskovcová, 

2010; Kolář et al., 2009; Hoskovcová, 2012).  

Je také nutné říci, že PN je onemocnění chronicko-progresivní a dochází tak 

k postupnému zhoršování stavu. Fyzioterapie je tedy přísně individuální a musí být 

neustále upravována dle měnících se podmínek. A to jak dle měnícího se stavu pacienta, 

tak ve vztahu k medikaci, zhoršujícím se kognitivním schopnostem, procesu stárnutí a 

dalším přidruženým onemocněním (Kolář et al., 2009). 
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3.1 Vyšetření 
Fyzioterapeutické vyšetření pacienta s Parkinsonovou nemocí zahrnuje cílenou 

anamnézu, neurologické vyšetření a kineziologický rozbor. 

3.1.1 Kineziologický rozbor 

Kineziologický rozbor je jedním z nejdůležitějších fyzioterapeutických vyšetření. 

Zahrnuje aspekci, palpaci, goniometrii, antropometrii, vyšetření svalové síly, vyšetření 

zkrácených svalů, vyšetření chůze, stoje, sedu, stability a další. 

Aspekce je vyšetření pohledem. Všímáme si patologického držení končetin či 

jiných částí těla, otoků, zarudnutí, výrazu pacientovy tváře i antalgického chování. 

Součástí aspekčního vyšetření je také vyšetření držení těla, které provádíme ve stoji, a to 

jak zepředu a zboku, tak zezadu. Zde sledujeme jak celkové držení těla, kloubní či kožní 

deformity a postavení pánve, tak symetričnost a další. Vyšetření držení těla by se mělo 

provádět staticky i dynamicky (Kolář et al., 2009).  

Palpace je vyšetření pohmatem. Jedná se o relativně subjektivní vyšetření, které 

nám však poskytuje velké množství informací. Palpací zjišťujeme změny napětí měkkých 

tkání, bolestivá místa, spoušťové zóny nebo zvýšené svalové napětí, ale také zvýšenou 

teplotu. Základním pravidlem je, že čím menším tlakem palpaci provádíme, tím lépe 

vnímáme. Využíváme tzv. fenoménu bariéry. Mezi hlavní palpační techniky patří tření 

kůže, protažení kůže, působení tlakem, protažení a posouvání fascií, vyšetření aktivní 

jizvy, vyšetření spoušťových bodů (Trigger points) a kloubní pohyblivosti (Kolář et al., 

2009). 

Stabilitu vyšetřujeme jak v sedu a ve stoji, tak při chůzi. Využíváme Rombergův 

test, Push & release test, Pull test či Berg balance scale. Rombergův test má 3 stupně – 

stoj o normální bázi s otevřenýma očima, stoj spatný s otevřenýma očima a stoj spatný se 

zavřenýma očima. Pozitivní je v případě, že mezi 2. a 3. stupněm dojde k výraznému 

zhoršení stability. Push & release test a Pull test jsou testy zkoumající krokovou strategii 

zabraňující pádu a oba se vyšetřují při otevřených očích. Při Push & release testu stojíme 

za pacientem a přidržujeme ho v oblasti lopatek, nakláníme ho dozadu a ve chvíli, kdy se 

ramena a boky dostanou za paty, pacienta pustíme. Při Pull testu stojíme v obdobné 

pozici, po několika malých výchylkách laterálně, jedním prudším pohybem vychýlíme 

pacienta dorzálně. U obou testů zkoumáme přítomnost kompenzačního kroku pro 

zabránění pádu. Stabilitu také můžeme testovat stojem na jedné noze či při zavřených 

očích (Keus et al., 2014; Kolář et al., 2009). 
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Pro vyšetření chůze můžeme kromě prostého pozorování použít i celou řadu 

testů, které nám dávají informace o rychlosti chůze, vzdálenosti, kterou je pacient 

schopen ujít a další. Hojně využívaný je TUG test a 10metrový test (10 MWT). 

Z modifkací chůze také můžeme vyšetřit chůzi pozadu, se zavřenýma očima, tandemovou 

chůzi nebo chůzi do schodů (Keus et al., 2014, Kolář et al., 2009).  

3.2 Hodnotící škály 

3.2.1 UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) 

UPDRS je v současné době nejpoužívanější stupnicí pro hodnocení Parkinsonovy 

nemoci. Zahrnuje jak motorické, tak non-motorické příznaky a poskytuje tak lékaři 

komplexní obrázek o rozvoji onemocnění a účinku léčby. Skládá se z 6 částí, které 

umožňují hodnotit celkovou tíži onemocnění i jeho jednotlivé projevy. Část I. nám 

poskytuje informace o poruchách intelektu, myšlení a nálady. Část II. se věnuje dopadu 

onemocnění na běžné denní činnosti. Část III. je částí motorickou. Slouží nám zejména 

k posouzení motorických příznaků a efektu léčby. V této části je vždy nutné uvést, zda se 

pacient při vyšetření nacházel ve stavu „on“ či „off“. Část IV. poskytuje informace o 

komplikacích léčby – výskytu fluktuací, dyskinezí atd. Část V. je modifikovaná stupnice 

stádií PN dle Hoehnové a Yahra a část VI. Schwabova a Englandova škála ADL (Růžička 

et al., 2000). 

3.2.2 M-PAS (Modified Parkinson Activity Scale) 

M-PAS je škála umožňující detailní náhled na nejvýznamnějších omezení v 

aktivitách u Parkinsonovy nemoci. Skládá se z 18 aktivit, které zahrnují 3 aspekty funkční 

mobility – přesuny na židli, hypokineze při chůzi a mobilita na lůžku (Keus et al., 2014). 

3.2.3 Modifikovaná stupnice stádií PN dle Hoehnové a Yahra 

Stupnice byla vytvořena ještě před zavedením L-DOPY a popisuje tak průběh 

onemocnění neovlivněného léčbou, což je její nevýhodou. Výhodou je naopak snadná 

použitelnost a jednoduchost. Původně popisovala 5 stádií onemocnění. Pro citlivější 

rozlišeních jednotlivých stádií ale prošla modifikací a mezi I. a II., II. a III. stádium byl 

vložen mezistupeň. Při hodnocení je pochopitelně důležité uvést, zda se pacient nacházel 

v „on“ či „off“ stavu. Stádia onemocnění jsou popsána tak výstižně, že je stupnice dodnes 

hojně používána (Růžička et al., 2000). 
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3.2.4 Další 

Mezi další používané škály a stupnice patří například Websterova stupnice, škála 

denních činností dle Schwaba a Englanda či testy hodnotící schopnost sebeobsluhy – FIM 

a Barthel index (Bareš, 2001; Vaňásková, 2013). 

3.3 Možnosti fyzioterapie  

3.3.1 Korekce postury  

Trup a končetiny pacienta s Parkinsonovou nemocí jsou typicky v semiflekčním 

postavení. To je pochopitelně velice limitující jak pro chůzi a provádění ADL, tak pro 

správný dechový stereotyp. Korekce postury je tak jednou z velice důležitých součástí 

terapie. Dbáme zejména na korekci semiflekčního držení trupu a končetin a snažíme se o 

vzpřímené držení páteře. Můžeme také využít techniky měkkých tkání a z nich zejména 

protažení trupových a zádových fascií, mobilizace či například prvky z Brügger konceptu 

(Kolář et al., 2009; Keus et al., 2014).   

3.3.2 Techniky měkkých tkání (TMT) a mobilizace 

TMT zahrnují specifické techniky ovlivňující reflexní změny měkkých tkání. 

Měkké tkáně – kůže, podkoží, svaly, fascie – jsou za normálních okolností posunlivé a 

protažitelné do všech stran. V důsledku přetěžování ale může vzniknout jejich funkční 

porucha, která se projeví omezením pohyblivosti a bolestí. Základem terapie těchto 

poruch je tlak, kterým dojdeme do patologické bariéry a bez jeho dalšího zvyšování 

vyčkáme na fenomén tání. TMT zahrnují posouvání fascií, protažení kožní řasy, ošetření 

aktivní jizvy, postizometrickou relaxaci, muscle energy technique a další (Kolář et al., 

2009). 

Mobilizace slouží k terapii kloubních blokád, čímž dojde k obnovení normální 

kloubní pohyblivosti. Provádí se buď repetitivním pohybem v bariéře, vyčkáním v bariéře 

na fenomén tání či se současným využitím postizometrické relaxace (Jeníček, 2015).  

U pacientů s PN hojně využíváme protažení fascií a měkkých tkání na zádech, na 

hrudníku (zejména v dolním mezižebří) a na končetinách. Dále provádíme mobilizace 

žeber, hrudní páteře, loketních kloubů, zápěstí, kolen a kyčlí. To vše velice pozitivně 

ovlivňuje posturu, ale zároveň podporuje správné nastavení hrudníku a tím správný 

stereotyp dýchání. Pro podporu řeči a polykání také provádíme mobilizace 

temporomandibulárního kloubu a postizometrickou relaxaci mimických svalů (Kolář et 

al., 2009). 
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3.3.3 Orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

Postižení orofaciální oblasti a mimického svalstva je dalším z příznaků 

Parkinsonovy nemoci, v jehož důsledku dochází k poruchám řeči, polykání a hypomimii. 

Ta se projevuje snížením rozsahu pohybu mimického svalstva a oploštěním mimiky. 

Postupnou progresí onemocnění může vzniknout až tzv. maskovitý obličej, na kterém 

není poznat prakticky žádná emoce. Řeč je pomalá, monotónní, setřelá a se špatnou 

artikulací (Růžička et al., 2009). 

Orofaciální stimulace zahrnuje techniky podporující optimalizaci svalového tonu 

mimického svalstva a jejich správnou funkci. Může se jednat například o masáž 

obličejového svalstva, která by měla předcházet jejich samotnému cvičení. Větší 

účinnosti dosáhneme, pokud ji provádí druhá osoba – terapeut. Pacienta lze však také 

zaedukovat pro provádění autoterapie. Masáž provádíme na obou stranách obličeje 

najednou (Puršová, 2011).  

Cvičení mimických svalů provádíme v sedě. Pro vizuální feedback je vhodné 

cviky provádět před zrcadlem. Pohyby se snažíme provádět v plném rozsahu a za 

pravidelného rytmu, který udává buď terapeut nebo například metronom. Každý cvik 

provádíme 5–8x. Nejdříve nacvičujeme jednotlivé pohyby, poté jednotlivé paralelní 

pohyby střídavě kombinujeme. Pro nácvik správné artikulace je také důležité procvičit 

jazyk. Na závěr procvičujeme výslovnost některých hlásek (Puršová, 2011). Příklad 

cvičení mimických svalů je uveden v Příloze 3. 

3.3.4 Reedukace chůze 

Omezení v chůzi se u pacientů s Parkinsonovou nemocí v různé míře objevují již 

od prvních stádiích nemoci. Typická parkinsonská chůze je pomalá, s velice krátkými 

kroky o úzké bázi, s flekčním držením trupu a s téměř absolutní absencí souhybů horních 

končetin. Otáčení je velice pomalé a obtížné, tzv. „en bloc“, s častými ztrátami 

rovnováhy. Častý je také výskyt epizod freezingu, při kterých pacient není schopen 

iniciace pohybu. Poruchy chůze jsou významným problémem a korelují tak nejen 

s omezením v ADL, ale také výrazně zvyšují riziko pádu (Keus et al., 2014; Růžička et 

al., 2000).  

Korekce a reedukace správného chůzového stereotypu je tak jednou 

z nejdůležitějších oblastí fyzioterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Zaměřujeme 

se jak na rychlost chůze, délku kroku a důsledné odlepování chodidel od podložky, tak 
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na plynulé souhyby horních končetin a nácvik otáčení. Dbáme také na vzpřímené držení 

páteře a korekci flekčního držení trupu.  

Pro zvýšení rychlosti chůze je velice užitečná práce s rytmem. Můžeme využít 

rytmickou hudbu či tleskání anebo počítání „raz dva“ do rytmu chůze. Délku kroku 

můžeme ovlivnit chůzí po značkách nalepených na podlaze, které pacienta donutí krok 

prodloužit. Odlepování chodidel od podložky nacvičujeme například důsledným 

zvedáním kolen vzhůru. Nacvičujeme také chůzi okolo a přes překážky, v zúženém 

prostoru či při tzv. dual taskingu. Pro nácvik synkinezí horních končetin můžeme využít 

například prvky z Bobath konceptu. Postavíme se za pacienta a lehkou stimulací ramen a 

horních končetin ho každý krok navádíme do kontrarotace trupu, čímž také iniciujeme 

souhyby horních končetin. Využít můžeme také tyč, pomocí které můžeme velice snadno 

navádět pacientovy pohyby končetinami (Kolář et al., 2009; Matolínová, 2015).  

Nemělo by se však zapomínat na vhodnou obuv, která je nezbytným 

předpokladem pro bezpečnou chůzi. Měla by být pevná, s uzavřenou špičkou a nízkým 

podpatkem. Pro podporu stability při chůzi lze také navrhnout kompenzační pomůcku. 

Často využívaná je vycházková hůl nebo čtyřkolka (Mikula, 2000). 

3.3.5 Cueing strategie 

Kromě kontinuálních poruch chůze se u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

vyskytují také poruchy epizodické, z nichž je nejčastější freezing of gait. Jedná se o náhlý 

krátkodobý záraz pohybu, který se může vyskytovat na začátku či v průběhu chůze. Při 

takovémto přerušení pohybu nejsou pacienti schopni efektivního kroku a často popisují 

pocit přilepení chodidel k podlaze. Freezing není ovládán vůlí a je vyvoláván typickými 

situacemi, jako jsou zúžený prostor, překážka v průběhu pohybu, tzv. dual task či stresová 

situace. Pochopitelně opět souvisí se snížením ADL a výrazným zvýšením rizika pádu. 

Jednou ze strategií využívaných pro akutní zvládnutí freezingu je právě strategie 

cueingová (Hoskovcová, 2010; Brožová, 2013).  

Cues neboli zevní podněty slouží k usnadnění pohybu nebo jeho iniciaci (příklad 

na Obr. 8). Zvyšují aktivitu nepoškozených oblastí mozku a inhibují tak zapojení 

poškozených částí bazálních ganglií (Hoskovcová 2010). Nejvyužívanější jsou podněty 

zrakové a sluchové. Využít se však mohou i podněty taktilní, využívající rytmus vibrací. 

Zrakové podněty mohou být například nalepené či nakreslené značky a čáry na podlaze 

ve vzdálenosti cca 50–60 cm, které nutí pacienta udělat delší krok, a tak opět zachovat 
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plynulost chůze. Dále se ale může jednat o světelný podnět nebo také barevné rozlišení 

(Hoskovcová, 2010; Keus et al., 2014).  

 
Obr. 8: Příklad zrakového cues (Parkinson’s Disease Rehabilitation Institute, 2013) 

Ze sluchových podnětů můžeme využít například hudbu, tleskání do rytmu či 

odpočítávání („raz dva“). Velice výhodné je užití metronomu, který udává pravidelný 

rytmus a podporuje tak kontinuitu chůze.  Použití zevních podnětů je samozřejmě 

individuální, neexistuje žádný podnět, který by fungoval ve 100 % případů. Je proto dobré 

ptát se pacientů, zda mají nějaký „trik“ již vypozorovaný. Vhodné je také co nejvíce 

usnadnit pacientům boj s freezingem v jejich domácím prostředí. Může se jednat 

například o úpravy prahů, které by působily jako vizuální podnět a při jejichž 

překračování by pacient byl schopen iniciovat chůzi či například o využití střídavého 

vzoru na koberci nebo střídavého položení dlaždic (Brožová, 2013; Keus et al., 2014).  

Cassamasima et al. (2014) přišel s velice zajímavým návrhem zařízení, které 

umožní pacientovi získat informace o kvalitě jeho chůze a zároveň mu podá pokyny pro 

její zlepšení (Obr. 9). Zařízení se skládá ze 3 senzorů, smartphonu a sluchátek. Dva ze 

senzorů jsou umístěny na botách, třetí je pak umístěn na zádech. Toto zařízení pomocí 

senzorů snímá podněty z pacientova těla a hodnotí parametry chůze. Tyto podněty poté 

transformuje a ve formě sluchových podnětů je pomocí Bluetooth pošle do smartphonu. 

Pacient tak ve sluchátkách slyší pokyny, které jinak běžně dostává od svého terapeuta, 

které mu napomáhají upravit stereotyp jeho chůze, a to například „prodlužte krok“.  

Zařízení je nyní testováno v pilotní studii.  
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Obr. 9: Schéma fungování zařízení (Cassamasima et al., 2014)  

3.3.6 Kognitivní strategie 

Jednou z fyziologických funkcí bazálních ganglií je provádění pohybových 

automatismů. Řadu běžných denních činností totiž provádíme naprosto automaticky. 

Každá taková činnost se skládá ze za sebou přesně jdoucích kroků, které máme natolik 

zautomatizované, že na ně při jejich provádění nemusíme myslet. Jedná se například o 

vstávání ze židle, otočení na lůžku a další. U pacientů s Parkinsonovou nemocí jsou 

z důvodu patologické funkce bazálních ganglií tyto automatické pohyby porušeny a jejich 

provádění jim tak činí značné potíže. Je proto důležité trénovat převedení automatismů 

pod volní kontrolu, a to pomocí kognitivní strategie (Hoskovcová, 2010; Kolář, 2009).  

Její podstatou je rozfázování složitějšího pohybového vzoru na jeho jednotlivé 

jednodušší sekvence. Každou sekvenci trénujeme odděleně, dokud si pacient její průběh 

plně nezautomatizuje. Velice důležitá je také práce s představou. Pacient si musí nejdříve 

každou fázi pohybu představit a poté ji s plným soustředěním provést. Nezbytné je tyto 

pohyby trénovat také v domácím prostředím a aplikovat je do činností běžného života. 

Kognitivní strategie bývá často kombinována s cueing strategií (Kolář et al., 2009; Keus 

et al., 2014; Hoskovcová, 2010). 

3.3.7 Aerobní trénink 

Aerobní zátěž je zátěž vytrvalostně dynamického charakteru. Hlavním zdrojem je 

při ní kyslík, organismus se tak lépe okysličuje. Dochází jak k navýšení tělesné zdatnosti, 

tak k vyšší výkonnosti dýchacího a oběhového ústrojí. Má však také pozitivní vliv na 
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psychiku. Intenzita zátěže se určuje ze spiroergometrického vyšetření, které stanoví 

hodnotu tepové frekvence odpovídající 60 % spotřeby kyslíku. Můžeme se také řídit 

maximální tepovou frekvencí, kterou jednoduše vypočítáme jako 220 mínus věk. Ideální 

zátěžová tepová frekvence se pak pohybuje okolo 65–75 % maximální tepové frekvence. 

Aerobní trénink by se měl provádět pravidelně zhruba 3–5x týdně, po dobu zhruba  

20–30 minut. Po každé aerobní aktivitě následuje protažení svalů, a to po dobu nejméně 

10 s (Puršová, 2011). 

3.3.7.1 Treadmill (běžecký pás) 

Trénink na běžeckém páse je jednou z možných aerobních aktivit, které jsou u 

pacientů doporučovány. Je velice vhodný, protože pozitivně ovlivňuje jak celkovou 

tělesnou zdatnost pacienta, tak podporuje správný stereotyp jeho chůze. Chůze je 

pravidelná, rytmická, navíc se dá nastavit její rychlost a případné odlehčení. Pro vizuální 

feedback je také vhodné před treadmill umístit zrcadlo. Nejdříve je však nutné ujistit se, 

že pacientovi fyzické a kognitivní schopnosti umožňují jeho používání. Stejně tak lze užít 

rotoped (Keus et al., 2014; Puršová, 2011; Earhart, 2012).  

3.3.7.2 Nordic walking 

Nordic walking je chůze se speciálními holemi, která je další vhodnou aerobní 

aktivitou. Po naučení její správné techniky je určena prakticky pro každého. Její efekt 

spočívá hlavně v podpoře správného stereotypu chůze. Pochopitelně ale také pozitivně 

působí na zdatnost celého organismu a na psychiku. V chůzi podporuje jak její rychlost a 

správnou délku kroku, tak výrazně ovlivňuje synkinézy horních končetin. Díky své 

rytmice a plynulosti také minimalizuje výskyt náhlých neočekávaných zárazů v chůzi. 

Pravidelné údery holemi do země také mohou působit jako sluchové cues (Keus et al., 

2014).  

3.3.7.3 Další 

Dalšími doporučovanými aerobními aktivitami jsou například plavání či jízda na 

kole. Při plavání dochází ke komplexnímu zapojení všech svalových skupin. Využíváme 

navíc odlehčení vodou, které usnadňuje pohyblivost. Zvláště významným stylem plavání 

je „znak“, který zabraňuje kyfotickému držení těla. Pacientům je ale pochopitelně 

doporučováno vykonávat jakoukoliv aerobní aktivitu, která je baví a naplňuje (Puršová, 

2011). 
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3.3.8 Respirační fyzioterapie 

Respirační potíže se vyskytují u velké části pacientů s PN a jsou způsobeny 

rigiditou a bradykinezí postihující trupové a respirační svalstvo a také typickým flekčním 

držením trupu. Změněna je mechanika dýchání, což ovlivňuje funkci bránice, ale také 

dechový stereotyp. Často také dochází k tomu, že vedlejší dechové svalstvo přebírá funkci 

hlavních nádechových svalů, které se oslabují (Bartusíková, 2016; Kolář et al., 2009). 

 U neurologických onemocnění se často vyskytuje neefektivní kašel, zvýšená 

produkce hlenu či zvýšená zánětlivá odpověď. Právě komplikované respirační infekce 

jsou nejčastější příčinou úmrtí pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Respirační 

fyzioterapie by tak neměla chybět především v léčbě pozdějších stádií PN (Bartusíková, 

2016; Zdařilová, 2005).  

Cílem respirační fyzioterapie je usnadnit dýchání, zlepšit respirační parametry, 

obnovit správný dechový stereotyp, zlepšit mobilitu hrudníku a ovlivnit respirační 

infekce. Nutné je však říci, že ovlivněním dechového stereotypu dochází u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí také k ovlivnění řeči (Zdařilová, 2005; Kolář et al., 2009). 

Techniky plicní rehabilitace dělíme na dechovou gymnastiku, drenážní techniky, 

instrumentální techniky, relaxační a inhalační techniky a nácvik kontrolovaného kašle. 

Cílem dechové gymnastiky je dosažení co největší alveolární ventilace při co 

nejmenší dechové práci. Dále se dělí na gymnastiku statickou, využívající volné 

samostatné dýchání, jehož cílem je obnova základního dechového vzoru, dynamickou, 

při níž využíváme souhybů končetin a dále pak na gymnastiku mobilizační a kondiční 

(Havlová, 2017; Zdařilová, 2005). 

Drenážní techniky se využívají pro eliminaci nadměrného bronchiálního sekretu, 

čímž dochází ke snížení odporu v dýchacích cestách a tím k usnadnění ventilace. Základní 

používané techniky jsou polohová drenáž, autogenní drenáž a aktivní cyklus dechových 

technik. Velice důležitou technikou je technika silového výdechu, jejímž cílem je posun 

sekrece z periferie do centra dýchacích cest. Může být doplněna o tzv. huffing, který 

usnadní vykašlání hlenu. Využívají se také vibrační a třepací techniky (Zdařilová, 2005; 

Havlová, 2017). 

Důležitou součástí respirační fyzioterapie jsou také intstrumentální techniky. 

Využívá se například Acapella (Obr. 10), Cornet RC, Triflow, Flutter či PEP maska. 

Většina těchto pomůcek funguje na principu dýchání proti odporu různého stupně a jejich 
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cílem je především zprůchodnění dýchacích cest, expektorace bronchiálního hlenu a 

navýšení ventilace (Zdařilová, 2005; Táborská, 2014). 

 
Obr. 10: Acapella (BS, 2017) 

3.3.9 Metody na neurofyziologickém podkladě 

Metody na neurofyziologickém podkladě využívají plasticity mozku a jejich 

hlavním cílem je aktivace funkčních rezerv CNS. U Parkinsonovy nemoci se velice často 

využívá Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, PNF, Brügger koncept, 

senzomotorická stimulace či Feldenkraisova metoda (Kolář et al., 2009). 

3.3.9.1 Vojtova reflexní lokomoce (VRL) 

Vojtovu reflexní lokomoci vytvořil v 50. letech 20. století profesor Václav Vojta 

během práce s dětmi s cerebelární parézou. Jejím principem je existence vrozených 

motorických programů u každého jedince, jejichž spontánní zapojení je při poruchách 

CNS a pohybové soustavy omezeno. Tyto motorické programy však lze vyvolat z přesně 

nastavené polohy pomocí stimulace spoušťových bodů. Aktivací motorických vzorů tak 

dojde díky mozkové plasticitě k přeprogramování výstupní informace, která dokáže 

změnit funkci svalu.  

Vybavujeme dva umělé modely, a to reflexní plazení a reflexní otáčení. 

Spoušťové body jsou použitelné po celý život, VRL se tedy využívá i u dospělých osob, 

přestože hlavní uplatnění nachází u dětí s poruchou motorického vývoje. Reflexní 

odpovědí na stimulaci je jak komplexní svalová aktivace, která není ovládatelná vůlí, tak 

ovlivnění autonomního nervového systému. Dochází například k výraznému prohloubení 

dechu, které se mění z břišního na hrudní a vede k napřímení hrudní páteře (Marečková, 

2016; Kolář, 2009).  
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U pacientů s Parkinsonovou nemocí má vliv zejména na posturu, rovnováhu a 

orientaci v prostoru, ovlivňuje ale i oblast orofaciální, ve které dochází jak ke zlepšení 

polykání a žvýkání, tak ke zlepšení řeči. (Kolář et al., 2009).  

3.3.9.2 Bobath koncept 

Koncept manželů Bobathových byl vypracován ve 40. letech 20. století a slouží 

jak k diagnostice, tak k terapii poruch funkce, pohybu a tonu, způsobených postižením 

centrální nervové soustavy. Základem konceptu je mechanismus centrální posturální 

kontroly, zahrnující řadu automatických reakcí, jejichž cílem je udržení rovnováhy a 

kontrola postury v průběhu pohybu, před i po něm. Základními cíli terapie jsou zejména 

inhibice patologických posturálních a hybných vzorů, facilitace fyziologické postury a 

pohybu, zlepšení posturální kontroly a podpora motorického vývoje (Kolář et al., 2009; 

Matolínová, 2015). 

Mezi prostředky a techniky Bobath konceptu patří polohování, placing, guiding, 

handling, tapping, bridging, aproximace a zevní opora. Placing je technikou 

proprioceptivní a taktilní stimulace a jedná se pohyb vedený terapeutem, při kterém by 

mělo dojít k automatickému napojení (pozitivní placing). Guiding je způsob vedení 

pacienta terapeutem ke konkrétní situaci. Handling je způsob zacházení s pacientem a 

zahrnuje úchopy, nastavení do polohy, manipulaci atd. (Matolínová, 2015). 

 Základním předpokladem úspěchu této terapie je tzv. 24hodinový management. 

Znamená to, že je důležité, aby se handling aplikoval po celých 24 hodin, a integroval se 

tak do běžných denních aktivit. Důležitý je také multidisciplinární tým, v jehož středu 

stojí vždy pacient s jeho rodinou (Kolář et al., 2009). 

Původně byl Bobath koncept vyvinut pro práci s dětmi s DMO, dnes je však 

indikován i dospělým pacientům s poruchami centrálního nervového systému. U 

Parkinsonovy nemoci využíváme z Bobath konceptu například nácvik mobility na lůžku, 

bridging, nácvik aktivace horního trupu do extenze, balanční reakce či nácvik souhybů 

horních končetin a kontrarotace trupu (Kolář et al., 2009). 

3.3.9.3 Senzomotorická stimulace 

Metodika senzomotorické stimulace začala vznikat kolem roku 1970 vzájemnou 

spoluprací V. Jandy a M. Vávrové. Základem metodiky je vztah mezi motorickým a 

senzorickým systémem a vzájemná provázanost aferentní a eferentní informace při řízení 

pohybu. Využívá se zejména v terapii funkčních poruch pohybového aparátu. SMS klade 
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důraz zejména na facilitaci pohybu z chodidla, prostřednictvím které dochází k navýšení 

aferentace. Metodika obsahuje soustavu balančních cvičení prováděných v různých 

polohách, nejdůležitější jsou však cviky prováděné ve vertikále (Kolář et al., 2009).  

Jedním ze speciálních cvičení je nácvik tzv. malé nohy, který se provádí 

současným přitažením přednoží a paty, které aktivuje podélnou klenbu nohy. Zkrácením 

a zúžením nohy dojde k aktivaci proprioceptorů z krátkých plantárních svalů a k několika 

násobnému navýšení aferentace. Dalším prvkem této metodiky je nácvik korigovaného 

stoje, který je základem pro všechna cvičení. Jeho cílem je lepší vnímání kontaktu 

chodidla s podložkou, aktivace svalů chodidla a uvědomění si těla v prostoru. Korekce 

držení těla začíná od distálních částí a pokračuje k proximálním. Dále nacvičujeme 

správné držení těla pomocí přesunu těžiště. K tomu využíváme nácvik předního a zadního 

půlkroku, výpady a poskoky. Každý cvik vždy vychází z korigovaného stoje a „malé 

nohy“. Do metodiky také patří cviky na labilních plochách. Můžeme využít kruhové či 

válcové úseče, čočky, pěnové podložky či například balanční sandále. Na nestabilních 

plochách nejdříve cvičíme stabilitu v korigovaném stoji, poté můžeme přidat různé 

postrky, pohyby horními končetinami či půlkroky a poskoky (Kolář et al., 2009).  

Cvičení provádíme naboso pro podporu aferentace z plosky. Všechna cvičení se 

provádějí nejdříve na stabilní podložce, až později se přechází na labilní plochy. Každý 

cvik opakujeme 20–30x a výdrž vjedné poloze je zhruba 5–10 sekund (Kolář et al., 2009). 

3.3.9.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Základy PNF vypracoval lékař Herman Kabat ve 40. letech 20. století. Její 

podstatou je usnadnění pohybů pomocí signalizace z vlastního těla. Využívá aferentace 

z proprioceptorů, exteroreceptorů, sluchových a zrakových receptorů, prostřednictvím 

které dochází k ovlivnění motoneuronů předních rohů míšních. Jejím základním 

kamenem jsou pohybové vzorce, které jsou převzaté z běžných denních činností. Jedná 

se o prostorové pohyby vedené diagonálně a se současnou rotací. Každá diagonála 

obsahuje dva antagonistické pohybové vzorce (flekční x extenční diagonála), které 

obsahují kombinace tří pohybových složek – FX nebo EX, ADD nebo ABD, ZR nebo 

VR (Jiříková, 2015).  

Metoda se skládá z facilitačních postupů využívajících proprioceptivní a 

exteroceptivní stimulaci, dále pak z posilovacích a relaxačních technik. Cílem 

posilovacích technik je zejména zlepšení svalové síly, vytrvalosti a koordinace, zvýšení 

rozsahu pohybu a stability kloubu. Cílem relaxačních technik je hlavně redukce 



Fyzioterapie u pacientů 
s Parkinsonovým syndromem Dominika Dvořáčková 
 

- 48 - 

zvýšeného svalového tonu, zvětšení rozsahu pohybu a zmírnění bolesti. U pacientů 

s Parkinsonovou nemocí jsou vhodné zejména relaxační techniky. Z technik posilovacích 

pak rytmická iniciace pohybu, jejímž cílem je jeho usnadnění. Kontraindikovány jsou 

naopak zvratové techniky (Kolář et al., 2009; Jiříková, 2015). 

3.3.10 Další speciální metody 

3.3.10.1 Brügger koncept 

Koncept byl vyvinut švýcarským neurologem Aloisem Brüggerem v 50. letech 

20. století. Jeho podstatou je myšlenka, že působení patologické aferentní signalizace 

zapříčiní v pohybovém aparátu vznik reflektorických ochranných mechanismů, které 

vyvolávají tzv. artrotendomyotické ochranné reakce. Následně tak dojde ke změně 

průběhu pohybu a držení těla z fyziologického na patologický. Cílem tohoto konceptu je 

obnova fyziologického průběhu pohybu a držení těla, a to eliminací patologických jevů. 

Koncept obsahuje jak diagnostické, tak terapeutické postupy. V diagnostice se snažíme 

určit patologické aferentní vlivy a tzv. rušivé faktory, které se následně snažíme odstranit 

terapií. Základem terapie je korekce držení těla. Brügger totiž předpokládá, že nesprávné 

držení těla vyvolává patologickou aferentaci. Součástí terapie jsou však i pasivní a aktivní 

terapeutické postupy, například horká role, či AEK postupy a další. U pacientů s PN má 

velké využití právě v korekci patologického držení těla (Kolář et al., 2009). 

3.3.10.2 Feldenkraisova metoda 

Tvůrcem metody byl izraelský fyzik Mosché Feldenkrais. Metoda pracuje 

s představou o vlastním těle a relaxací. Vychází z myšlenky, že čím více se tato představa 

přibližuje realitě, provedení pohybu je kvalitnější. Cílem je tedy zlepšení kvality pohybu. 

Provádět se může dvěma rozdílnými způsoby – uvědoměním si svého těla pohybem a 

funkční integrací (Kolář et al., 2009; Oswaldová, 2014).   

Uvědomění si svého těla pohybem provádíme formou skupinového cvičení, které 

je vedené slovními pokyny udávanými terapeutem. Principem tohoto cvičení je nácvik 

vnímání a ovládání pohybů různých částí těla na základě instrukcí terapeuta. Cílem je 

schopnost provádět pohyby s minimálním úsilím. Pohyby se provádí velice pomalu a 

opakovaně a důraz je kladen jak na dýchání, tak na uvědomování si pohybu. 

Funkční integrace je naopak prováděna individuálně a bez slovního doprovodu 

terapeuta. Využívají se jemné dotyky a pohyby, kterými se snažíme pacienta naučit nové 

pohybové vzorce a dosáhnout jeho uvolnění (Kolář et al., 2009; Oswaldová, 2014). 
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3.3.11 Relaxační techniky 

U pacientů s Parkinsonovou nemocí je relaxace velice důležitou součástí terapie. 

Jedním ze základních projevů onemocnění je zvýšené svalové napětí, které se při stresu 

ještě zvyšuje. Stres však negativně ovlivňuje i další parkinsonské příznaky a přispívá tak 

například k výrazné akcentaci třesu. Relaxací však můžeme intenzitu těchto příznaků 

snížit. Dělíme ji na lokální a celkovou.  

Lokální relaxace je relaxace pouze některé svalové skupiny a zahrnuje různé kyvy, 

pasivní pohyby, teplo či místní masáž. Celková relaxace umožňuje relaxaci celého 

organismu. Nejčastěji se používá Jacobsonova progresivní relaxace a Schultzův 

autogenní trénink (Táborská, 2014). 

Základem Jacobsonovy metody je vnímání rozdílu mezi svalovou kontrakcí a 

relaxací. Nejdříve se tedy nacvičuje pouze svalové kontrakce a relaxace, ke které později 

přidáváme dechové pohyby. Začínáme nejdříve na horních končetinách a postupujeme 

od malých svalových skupin k větším. Poté přejdeme na dolní končetiny, na kterých 

postupujeme obdobně. Následuje trup a krk. Celou terapii zakončujeme relaxací 

obličejového svalstva (Táborská, 2014). 

Schultzův autogenní trénink obsahuje prvky hypnózy a jógy. Základem této 

metody je představivost a schopnost autosugesce, kterými lze navodit určité tělesné stavy 

a dosáhnout tak uvolnění organismu. Autogenní trénink má 3 stupně – základní, 

prostřední a vyšší. Základní stupeň zahrnuje 6 jednoduchých pocitů, jejichž vyvoláním 

lze navodit relaxaci organismu. Patří mezi ně pocit tíže, tepla, vnímání srdečního tepu, 

vnímání dechu, vnímání tepla v oblasti břicha a pocit chladu na čele (Táborská, 2014). 

3.3.12 Taneční terapie 

Tanec se stává více a více populární formou komplexního cvičení u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí a je doporučován mnohými asociacemi pro PN. Nejčastěji se 

využívá tango, dále například společenský tanec, tanec irský či salsa. Velice důležitý je 

výběr hudby, která musí být rytmická, ale zároveň jasná a jednoduchá. Taneční kroky 

obsahují jak velké množství otoček, pohybů s velkou amplitudou, chůzi pozadu či stoj na 

jedné noze, tak komplexní pohybové sekvence. Jeho využití tak má vliv zejména na 

navýšení stability, funkční mobility, na freezing a rychlost chůze. Pozitivně ale také 

působí na psychiku a ovlivňuje náladu. Pokud se provádí skupinově, její nespornou 

výhodou je možnost sociální interakce pacientů se stejnou chorobou. Terapii se 

doporučuje provádět minimálně 2x týdně po dobu zhruba 60 minut. Je však nutné si 
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uvědomit, že taneční terapie je velice fyzicky i kognitivně náročná. Například kroky 

pozadu v tangu bezesporu zvyšují riziko pádu, a je tak důležité dbát zvýšené opatrnosti 

jak při výběru vhodných pacientů, tak při samotné terapii (Keus et al., 2014). 

3.3.13 Skupinové cvičení 

Skupinové cvičení má celou řadu výhod a u pacientů s PN se velice osvědčuje. 

Pacienti zařazení do skupinového cvičení by měli být zdatnější a zhruba na stejné 

pohybové úrovni. Nepochybnou výhodou tohoto cvičení je pravidelný sociální kontakt 

osob trpících stejným onemocněním, který zároveň působí motivačně. Měla by se 

provádět v menším množství pacientů a zaměřovat se na určité specifické problémy u 

Parkinsonovy nemoci. Důležité je uvědomění pohybu a jeho zpětná kontrola pomocí 

biofeedbacku, využít můžeme například zrcadla. Cvičební jednotka by měla obsahovat 

úvodní rozcvičku, protažení svalových skupin s tendencí ke zkracování, aktivní cvičení a 

aerobní trénink. Nacvičované pohyby by měly být švihové a zejména do extenze. Naopak 

vynechat by se měly pohyby zaměřené na výdrž, které více aktivují flexorové skupiny.  

Využít lze také cvičení s míčem, který si pacienti mohou přehazovat v kruhu, čímž 

nacvičujeme pozornost, kontinuitu pohybu, koordinaci i reaktivitu. Cvičení lze také 

doplnit využitím rytmické hudby (Ressner, 2001; Kolář et al., 2009). 

3.3.14 Dual task training 

Dual tasking je schopnost provádět více než jeden úkol současně. Jedná se o tzv. 

dvojí či konkurenční úkoly. Dual tasks jsou součástí většiny běžných denních činností a 

zdravý jedinec je schopen je provádět automaticky. Právě u pacientů s Parkinsonovou 

chorobou dochází z důvodu narušené motorické funkce bazálních ganglií k neschopnosti 

tyto dvojí úkoly provádět. Prováděním druhého úkolu typicky dochází ke zhoršenému 

provedení úkolu prvního. Nejčastěji se jedná o primární motorický úkol, který je doplněn 

o konkurenční kognitivní úkol. Například při chůzi zadáme pacientovi verbálně-

kognitivní úkol, kterým může být i běžná konverzace. Dojde tím k výraznému zhoršení 

chůze, a to zejména k typickému zpomalení a zkrácení kroku. Mnohé testování dokázalo, 

že pacienti s PN při provádění dvou úkolů upřednostňují ten druhý před chůzí. Například 

když při chůzi pacient nese skleničku s vodou, svou pozornost zaměří na to, aby ji nevylil. 

To je pochopitelně velice nebezpečné a významně to zvyšuje riziko pádu, je proto nutné 

s pacienty nacvičovat, aby svou pozornost zaměřili právě na chůzi a stabilitu i při 

provádění více úkolů najednou. Při tréninku můžeme z druhotných kognitivních úkolů 
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využít například počítání, trénink verbální fluence či konverzaci. Je však nutné pacienty 

zainstruovat, aby se v ADL dual tasku vyhýbali (Hoskovcová, 2012; Keus et al., 2014; 

O’Shea, 2002; Foley, 2013; Canning, 2005). 

3.3.15 Jóga, Tai-chi a další 

Jednou z alternativních metod pohybové aktivity u Parkinsonovy nemoci je jóga. 

Využívá jednotlivých poloh – asán, ve kterých pracuje s koncentrací a dechem. Velice 

pozitivně působí jak na motoriku, kde zlepšuje stabilitu, svalovou sílu, posturu a chůzi, 

tak na psychiku. Napomáhá také celkové relaxaci organismu (Sládková, 2015; Searls 

Colgrove, 2012). 

Tai-chi je bojové umění, ve kterém využíváme zejména velice pomalého a 

rytmického provádění pohybů ve velkém rozsahu, které je kombinované s dechem a 

relaxací. Pohyby zahrnují kontrolované vychylování rovnováhy, přenášení váhy, stoj na 

jedné noze a další. Dochází tak k ovlivnění stability, rychlosti chůze, délky kroku, svalové 

síly i vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít (Keus et al., 2014). 

Keus et al. (2014) také uvádí pozitivní efekt celotělových vibrací, které jsou do 

těla přenášeny z vibrační plochy. Vibrační signály aktivují senzorické receptory (svalová 

vřeténka), čímž dojde k reflexní svalové aktivaci (tonicko-vibrační reflex). Tento 

mechanismus velice příznivě ovlivňuje jak svalovou sílu, tak stabilitu a chůzi (Lau, 2011; 

Keus et al., 2014). 

Novým trendem je také herní využití virtuální reality (Hoskovcová, 2017). 

3.3.16 Fyzikální terapie  

V rámci fyzioterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí lze také využít 

podpůrného efektu fyzikální terapie. Jedná se o aplikaci různých druhů fyzikální energie 

na organismus s terapeutickým cílem. Dělí se na elektroterapii, fototerapii, termoterapii, 

hydroterapii a mechanoterapii.  

3.3.16.1 Elektroterapie 

U pacientů s PN využíváme zejména galvanoterapii, nízkofrekvenční, 

středofrekvenční a vysokofrekvenční terapii, distanční elektroterapii a magnetoterapii. 

Galvanoterapie využívá aplikace stejnosměrného proudu, který je do těla 

přiváděn pomocí dvou elektrod – anody a katody, mezi kterými vzniká proudová dráha, 

ve které dochází k postupné polarizaci tkáně. Reakcí organismu je tzv. eutonizace 

kapilárního řečiště, tedy buď uvolnění prekapilárních svěračů anebo jejich kontrakce. U 
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pacientů s PN se velice často užívá hydrogalvan, což je čtyřkomorová lázeň, při které je 

elektrický proud přiváděn pomocí vody (Poděbradský, 2009; Mikula, 2000). 

Nízkofrekvenční terapie využívá proudů s frekvencí do 1000 Hz. U pacientů s PN 

využíváme převážně TENS proudy a DD proudy, jejichž účinek je analgetický, 

antiedematózní, trofotropní či myorelaxační (Kymplová, 2012; Poděbradský, 2009). 

Středofrekvenční proudy jsou proudy s frekvencí 1000–100 000 Hz. Využívané 

jsou zejména proudy interferenční (IF), které lze je aplikovat buď bipolárně – pomocí 2 

elektrod, či tetrapolárně – pomocí 4 elektrod. Výhodou oproti nízkofrekvenčním proudům 

je dosažení větší intenzity a hloubky účinku. Účinky IF proudů jsou analgetické, 

trofotropní či myorelaxační (Kymplová, 2012; Poděbradský, 2009). 

Vysokofrekvenční terapie využívá elektromagnetické pole s frekvencemi nad 

100 000 Hz. U pacientů s PN se využívá zejména diatermie, a to jak krátkovlnná, tak 

ultrakrátkovlnná a mikrovlnná. Účinky těchto metod jsou termické a vedou tak k prohřátí 

tkáně a svalové relaxaci (Kymplová, 2012).  

Distanční elektroterapie využívá proudu vznikajícího ve vodivých tkáních 

elektromagnetickou indukcí. Velkou výhodou distanční elektroterapie je komfortní 

aplikace a také možnost aplikace přes oděv či sádru. Účinky distanční elektroterapie jsou 

analgetické, vazodilatační, protizánětlivé a myorelaxační. Z proudů využívaných pro 

tento typ terapie jsou u pacientů s PN kontraindikovány Bassetovy proudy (Poděbradský, 

2009; Mikula, 2000; Kymplová, 2012).  

 Magnetoterapie je velice často využívanou formu fyzikální terapie. Její účinky 

jsou vazoditalační, analgetické, disperzní, myorelaxační a trofotropní (Poděbradský, 

2009). 

3.3.16.2 Termoterapie  

Teplo může být do organismu buď dodáváno (pozitivní termoterapie), nebo 

odebíráno (negativní termoterapie). U pacientů s PN se využívají spíše metody pozitivní 

termoterapie, celkové hypertermické výkony a chladné koupele jsou kontraindikovány 

(Poděbradský, 2009; Růžička et al., 2000). 

Hojně využívaná je léčba peloidy, jejichž účinek je zejména analgetický a 

myorelaxační. Velice často se využívají rašelinové zábaly, které se aplikují přímo na 

postižené místo a mají teplotu 46 °C. Dochází tak k pomalému a plynulému přechodu 

tepla do organismu, které trvá až 30 minut (Poděbradský, 2009; Kymplová, 2012). 
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3.3.16.3 Hydroterapie 

Hydroterapie je jednou ze speciálních oblastí termoterapie. U parkinsoniků se 

využívají uhličité koupele, které uvolňují svalovou rigiditu, dále mírně dráždivě působící 

perličkové koupele, které se využívají spíše v nižších stádiích onemocnění, celkové vířivé 

lázně, které mají vliv hlavně na kloubní uvolnění a nebo podvodní masáže. Do koupelí 

lze také přidat různé extrakty, soli a další doplňky, které podporují relaxační efekt 

hydroterapie. Obecnými účinky jsou hlavně prokrvení tkání, myorelaxace a relaxace 

celého organismu. Nedílnou součástí hydroterapie je také cvičení v bazénu, a to buď 

skupinové či individuální. Zde se využívá zejména odlehčení vodou, které usnadní 

pohyblivost (Kymplová, 2012; Růžička et al., 2000). 

3.3.16.4 Mechanoterapie 

Ultrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí nad 20 kHz, při jehož aplikaci tkání 

neprochází žádný elektrický proud. Působením ultrazvuku dochází k lokálnímu prohřevu 

tkáně a mikromasáži. Účinky ultrazvuku jsou tedy zejména myorelaxační, trofotropní a 

antiedematózní (Kymplová, 2012). 

Masáže mohou být buď celkové nebo lokální. Pozitivně ovlivňují svalový tonus, 

pomáhají zlepšit krevní oběh a zároveň působí relaxačně. U pacientů s PN je také vhodné 

zařadit masáž břicha pro podporu peristaltiky (Růžička et al., 2000). 

Trakční léčba je u parkinsoniků indikována hlavně v případě kyfotického držení 

páteře, bolestí hlavy nebo bolestí v oblasti bederní páteře (Růžička, 2000). 

3.3.17  Lázeňská léčba 

Lázeňská léčba je u pacientů s Parkinsonovou nemocí indikovaná při lehkém až 

středně těžkém postižení na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře.  Pobytový 

režim se navrhuje individuálně na základě vyšetření lázeňským lékařem. Délka 

základního pobytu je 21 dní a je plně hrazena pojišťovnou. Za předpokladu, že dojde 

ke zlepšení stavu a udržení soběstačnosti, je možno využít komplexního hrazení lázeňské 

léčby opakovaně, a to 1x v průběhu 24 měsíců, přičemž doba pobytu zůstává nezměněna. 

Kromě lázeňských procedur a cvičení je také pro časté obstipace vhodné zařadit pití vod 

s projímavými účinky. Vhodným místem pobytu jsou lázně se středohorskými 

klimatickými podmínkami, a to například lázně Bechyně, Klimkovice, Jáchymov, 

Hodonín nebo Vráž (Růžička et al., 2000; Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

2016). 
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3.4 Společnosti na podporu parkinsoniků 

3.4.1 EPDA (European Parkinson’s Disease Association) 

EPDA je Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc. Jedná se o neziskovou 

organizaci, která v současné době zastřešuje 33 členských organizací z 27 států Evropy. 

Z České republiky jsou členem dokonce dvě organizace – Společnost Parkinson, z. s. a 

Parkinson-Help, z. s.  Jejím hlavním cílem je umožnit pacientům s Parkinsonovou nemocí 

žít plnohodnotný život, snahou je však také šířit informace jak o onemocnění, tak o 

nedostatcích v jeho léčbě, a to napříč celou Evropou. Asociace navíc sdružuje komunity 

parkinsoniků, které si mezi sebou mohou sdílet zkušenosti s onemocněním a praktické 

rady (EPDA, 2017; Společnost Parkinson, 2017). 

3.4.2 Společnost Parkinson, z. s. 

Společnost Parkinson byla založena v roce 1994 a jedná se o jednu 

z nejdůležitějších společností podporujících pacienty s PN v České republice. Sdružuje 

jak pacienty a jejich rodiny, tak i lékaře a je také členem Evropské asociace Parkinsonovy 

nemoci (EPDA). Základním cílem této společnosti je zlepšení kvality pacientova života 

ve všech rovinách, zvláště pak v rovině sociální. Společnost Parkinson má v současné 

době 21 tzv. Parkinson klubů v různých městech České republiky, které jsou založeny 

s cílem udržení pohybových a sociálních aktivit jejich členů. V rámci klubu totiž lze 

docházet na logopedii, skupinová cvičení, plavání a mnoho dalšího. Od roku 1997 také 

společnost vydává vlastní časopis, který je pacientům zdarma doručován a ve kterém se 

nachází jak články odborné, tak články psané samotnými pacienty. Od roku 2014 má také 

své poradenské centrum. Dalšími činnostmi společnosti jsou pravidelné rekondiční 

pobyty, odborné přednášky, benefiční akce, celá řada sportovních utkání, valných hromad 

a dalších akcí. Společnost Parkinson má také své webové stránky (www.spolecnost-

parkinson.cz), na kterých lze najít veškeré potřebné informace o nemoci, i o sociální 

problematice s ní spojené (Společnost Parkinson, 2017). 

3.4.3 Parkinson-Help, z. s. 

Parkinson-Help je další významnou organizací pro podporu parkinsoniků.  

Spolupracuje s Neurologickou klinikou 1. LF UK a dalšími extrapyramidovými centry 

v České republice a stejně jako Společnost Parkinson je členem EPDA. Posláním této 

organizace je zejména zkvalitnění života pacientů s PN, šíření informací o onemocnění, 

a podpora komunitního života nemocných v různých regionech. V současné době má 
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Parkinson-Help v České republice 5 klubů. Pořádají různé osvětové akce, workshopy a 

na svých webových stránkách (www.parkinson-help.cz) také online webináře s předními 

odborníky na danou problematiku (Parkinson-Help, 2014). 

3.4.4 ParkinsonNet a ParkinsonNet CZ, z. ú.  

Projekt ParkinsonNet byl vytvořen v roce 2004 v Nizozemsku a jeho hlavním 

cílem je zajistit co nejlepší možnou péči pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. 

V současné době s tímto projektem spolupracuje na 2700 lékařů a dalších zdravotnických 

pracovníků, kteří pečující o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Vzájemnou spoluprací 

mezinárodních týmů byly roce 2014 vydány Evropské směrnice fyzioterapeutické péče 

pro Parkinsonovu nemoc a směrnice pro další odvětví péče o tyto pacienty – např. 

logopedie, ergoterapie, nutriční terapie. Ty jsou na jejich webových stránkách ke stažení 

zdarma. Pro zavedení těchto směrnic do praxe ParkinsonNet nabízí rozsáhlý systém 

vzdělávání. Pro pacienty je také vytvořena online mapa, na které si snadno mohou 

vyhledat odborníka spolupracujícího s tímto projektem ve svém okolí (ParkinsonNet, 

2004). 

ParkinsonNet CZ, z. ú. vznikl ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK 

jako snaha implementovat výše popsaný komplexní model péče o pacienty 

s Parkinsonovou nemocí do České republiky. Má 3 základní cíle – zvýšit dostupnost a 

kvalitu péče o pacienty s PN, snížit náklady na zdravotní péči o tyto pacienty a iniciovat 

celorepublikový výzkum léčebných postupů u PN společně s implementací evropských 

směrnic do praxe. Pořádají tak různá školení fyzioterapeutů a dalších odborníků 

v moderních a nejnovějších léčebných postupech. Také v současné době dochází 

k překladu Evropských směrnic fyzioterapeutické péče do češtiny, které následně budou 

ke stažení zdarma (ParkinsonNet CZ, 2013). 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Cíle bakalářské práce 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit komplexní fyzioterapeutický pohled na 

Parkinsonovu nemoc, dokázat pozitivní vliv fyzioterapie na stav pacientů a ověřit 

teoretické znalosti v praxi. 

4.2 Základní položená otázka 
Má fyzioterapie pozitivní vliv na stav pacientů s Parkinsonovou nemocí? 

4.3 Metodologie bakalářské práce 
Bakalářská práce je zpracována teoreticko-praktickou formou a je rozdělena na 3 

části – teoretickou, speciální a praktickou. Praktické části předcházelo vypracování 

teoretické a speciální části, a to formou rešerše z aktuálních českých i zahraničních zdrojů. 

Výstupem praktické části jsou 2 kazuistiky, které obsahují detailně zpracovaný vstupní a 

výstupní kineziologický rozbor, testy chůze, individuálně navrženou terapii a porovnání 

získaných výsledků. Pro objektivní testování chůze byly vybrány dva testy – TUG test a 

10 MWT, jež byly provedeny dle znění, které uvádí Rehabilitation Measures Database 

(2010). Kritériem pro výběr testů bylo zejména jejich zaměření, a to v případě TUG testu 

na zhodnocení základní mobility a v případě 10 MWT na rychlost chůze. Roli při výběru 

však také hrála časová náročnost testů, úroveň obtížnosti provedení a doporučení 

v evropských směrnicích fyzioterapeutické péče.  

Hlavním kritériem pro výběr pacientů byla diagnóza G 20 - Parkinsonova nemoc 

a současně ochota spolupracovat, což obnášelo pravidelnou docházku na Kliniku 

rehabilitačního lékařství 1.LF UK, kde probíhaly vyšetření i samotné terapie. Oba 

pacienti podepsali před zahájením spolupráce informovaný souhlas a byli seznámeni 

s jejím průběhem. Nejdříve byl u každého z nich proveden důkladný vstupní 

kineziologický rozbor, na jehož podkladě byla oběma pacientům navržena individuální 

terapie zaměřená na jejich největší subjektivní i objektivní obtíže. Metody využívané při 

terapiích vycházely z metod výše popsaných. Pacientům byly současně používané cviky 

zadány jako autoterapie. Každá z terapií trvala přibližně 60 minut. U pacienta J. J. 

proběhlo celkem 5 terapií, u pacienta L. Š. proběhly 4 terapie. Rozdílný počet terapií byl 

proveden z časových důvodů pacienta. Po ukončení terapií bylo provedeno kontrolní 

vyšetření, včetně testů chůze. Výsledky jsou detailně popsány v diskuzi. 
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4.4 Kazuistika č. 1 
J. J., 1938. muž, G20 – Parkinsonova nemoc 

4.4.1 Kompletní anamnéza 

RA: bezvýznamná 

OA:  běžná dětská onemocnění 

 arteriální hypertenze 

 lymfedém více na LDK a distálně – v péči lymfocentra Londýnská 

 2000 – st. p. radikální prostatektomie pro karcinom 

 2005 – operace tříselné kýly 

 2013 – st. p. luxaci pravého ramene 

 2013 – omartróza dx.  

 2013 – ruptura jedné z hlav bicepsu na pravé HK, nelze vyloučit poškození  

 rotátorové manžety 

AA:  neguje 

FA:  Sastravi 200 mg v 7–10–13–16–19 hod. (antiparkinsonikum) 

 Requip Modutab 12 mg v 7 hod., 10 mg v 19 hod. (antiparkinsonikum) 

 Prestarium neo 5 mg (antihypertenzivum) 

 Fe 

PA: SD, dříve elektrokonstruktér, aktivní člen Společnosti Parkinson 

SA:  má 2 děti, žije s manželkou ve 4. patře bytu s výtahem, k němu ale musí překonat 

  5 schodů 

TA:  alkohol neguje, nekuřák, drogy neguje, káva 1x denně 

NO:  Parkinsonova nemoc byla pacientovi diagnostikována v roce 1998 poté, co se u něj 

začalo objevovat zpomalení pohybů a třes. Pro halucinace byla v roce 2011 

upravena medikace. Poté již došlo k postupnému zhoršování hybnosti 

s opakovanými pády a celkové progresi onemocnění. Nyní je pacient sledován na 

Neurologické klinice 1. LF UK pro Parkinsonovu nemoc s pozdními hybnými 

komplikacemi, a to zejména s výraznými choreatickými dyskinezemi. Největším 

problémem jsou poruchy stability s opakovanými pády. Vyskytuje se také zácpa, 

močová inkontinence, zvýšená potivost a bolesti v kříži. Pacient dochází na 

fyzioterapii na KRL. 
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SP: Vyšetření proběhlo 23.02.2017. 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, v klidu i při chůzi pociťuje občasné bolesti v kříži 

bez iradiace. Jako svůj aktuální největší problém považuje výraznou nestabilitu při 

chůzi a mimovolné pohyby. 

Objektivně: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracující a 

komunikující. Na lůžku soběstačný, sám se posadí i postaví. Chůze s 2 FH 

samostatná, avšak nestabilní z důvodu choreatických dyskinezí.  Zvládne i chůzi 

bez pomůcky. Pohyby HKK i DKK zvládá aktivně. 

Výška: 173 cm 

Váha: 70 kg 

BMI: 23,39 – norma 

Předchozí rehabilitace: KRL, logopedie v rámci Společnosti Parkinson na Malvazinkách 

4.4.2 Vstupní kineziologický rozbor 

4.4.2.1 Aspekce 

Somatotyp: ektomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru, výrazné otlaky v oblasti tuberositas tibie bilaterálně 

Otoky: DKK – převážně v oblasti lýtek a na akrech, LDK více 

Jizvy: nejsou 

Vyšetření držení těla: 

zepředu: obličej symetrický, levé rameno výše, taile symetrické, rigidní hrudník 

   v anteflexi, levá SIAS výš, zhrubělá kolena, hallux valgus bil., pes planus bil. 

zboku: protrakce hlavy a ramen, hyperkyfóza Th, anteflexe trupu, aplanace L,  

            retroverze pánve, semiflexe DKK 

zezadu: levé rameno výš, taile symetrické, prominující páteř v celém rozsahu, levá SIAS  

             výš, ztluštělá Achillova šlacha bil., patní ostruha bil. (vpravo víc) 

4.4.2.2 Palpace 

Kůže: teplota v normě, protažitelnost a posunlivost v normě 

Fascie: protažitelnost a posunlivost zhoršena na lýtku bilaterálně, na LDK však více  

Jizva: není 

Hypertonické svaly: m. trapezius bil., mm. adductores bil., m. tensor fasciae lateae bil. 

Hypotonické svaly: m. gluteus maximus bil. 
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Vyšetření patelly: nebolestivé, mediolaterálně je pohyblivost bilaterálně omezena,  

                                 kraniokaudálně prakticky bez pohyblivosti. 

Vyšetření hlavičky fibuly: nebolestivé, bilaterálně omezená pohyblivost  

4.4.2.3 Antropometrie 

Funkční délka DK 94 cm 94 cm 
Anatomická délka DK 90 cm 90 cm 
DK (pupek – MM) 100 cm 100 cm 
Stehno 45 cm 45 cm 
Bérec 39 cm 39 cm 

Tab. 1: Délkové míry na dolních končetinách (vstupní – pacient J. J.) 

Stehno 41 cm 41 cm 
Koleno (přes patellu) 40 cm 40 cm 
Koleno (přes TT) 34 cm 34 cm 
Lýtko 36 cm 37 cm 
Přes kotníky 28 cm 30 cm 
Nárt + pata 35 cm 35 cm 
Hlavice metatarzů 26 cm 26 cm 

Tab. 2: Obvodové míry na dolních končetinách (vstupní – pacient J. J.) 

4.4.2.4 Goniometrie 

a) Aktivní 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub:   
EX – 0 – FX S  30 – 0 – 125  S  35 – 0 - 135 
ABD – 0 – ADD F  140 – 0 –  /// F  155 – 0 – /// 
ZR – 0 – VR   R  70 – 0 – 80  R  70 – 0 – 80  
Loketní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 110  S  0 – 0 – 110  
SUP – 0 – PRON  S  90 – 0 –  90  S  90 – 0 – 90  
Zápěstí:   
DF – 0 – PF  S  40 – 0 – 50  S  40 – 0 – 50  
RD – 0 – UD  S  15 – 0 – 25  S  15 – 0 – 25  
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Kyčelní kloub   
EX – 0 – FX  S  10 – 0 – 100  S  10 – 0 – 100  
ABD – 0 – ADD  F  35 – 0 – 10  F  35 – 0 – 10  

ZR – 0 – VR  R  30 – 0 – 30  R  30 – 0 – 30  
Kolenní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 120  S  0 – 0 – 120  
Hlezenní kloub:   
DF – 0 – PF  S  15 – 0 – 40  S  15 – 0 – 40  
Everze – 0 – Inverze  S  10 – 0 – 15  S  10 – 0 – 15  

 

b) pasivní 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub:   
EX – 0 – FX S  30 – 0 – 130  S  35 – 0 - 140 
ABD – 0 – ADD F  145 – 0 – ///   F  145 – 0 – /// 
ZR – 0 – VR   R  75 – 0 – 80  R  75 – 0 – 80  
Loketní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 120  S  0 – 0 – 120  
SUP – 0 – PRON  S  90 – 0 – 90  S  90 – 0 – 90  
Zápěstí:   
DF – 0 – PF  S  40 – 0 – 50  S  40 – 0 – 50  
RD – 0 – UD  S  15 – 0 – 25  S  15 – 0 – 25  
Kyčelní kloub   
EX – 0 – FX  S  10 – 0 – 105  S  10 – 0 – 105  
ABD – 0 – ADD  F  40 – 0 – 10  F  40 – 0 – 10  

ZR – 0 – VR  R  40 – 0 – 40  R  40 – 0 – 40  
Kolenní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 120  S  0 – 0 – 120  
Hlezenní kloub:   
DF – 0 – PF  S  15 – 0 – 40  S  15 – 0 – 40  
Everze – 0 – Inverze  S  15 – 0 – 20  S  15 – 0 – 20  
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4.4.2.5 Svalová síla 

• vyšetřeno orientačně 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub: 
FX 3+ 4 
EX 4 4 
ABD 4 4 
ADD 4 4 

Loketní kloub: 
FX 4 4 
EX 4 4 
SUP 4 4 
PRON 4 4 

Zápěstí: 
DF 3+ 3+ 
PF 4 4 
RD 4 4 
UD 4 4 

Tab. 3: Svalová síla horních končetin (vstupní – pacient J. J.) 

 PRAVÁ LEVÁ 

Kyčelní kloub: 
FX 3+ 3+ 
EX 3+ 3+ 
ABD 3+ 3+ 
ADD 3+ 3+ 
ZR 3+ 3+ 
VR 3+ 3+ 

Kolenní kloub: 
FX 3+ 3+ 
EX 3+ 3+ 

Hlezenní kloub: 
DF 3+ 3+ 
PF 3+ 3+ 
Everze 3+ 3+ 
Inverze 3+ 3+ 

Tab. 4: Svalová síla dolních končetin (vstupní – pacient J. J.) 
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4.4.2.6 Vyšetření dynamiky páteře 

Anteflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

Lateroflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře – více vpravo 

Retroflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

Rotace: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

4.4.2.7 Vyšetření sedu 

Sed je stabilní bez dopomoci. Zatížení sedacích hrbolů je symetrické, trup je ve 

flekčním postavení s rigidním uzamčením hrudníku. Hrudní páteř je hyperkyfotická a 

hlava s rameny jsou v protrakci. Při reaktivním vychylování rovnováhy, a to jak laterálně, 

tak dopředu a dozadu, je pacient schopen udržet stabilní sed. 

4.4.2.8 Vyšetření stoje 

Pacient zvládne stoj bez nutnosti dopomoci či zevní opory. Stabilita je však 

narušena choreatickými dyskinezemi, které jsou manifestovány hlavně na horních 

končetinách, méně pak na trupu a končetinách dolních. Trup a končetiny jsou flektovány, 

hlava s rameny je v protrakci. Stoj ze zavřenýma očima a stoj na jedné noze zvládne. 

4.4.2.9 Vyšetření stability 

Vyšetřena byla jak klidová, tak aktivní stabilita. Zejména aktivní stabilita je velice 

ovlivněna choreatickými dyskinezemi s velkým rizikem pádu. Push&Realease test a Pull 

test nebyl pro vysoké riziko pádu vyšetřen. Rombergova zkouška je negativní.  

4.4.2.10 Vyšetření chůze 

Pacient se pohybuje dvoudobou chůzí za pomoci 2 FH. Chůzi však zvládne i bez 

pomůcky. Rychlost chůze je snížená, délka kroku není postižena. Kroky jsou však 

šouravé a o užší bázi. Chůzový stereotyp je narušen a stabilita je výrazně ovlivněna 

choreatickými dyskinezemi, riziko pádu je tak zvýšené. Epizodické poruchy chůze – FOG 

se nevyskytují. Držení trupu při chůzi je anteflekční. Končetiny jsou v semiflexi, hlava 

s rameny v protrakci a levá SIAS je výše. Chybí kontrarotace trupu a souhyby horních 

končetin. Otočky jsou tzv. „en bloc“ a jsou velice rizikové. Manželka také tvrdí, že právě 

otočky jsou nejčastější příčinou pádu. Občasně se u pacienta také vyskytuje tandemová 

chůze s křížením končetin. Opora o hole je minimální. Z modifikací chůze pacient 

zvládne chůzi pozadu, se zavřenýma oči, chůzi tandemovou, i chůzi po schodech. 
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Vstupní testy chůze: 

10 MWT – pohodlná rychlost chůze 0,7 m/s (s 2 FH)  

                – maximální rychlost chůze 0,86 m/s (s 2 FH) 

TUG test – 25, 2 s (s 2 FH) 

4.4.2.11 Vyšetření mimického svalstva a řeči 

Obličejové svalstvo je postiženo výrazněji vpravo. Problémové jsou zejména 

elevace koutků – pravý koutek výrazněji svěšen, přefukování vzduchu v tváři – není 

schopen přefouknout do levé tváře a pokrčení nosu. Občasně se objevuje grimasování a 

fascikulace koutků. Řeč je tichá, monotónní, ale plně srozumitelná. 

4.4.3 Neurologické vyšetření 

Postavení končetin: v normě 

Svalový tonus: rigidita není přítomna 

Třes: není přítomen 

4.4.3.1 Zánikové jevy: 

Dufourův jev: negativní 

Mingazziniho jev: negativní jak na HKK, tak na DKK 

4.4.3.2 Iritační jevy 

Justerův jev: negativní 

Babinského reflex: negativní 

Chaddockův příznak: negativní 

Oppenheimův příznak: negativní 

4.4.3.3 Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový reflex (C5): symetricky výbavný  

Radiopronační reflex (C6): symetricky výbavný  

Tricipitový reflex (C7): symetricky výbavný 

Reflex flexorů prstů (C8): symetricky výbavný 

Patellární reflex (L2 – L4): symetricky výbavný 

Reflex Achillovy šlachy (L5 – S2): nevýbavný 
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4.4.3.4 Vyšetření čití 

Povrchové čití (taktilní, teplo/chlad, bolest): symetrické  

Hluboké čití (pohybocit, polohocit, vibrace): symetrické 

4.4.3.5 Cerebelární funkce 

Taxe: v normě bilaterálně jak na HKK, tak na DKK 

Diadochokinesis: v normě 

4.4.3.6 Extrapyramidové jevy 

Finger tapping test: pozitivní – dojde ke snížení rozsahu pohybu bilaterálně 

4.4.4 Závěr vyšetření 

Pacient J. J. trpí Parkinsonovou nemocí s pozdními hybnými komplikacemi. 

Obraz onemocnění však není typický, a to z důvodu absence 2 ze 3 hlavní příznaků 

nemoci, třesu a rigidity. U pacienta naopak převládají prvky posturální nestability 

způsobené choreatickými dyskinezemi. Největšími subjektivními i objektivními 

problémy pacienta jsou jednoznačně poruchy chůze, stability a postižení mimického 

svalstva.  Palpačně jsou fascie hůře posunlivé a protažitelné na lýtku obou dolních 

končetin, na levé však více. Otoky na dolních končetinách jsou přítomny opět bilaterálně, 

nejvíce se manifestují v oblasti lýtek a kotníků. Na LDK jsou opět výraznější, což 

dokazuje i výsledek antropometrického vyšetření, kdy je obvod přes lýtko větší oproti 

PDK o 1 cm, přes kotníky pak dokonce o 2 cm. Hypertonické svaly jsou m. trapezius bil., 

mm. adductores bil., m. tensor fasciae lateae bil., naopak hypotonický je m. gluteus 

maximus bil. Držení těla pacienta je typicky anteflekční se semiflekčním držením 

končetin. Rozsahy HKK jsou omezeny v ramenním kloubu (PHK – FX 125°, EX 30°, 

ABD 140°; LHK – FX 135°, EX 35°, ABD 155°) a v loketním kloubu – FX 110 ° 

bilaterálně. Na dolních končetinách jsou rozsahy omezeny převážně v kyčelním kloubu 

– FX 100° bilaterálně a v hlezenním kloubu – E 10°, I 15° opět oboustranně. V ostatních 

kloubech a pohybech jsou rozsahy ve fyziologických normách vzhledem k věku a 

diagnóze pacienta. Svalová síla je na horní končetině snížena pouze v pravém ramenním 

kloubu – FX 3+ a v zápěstí – DF 3+ bilaterálně. Na dolní končetině je naopak snížena ve 

všech kloubech a pohybech na stupeň 3+. Rozvíjení páteře je omezeno ve všech 

segmentech. Na lůžku je pacient plně soběstačný, sám se posadí, postaví i přetočí na 

břicho. Sed je stabilní bez dopomoci, stoj zvládne sám. Stabilita je výrazně narušena 

choreatickými dyskinezemi s vysokým rizikem pádu. Chůze je opět nestabilní zejména 



Fyzioterapie u pacientů 
s Parkinsonovým syndromem Dominika Dvořáčková 
 

- 65 - 

z důvodu choreatických dyskinezí. Rychlost je snížena, délka kroku je zachována, kroky 

jsou však šouravé a o užší bázi, chybí také souhyby horních končetin. Významným 

problémem je otáčení, které pacient provádí tzv. „en bloc“ a hrozí při něm vysoké riziko 

pádu. Pacient pro chůzi využívá 2 francouzské hole. Dle mého názoru však pacientovi 

neposkytnou dostatečnou oporu, kterou by s touto poruchou stability potřeboval, 

navrhovala bych tedy pořízení čtyřkolky.  

4.4.5 Stanovení cílů fyzioterapie 

• zlepšení stability 

• reedukace chůze 

• ovlivnění mimického svalstva a řeči 

• zlepšení mobility 

• zachování sebeobsluhy v ADL 

• navýšení svalové síly 

• udržení rozsahů v kloubech 

• zlepšení držení těla a končetin 

4.4.6 Návrh a provedení terapie 

1. terapeutická jednotka – 23.02.2017 

Provedeno vstupní vyšetření 

2. terapeutická jednotka – 01.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu a stoje 

• korekce držení těla 

• reedukace chůze 

• nácvik mobility na lůžku – postavování a posazování 

• nácvik stability 

Provedení: 

Pacient přišel v doprovodu manželky. Byl dobře naladěný, usměvavý, cítil se dobře a 

negoval přítomnost jakýchkoliv bolestí. Na úvod byl seznámen s terapeutickým plánem. 

Terapii jsme zahájili vleže na lůžku orofaciální stimulací, při které jsme využili masáž 

obličejového svalstva a jemné vibrační techniky. Následovalo samotné cvičení 
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mimických svalů. Pacient prováděl všechny fyziologické pohyby, zaměřili jsme se však 

zejména na ty nejvíce problémové, a to úsměv – elevace koutků, přefukování vzduchu 

v tvářích a krčení nosu. Každý cvik pacient prováděl 5–8x. Současně mu také bylo 

doporučeno, aby doma cvičení prováděl před zrcadlem pro vizuální zpětnou vazbu. Dále 

jsme pokračovali nácvikem korigovaného sedu, pro jehož korekci jsme využili prvky 

z Brügger konceptu. Zaměřili jsme se zejména na korekci flekčního držení těla, protrakce 

ramen a hlavy a držení končetin. Korekci držení těla jsme pak také provedli ve stoji. 

Pokračovali jsme nácvikem postavování a posazování, při kterém jsme využili prvky 

z Bobath konceptu. Pro navýšení aferentace z plosky jsme nejdříve použili váleček 

s bodlinami. Následovalo cvičení u žebřin, které bylo zaměřeno na nácvik stability. 

Nejdříve pacient pouze přenášel váhu na špičky a paty, poté jsme využili předního a 

zadního půlkroku ze senzomotorické stimulace. Každý cvik vycházel z korigovaného 

stoje a v každé konečné poloze opět došlo jak ke korekci držení těla, tak ke korekci 

postavení nohy. Všechna cvičení se prováděla na stabilní podložce. Pokračovali jsme 

korekcí chůze. Soustředili jsem se zejména na korekci anteflekčního držení trupu a 

semiflekčního držení končetin, na důkladné odlepování chodidel od podložky, rozšíření 

báze, korekci tandemové chůze a nácvik souhybů horních končetin. Pro rytmicitu chůze 

jsme využili zvukové podněty ve formě pravidelného tleskání. Pro nácvik souhybů jsme 

využili prvky z Bobath konceptu. Reedukaci chůze jsme opět pro vizuální zpětnou vazbu 

prováděli před zrcadlem. Výše zmíněná cvičení také pacientovi byla zadána jako 

autoterapie. Terapeutická jednotka trvala 60 minut. 

3. terapeutická jednotka – 09.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu a stoje 

• korekce držení těla 

• reedukace chůze 

• nácvik mobility na lůžku – postavování a posazování 

• nácvik stability 

Provedení: 

Pacient přišel opět v doprovodu manželky. Byl veselý, cítil se dobře, bolesti negoval. 

Nejdříve jsme opět terapii zahájili orofaciální stimulací mimického svalstva na lůžku, 

následovně v sedě pacient prováděl aktivní cvičení obličejového svalstva, opět s důrazem 
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na elevaci koutků, pokrčování nosu a přefukování vzduchu v tvářích. Pokračovali jsme 

nácvikem korigovaného sedu a nácvikem postavování a posazování. Před přesunem k 

žebřinám jsme opět nejdříve nastimulovali plosku pomocí válečku s bodlinami. U žebřin 

nejdříve pacient prováděl přesun váhy na špičky a paty, poté stoj na jedné noze. Následně 

jsme využili přední a zadní půlkrok ze SMS. Před každým provedením cvičení došlo 

zprvu opět ke korekci postury. Půlkroky pacient nejdříve prováděl na stabilní podložce, 

poté jsme postoupili na nestabilní plochy. Využili jsme dvě čočky. Následovala 

reedukace chůze, a to jak s pomůckou, tak bez pomůcky. Opět jsme se zaměřili zejména 

na korekci anteflexe trupu a držení těla, korekci tandemové chůze, rozšíření báze a 

souhyby končetin. Terapeutická jednotka trvala 60 minut. 

4. terapeutická jednotka – 15.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu a stoje 

• korekce držení těla 

• reedukace chůze 

• nácvik mobility na lůžku – postavování a posazování 

• nácvik stability 

• balanční reakce 

Provedení: 

Pacient si stěžoval, že doma upadl, měl drobný defekt na hlavě, jinak bez potíží. Byl dobře 

naladěný a bolesti negoval, přišel opět v doprovodu manželky. Na úvod terapie jsme opět 

provedli orofaciální stimulaci mimického svalstva a vlastní cvičení mimických svalů. Ke 

cvičení jsme také přidali cvičení s jazykem a dolní čelistí. Následoval nácvik 

korigovaného sedu a nácvik postavování a posazování. Pro navýšení aferentace z plosky 

jsme použili váleček s bodlinami a poté jsme se již přesunuli k žebřinám. Pacient opět 

nejdříve prováděl přesun váhy vpřed a vzad, poté jsme využili přední a zadní půlkrok ze 

SMS. Pacient cviky prováděl na nestabilní ploše, a to jedné čočce. Opět jsme dbali na to, 

aby cviky byly prováděny v korigovaném držení těla. Na závěr cvičení na nestabilních 

plochách jsme přidali lehké postrky do stran. Poté jsme již pokračovali reedukací chůze, 

a to jak s pomůckou, tak bez ní. Opět jsme pracovali nejvíce na korekci držení těla, na 

rozšíření báze, eliminaci tandemové chůze a na nácviku souhybů horních končetin. Opět 
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jsme využili sluchové cues, ke kterým jsme přidali vizuální podněty v podobě na zemi 

nalepených čar. Terapeutická jednotka měla 60 minut. 

5. terapeutická jednotka – 23.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu a stoje 

• korekce držení těla 

• reedukace chůze 

• nácvik mobility na lůžku – postavování a posazování 

• nácvik stability 

• balanční reakce 

Provedení: 

Pacient přišel v doprovodu manželky ve velice dobré náladě. Ihned na úvod se chlubil, že 

doma cvičil všechny výše zmíněné cviky a že se na terapii velice těší. Bolestivost negoval. 

Terapie byla opět zahájena na lůžku. Nejdříve jsme prováděli orofaciální stimulaci, poté 

pacient prováděl samotné cvičení mimických svalů, jazyka a čelisti. Pokračovali jsme 

nácvikem korigovaného sedu, následoval nácvik správného postavování a posazování. 

Korekce držení těla byla opět provedena jak v sedu, tak ve stoji. U žebřin jsme 

postupovali obdobně jako v předešlých dnech. Nejdříve pacient přenášel váhu na špičky 

a paty, poté pokračoval předním a zadním půlkrokem. Pro cvičení jsme opět využili 

labilních ploch, a to čočku s bodlinkami. V koncových polohách jsme také využili postrky 

do všech směrů. Cviky byly opět prováděny za současné korekce držení těla a postavení 

nohy. Poté jsme již přešli k reedukaci chůze. Ke korekci opět došlo jak při chůzi 

s pomůckou, tak bez pomůcky. Soustředili jsme se na držení těla, souhyby končetin a 

rozšíření báze. Využili jsme také sluchové a vizuální cues. Na závěr byl proveden 

kontrolní kineziologický rozbor. Terapeutická jednotka trvala 60 minut. 

4.4.7  Výstupní kineziologický rozbor  

Všechny vyšetřované modality ze vstupního vyšetření zůstaly nezměněny. Ke 

změnám došlo pouze v oblasti chůze a držení těla, kde došlo zejména k úpravě 

anteflekčního držení trupu a protrakce hlavy s rameny.  
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4.4.7.1 Vyšetření chůze 

Pacient při chůzi využívá 2 FH, je však schopen chůze i bez pomůcek. Rychlost 

chůze je stále snížena, délka kroku v normě, báze je oproti vstupnímu vyšetření rozšířena. 

Kroky již nejsou šouravé, pacient dbá na důsledné odlepování chodidel od podložky. 

Došlo také ke korekci držení těla, a to zejména k úpravě výrazné anteflexe trupu. Výskyt 

tandemové chůze byl minimalizován a vyskytuje se pouze ojediněle. Objevují se také 

souhyby horních končetin, stále však nejsou v plném rozsahu.  Chůze je stabilnější, 

stabilita je však i nadále narušována choreatickými dyskinezemi. Pacient se otáčí 

přešlapováním, což výrazně zvyšuje stabilitu. Pokud se však nesoustředí, přetrvává 

otáčení „en bloc“. Subjektivně pacient pociťuje větší stabilitu a jistotu při chůzi. 

Výstupní testy chůze: 

10 MWT – pohodlná rychlost chůze 0,8 m/s (s 2 FH) 

                – maximální rychlost chůze 1,11 m/s (s 2 FH) 

TUG test – 21,13 s (s 2 FH) 

4.4.8 Návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu 

Krátkodobý plán: 

• reedukace chůze 

• nácvik stability 

• nácvik mobility 

• ovlivnění mimického svalstva 

• korekce držení těla 

• autoterapie 

Dlouhodobý plán: 

• zlepšení řeči a mimického projevu 

• zvýšení svalové síly 

• zvýšení kloubních rozsahů 

• uvolnění hypertonických svalů 

• posílení hypotonických svalů 

• zlepšení soběstačnosti v ADL 

• zlepšení chůze 

• skupinové cvičení, relaxační techniky 

• plavání 
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4.4.9 Závěr kazuistiky 

Pacient po celou dobu terapií velice dobře spolupracoval, byl motivovaný, 

zadaným cvikům rozuměl a vykonával je bez větších obtíží. K nejvýraznějšímu zlepšení 

došlo v chůzi, a to jak v její kvantitě, tak kvalitě. Pro objektivizaci výsledků byly použity 

2 testy chůze – TUG test a 10 MWT, které byly stejně jako kineziologický rozbor 

provedeny jak při vstupním, tak při výstupním vyšetření. Chůze byla testována s použitím 

2 FH. Při nácviku chůze bylo velice efektivní zejména využití sluchových cues v podobě 

rytmického tleskání. Pacient sám hodnotí chůzi jako stabilnější a jistější. Ke změnám však 

došlo i v držení těla. Detailní analýza výsledků byla provedena v diskuzi. Navrhuji také 

zakoupení čtyřkolky, která by zajistila větší stabilitu při chůzi, něž doposud používané 

francouzské hole.  

 vstupní výstupní 

10 MWT (pohodlná chůze)  0,70 m/s  0,80 m/s 

10 MWT (max. rychlost chůze)  0,86 m/s  1,11 m/s 

TUG 25,20 s 21,13 s 

Tab. 5: Souhrn výsledků testů chůze pacienta J. J. 

4.5 Kazuistika č. 2 
L. Š., muž, 1944, G20 – Parkinsonova nemoc 

4.5.1 Kompletní anamnéza 

RA: bezvýznamná 

OA:  běžná dětská onemocnění 

 arteriální hypertenze 

 blefarospasmus 

 akrální dystonie LDK  

 2000 – st. p. AIM (zaveden stent, velmi dobrý efekt) 

 2012 – calcar calcanei (terapie rázovou vlnou bez efektu) 

 2013 – kompresní fraktura Th12–L2 (konzervativní léčba) 

AA:  neguje 

FA:  Micardis plus 1-0-0 (antihypertenzivum) 

 Isicom 1-1-1-1-1/2 á 3 hodiny (antiparkinsonikum) 

 Madopar HBS 1x1 (antiparkinsonikum) 
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 Spasmed (anticholinergikum – na mikční obtíže) 

PA: SD, dříve inženýr 

SA: ženatý, žije s přítelkyní, ve 4. patře bytu s výtahem 

TA:  alkohol příležitostně, nekuřák, drogy neguje, káva 2x denně 

NO:  V roce 2013 pacient upadl ze schodů na záda, na RTG prokázána kompresní 

zlomenina Th12–L2 s posunem fragmentu přední hrany ventrálně. Přijat ke 

konzervativní léčbě na I. chirurgickou kliniku VFN. Po vertikalizaci byl pacient 10. 

den propuštěn domů. Vzhledem k dlouhodobým problémům s rovnováhou, 

svalovou slabostí, řečí a pamětí bylo zahájeno neurologické vyšetření, na jehož 

podkladě byl v říjnu roku 2013 na Neurologické klinice 1. LF UK diagnostikován 

morbus Parkinson. Nasazen Isicom s velmi dobrým efektem. Pro zhoršení 

soběstačnosti v ADL a zhoršení hybnosti je nyní pacient indikován k intenzivní 

fyzioterapii na KRL. Největším problémem jsou poruchy stability, chůze a řeči.  

SP: Vyšetření proběhlo 15.03.2017. 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, v klidu ani při chůzi nepociťuje žádné bolesti. 

Jako svůj aktuální největší problém považuje výraznou nestabilitu, poruchy chůze 

a poruchy řeči.  

Objektivně: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracující a 

komunikující, bradyfrenický. Na lůžku soběstačný, sám se posadí i postaví, pohyby 

však provádí velice pomalu. Chůze s 1 NW hůlkou samostatná, avšak nestabilní.  

Zvládne i chůzi bez pomůcky. Pohyby HKK i DKK zvládá aktivně.  

Výška: 175 cm 

Váha: 95 kg 

BMI: 31,02 – obezita 1. stupně 

Předchozí rehabilitace: fyzioterapie a logopedie na KRL 

Podrobný vstupní i výstupní kineziologický rozbor, neurologické vyšetření, návrh a 

provedení jednotlivých terapií se nachází v Příloze 1. 

4.5.2 Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu 

Krátkodobý plán: 

• reedukace chůze 

• nácvik stability 

• aktivace plosky – ovlivnění neustálého flektování palce LDK 
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• korekce držení těla 

• autoterapie 

• nácvik mobility 

• ovlivnění mimického svalstva 

Dlouhodobý plán: 

• zlepšení řeči 

• zvýšení svalové síly 

• zvýšení kloubních rozsahů 

• uvolnění hypertonických svalů 

• posílení hypotonických svalů 

• zlepšení soběstačnosti v ADL 

• zlepšení chůze 

• skupinové cvičení, plavání 

4.5.3 Závěr kazuistiky 

Pacient po dobu všech terapií velmi dobře spolupracoval, zadaným cvikům 

rozuměl a vykonával je bez větších obtíží. Ke zlepšení došlo zejména v chůzi, a to jak ke 

zlepšení kvantitativnímu, tak kvalitativnímu. Ke změnám však došlo i v držení těla. Pro 

měření byly použity 2 testy chůze, které byly stejně jako kineziologický rozbor provedeny 

jak při vstupním, tak výstupním vyšetření – TUG test, 10 MWT. Oba testy byly 

provedeny bez použití pomůcky. Při nácviku chůze byla velice efektivní zejména 

kombinace vizuálního a sluchového cueingu, a to v podobě nalepených čar na zemi 

doplněných o rytmické tleskání. Pacient sám hodnotí chůzi jako stabilnější a rychlejší. 

Detailní analýza výsledků je provedena v diskuzi. Navrhuji také zakoupení vycházkové 

hole. Dle mého názoru totiž 1 NW hůl nezajistí pacientovi dostatečnou stabilitu. 

 vstupní výstupní 

10 MWT (pohodlná chůze) 0,95 m/s 1,14 m/s 

10 MWT (max. rychlost chůze) 1,14 m/s 1,45 m/s 

TUG 23,00 s 20,30 s 

Tab. 6: Shrnutí výsledků testů chůze pacienta L. Š. 
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5 DISKUZE 
Cílem této práce bylo vytvořit komplexní fyzioterapeutický pohled na 

Parkinsonovu nemoc zahrnující jak vyšetření, tak samotné možnosti fyzioterapie, dokázat 

její pozitivní vliv na stav pacientů a ověřit teoretické znalosti v praxi.  

Základní otázkou mé bakalářské práce bylo, zda má fyzioterapie pozitivní vliv na 

pacienty s Parkinsonovou nemocí. Pozitivní vliv fyzioterapie byl dokázán v praktické 

části, kde došlo jak ke kvantitativnímu, tak kvalitativnímu zlepšení chůze a držení těla u 

obou pacientů. Pro testování chůze byl použit TUG test a 10 MWT.  

Při vstupním vyšetření byla u pacienta J. J. v TUG testu naměřena hodnota 25,2 s, 

při výstupním pak 21,13 s. Došlo tedy ke zlepšení o 4,07 s. Průměrná hodnota pro 

vykonání tohoto testu je však u Parkinsonovy nemoci stanovena na 12,3–17,3 s 

(Rehabilitation Measures Database, 2010). I přes výrazné zlepšení chůze tak zůstává pod 

průměrem. To může být způsobeno hned několika důvody. Jedním z nich může být 

pacientovo obtížnější vstávání a usedání na židli a otáčení, které může výsledek celého 

testu velice ovlivnit. Dalším důvodem je bezesporu to, že se již pacient nachází ve stádiu 

pozdních hybných komplikací. V 10 MWT testu byly měřeny 2 varianty chůze – 

pohodlná a maximálně rychlá. Normativní hodnota pro 70. leté zdravé muže je pro 

pohodlnou chůzi 1,33 m/s, pro maximální možnou rychlost pak 2,08 m/s (Rehabilitation 

Measures Database, 2010). Pacientovi J. J. byla při pohodlné chůzi naměřena vstupní 

hodnota 0,7 m/s, výstupní pak 0,8 m/s. Došlo tedy ke zlepšení o 0,10 m/s. Při maximální 

možné rychlosti je vstupní hodnota 0,86 m/s a výstupní 1,11 m/s. Rozdíl je tedy dokonce 

0,25 m/s. Opět však můžeme vidět, že i přes výrazné zlepšení zůstává rychlost pacientovy 

chůze snížena. To můžeme opět přičíst výše zmíněným důvodům.  

U pacienta L. Š. došlo v TUG testu ke zlepšení o 2,5 s. Naměřené hodnoty při 

vstupním testu byly 23,0 s, při výstupním 20,5 s. Při porovnání s výše zmíněnou 

průměrnou hodnotou jsme zjistili, že chůze pacienta L. Š. se stejně jako v případě pacienta 

J. J. nachází pod průměrem. Vysvětlit to můžeme vyšším stádiem onemocnění a 

přítomnou bradykinezí, která způsobila velice pomalé vstávání a usedání na židli. Při 

druhém testu došlo při pohodlné chůzi ke zlepšení o 0,19 m/s a při maximální možné 

rychlosti o 0,31 m/s. I přes výrazné zlepšení jsou však výstupní hodnoty jak pro 

pohodlnou chůzi 1,14 m/s, tak pro maximální chůzi 1,45 m/s pod normou stanovenou pro 

zdravého 70. letého muže. To opět můžeme přičíst výše zmíněným důvodům. 
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Jak již bylo řečeno, u obou pacientů také došlo ke kvalitativnímu zlepšení chůze, 

a to zejména k prodloužení kroku, rozšíření báze a důslednému odlepování chodidel od 

podložky. Přítomna je také kontrarotace trupu a souhyby horních končetin. Došlo také ke 

zlepšení držení těla, a to zejména ke korekci výrazné anteflexe trupu. Za pozitivní efekt 

terapie lze považovat i subjektivní pocit pacientů, kteří hodnotí chůzi jako jistější a 

stabilnější. 

Pozitivní vliv jednotlivých metod fyzioterapie také potvrzuje celá řada studií. Jako 

příklad uvádím studii Bryanta et al. z roku 2009, sledující vliv sluchových cues na chůzi, 

která byla provedena na 21 pacientech trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí. Jako 

zdroj stimulů byl použit metronom, jehož frekvence kmitání byla nastavena o 25 % vyšší, 

než byla pacientova preferovaná frekvence kroku. Terapie probíhala formou autoterapie, 

pacienti tak byli zainstruováni, aby metronom využívali při chůzi alespoň 30 minut denně 

po dobu 1 týdne. Následně byla opět zhodnocena chůze bez použití metronomu. 

Sledovanými parametry byla její rychlost, kadence a délka kroku. Dle uvedených 

výsledků došlo k nejvýznamnějšímu zlepšení v rychlosti chůze, a to dokonce o 18 %. 

Změny však byly patrné i u kadence, kde došlo ke zlepšení o 6 % a délka kroku se 

prodloužila o 9 %.  

Pozitivní efekt fyzioterapie na Parkinsonovu nemoc byl tedy bezesporu dokázán, 

proto považuji za velice významný problém neinformovanost pacientů o možnostech a 

efektu fyzioterapie ze strany lékařů. Tomuto tématu se věnovala Hoskovcová et al. ve své 

studii z roku 2016. Výsledkem studie bylo zjištění, že fyzioterapie je lékaři doporučována 

pouze v 5 % případů. Vycházím také z vlastní zkušenosti, kdy dědečkovi byla 

Parkinsonova nemoc diagnostikována ještě před 50. rokem života a za 20 let boje s 

onemocněním mu nebyly podány žádné informace o důležitosti fyzioterapie, natož 

nabídnuty nějaké její možnosti.  

Hoskovcová et al. (2016) ve své studii také hovoří o dalším významném 

problému. V roce 2014 byly vydány Evropské směrnice fyzioterapeutické péče pro 

Parkinsonovu nemoc, které uvádí standardy péče a moderní strategie využívané u takto 

nemocných pacientů. V roce 2013 byl v České republice vytvořen projekt ParkinsonNet 

CZ, jehož snahou je po vzoru holandského projektu ParkinsonNet implementovat tyto 

směrnice do běžné praxe. Výše zmíněná studie se zabývá právě tím, do jaké míry jsou 

tyto směrnice v praxi využívané. V rámci studie bylo osloveno 211 fyzioterapeutů, z nichž 

odpovědělo 157. Vstupním kritériem bylo místo výkonu práce, a to Praha 2. Zjišťovalo 
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se, jaké možnosti terapie oslovení fyzioterapeuté využívají právě u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí. Výsledkem byly 3 nejužívanější techniky. První byly metody 

na neurofyziologickém podkladě, které v evropských standardech vůbec nefigurují, 

využívají se však v rámci konvenční terapie. Dále trénink chůze, který je sice velice 

důležitou složkou terapie, avšak z výsledků vyplynulo, že ho fyzioterapeuté využívají 

pouze v 11 % případů, i přes to, že potíže s chůzí má až 89 % pacientů. Na třetím místě 

se umístily měkké techniky, které jsou sice využívané, avšak jejich samostatné využití 

nemá velký efekt. Z této studie tedy vyplývá, že se vůbec nepoužívají techniky založené 

na důkazech a nejsou respektovány techniky uváděné ve výše zmíněných evropských 

standardech. 

K dalšímu zajímavému zjištění jsem došla při porovnání teoretické a praktické 

části práce. V teoretické části uvádím, že klinický obraz pacienta s Parkinsonovou nemocí 

se typicky skládá ze 3 základních příznaků – bradykineze, třesu a rigidity, k nimž se 

přidávají mnohé další motorické i non-motorické příznaky. Kolář et al. (2009) uvádí, že 

podmínkou pro stanovení diagnózy Parkinsonovy nemoci je přítomnost 2 ze 3 hlavních 

příznaků. V praktické části jsem se však u obou pacientů setkala s obrazem atypickým. 

Ani jeden z pacientů neměl vyjádřen třes, u pacienta J. J. se dokonce nevyskytovala ani 

rigidita. Pacient L. Š. sice rigiditu vyjádřenou měl, avšak manifestována byla zejména 

v obličejovém svalstvu, což také není typické. Společným znakem pro oba pacienty je 

výskyt prvků posturální nestability. Přesvědčila jsem se tak, že ač má pacient nemoc 

diagnostikovanou, tyto příznaky se u něj vyskytovat nemusí. Tímto zjištěním jsem také 

dokázala, že Parkinsonovu nemoc rozhodně nelze brát tak, jak jí vnímá většina laické 

veřejnosti, a to jako onemocnění projevující se třesem.   

Na závěr bych chtěla říci, že pro dosažení co největšího možného efektu 

fyzioterapie je bezesporu nutný jak aktivní přístup pacienta i jeho rodiny, tak motivace, 

kterou pacienti s Parkinsonovou nemocí často postrádají, a to zejména po určení 

diagnózy, kdy je nejoptimálnější s fyzioterapií začít. Jedním z velice podstatných úkolů 

fyzioterapeuta je tak pacienty k pohybu motivovat. 
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6 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u Parkinsonova syndromu. Hlavním 

cílem tak bylo vytvořit komplexní fyzioterapeutický pohled na toto onemocnění, který by 

mohl najít využití jak u dalších zdravotníků, tak u pacientů a jejich rodin. Dalším cílem 

bylo dokázat pozitivní vliv fyzioterapie na stav pacientů a ověřit teoretické znalosti 

v praktické části. Formulace základní položené otázky vyplývala právě z výše uvedeného 

cíle. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny a základní položené otázky byly 

zodpovězeny. 

V praktické části bylo dokázáno, že fyzioterapie opravdu má pozitivní vliv na stav 

pacientů s PN. Největších výsledků bylo u obou pacientů dosaženo v chůzi, a to jak v její 

kvantitě, která byla objektivně měřená 2 testy chůze (TUG test, 10 MWT), tak v 

její kvalitě. Dále došlo ke změnám v držení těla, a to zejména ke korekci výrazné 

anteflexe trupu.  

V diskuzi jsem také nastínila základní problémy ve fyzioterapeutické péči, které 

vnímám jako velice významné. Řešení obou z nich je však dle mého názoru relativně 

prosté. Pro zvýšení informovanosti pacientů o možnostech a efektech fyzioterapie je 

zapotřebí nadále v této problematice školit lékaře, kteří léčbu doporučují. Pro dodržování 

standardů fyzioterapeutické péče u Parkinsonovy nemoci je zapotřebí nadále školit 

fyzioterapeuty podle výše uvedených evropských guidelines. Této problematice se již 

věnuje výše zmíněný projekt ParkinsonNet CZ, který pořádá celou řadu školení, kurzů i 

konferencí, a to jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuty. Vzhledem k tomu, že implementace 

těchto standardů do České republiky byla zahájena teprve relativně nedávno (2014), 

pevně věřím, že do budoucna se situace zlepší a otázka fyzioterapie u Parkinsonovy 

nemoci a její důležitosti se dostane do většího povědomí lékařů i fyzioterapeutů, ale 

zejména samotných pacientů a jejich blízkých. Z vlastní zkušenosti totiž bohužel vím, jak 

vypadá obraz onemocnění neovlivněný fyzioterapeutickou péčí a jak snadno a rychle 

může být takový pacient upoután na lůžko. 

Pevně tak věřím, že tato práce bude přínosem jak pro ostatní odborníky, tak pro 

samotné pacienty a jejich rodinné příslušníky. 

Na závěr bych si dovolila uvést jedno motto, které dle mého názoru dokonale 

vystihuje výše popsanou problematiku:  

„Pro člověka, který trpí Parkinsonovou nemocí, jsou pouze dvě možnosti: vzdát 

se nebo bojovat“ (Roth et al., 2009) 
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Seznam zkratek  

10 MWT ........ 10metrový test chůze (10 metres walk test) 
AA ................. alergická anamnéza 
ABD .............. abdukce 
ADD .............. addukce  
ADL ............... activity daily living (aktivity všedního dne) 
AEK ............... agisticko-excentrická kontrakce 
AIM ............... akutní infarkt myokardu 
BG ................. bazální ganglia 
bil. .................. bilaterálně 
BMI ............... body mass index 
cm .................. centimetr 
CNS ............... centrální nervový systém 
Cp .................. cervikální (oblast) 
CT .................. centrální tomografie 
ČSÚ ............... Český statistický úřad 
DBS ............... hluboká mozková stimulace (deep brain stimulation) 
DD ................. diadynamický (proud) 
DF .................. dorsální flexe 
DK, DKK ...... dolní končetina, končetiny 
DMO ............. dětská mozková obrna 
dx. .................. pravý (dexter) 
E .................... everze 
EEG ............... elektroencefalogram 
EPDA ............ European Parkinson’s Disease Association 
EX ................. extenze 
FA .................. farmakologická anamnéza 
FH .................. francouzské hole 
FIM ................ functional independent measure (funkční míra nezávislosti) 
FOG ............... freezing of gait 
FX .................. flexe 
HK, HKK ...... horní končetina, končetiny 
Hz, kHz ......... hertz, kilohertz 
I ..................... inverze 
IF ................... interferenční (proudy) 
kg ................... kilogram 
KRL ............... Klinika rehabilitačního lékařství 
LDK, LHK .... levá dolní končetina, levá horní končetina 
LF .................. lékařská fakulta 
LS, Lp ............ lumbosakrální, lumbální (oblast)  
m .................... metr 
M-PAS ........... Modified Parkinson Activity Scale 
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m., mm. ......... musculus, musculi 
MM ................ maleolus medialis 
MRI ............... magnetická rezonance (Magnetic Resonance Imaging) 
MSA .............. multisystémová atrofie 
NO ................. nynější onemocnění 
NW ................ nordic walking 
OA ................. osobní anamnéza 
PA .................. pracovní anamnéza 
PDK, PHK ..... pravá dolní končetina, pravá horní končetina 
PEP (maska) .. possitive expiratory pressure 
PET ................ pozitronová emisní tomografie 
PF .................. plantární flexe 
PN .................. Parkinsonova nemoc 
PNF ............... proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
PRON ............ pronace 
PS .................. Parkinsonův syndrom 
PSP ................ progresivní supranukleární paralýza 
RA ................. rodinná anamnéza 
RD ................. radiální dukce 
REM .............. rychlé oční pohyby (Rapid Eye Movement) 
RTG ............... rentgen 
s. .................... sekunda  
SA .................. sociální anamnéza 
SD .................. starobní důchod 
SIAS .............. spina iliaca anterior superior 
SMS ............... senzomotorická stimulace 
SP .................. status presens 
SPECT ........... jednofotonová emisní výpočetní tomografie 
st. p. ............... stav po 
SUP ............... supinace 
TA ................. toxická anamnéza 
TENS ............. transkutánní elektrostimulace 
Thp ................ thorakální (oblast) 
TMT .............. techniky měkkých tkání 
TT .................. tuberositas tibie 
TUG ............... Timed Up and Go (test) 
UD ................. ulnární dukce 
UK ................. Univerzita Karlova 
UPDRS .......... United Parkinson’ Disease Rating Scale 
ÚZIS .............. Ústav zdravotnických informací a statistiky 
VR ................. vnitřní rotace 
VRL ............... Vojtova reflexní lokomoce 
ZR .................. zevní rotace 
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Příloha 1: Kazuistika č. 2 

Vstupní kineziologický rozbor 

Aspekce 

Somatotyp: endomorf 

Kůže: bez cyanózy a ikteru, zhrubění a začervenání na pravé straně m. trapezius 

Otoky: DKK – hlavně na lýtkách a akrech bilaterálně 

Jizvy: nejsou 

Vyšetření držení těla: 

zepředu: obličej symetrický, úklon hlavy vlevo, pravé rameno výš, levá taile mělčí,    

               lateroflexe trupu vpravo, prominence břišní stěny, LDK větší zevní rotace kyčle, 

               rozbíhavé patelly, kladívkovité prsty bil., pes planus LDK 

zboku: protrakce hlavy a ramen, hyperlordóza Cp, hyperkyfóza Thp, aplanace Lp,  

            anteflekční držení trupu a DKK 

zezadu: pravé rameno výš, levá taile mělčí, ztluštělá Achillova šlacha bil., calcar calcanei 

Palpace 

Kůže: teplota v normě, snížená posunlivost a protažitelnost na LDK – lýtko, bérec 

Fascie: posunlivost a protažitelnost snížena na laterální straně stehna LDK, na lýtku a  

 bérci bilaterálně 

Jizva: není 

Hypertonické svaly: m. trapezius bil., mm. adductores bil., tensor fasciae lateae bil.,  

                                 hamstringy bil. 

Hypotonické svaly: m. gluteus maximus bil.  

Vyšetření patelly: nebolestivé, mediolaterálně i kraniokaudálně prakticky bez   

                              pohyblivosti bil. 

Vyšetření hlavičky fibuly: nebolestivé, pohyblivost výrazně snížena bilaterálně 

Antropometrie 

Funkční délka DK 85 cm 85 cm 
Anatomická délka DK 78 cm 78 cm 
DK (pupek – MM) 91 cm 91 cm 
Stehno 38 cm 38 cm 
Bérec 37 cm 37 cm 

Tab. 7: Délkové míry na dolních končetinách (vstupní – pacient L. Š.) 
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Stehno 53 cm 52 cm 
Koleno (přes patellu) 44 cm 44 cm 
Koleno (přes TT) 40 cm 40 cm 
Lýtko 42 cm 44 cm 
Přes kotníky 28 cm 29 cm 
Nárt + pata 34 cm 34 cm 
Hlavice metatarzů 25 cm 25 cm 

Tab. 8: Obvodové míry na dolních končetinách (vstupní – pacient L. Š.) 

Goniometrie 

a) Aktivní 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub:   
EX – 0 – FX S  40 – 0 – 160  S  40 – 0 – 160  
ABD – 0 – ADD F  170 – 0 –  /// F  170 – 0 – /// 
ZR – 0 – VR   R  75 – 0 – 85  R  75 – 0 – 85  
Loketní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 120  S  0 – 0 – 120  
SUP – 0 – PRON  S  90 – 0 – 90  S  90 – 0 – 90  
Zápěstí:   
DF – 0 – PF  S  45 – 0 – 50  S  45 – 0 – 50  
RD – 0 – UD  S  15 – 0 – 20  S  15 – 0 – 20  
Kyčelní kloub   
EX – 0 – FX  S  10 – 0 – 70  S  10 – 0 – 70  
ABD – 0 – ADD  F  30 – 0 – 10  F  30 – 0 – 10  

ZR – 0 – VR  R  20 – 0 – 30  R  20 – 0 – 30  
Kolenní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 130  S  0 – 0 – 130  
Hlezenní kloub:   
DF – 0 – PF  S  15 – 0 – 20  S  15 – 0 – 20  
Everze – 0 – Inverze  S  15 – 0 – 15  S  15 – 0 – 15  
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b) pasivní 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub:   
EX – 0 – FX S  40 – 0 – 165  S  40 – 0 – 165  
ABD – 0 – ADD F  170 – 0 – ///   F  170 – 0 – /// 
ZR – 0 – VR   R  80 – 0 – 85  R  75 – 0 – 85  
Loketní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 130  S  0 – 0 – 130  
SUP – 0 – PRON  S  90 – 0 – 90  S  90 – 0 – 90  
Zápěstí:   
DF – 0 – PF  S  45 – 0 – 50  S  45 – 0 – 50  
RD – 0 – UD  S  15 – 0 – 20  S  15 – 0 – 20  
Kyčelní kloub   
EX – 0 – FX  S  10 – 0 – 85  S  10 – 0 – 85  
ABD – 0 – ADD  F  35 – 0 – 10  F  35 – 0 – 10  

ZR – 0 – VR  R  25 – 0 – 30  R  25 – 0 – 30  
Kolenní kloub:   
EX – 0 – FX  S  0 – 0 – 130  S  0 – 0 – 130  
Hlezenní kloub:   
DF – 0 – PF  S  15 – 0 – 25  S  15 – 0 – 25  
Everze – 0 – Inverze  S  15 – 0 – 15  S  15 – 0 – 15  

Svalová síla 

• vyšetřeno orientačně 

 PRAVÁ LEVÁ 

Ramenní kloub: 
FX 4 4 
EX 4 4 
ABD 4 4 
ADD 4 4 

Loketní kloub: 
FX 3+ 3+ 
EX 3+ 3+ 
SUP 4 4 
PRON 4 4 
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Zápěstí: 
DF 3+ 3+ 
PF 3+ 3+ 
RD 3+ 3+ 
UD 3+ 3+ 

Tab. 9: Svalová síla horních končetin (vstupní – pacient L. Š.) 

 PRAVÁ LEVÁ 

Kyčelní kloub: 
FX 3+ 3+ 
EX 3+ 3+ 
ABD 3+ 3+ 
ADD 3+ 3+ 
ZR 3+ 3+ 
VR 3+ 3+ 

Kolenní kloub: 
FX 3+ 3+ 
EX 3+ 3+ 

Hlezenní kloub: 
DF 3 3 
PF 3 3 
Everze 3 3 
Inverze 3 3 

Tab. 10: Svalová síla dolních končetin (vstupní – pacient L. Š.) 

Vyšetření dynamiky páteře 

Anteflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

Lateroflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře  

Retroflexe: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

Rotace: zhoršené rozvíjení ve všech segmentech páteře 

Vyšetření sedu 

Sed je stabilní bez dopomoci. Zatížení sedacích hrbolů je symetrické, trup je ve 

flekčním postavení s laterální komponentou vpravo. Hlava je ukloněna vlevo, společně s 

rameny je v protrakci, hrudní páteř je hyperkyfotická. Při reaktivním vychylování 

rovnováhy, a to jak laterálně, tak dopředu a dozadu je pacient schopen udržet stabilní sed. 
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Vyšetření stoje 

Pacient zvládne stoj bez nutnosti dopomoci či zevní opory. Trup i končetiny jsou 

ve flekčním postavení. Stabilita stoje je narušena opakovaným flektováním palce levé 

dolní končetiny. Stoj se zavřenýma očima, na špičkách, patách i jedné noze je možný. 

Vyšetření stability 

Vyšetřena byla klidová, aktivní i reaktivní stabilita. Klidová stabilita je v normě. 

Aktivní stabilita je narušována bradykinezí, freezingem a opakovaným flektováním palce 

LDK, které zapříčiňuje vychylování těžiště těla. Riziko pádu je tak výrazně zvýšené. 

Push&Realease test a Pull test je pozitivní, pacient není schopen provést kompenzační 

krok zabraňující pádu. Rombergova zkouška je negativní.  

Vyšetření chůze 

Pacient se pohybuje dvoudobou chůzí za pomoci 1 NW hůlky. Chůzi však zvládne 

i bez pomůcky. Chůze je bradykinetická, její rychlost i délka kroku je výrazně snížena. 

Kroky jsou šouravé, o užší bázi s výskytem epizod FOG. Stabilita je výrazně narušena 

opakovaným flektováním palce LDK, která zapříčiňuje vychylování těžiště těla. Riziko 

pádu je velice zvýšené. Držení trupu při chůzi je anteflekční s úklonem vpravo. Končetiny 

jsou v semiflexi, hlava s rameny v protrakci. Chybí kontrarotace trupu a souhyb horních 

končetin. Otočky jsou velice pomalé, tzv. „en bloc“, s výskytem FOG. Při stojné fázi 

vázne odval LDK. Z modifikací chůze pacient zvládne chůzi se zavřenýma očima, do 

schodů a tandemovou chůzi, chůzi pozadu nezvládne. 

Vstupní testy chůze: 

10 MWT – pohodlná rychlost chůze 0,95 m/s (bez pomůcky) 

                – maximální rychlost chůze 1,14 m/s (bez pomůcky) 

TUG test – 23,00 s (bez pomůcky, úvodní FOG, před usednutím nestabilita) 

Vyšetření mimického svalstva a řeči 

Obličej má maskovitý výraz a mimika je oploštěná. Vyskytuje se občasné 

grimasování úst a blefarospasmus. Obličejové svalstvo je postiženo výrazněji vpravo. 

Problémové jsou zejména elevace koutků, přefukování vzduchu z jedné tváře do druhé a 

otevírání očí. Řeč je postižena hypokinetickou dysartrií, je tichá, zastřená, monotónní a 

srozumitelná, avšak s výkyvy až k nesrozumitelné produkci. Poruchy polykání se 

nevyskytují. 
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Neurologické vyšetření 

Postavení končetin: v normě 

Svalový tonus: rigidita přítomna na HKK i DKK, více vlevo 

Třes: není přítomen 

Zánikové jevy: 

Dufourův jev: negativní 

Mingazziniho jev: negativní jak na HKK, tak na DKK 

Iritační jevy 

Justerův jev: negativní 

Babinského reflex: negativní 

Chaddockův příznak: negativní 

Oppenheimův příznak: negativní 

Šlachookosticové reflexy 

Bicipitový reflex (C5): symetricky výbavný  

Radiopronační reflex (C6): symetricky výbavný  

Tricipitový reflex (C7): symetricky výbavný 

Reflex flexorů prstů (C8): symetricky výbavný 

Patellární reflex (L2 – L4): symetricky výbavný 

Reflex Achillovy šlachy (L5 – S2): symetricky výbavný 

Vyšetření čití 

Povrchové čití (taktilní, teplo/chlad, bolest): symetrické  

Hluboké čití (pohybocit, polohocit, vibrace): symetrické 

Cerebelární funkce 

Taxe: v normě bilaterálně jak na HK, tak na DK 

Diadochokinesis: lehká asymetrie – zpožďování LHK 

Extrapyramidové jevy 

Finger tapping test: pozitivní – na LHK dojde k velkému snížení rozsahu pohybu, PHK 

          v normě 
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Závěr vyšetření 

Pacient L. Š. trpí Parkinsonovou nemocí s levostrannou převahou. Je komunikující a 

spolupracující, psychomotorické tempo je zpomaleno. Jeho největšími obtížemi, a to jak 

subjektivními, tak objektivními, jsou poruchy stability a chůze a také porucha řeči 

způsobená postižením mimického svalstva. Kůže a fascie jsou hůře posunlivé i 

protažitelné, a to zejména v oblasti lýtka a bérce LDK. Otoky jsou přítomny na obou 

dolních končetinách v oblasti lýtek a kotníků, výrazněji se však manifestují opět na levé 

dolní končetině. Ve srovnání s PDK odhalilo antropometrické vyšetření větší obvod LDK 

v oblasti lýtek o 2 cm, v oblasti kotníků pak 1 cm. Hypertonické svaly jsou m. trapezius 

bil., mm. adductores bil., m. tensor fasciae lateae bil. a hamstringy bil. Naopak 

hypotonický je m. gluteus maximus bilaterálně. Rozsahy HKK jsou fyziologické 

vzhledem k věku a diagnóze pacienta. Na DKK jsou rozsahy výrazněji omezeny v obou 

kyčelních kloubech – FX 70°, ZR 20° a v hlezenních kloubech – PF 20°. Svalová síla na 

HKK je snížena v loketním kloubu bilaterálně – FX, EX 3+ a v zápěstí bilaterálně ve 

všech pohybech 3+. Na DKK je svalová síla snížena ve všech kloubech a všech pohybech 

na obou dolních končetinách. V kyčelním a kolenním kloubu je stupeň svalové síly 3+, 

v hlezenním kloubu pak 3. Na lůžku je pacient soběstačný, sám se posadí, postaví i otočí 

na břicho. Všechny pohyby ale provádí velice pomalu. Sed i stoj je stabilní bez nutnosti 

opory. Pacient se pohybuje s 1 NW hůlkou. Chůze je velice ovlivněna bradykinezí, je 

pomalá, kroky jsou krátké a šouravé s občasným výskytem epizody FOG, souhyby 

horních končetin prakticky chybí. Otočky jsou nestabilní s vysokým rizikem pádu. 

Stabilitu při chůzi ovlivňuje neustálé flektování palce LDK, které zapříčiňuje 

vychylování těžiště.  

Stanovení cílů fyzioterapie 

• zlepšení stereotypu chůze a minimalizace výskytu FOG epizod 

• zlepšení držení těla a končetin 

• ovlivnění stability 

• ovlivnění mimického svalstva a řeči  

• udržení a navýšení svalové síly 

• udržení a navýšení rozsahů pohybu 

• udržení soběstačnosti v ADL 

• zlepšení mobility 
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Návrh a provedení terapie 

1. terapeutická jednotka – 15.03.2017 

Provedeno vstupní vyšetření 

2. terapeutická jednotka – 22.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu a stoje 

• korekce držení těla 

• nácvik mobility – postavování a posazování 

• reedukace chůze 

Provedení: 

Pacient se cítil dobře, jakékoliv bolesti striktně negoval. Přišel v doprovodu přítelkyně a 

na úvod byl seznámen s terapeutickým plánem. Terapii jsme zahájili vleže na 

terapeutickém lehátku orofaciální stimulací mimických svalů. Využili jsme masáž 

obličejového svalstva a jemné vibrační techniky. Následovalo cvičení mimických svalů 

v sedě. Pacient prováděl všechny fyziologické pohyby, zaměřovali jsme se však na 

nejproblémovější z nich, a to zejména na úsměv – elevaci koutků, silové otevření očí a 

nafukování tváří. Každý cvik byl proveden 5–8x. Pacient byl také zaedukován jak cvičení 

provádět doma jako autoterapii a zároveň mu bylo doporučeno, aby cvičení prováděl před 

zrcadlem pro vizuální zpětnou vazbu. Dále jsme pokračovali korekcí sedu a držení těla. 

Pro korekci sedu jsme využili prvky z Brügger konceptu. Jednalo se zejména o anteflexi 

trupu a úklon trupu vpravo, dále o protrakci hlavy a ramen. Pro nácvik postavování jsme 

využili prvky z Bobath konceptu. Poté jsme se již plně soustředili na reedukaci chůze. 

Jednalo se zejména o její rychlost, délku kroku a držení těla. Snahou bylo prodloužení 

kroku, důsledné odlepování chodidel od podložky, kontrarotace trupu a souhyb končetin 

a také minimalizace výskytu FOG epizod. Pro zachování kontinuity chůze a prodloužení 

kroku jsme využili vizuální cues v podobě nalepených čar na zemi, pro odlepování 

chodidel zase pravidelné pokyny „koleno nahoru“ a pro nácvik souhybů končetin prvky 

z Bobath konceptu. Vizuální cues jsme také kombinovali se zvukovými podněty v podobě 

rytmického tleskání. Terapeutická jednotka měla 60 minut. 
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3. terapeutická jednotka – 24.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu, stoje 

• korekce držení těla 

• nácvik mobility – postavování a posazování 

• práce s ploskou – tříbodová opora, aktivace klenby 

• reedukace chůze 

• nácvik stability 

Provedení: 

Pacient opět přišel v doprovodu přítelkyně. Byl dobře naladěn, cítil se dobře a negoval 

jakékoliv bolesti. Terapii jsme opět zahájili na lůžku orofaciální stimulací a cvičením 

mimických svalů. Následně jsme se opět zaměřili na korigovaný sed dle Brüggera a 

nácvik postavování a posazování. Poté jsme pracovali s ploskou. Pro její stimulaci jsme 

použili válec s bodlinkami. Následně jsme pro aktivaci nožní klenby prováděli tříbodovou 

oporu a dbali jsme zejména na korigované zapojení palce levé dolní končetiny, jehož 

flektování hraje významnou roli v nestabilitě chůze. Pokračovali jsme korekcí stoje a 

nácvikem stability. Pro nácvik stability jsme využili prvky ze senzomotorické stimulace. 

Cvičení probíhalo u žebřin a zahájili jsme ho prostým přenášením váhy na špičky a paty. 

Následně jsme využili předního a zadního půlkroku ze SMS. Všechny cviky byly 

provedeny na stabilní podložce. Dbali jsme zejména na to, aby cviky vycházely z 

korigovaného stoje a aby i v konečné poloze byla páteř napřímená. Korekce chůze 

probíhala stejně jako při předchozí terapeutické jednotce. Terapie trvala 60 minut. 

4. terapeutická jednotka – 28.03.2017 

Návrh terapie: 

• orofaciální stimulace a cvičení mimických svalů 

• korekce sedu, stoje  

• korekce držení těla 

• nácvik mobility – postavování a posazování 

• práce s ploskou – tříbodová opora, aktivace klenby 

• reedukace chůze 

• nácvik stability 
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Provedení: 

Pacient přišel v doprovodu přítelkyně. Cítil se dobře, byl dobře naladěný a jakékoliv 

bolesti negoval. Terapii jsme započali vleže na lůžku orofaciální stimulací mimických 

svalů, poté jsme pokračovali cvičením obličejového svalstva v sedě. Přidali jsme také 

cvičení jazyka a čelisti. Následovně jsme nacvičovali korigovaný sed dle Brüggera. 

V sedu jsme poté pokračovali prací s ploskou. Pro navýšení aferentace z plosky jsme 

využili váleček s bodlinami. Pacient prováděl tříbodovou oporu s důrazem na palec levé 

nohy. Nutná byla také korekce kolene při provádění tohoto cviku, protože pacient 

zpočátku nebyl schopen provádět pohyb selektivně v hlezenním kloubu. Následně jsme 

pokračovali nácvikem správného postavování a posazování a korekcí držení těla ve stoji. 

Poté jsme se přesunuli k žebřinám. Pacient nejdříve přenášel váhu vpřed a vzad, poté jsme 

využili předního a zadního půlkroku. Pro navýšení stability jsme využili nestabilních 

ploch – dvou čoček. Cviky byly prováděny za současné korekce držení těla a korekce 

soustavného flektování palce. Následovala korekce chůze. Zaměřili jsme se na její 

rychlost, délku kroku, odlepování chodidel od podložky, otáčení a nácvik souhybů 

horních končetin. Využili jsme také vizuální a sluchové podněty. Poté byl proveden 

kontrolní kineziologický rozbor. Terapeutická jednotka měla 60 minut. 

Výstupní kineziologický rozbor 

Všechny vyšetřované modality zůstaly nezměněny. Ke změnám došlo v oblasti 

držení těla a chůze. Korigováno bylo zejména anteflekční držení trupu, pravostranný 

úklon a semiflekčního držení končetin. Výrazná protrakce hlavy přetrvává.  

Vyšetření chůze 

Pacient se pohybuje s 1 NW hůlkou, chůzi však zvládne i bez pomůcky. Rychlost 

chůze se zvýšila, délka kroku se prodloužila zejména při využití vizuálního cueingu, došlo 

také ke zlepšení odlepování chodidel od podložky a k souhybům horních končetin. 

Otáčení je jistější, stabilnější. Přetrvávajícím problémem je flektování palce, které 

ovlivňuje stabilitu chůze. Došlo také k úpravě anteflekčního držení trupu a laterálního 

pravostranného úklonu. Subjektivně pacient pociťuje větší stabilitu při chůzi. 

Výstupní testy chůze: 

10 MWT – pohodlná rychlost chůze 1,14 m/s (bez pomůcky) 

                – maximální rychlost chůze 1,45 m/s (bez pomůcky) 

TUG test – 20,30 s (bez pomůcky) 
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Příloha 2: Příklad cvičení mimických svalů  

 

 

 

 

 
Zdroj: Puršová, 2011 
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Příloha 3: Informovaný souhlas (vzor) 

Informovaný souhlas pacienta 

 
Název bakalářské práce (dále jen BP):  

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S PARKINSONOVÝM SYNDROMEM 

Jméno a příjmení pacienta:  

Datum narození:  

Kazuistika pacienta pod číslem:  

Ošetřující lékař̌:  

 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v bakalářské práci, kde budou údaje o 
mé osobě anonymně součástí kazuistiky. Je mi více než 18 let.   

2. Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli BP, o jejích postupech, a o tom, co se ode 
mě očekává. Student/ka, zpracovávající BP mi vysvětlil/a očekávaný přínos BP.   

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v kazuistice mohu kdykoliv přerušit či 
odstoupit, aniž by to, jakkoliv ovlivnilo průběh mého dalšího léčení. Moje účast v 
kazuistice je dobrovolná.   

4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně̌ bez mých osobních údajů̊.   

5. S mojí účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné odměny.   

6. Porozuměl jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v kazuistice BP.   

 

Vlastnoruční podpis pacienta:                                                               Podpis studenta:  

Datum:                                                                                                     Datum:  

 


