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   1. ÚVOD 

   Periferní obrna lícního nervu patří mezi izolované mononeuropatie. Jedná se o typické  jednostranné projevy, kdy je postižena celá jedna polovina obličeje. Mezi nejběžnější projevy patří vyhlazené čelo na postižené straně, širší oční štěrbina, lagoftalmus, Bellův příznak              (v důsledku fyziologického souhybu při zavírání očí dochází současně ke stáčení bulbů vzhůru,   a proto při lagoftalmu vidíme jen bělimu), vyhlazení nazolabiální rýhy, pokleslý ústní koutek. Nejčastěji vzniká onemocnění náhle, v kterémkoliv věku. 

   K postižení svalů obličeje dochází z různých příčin. Lícní nerv může být poškozen úrazem, zánětem, nádorem, vrozenou obrnou lícního nervu či jinou změnou v jeho okolí 
nebo při celkovém onemocnění nervové soustavy. Nejčastěji však tato porucha vzniká samostatně, bez souvislostí s jiným onemocněním. 

   Samostatná obrna lícního nervu je též označována jako Bellova obrna s  postižením                   v pyramidě, vznikající během hodin až dnů bez známek postižení okolních tkání. Vyznačuje se uniformním patologickoanatomickým nálezem především v mastoideálním segmentu. Dochází   k edému nervu, který působí útlak nervu v tuhé perineurální pochvě. Následně tím způsobuje poruchy cirkulace ve vasa nervi facialis. Postupem času se samotný název Bellova obrna postupně přestal používat pro zřejmě sekundární obrny provázející různá onemocnění, 
jako otitidy, úrazy a mnohé jiné (Pechan 1972).

   2. HISTORIE

   Poprvé byla periferní obrna lícního nervu popsána v roce 1638 van der Wielem přesně 200 let před Sirem Ch. Bellem (1774–1842) (viz. obr. č. 1.). Skotský chirurg s jehož jménem je obrna lícního nervu tradičně spojována. Co se týče českého písemnictví J. Tomayer a K. Henner se věnovali obrnám lícního nervu ve svých pozoruhodných učebnicích vnitřního lékařství
a neurologie. V 70. letech minulého století se velmi zasvěceně věnoval různým aspektům postižení lícního nervu J. Pechan. V posledním desetiletí nebyla v českém písemnictví neurologie a otorinolaryngologie věnována tomuto tématu tak velká pozornost (Bojar 2007).
   3. EPIDEMIOLOGIE

   Údaje o výskytu periferní obrny lícního nervu zahrnují obvykle, jak Bellovu obrnu, tak i obrny lícního nervu jiného původu. Přičemž se předpokládá, že nejméně v 50 % všech obrn lícního nervu se jedná o Bellovu obrnu. Incidence periferní obrny lícního nervu v České i Slovenské Republice jsou neúplné, protože se kromě infekčních i nádorových chorob vedoucích k obrně lícního nervu nejedná o choroby, jež jsou hlášeny (Bojar 2007).

   4. PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ

   4.1. ANATOMIE SVALŮ

   Na hlavě je několik skupin svalů různé funkce a různého původu. Některé z těchto skupin jsou spojeny s orgány. Svaly koule oční, svaly jazyka, svaly měkkého patra a úžiny hltanové, svaly hltanu, svaly hrtanu, svaly středního ucha. Podle funkčního celku se dělí  na svaly žvýkací a svaly mimické (viz. obr. č. 2).

   4.1.1. SVALY ŽVÝKACÍ - M. masticatirii

   Žvýkací svaly jsou derivátem 1. žaberního oblouku. Z téhož materiálu vznikl ještě 
m. mylohyoideus a přední bříško m. digastricus, m. tensor veli palatini a tensor tympani. 
Ke svalům žvýkacím patří.

   1) Sval spánkový - M. temporalis: je uložen ve fossa temporalis, ze které se na vnitřní straně arcus zygomaticus vějířovitě sbíhá k proc. coronoideus mandibulae.
Začátek: Fossa temporalis, kraniálně až po linea temporalis inferior.
Úpon: Proc. coronoideus mandibulae. Šlachový úpon sestupuje dále kaudálně po přední hraně výběžku.
Funkce: Přitahuje dolní čelist k horní (zavírání úst, addukce neboli elevace mandibuly). Protože většina snopců svalu jde k úponu šikmo, shora zezadu a dopředu dolů. Táhne sval čelisti dopředu vysunutou, směrem dozadu (refrakce neboli retropulze mandibuly).
Inervace: Nn. temporales profundi ze 3. větve n. trigeminus.
Variace m.temporalis: Sval může mít spojky k okolním svalům, zejména k m. occipitalis.
Variabilní je i mohutnost a s ní souvisící rozsah svalu.

   2) Zevní sval žvýkací - Musculus masseter uložen na zevní straně mandibuly. Jde od arcus zygomaticus na ramus et angulus mandibule. Má složitou vnitřní strukturu se snopci upínajícími se k vloženým šlachovým ploténkám. Tvoří jej pars superficialis mohutnější a rozsáhlejší. 
Pars profunda menší, kratší a hlubší. Pars superficialis začíná dále vpředu a její snopce jdou šikmo kaudálně a dozadu. Pars profunda jde opačně. Začíná dále vzadu a směřuje kaudálně, šikmo a dopředu u dospělého člověka. U novorozenců i kojenců vede směrem dolů.
Začátek: Arcus zygomaticus.
Úpon: a) Pars superficialis: angulus mandibulae a tuberositas masseterica.
           b) Pars profunda: střed zevní plochy ramus mandibulae.
Funkce: Elevace mandibuly. Povrchová část současně táhne čelist dopředu (protrakce neboli propulze mandibuly). Hluboká část u novorozence, kde je nízká mandibula, táhne čelist dozadu (refrakce neboli retropulze mandibuly). Tento rozdíl ve funkci obou částí se 
u novorozence a kojence uplatňuje při mechanismu síní.
Inervace: N. massetericus ze 3. větve n. trigeminus.
Variace m. masseter: Obě části svalu mohou být zcela samostatně. Běžná variabilita svalu  spočívá ve změnách rozsahu začátku a úponu svalu.

   3) Vnitřní křídlový sval - M. pterygoideus medialis (viz. obr. č. 3.). Silný oploštělý sval
ve fossa infratemporalis. Jde od proc. pterygoideus na tuberositas pterygoidea mandibuly a je obdobou m. masseter, na vnitřní straně ramena mandibuly.
Začátek svalu: Fossa pterygoidea a tuber maxillae.
Úpon: Vnitřní plocha angulus mandibulae a tuberositas pterygoidea.
Funkce: Při oboustranné akci elevuje mandibulu jako synergista povrchové složky m. masseter  (s nímž má stejný směr snopců). Protože začátek svalu je blíže střední čáře než úpon, táhne sval při jednostranné akci mandibulu na opačnou stranu a má tedy hlavní roli při třecích žvýkacích pohybech.
Inervace: N. pterygoideus medialis ze 3. větve n.trigeminus.
Variace m. pterygoideus medialis: Variace tohoto svalu spočívá v individuálních rozdílech rozsahu, začátku a úponu svalu.
   4) Zevní řídlový sval - M. pterygoideus lateralis (viz. obr. č. 3.) je menší než předchozí sval    m. pterygoideus medialis. Uložen je kraniálně od něho ve fossa infratemporalis. 
Začátek: Crista infratemporalis alae majoris a lamina lateralis proc. pterygoidei. Dvě místa začátku znamenají, že na svalu je zřetelná horní a dolní hlava.
Úpon: Fovea pterygoidea je pod hlavicí mandibuly. Prostřednictvím pouzdra čelistního kloubu táhne sval za discus articularis.
Funkce: Zahajuje otevření úst tahem za dolní část hlavice mandibuly a za discus articularis.
Při oboustranné akci táhne čelist na protilehlou stranu a účastní se tak třecích žvýkacích pohybů.
Inervace: N. pterygoideus lateralis ze 3. větve n. trigeminus.
Variace m. pterygoideus lateralis: Horní hlava svalu může být buď samostatná nebo naopak spojená s m. temporalis.

   Souborné funkce žvýkacích svalů
   S výjimkou m. pterygoideus lateralis se všechny žvýkací svaly přímo účastní elevace mandibuly. M. pterygoideus lateralis zahajuje depresi a elevace se účastní nepřímo tím, že svým tahem reguluje zpětný posun hlavice a disku z elevace. Bilaterální akce mm. pterygoidei spolu     s povrchovou částí m. masseter a s předními snopci m. temporalis sune mandibulu dopředu (protiakce neboli propulze mandibuly). Zadní (horizontálně probíhající) část m. temporalis
a u novorozence i hluboká vrstva m. masseter táhnou čelist dozadu (refrakce neboli retropulze mandibuly). Unilaterální akce mm. pterygoidei posunuje čelist na straně akce dopředu
i na protilehlou stranu, přičemž čelist současně rotuje kolem svislé osy jdoucí čelistním kloubem opačné strany. Kombinacemi těchto pohybů vznikají žvýkací pohyby.






   4.1.2. SVALY MIMICKÉ - Musculi faciei

   Vznikly z materiálu 2. žaberního oblouku. Svaly jež z tohoto materiálu vznikly leží většinou poměrně povrchově a upínají se do kůže. Kůží pohybují tak, že mění kožní vrásky a rýhy,
tím mění polohu a tvar štěrbiny ústní a štěrbin očních. Tímto určují výraz obličeje. Proto se nazývají svaly mimické (viz. obr. č. 4.). Některé tyto svaly začínají na kosti, jiné začínají
na vazivových okrajích mimických svalů.
Inervace: Všechny mimické svaly jsou inervovány z n. facialis. Nervová vlákna se k těmto svalům rozbíhají z pleteně n. facialis, obsazené v příušní slinné žláze. Mimické svalstvo vytváří tyto funkčí celky:

   A. Svaly kolem štěrbiny ústní

   Kruhový sval ústní - M. orbicularis oris. Tento sval obkružuje štěrbinu ústní. Tvoří pohyblivou výplň rtů a je spoluurčujícím faktorem jejich tvaru. Je složen ze čtyř úseků vláken ve čtyřech kvadrantech rtů. Vlákna se napojují do kruhu. Blíže střední čáře jsou některé snopce párově připojeny na horní a dolní čelist. M. orbicularis oris jsou patrné při odhrnutí rtů, jako charakteristické řasy sliznice. Na svalu se rozlišuje pars labialis - vnitřní část ve vlastních rtech
a pars marginalis - vnější část při kostech.
Funkce: Při mírné kontrakci s převahou účasti vnitřní pars labialis svírá rty (viz. obr. č. 5.).
Při silnější kontrakci s větší účastí perifernější pars marginalis sval vysunuje sevřené rty dopředu.     Do okrajů m. orbicularis oris se paprsčitě připojují okolní svaly. Laterálně od koutku úst je          v okraji m. orbicularis oris šlachový a vazivový uzel, spojený s místem zkřížení svalových snopců označovaný jako modiolus. Do tohoto se připojuje část svalů z okolí. V tomto místě bývá kůže vkleslá a je pevně připojena k vazivu modiolu (dolíčky ve tvářích). Z hlubší vrstvy se        do tohoto místa upíná m. bucccinator. Do m. orbicularis oris se připojují další svaly:

a) Shora a z laterální strany - Postupně uvedeny v mediolaterálním sledu.
1) M. levator labii superioris: spolu s m. levator superioris alaeque nasi vstupují do kraje              
	očnice.

2) M. zygomaticus minor: vede od os zygomaticum do horní části sulcus nazolabialis     
	(rýha laterálně ohraničující horní ret).
3) M. zygomaticus major: se nalézá laterálně od m. zygomaticus minor, os zygomaticum   
šikmo dolů mediálně od modiolu při koutku úst.
4) M. risorius: vede z laterální strany od fascia masseterica k uzlovému modiolus
	při koutku úst.
Funkce: Tato skupina svalů zdvihá horní ret a táhne okraj úst laterálně. Zejména 
m. risorius se účastní rozšíření úst laterálně při úsměvu.

b) Zdola: Uvedeny postupně od koutků úst ke střední čáře se od m. orbicularis oris
připojují.
1) M. depressor anguli oris: (m. triangularis) pokračuje od okraje mandibuly k modiolus
 	v m. orbicularis oris.
2) M.depressor labii inferior: (m. quadratus labii inferioris) vede od okraje mandibuly
 	k m. orbicularis oris a ke kůži dolního rtu.
Funkce: Oba tyto svaly stahují kaudálně koutek úst a dolní ret.
3) M. mentalis: najdeme uprostřed brady, jedná se o párový sval. Jde od mandibuly
 	ke kůži rtu. Vtahuje kožní sulcus mentolabialis.

   B. Svaly kolem štěrbiny očních víček

   Kruhový sval oční - M. orbicularis oculi. Kruhový sval, který konstituují:
   a) pars orbitalis - zevní část, jež je při kostěném okraji očnice upevněna na proc.
 	frontalis maxillae, na crista lacrimalis anterior a na vnitřní vazy víček.
   b) pars palpebralis - vnitřní část se nachází v očních víčkách.
   c) pars lacrimalis - která při vnitřním koutku oka obklápí slzní vak a je upevněna
 	na crista lacrimalis posterior.
Funkce: Pars orbitalis zajišťuje pevné sevření víček (viz obr. č. 5.). Pars palpebralis se účastní pohybu víček, zejména při reflexním mrknutí. Při víčkovém reflexu pars lacrimalis působí         na slzní vak (rozšiřuje jej a stlačuje). Vlivem m. orbicularis oculi vznikají 
v pozdějším věku vějířovité vrásky při zevním koutku oka. Po obrně m. orbicularis oculi nemůže postižený bez mechanické pomoci zavřít oko. 

V oblasti m. orbicularis oculi jsou tyto další svaly:
1) M. procerus – Vede od hřbetu nosu přes kořen vzhůru ke kůži čelní krajiny. Působí příčnou rýhu na kořenu nosu.
2) M.corrugator supercilii – Směřuje od kořene nosního skrze m. frontalis a m. orbicularis oculi. Vytváří svislé vrásky na glabele.
3) M. frontalis – Jde od okrajů m. procerus a m. orbicularis oculi. Dále vede z kůže
i z podkožní krajiny glabely a z obočí do galea aponeurotica.
Funkce: Zdvihá obočí, vytváří příčné vrásky na čele a táhne galea aponeurotica dopředu.

   C. Svaly na nose

1) M.nasalis - Se skládá z pars transversa. Pokrývá hřbet nosu. Na druhé straně nosu se stýká     se svalem a pars alaris, který se vzařuje do křídla nosního. Mění průsvit nozder.
2) M.levator labii superioris alaeque nasi - Jde od okraje orbity. Podle nosu do nosního křídla
a do horního rtu. Oboje táhne vzhůru.

   D. Svaly klenby lebeční

   Tyto svaly tvoří soubor nazvaný m. epicranius. Jeho středem je šlašitá přilba galea aponeurotica, rozepjatá na klenbě lebeční. Je pevně srostlá s kůží. Jen velmi řídkým vazivem a je připojená k periostu kalvy, takže se i s kůží po periostu posunuje a lze ji od něho i s kůží odtrhnout (tzv. skalpování). Do galea aponeurotica vyzařují párové svaly z krajiny čelní a týlní
a spolu s ní tvoří m. occipitofrontalis, který má venter frontalis čili m. frontalis a center occipitalis tedy m. occipitalis. Od bočních stran galea aponeurotica jde tenký
m. temporoparietalis, shora k boltci ušnímu (je vložen mezi další svaly ušního boltce). 
M. frontalis [viz. kap. 4.1.2. B) 3)]. M.occipitalis, venter occipitalis musculi occipito-frontalis, jde od linea nuchalis suprema vzhůru dopředu do galea aponeurotica. Je antagonistou 
m. frontalis.

   E. Svaly boltce ušního   Tyto svaly jsou dvojí. 

a) Zevní svaly boltce - jsou snopce vyzařující jako široký vějíř od okolí do kořene boltce.
 Zpředu dozadu to jsou:
1)	M.auricularis - vedoucí od temporální fascie
2)	M.temporoparietalis - je součástí m. epicranius
3)	M.auricularis superior  - nachází se za předchozím svalem
4)	M.auricularis posterior - jediný sval této skupiny začínající od kosti,
od  proc.mastoideus.
   Zevní svaly boltce pohybovaly u nižších savců boltcem jako celkem a nastavovaly jej 
do směru přicházejícího zvuku. U člověka jsou bez funkčního významu. 

b) Vlastní svaly boltce - jsou zakrněné snopečky na vnější a vnitřní straně boltce, 
které u nižších savců měnily tvar boltce. U člověka jsou bez funkčního významu, 
zůstaly nám jako pozůstatkem z fylogenetické minulosti člověka.
  
   F. Hluboká vrstva mimického svalstva

Tvářový sval - M. buccinator. Sval obdélníkového tvaru, tvoří svalový podklad tváří.
Začátek: a) Raphe pterygomandibularis je pruh tuhého vaziva rozepjatý od hamulus
 		pterygoideus na mediální stranu mandibuly, na hranici těla a ramene
 		mandibuly, za poslední stoličku.
                  b)  Zevní plochy alveolárních výběžků maxily a mandibuly.
Úpon: Šlachový uzel, modiolus, při laterálním okraji m. orbicularis oris. Sval vyzařuje
i do m. orbicularis oris. Skrze m. buccinator v oblasti druhé horní stoličky prochází východ příušní slinné žlázy, ductus parotideus a větve sensitivní n. buccalis, který inervuje sliznici tváře.
Funkce: Přitlačuje tvář k dásním a vytlačuje obsah předsíně ústní (např. vzduch,
při foukání). Brání uskřinutí tváře při skousnutí, pomáhá rozšiřovat ústní štěrbinu.



   4.1.3. FASCIE HLAVY

   Na hlavě není souvislý fasciální kryt. Malé mimické svaly bývají připojené do kůže. Neumožňují tím vytvoření souvislé faciální vrstvy. Charakteristické fascie jsou proto vytvořeny jen v jednotlivých úsecích.

1) Fascia temporalis: Kryje m. temporalis. Rozepjata od linea temporalis superior temenní kosti (od pokračování této linie vpředu na os frontale) k arcus zygomaticus.
Úzká štěrbina mezi oběma listy je vyplněna tukovým vazivem. S horním okrajem temporální fascie splývá galea aponeurotica.

2) Fascia parotidea: Obaluje příušní slinnou žlázu, glandulu parotis. 

3) Fascia masseterica: Kryje m. masseter. Vpředu se připojuje na ventrální okraj ramus mandibulae. Kraniálně je připojena na arcus zygomaticus, kaudálně přechází přes dolní okraj mandibuly do povrchové fascie krční.

4) Fascia buccopharyngea: Kryje m. buccinator. Dorsálně je připojena na raphe pterygo-mandibularis a odtud vede dále dorsálně, kde přechází v povrchové vazivo hltanu.

5) Fascia interpterygoidea: Je vazivová ploténka mezi oběma mm. pterygoidei. Ve fossa infratempolaris jde shora od baze lebeční mezi oběma svaly kaudálně k mandibule.
Obsahuje nervy vystupující z foramen ovale a z figura pterypetrotympanica a cévy
(a. maxilares, žilni plexus pterygoideus). Nejde o pravou fascii, protože ploténka vzniká zformováním vmezeřeného vaziva.

6) Corpus adiposum buccae: tvářové a tukové těleso obalené tenkou fascií. Kraniálně
a kaudálně vybíhá v laloky. Hlavní část tělesa leží v fossa infratemporalis, mezi tuber maxilla
a mm. pterygoidei. Jeden lalok temporální vybíhá vzhůru podél proc. coronoideus 
pod os zygomaticum a do přední části fossa temporalis. Druhý lalok, bukální, vstupuje dopředu 
a dolů mezi, buccinator a m. masseter do tvaře a doplňuje její reliéf.
   4.2. PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

   4.2.1. VYSVĚTLENÍ POJMU – PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

   Názvem periferní nervový systém se označují svazky nervových vláken - periferní nervy. 
   Periferní neuron začíná velkou motorickou buňkou typu alfa předního rohu míšního, která inervuje příčně pruhovaná svalová vlákna kosterních svalů. Společně s ní z předních rohů míšních začíná i malá motorická buňká typu gama, jejíž neurity inervují intrafuzální svalová vlákna svalového vřeténka. Neurity těchto buněk vystupují z míchy v předních kořenech míšních. Ve foramen intervertebrale se spojují se zadním kořenem míšním, který do míchy vstupuje. Je složen z dostředivých vláken přicházejících z periferie, kde začínají buď volně, nebo z receptorů vedoucích všechny kvality hlubokého i povrchového čití. Vedou do senzitivních buněčných těl, tzv. pseudounipolárních, které jsou v senzitivních nervových uzlinách ještě uvnitř kanálu páteřního. Jsou patrná jako malá zduření. Odtud pokračují dostředivým neuritem do zadních kořenů míšních. Spojením předních a zadních kořenů vzniká míšní nerv (n.spinalis) vystupující
z míchy (i vstupující, což se neuvádí) jako periferní nerv smíšený. Úsek periferního spinálního nervu po výstupu z páteře se také nazývá nervový kmen (Pfeiffer 2007).
1	Periferní nervová vlákna se dělí podle tloušťky a její odpovídající rychlosti vedení vzruchů - tlustší vlákna vedou vzruchy rychleji.
2	Periferní nervy potřebují ke své funkci cévní zásobení. To dostávají ze svého průběhu
v podobě tepenných větévek z nejbližších tepen, zejména z těch, nimiž nerv probíhá nebo, která kříží tepénky. Označují se jako arteriae nutriciae nervorum (spolu s žilkami vasa nutricia nervorum).
3	Poruchy cévního zásobení nervů vyvolávají klinické příznaky – bolestivost, zpomalené vedení nervových vzruchů.


   4.2.2. STAVBA PERIFERNÍHO NERVU
   
   Neurity neuronů, dříve také zvaných gangliové buňky, periferních nervů mohou být holé, nemyelizované. Velká část neuritů je však obalena myelinovou pochvou a na ní ještě Schwannovou pochvou tvořenou Schwannovými buňkami. Eferentní neurity velkých motorických buněk alfa mají oproti ostatním neuronům určitou zvláštnost:
   - nekončí pouze jednou synapsí, ale konec je stromovitě rozeklaný. Na rozdíl
od aferentního dendritu zde používáme název koncový dendrion. Každá větévka dendrionu je napojena myoneurální ploténkou na jedno svalové vlákno. Jedna motorická buňka alfa předního rohu míšního ovládá několik svalových vláken. Ta se dohromady nazývají motorická jednotka
a kontrahují se všechna najednou. Eferentní neurit má ještě jednu zvláštnost:
  -  myelinová i Schwannova pochva jsou v malých úsecích přerušeny tzv. Ranvierovým zářezem.
   Jednotlivá nervová vlákna (axony, neurity a dostředivé dlouhé dendrity) jsou spojena
ve svazečcích. Několika svazečků uložených v perineurium (což jsou cirkulárně probíhající vazivové snopce, tvoří periferní nerv), který má na povrchu epineurium. Epineurium je zevní pouzdro nervu. Které je tvořeno podélně probíhajícími snopci vláken. Periferní nerv se tedy skládá z různě velkého počtu svazečků a lze ho přirovnat ke kabelu. Je ve svém průběhu volný, volně pohyblivý vzhledem k okolním tkáním. Proto tlak působí kolmo na nerv, zvlášť když je pod ním kost a dochází k jeho poruše. Dále dochází k poruše v místech, kde nerv prochází úzkým prostorem dvou tkání, kde vznikají tzv. užinové příznaky (Pfeiffer 2007).

   4.2.3. CEREBROSPINÁLNÍ NERVY

   Tyto nervy, mozkové a míšní, se shrnují pod společný název cerebrospinální (mozkomíšní) nervy. Obsahují dvojí vlákna: sensitivní i motorická. Nervy označené jako autonomní nervstvo, motorická vlákna, autonomního nervstva vystupují z visceromotorických jader míchy
a mozkového kmene. Protože má celý tento systém vlastní neurony v gangliích a v periferii organismu, je relativně méně závislý na činnost CNS. Odtud tedy jeho název. Jeho periferní účinek se uplatňuje převážně na hladkém svalstvu orgánů a céva na žlázách.


   Nesmíme opomenout, že část vláken autonomního nervového systému probíhá
do periferie připojená k cerebrospinálním nervům. K některým hlavovým nervům (zejména 
pro inervaci slinných a dalších žláz) a ke všem nervům míšním pro inervaci cév, žláz a hladkých svalů kůže.

   Cerebrospinální nervy zahrnují dvě velké hlavní skupiny nervů, rozdělené topograficky
a také funkcí připojených autonomních.

Nervi spinales - míšní nervy: Vystupují a vstupují kořenovými vlákny z míchy
(a vstupují do míchy) jako kořenová vlákna předních a zadních míšních kořenů. Páteřní kanál opouštějí ve foramen intervertebralis, autonomní nervová vlákna,
která jsou v míšních nervech C8 - L3 vlákna sympatická. U sakrálních míšních nervů S2 - S4 vlákna parasympatická.
2) Nervi craniales - hlavové nervy: Známe 12 párů hlavových nervů. Pro hlavové nervy je typické, že jednotlivé nervy mají uvnitř lebky různě dlouhý průběh. Vstupují                   do subarachnoideálního prostoru, dále prorážejí tvrdou plenu a pokračují na bazi lebeční do výstupu z lebky příslušným otvorem.

   4.2.4. VII. HLAVOVÝ NERV, LÍCNÍ NERV – N. FACIALIS

   Hlavový lícní nerv obsahuje dva funkčně odlišné systémy vláken, které se označují jako          n. facialis a n. intermedius. Nerv, proto také v některých názvoslových systémech označován 
jako n. intermediofacialis, zatímco součastná terminologie užívá název pro celý soubor vláken           n. facialis (viz. obr. č. 7, 8). Oba systémy vláken mají svá jádra s buňkami různých funkcí.  Nukleus nervi facialis je v dolní části fossa rhomboidea pod colliculus facialis, hlouběji
a laterálně. Vlákna vystupující z jádra obtáčejí jako genu nervi facialis povrchověji uložené jádro  n. abducens, které je přímo pod povrchem colliculus facialis. Zvyšují a zdůrazňují tak vyvýšený colliculus facialis. N. facialis z tohoto jádra vede motorická vlákna pro svaly:
	mimické svaly obličeje

2	měkkých pokrývek lebečních
3	zevního ucha
4	zadního bříška m. digastricus,
5	m. stylohyoideus
6	m. stapedius z tohoto jádra jsou i vlákna pro m. tensor tympani, která jsou vedena cestou ganglion oticum (nukleus je jádro visceromotorické –parasympatické, jehož vlákna jako n. intermedius samostatně vystupují vedle n. facialis, mezi ní a n. VIII.).
   Jsou určena pro slzní žlázu, pro žlázky dutiny nosní a paranazálních dutin, pro glandula sublingualis a submandibularis. N. intermedius hned po výstupu z mozkového kmene vysílá spojky do n. facialis. Poté se n. intermedius spojí a vstupuje spolu s n. VIII.
do pyramidy, do porus acusticus internus na její zadní ploše ve fundus meatus acustici interni (nad jeho crista transversa vpředu), vstupuje společný nerv do canalis nervi facialis pyramidy. Tímto kanálem je n. facialis veden nejprve ventrolaterálně, kolmo na podélnou osu pyramidy,    až k hiatus canalis nervi petrosi majoris. Tam kanál s nervem zahýbá dozadu, čímž vytváří poměrně ostrý záhyb - geniculum nervi facialis. Od genikula jde nerv dozadu ve směru podélné osy pyramidy, postupně se stáčí kaudálně a z pyramidy vystupuje ve foramen stylomastoideum.
   V místě geniculum nervi facialis je uloženo ganglion geniculi s pseudounipolárními buňkami, jejichž dendrity jsou somatosenzitivní a senzorická - chuťová vlákna. Vlákna, jdou do periferie   v n.facialis (propriocepce ze svalů i nervovaných n. facialis). Dále se připojují k n. intermedius
a spolu s částí parasympatických vláken jdou jako chorda tympani. Po průchodu středoušní dutinou se přidává pod bazi lebeční k n. lingualis. S ním jde do jazyka, kam vede chuťová vlákna. Součastně vede pregangliová parasympatická vlákna, která vstupují do ganglion submandibulare, z něhož je parasympaticky inervována glandula sublingualis a glandula submandibularis. Neurity buněk ganglion geniculi jdou v n. intermedius do mozkového kmene, a tam se rozdělí. Chuťová vlákna, propriocepční a sensitivní vlákna jdou do jader n. trigeminus. Kmen nervu vzniká spojením n. facialis a n. intermedius a po vstupu do fundus meatus acustici interni prochází         v canalis až do foramen stylomastoideum. Horní hyoideum, po výstupu z foramen stylomastoideum se nerv obloukovitě stáčí dopředu pod zevní zvukovod. Podbíhá jej a zezadu vstupuje do glandula carotis. Ve žláze se dělí na větší počet větví, které vytvářejí plexus intraparotideus. Z této pleteně pak paprsčitě do obličeje a na krk vystupují větve do mimických svalů.


   4.2.4.1. Hlavní větve a další větvení

   A) Větve vystupující v canalis facialis:

1) n. petrosus major - Patří k n. intermedius jako nerv převážně parasympatický, 
který odstupuje v geniculum nervi facialis. Jde skrze hiatus canalis nervi petrosi majoris při hrotu pyramidy, a také skrze synchronosis sphenopetrosa pod bazi lebeční. Spojuje se sympatickým n. petrosus profundus (z plexus caroticus internus) a jako společný             n. canalis pterygoidei. Pak jde v canalis pterygoideus dopředu do fossa pterygopalatina, kde jeho pregangliová vlákna končí v ganglion pterygopalatinum.

2) r. communicans cum plexus tympanicus - Tyto větvičky jdou cestou parasympatiku           z n.intermedius do n.petrosusminor a do ganglionoticum. Po přepojení v ganglion oticum pokračují a navazující parasympatická vlákna do n. buccalis pro žlázky ve sliznici tváře.

3) n. stapedius - Je drobný, ale funkčně důležitý motorický nerv. Jdoucí ze sestupného průběhu n. facialis skrze eminentia pyramidalis do m. stapedius. Pokud je při paréze nervus facialis postižen i tento nerv dochází k výpadku odpružení středoušního třmínku. Tahem tohoto svalu dochází k nadměrnému vnímání zvuků, zejména hlubokých tónů (hyperacusticus).

4) chorda tympani - Vystupuje ze sestupného úseku canalis facialis asi 4 - 6mm
nad foramen stylomastoideum a pokračuje do středoušní dutiny. Dále jde 
ve slizniční řase mezi rukojetí kladívka a dlouhým raménkem kovadlinky obloukovitě 
pod strop středoušní dutiny. Poté pokračuje dopředu do fossa petrotympanica, kudy vystupuje pod bazi lebeční. Zezadu vstupuje do n. lingualis, který vede parasympatická pregangliová vlákna pro ganglion submandibulare a chuťová vlákna pro přední dvě třetiny jazyka. Axony buněk ganglion geniculi jdou uvnitř mozkového kmene do nucleus gustatorius.


   B) Větve po výstupu z foramen stylomastoideum:

 - n. auricularis posterior – Motoricky inervuje zadní svaly boltce, rudimentární svaly boltce a m. occipitalis. Sensitivně inervuje kůži dolní části boltce. 
Větve:
1)	r. occipitalis
2)	r. auricularis 
3)	r. communicans cum nervo glossopharyngeus 
4)	r. digastricus
5)	r. stylohyoideus

   C) Svalové větve z plexus intraparotideus pleteň vzniká rozdělením na:

r. temporofacialis - Horní silnější větev.
r .cervicofacialis - Dolní slabší větev. Rozvětvení je uloženo asi 3 - 3, 5 cm 
nad angulus mandibulae. Obě hlavní větve se dělí ve větší, které spolu místy anastomozují a vytvářejí pleteň. Ta dělí příušní žlázu v povrchovou a hlubokou vrstvu.

   Z plexus intraparotideus vystupují:

1) rr. temporales – Vedoucí přes pons zygomaticus šikmo vzhůru do m. orbicularis oculi
a do mimických svalů mezi oční a ústní štěrbinou.
2)	rr. zygomatici – Vedou dopředu a mírně kraniálně přes os zygomaticum. K zevní
straně m. orbicularis oculi a k mimickým svalům mezi oční a ústní štěrbinou.
3)	rr. buccales – Směřují dopředu k m. buccinator, m. orbicularis oculi a k přilehlým
mimických svalům horního rtu a do svalů zevního nosu.
4)	r. marginalis mandibulae – Vede dopředu podél těla mandibuly do mimických svalů brady a dolního rtu.
5)	r.colli - Směřuje dopředu dolů na krk. Inervuje platysmu.


   4.2.5. FUNKCE LÍCNÍHO NERVU

Motorická vlákna jichž je kolem 60% inervují mimické a další svaly. Mimické svaly ovládají výraz obličeje. Jejich funkce má však i zpětný vliv na psychiku (což se ukázalo při obrnách lícního nervu). Motorická složka n. facialis se též účastní řady reflexů         na zrakové, sluchové a sensitivní podněty. 

Parasympatická vlákna prostřednictvím svých postgangliových neuronů v ganglion pterygopalatinum a v ganglion submandibulare inervují slzní žlázu, žlázy v dutině nosní, ústní a nosohltanu.

Parasympatická vlákna prostřednictvím svých postgangliových neuronů v ganglion pterygopalatinum a v ganglion submandibulare inervují slzní žlázu, žlázy v dutině nosní, ústní a nosohltanu.

Sensitivní vlákna slouží k propriocepci ze svalů, sensitivní inervaci boltce
a většiny zevního zvukovodu.

Sensorická chuťová vlákna vedou podněty z chuťových receptorů předních dvou třetin jazyka.

   4.2.6. PORUCHA FUNKCE LÍCNÍHO NERVU
- N. facialis se dělí na centrální a periferní.

Centrální poruchy center a drah dávající podněty do jádra n. facialis. Bývají vždy kontralaterální. Vzhledem k úpravě kortikonukleárních drah, kde motoneurony pro horní část obličeje dostávají vlákna z obou hemisfér, kdežto motoneurony pro dolní část obličeje jen
z hemisféry kontralaterální. Při takové poruše je zachována hybnost mimických svalů horní části obličeje.


Periferní obrny vznikají přerušením vedení kmene nebo větví nervu. Jsou tedy
na straně poruchy a mají povahu odpovídající místu postižení. Toto platí zejména
pro poruchy uvnitř canalis facialis. Větve vystupující pod foramen stylomastoideum mohou
v jednotlivých případech způsobovat poškození n. petrosus major, n. stapedius nebo chorda tympani. V takovém případě se objevují příznaky podle výpadků funkcí těchto větví. Výpadek tvorby slz a funkce dalších žláz při postižení n. petrosus major. Hyperacuzis
při postižení n. stapedius. Poruchy chuťového čití, poruchy funkce glandula sublingualis
a glandula submandibularis bývá při postižení chorda tympani.

   4.2.7. STUPNĚ POSTIŽENÍ PERIFERNÍCH NERVŮ

   Rozlišujeme neuropraxii, axonotmezi a neurotmezi (Seddon 1954). Tyto poruchy mohou postihnout buď část vláken nebo všechna vlákna lícního nervu. Současná neurologie rozlišuje pět stupňů poškození periferního nervu s ohledem na stav axonu, myelinové pochvy a vazivové tkáně (Vodvářka 2005).

1) Neuropraxie: Představuje nejlehčí stupeň postižení nervů, jež je dán přechodnou
anoxií při místní ischémii periferního nervu. Postižen je hlavně myelin nedochází
k žádným strukturálním změnám axonů. Klinická úprava poškození je během 2 – 12 týdnů úplná.

2) Axonotmeze: Znamená již narušení kontinuity axonu a nastupující Wallerovy
degenerace periferního pahýlu. Tímto pojmem je označován zánik axonů
a myelinové pochvy distálně od místa léze, které nastupují během hodin až dnů
po poranění a ukončeny jsou do 3 týdnů. Pokud má proximální část nervového vlákna
dostatečný regenerační potenciál, dojde po určitém čase k vyrůstání do periferní části nervu
a ke klinicky dostatečné regeneraci. Rychlost vrůstání axonů do původních myelinových obalů je u zdravého jedince přibližně 1 mm za den. Úprava poměrů v distálních svalech proto záleží
na vzdálenosti od místa poškození nervu. Doba regenerace u axonotmézy je z tohoto pohledu výrazně delší než u neurapraxie.


3) Neurotmeze: Je u Bellovy obrny nesmírně vzácná. Nekróza postihuje i Schwanovy buňky. Nahradí se vazivem, které je překážkou regenerace. Obrna se buď začne upravovat velmi pozdě (např. za rok) nebo se upravuje velmi nedokonale a pomalu (např. za 2 roky). V nejhorším případě se neupravuje vůbec (Pechan 1972).

   4.3. KLINICKÉ PŘÍZNAKY OBRNY LÍCNÍHO NERVU

Lokální - omezené na určité místo (nejčastěji úrazy a tlaky). Lokalizované poruchy vznikají nejčastěji fyzikálním porušením nervu. Pokud je zachované buněčné tělo neuronu, je poměrně velká naděje na regeneraci.

Difúzní - postihující širší okruh (nejčastěji intoxikace, záněty, polyneuritidy a některá degenerativní onemocnění).

   Základní poruchy periferního neuronu:
1)	Areflexie
2)	Snížení až ztráta hybnosti nervem inervovaných svalů
3)	Svalová atrofie
4)	Fascikulace
5)	Porucha elektrické dráždivosti (chronaximetrie)
6)	Porucha elektromyografického záznamu jehlovou elektrodou
7)	Porucha čití (pokud jde též o poruchu dostředivé senzitivní větve) (Pfeiffer 2007).

   Příznaky:
1	Lagoftalmus
2	Snížená lakrimace
3	Obtěžuje pokleslý ústní koutek - nelze sevřít rty, zapískat, usmát se vytékají sliny
4	Zhoršená artikulace a potíže při pití
5	Může nastat porucha chuti na předních 2/3 jazyka
6	Pocit zalehlého ucha
7	Hyperakuze - zvýšená citlivost sluchu na nepříjemné hlasité zvuky
8	Diplakuze - zdvojené vnímání tónu
9	Typický projevy obrny vyhlazené vrásky na postižené straně čelní, nazolabiální rýhy
10	Bellův příznak - v důsledku fyziologického souhybu při zavírání očí dochází současně   ke stáčení bulbů vzhůru, a proto při lagoftalmu vidíme jen bělimu
11	Snížený nebo vyhaslý korneální a nazopalpebrální reflex

   4.4. KLINICKÉ PROJEVY OBRNY LÍCNÍHO NERVU

N. Facialis: V celé své délce zásobuje motorickými vlákny motorické svaly obličeje. Mezi které patří platysma, m. epicranius, svaly ušního boltce a m. stylohyoideus.

N. Intermedius: Obsahuje somestezická vlákna pro část zvukovodu a boltce. Dále obsahuje chuťová vlákna pro přední 2/3 jazyka, parasympatická vlákna pro slznou žlázu, hlenové žlázky dutiny nosní, patra a nosohltanu.

   4.4.1. Zánikové poruchy
 
   Poruchy motorické z léze n. facialis (viz obr. č. 6.) jsou nejnápadnější na svalstvu mimickém.
Vyšetření aktivní volní hybnosti prokáže obrnu nebo parézu jednotlivých mimických svalů
a jejich skupin.

   4.4.1.1. Porucha svalů oční štěrbiny

1) M.orbicularis oculi: Nemocný nemůže zavřít oko, případně jen neúplně, nemžiká.
Při úsilném pokusu o inervaci se oční bulbus stáčí vzhůru mediálně. V nedovřené štěrbině se objeví místo rohovky bělma (Bellův příznam). Hyporeflexie až vyhaslost se objeví               na nazopalpebrálním reflexu, korneálním a konjuktiválním. Dochází pouze k přerušení eferentního ramene reflexního oblouku což má za následek zachování somestezie. Nefunguje slzná pumpa, kterou tvoří pars sacci lacrimalis m. orbicularis oculi. Slzy nejsou nasávány do ductus lacrimalis a hromadí se ve vnitřním koutku. Přetékají a stékají po tváři.

M. corrugator glabellae: Nemocný nemůže svraštit obočí. Netvoří se rýhy, popř. vymizí svislá rýha po staně nosního kořene nebo uprostřed.     

3)	M. nasalis: Nelze sevřít nosní dirku a přetáhnout měkké části nosu na postiženou stranu.

   4.4.1.2. Porucha svalu klenby lební
         - Nelze zvednout obočí, vytvořit příčnou řasu a brázdu na kořenu nosu.

   4.4.1.3. Porucha svalů perorálních

1) M.orbicularis oris: Nemocný nemůže sevřít oční štěrbinu, zpevnit a vysunout rty, nemůže zahvízdat. Má velké obtížně při vyslovování hlásek o, u, b, p, m.
2)	M. levator alae nasi et labii maximallaris: Nelze zvednout horní ret a vytáhnout ústní koutek laterálně a vzhůru (problém usmát se, vycenit zuby).
3)	M.quadratus labii  mandibularis: Nelze stáhnout dolní ret a ústní koutek dolů
a laterálně (ohrnout ret).
4)	M. buccinator: Potrava není posouvána z vestibulum oris mezi zuby a stává se,
že uvízne pod dásní. Ochablá tvář se při nadmutí nápadně vydouvá. Při jídle se naopak tvář může dostat mezi řady zubů a dochází k pokousání.

   4.4.1.4. Porucha dalších svalů 

1)	Platysma: Při pokusu o maximální vycenění zubů, stažení ústních koutků, ale zejména 
při usilovném předklonu hlavy proti odporu nevystupují na ochromené straně snopce platysmy v kožních řasách (tzv. příznak platysmy).

2)	Rudimentární svaly ušního boltce: Obrna se zpravidla neprojevuje. Jen u jedinců, 
kteří měli schopnost pohybovat boltcem, vznikne rozdíl proti zdravé straně.

M. Stapedius: Obrna způsobí zvýšenou citlivost na akustické podněty i vnímání hlubokých tónů. Prokázán byl i vznik nitroušního šelestu při zavření očí a stisku čelisti.
M. Stylohyoideus: Obrna způsobí lehkou asymetrii pohybu jazylky a dolní čelisti.

5)	M. levator veli palatini: Dráhou n. facialis prochází jen část vláken n. glossopharyngici, která inervují tento sval. Zpravidla nevznikne klinicky zřetelná porucha. Někdy dochází   k poklesu patrového oblouku.

   4.4.2. Poruchy proprioceptivní

   Jsou zcela překryty součastnou periferní obrnou. Mohou se projevit, přetrvávají-li samostatně 
i po návratu hybnosti.

   4.4.3. Poruchy somestezické

   Exteroceptivní poruchy jsou minimální. Jde o část trigeminu, který se spojkami
a větvami n. facialis dostává do kůže zevního zvukovodu a boltce. Nepravidelně se vyskytují somestezické poruchy (alogické, termické, taktilní) po přerušení chorda tympani (současně          s poruchami chuti).

   4.4.4. Poruchy chuťové

   Aferentní chuťová vlákna jsou základní složkou n. intermedii. Přivádějí chuťové vzruchy          z předních 2/3 jazyka drahou chorda tympani. Léze chordy způsobí ageuzii (ztrátu chuti), hypogeuzii (snížení chuti) nebo dysgeuzii (porucha chuti).

   4.4.5. Poruchy sekreční

- Drahou chordy tympani probíhají vlákna druhé hlavní složky n. intermedii.
Glanduloceptivní a sekretomotorická vlákna pro žlázu podčelistní, podjazykovou a drobné žlázky dutiny nosní a jazyka. Přerušení sekretomotorické inervace se může projevit pocitem sucha
v ústech.
- Drahou n. petrosum superficilis major odbočuje v geniculum z kmene n. intermediofacialis 
k trigeminu sekreční vlákna pro žlázu slznou a pro hlenové žlázky dutiny nosní, nosohltanu
a patra. Přerušení neuroglandulární inervace způsobí značné snížení sekrece těchto žláz, zejména hypolacrimaris. Jelikož je navíc ztížen až znemožněn odtok slz do slzovodu (obrna m. orbicularis oculi), vzniká vjem značné suchosti v postižené polovině nosních cest. Druhotně bývá postižena
i funkce slizniční regioolfactoria – vzniká přidružená periferní hyposmie. Vzácně se pozoruje fenomén krokodýlích slz. Na straně obrny vzniká při jídle (někdy při pouhém spatření potravy, tedy podmíněně reflexně) prudká produkce slz. Lze to nejlépe vysvětlit převodem vzruchů     (tzv. Gross – effect, přeskok vzruchu z vlákna na vlákno, monosynampticky) v místě přerušení           n. intermediofacialis z motorického vlákna na vlákno sekretomotorické.

   4.4.6. Poruchy vasomotorické a neurotrofické

   Hlavní neurodystrofickou poruchou je atrofie svalstva a popř. vznik pyogenních kontraktur.

   1. Postparalytické kontraktury
   Jsou obávanou komplikací obrny lícního nervu. Některé mimické svaly neobnoví svou funkci
a rozvíjí se v nich pyogenní kontraktury. Dochází k jejich trvalému zkrácení při úbytku parenchymu a fibróze intersticia. Např. pokleslý koutek se začne vyrovnávat, což budí klamný dojem reparace. Jde však o patologické zkracování radiálních svalů ústního koutku,
které dále pokračuje a způsobí trvalé vytažení koutku vzhůru a laterálně.
 - Kontraktura m. orbicularis oculi trvale přivírá víčko a omezuje nyní i jeho otevření.
 - Kontraktura m. zygomatici nápadně prohlubuje (při obrně vyhlazenou) nazolícní rýhu.

   V jiných svalových skupinách se také mohou vytvořit kontraktury.
   Prognóza kontraktur je velice nejistá. Mohou časem vymizet (pravděpodobně po dokonalé reinervaci), avšak někdy zcela vzdorují léčbě a přetrvávají.
   Vznik kontraktur je usnadněn tím, že některé mimické svaly nemají úpony a nemají přímé sdružené antagonisty.



   2.Postparalytické patologické synkineze
   Jde o patologickou mimovolní současnou kontrakci některé skupiny mimického svalstva 
při volní nebo reflexní inervaci jiné svalové skupiny. 
- Nejčastější je synkineze palpebro – labiální. Při každém mrknutí oka (volním, automatickém 
i reflexním) vznikne současný záškub ústního koutku.
- Synkineze palpebro – frontální se projevují svraštěním čela nebo svraštěním obočí 
při mrknutí.
- Mohou vzniknout i obrácené synkinezy oro - palpebrální. Při sešpulení úst se přivírá oční štěrbina.
   Byly pozorovány rozmanité komplexní synkineze, které se projevují jako složitý tik.
Provokovaný např. pohybem rtů při jídle. Postparalytické synkineze se mohou objevit samostatně, avšak většinou jsou sdruženy postparalytickými kontrakturami.

   4.5. ETIOPATOGENEZE

   Experimentní studie zaměřené na objasnění etiopatogeneze periferní obrny lícního nervu zkoumající herpetickou infekci či borreliovou infekci na zvířecích modelech. Bioptická vyšetření, zobrazovací a elektrofyziologické studie prokázaly jak zánětlivé, tak hypoxické postižení při edému nervově cévních struktur, blok vedení případně axonotmézu či neurotmézu ( Bojar 2007).
   Ústředním řetězcem je edém lícního nervu vedoucí k jeho kompresi. Tím dojde
ke stlačení vasa nervi facialis a následně ischemickému poškození tkáně. Příčiny vzniku edému nejsou jednotné. Mohou být infekční, toxické, metabolické, cirkulační a alergické.

   4.5.1. INFEKCE

   Jsou nejčastější příčinou vzniku periferní obrny lícního nervu. Zvláště pak u mladších osob. Níže budou popsány jednotlivé infekce virové a bakteriální.




   4.5.1.1. Virové infekce

   Bývá častou příčinou zvláště u dětí. Průkaz virů však není snadnou záležitostí, 
protože málo, kdy se prokáží jako pozitivní. I přesto byly prokázány tyto:

1	Herpes simplex virus (HSV) - recidivující nepříjemně bolestivé projevy
v lumbosakrálních spinálních gangliích a kořenů. Považovány obvykle za spondylogenní kořenové syndromy. HSV se vyskytuje i jako patogen v orofaciální oblasti, což bylo opět prokázáno ve výzkumné sféře na zvířatech.

2	Varicella zoster virus - tento virus odpovídá za obrny lícního nervu při Ramsay-Huntově syndromu, spojený často s afekcí n. statoaccusticus. Obvykle se vyznačuje vážným průběhem a trvalým postižením mimiky. Poherpetickou neuralgií a dysfunkcí vestibuloakustického aparátu, přičemž častěji postihuje seniory a osoby s iatrogenní imunodeficiencí.

	Periferní obrna lícního nervu se vyvine přibližně u 4% pacientů infikovaných HIV. Další projevy jsou spojené s rubeolou, epidemickou parotitidou, adenoviry, klíšťovými encefalitidy, infekčními mononukleózami a jinými. Dříve byla důležitou příčinou poliomyelitida, která dnes vlivem očkování značně ustoupila do pozadí.


   4.5.1.2. Bakteriální infekce

   Zvláště středoušní infekce jsou častou příčinou vzniku.

Borrelióza - Je častým a typickým příznakem příčiny vniku periferní obrny lícního nervu. Může se na ni navázat meningomyeloradikuloneuritida s krutými bolestmi.. Nápadně často se projevuje neuroborrelióza u dětí i dospělých.

Další možné příčiny vzniku angíny, zubní kazy, sinusitidy, stafylokoková meningitida, nehnisavé meningitida, tbc, lues, břišní skvrnitý tyfus, spála, záškrt, tetanus a toxoplasmóza.
   4.5.1.3. Postinfekční stavy

   V některých případech se periferní obrna lícního nervu nemusí projevit pouze para-infekčně, ale i postinfekčně. Tyto obrny se vysvětlují alergickým, autoimunologickým mechanismem. Projevy probíhají různým způsobem a byly i během let různě klasifikovány. Opakovaně prováděná virologická vyšetření měla negativní výsledky. Velice časté jsou pozitivní nálezy      v likvoru. Infekční agens, které tuto reakci vyvolalo můžou být různé: bakterie, viry i různé druhy očkování. Mezi postinfekční stavy řadíme Bannwarthovu subakutní lymfacytární meningitidu a revmatickou obrnu lícního nervu.

   4.5.1.4. Cirkulační porucha

   Zdá se, že arteriální hypertenze usnadňuje vznik periferní obrny lícního nervu. Patří mezi vzácnější příčinu.

   4.5.1.5 Toxicko metabolické vlivy

   Se také řadí ke vzácnějším případům výskytu. Myxedém, DM a gravidita jejíž příčinou
je pravděpodobně retence vody na konci těhotenství, vyvolávající edém lícního nervu. Dále pak jiné endogenní vlivy a exogenní intoxikace.

   4.5.1.6. Zvláštní formy periferní obrny lícního nervu

Faciální diplegie - Faciální diplegie je vzácná. V krátkém časovém intervalu
se rozvíjí Bellova obrna na obou stranách obličeje. Jinak až na častější denervace není        od jednostranné periferní obrny lícního nervu odlišná.

Recidivující periferní obrna lícního nervu - Představuje asi 10% všech případů Bellovy obrny a většinu z nich tvoří jen dvě ataky. Strana, kde se obrna ještě nevyskytla, není postihována častěji, při recidivě. Největší počet zaznamenaných recidiv bylo devět dle Szulce z roku 1956 (Pechan 1972).
Familiární - Při získávání anamnézy by se nemělo tuto část opomíjet. Můžeme zjistit familiární výskyt postižení mozkových a periferních nervů (Pechan 1972).

   4.6. DIAGNOSTIKA

1.	Diagnóza
   U periferní obrny lícního nervu se vždy provádí celkové neurologické vyšetření.
S výjimkou n. VII. musí být neurologický nález normální. Při podezření na ušní afekci je nutné odborné vyšetření ORL lékařem. Je-li horečka nebo meningismus, je nutná hospitalizace a podrobnější vyšetření (likvoru). Samostatnou periferní obrnu lícního nervu dále dělíme pátráním po příslušných kožních projevech.

2.	Lokalizace
   Zjištění poklesu slzné sekrece (anamnesticky, aspekcí) určíme poměrně vzácné příklady léze zasahující oblast ganglion geniculi. Ostatní případy (s normální nebo i reflexně zvýšenou slznou sekrecí na straně obrny) svědčí pro lézi distálně od ganglion geniculi (pro infragenikulátní lokalizaci). Tuto druhou skupinu můžeme ještě dále členit vyšetřením chuti na léze zasahující suprachordálně a léze omezené jen na krátký infrachordální úsek lícního nervu v pyramidě. Pro určení lokalizace léze je též důležitý poznatek, že asi 95 % všech periferních obrn lícního nervu má svou příčinu ve skalní kosti (Cawthorne 1969,
Pechan 1972).

3.	Etiologie
   Stanovení přesné etiologie Bellovy obrny není při prvním vyšetření nutné a často 
by ani nebylo možné. Praktický význam má zvláště zjištění současně probíhající infekce (celkové lokalizované, např. kariézní zuby atd.), zjištění gravidity, DM apod.
pro modifikování léčby, která z toho vyplývá.

4.	Stupně postižení
   Rozlišení zda jde o čistou neuropraxii nebo zda hrozí, případně už nastala denervace,
je velmi důležité. U paréz dynamiku onemocnění sledujeme obden svalovým testem.
Jestliže je svalový test 1, je nutné sledovat denně. Naopak, když se svalový test zlepšuje stačí sledovat v postupně delších intervalech. U plegií je nutné sledovat denně elektrickou dráždivost ochrnutého nervu a srovnávat ji se zdravou stranou. Dokud není na ochrnuté straně větší pokles dráždivosti než 3,5 mA denervace nehrozí.

Prognóza
   Závisí na stupni poruchy (částečná, úplná neurapraxie, denervace). Na rozsahu léze
(postižení jen v infrachordálním segmentu nebo sahající i nad odstup chordy, případně dosahující až nad ganglion geniculi) a na rychlosti rozvoje poruch. Čím je těžší stupeň poškození, větší rozsah poruchy a rychlejší rozvoj obrny, tím je prognóza horší. Mimo to závisí prognóza také na stáří nemocného a některých přidružených chorobách (Pechan 1972).

  4.7. VYŠETŘOVACÍ METODY

   Z velkého počtu vyšetřovacích metod je podle zpráv z literatury i vlastních zkušeností nejvýznamnější testování mimických svalů. Také vyšetřování slzné sekrece a chuti,
což dostatečně umožní přesnou topickou diagnostiku. Nezbytnou součástí vyšetřovacích metod tvoří neurologické popřípadně i neurootologické vyšetření.

   Neurologické a neurootologické vyšetření
   Vychází z cílené anamnézy - RA, OA, NO, SA, FA, abusus, epidemiologická.
Klinický nález bývá u periferní obrny lícního nervu typický. Vyšetření reflexů a čití.

   1) Svalový test obličeje
   Hodnocení je založeno na srovnání se zdravou stranou. Aby se dosáhlo lepší relaxace 
je 0 - 2 stupeň vyšetřován v leže na zádech.





   Rozeznáváme šest stupňů dle Jandy (2004):
st. 5 – normální stah, není asymetrie proti zdravé straně
st. 4 – téměř normální stah, asymetrie proti zdravé straně je nepatrná
st. 3 – stah postižené svalové skupiny je asi v polovině rozsahu proti zdravé straně
st. 2 – na nemocné straně se sval stahuje pouze asi ve čtvrtině rozsahu
st. 1 – při pokusu o pohyb jeví sval zřetelný záškub
st. 0 – při pokusu o pohyb nepostřehneme žádný stah

   2) Hodnocení funkce lícního nervu podle Jansena (1963)
   Hodnocení je dáno bodovým ohodnocením funkce 4 faktorů
A. symetrie tváře v klidu,
B. motorická funkce čelní větve
C. funkce očních svalů
D. funkce orálních svalů.
   Termín funkce zahrnuje svalovou funkci, tonus, tiky, kontraktury, synkinézy. Normální funkce jsou charakterizovány hodnotami  A 30%, B 10%. C 30%, D 30%. Vyšetření
je však zatíženo subjektivní chybou.

Schirmerův test
   Používá se pro určení topiky periferního postižení lícního nervu – je pozitivní při poruše lícního nervu nad ganglion geniculi (odstup n. petrosus superficialis major, vedoucí parasympatická vlákna pro slznou žlázu a pro slinné žlázy cestou ganglion oticum).

Provedení: 


Proužky nasakovaného papíru zanořeny do spojivkových vaků. Po 3 minutách se měří rozdíl v délce na pravé a levé straně. Rozdíl > 20 % je pozitivní.

            
Poznámky: bývá ovlivněn ektropiem (ochablost dolního víčka), nemá význam pro zjištění stupně postižení a návrat funkce, malá citlivost.
   4) Zkouška chuti
   Používá se pro určení topiky periferního postižení lícního nervu – je pozitivní při poruše lícního nervu nad odstupem chorda tympani (aferentní vlákna chuti z předních 2/3 jedné poloviny jazyka). Orientačně má malou validitu, chuť může být zachována i při operačním přerušení chorda tympani (asi účast jiných aferentních systémů). Přesnější jako elektrogustometrie.

Provedení:


Generátor slabého stejnosměrného proudu je připojen k elektrodám zvlášť pro pravou a levou polovinu jazyka. Měří se práh podráždění.
Rozdíl hodnot > 20 % je pozitivní.


Poznámky: Malá citlivost.

   5) Stapediální reflex - SR
   Používá se pro určení topiky periferního postižení lícního nervu – je pozitivní při poruše lícního nervu nad odstupem r. stapedius nervi facialis.

Provedení:


Při tympanometrickém vyšetření se zaznamenává změna compliance = změna poddajnosti bubínku při aplikování zvyšujícího se zvukového podnětu. Pozitivní odpověď při funkčním reflexním oblouku (sluchový nerv, jádra v prodloužené míše, lícní nerv) je při cca 80 dB nad prahem sluchu.


Poznámky: Citlivost +++, uchování či návrat funkce u Bellovy obrny se pokládá za dobré prognostické znamení. Nelze použít u lézí pod odstupem r. stapedius, perforací bubínku, sekretu za bubínkem, těžké nedoslýchavosti, po přerušení m. stapedius a rozvolnění kůstek.

   6) Elektromyografie EMG
   Záznam sledování svalových potenciálů jako nejpřesnější metoda objektivního hodnocení funkce svalstva ve sledované inervační oblasti.

Stimulační (neurografie) EMG – Umožňuje odlišit demyelizační blok neurapraxii
od axonotméze. Stimulační vyšetření se provádí mezi 5 - 10 dnem od rozvoje obrny. Srovná se výše amplitudy a velikost arey sumačního akčního potenciálu, podle nichž lze usuzovat
na rozsah atonálního postižení oproti nepostižené straně. U části pacientů může stimulační EMG zachytit abnormální hodnoty i na klinicky zdravé straně. Průkaz demyelizačního bloku
je považován za prognosticky příznivý nález (Bojar 2007).

Vyšetření blink reflexu - Kterým se při stimulaci na straně obrny prokáže prodloužená latence R1 a R2 odpovědí na straně obrny a normální latence odpovědi R2 na zdravé straně, při stimulaci nepostižené strany pak je prodloužená latence odpovědi R2 na postižené straně, je přiznávána vyšší specificita a senzitivita než neurografii (Bojar 2007).

Konvenční EMG - Vyšetření využívající koncentrických jehel umožňuje po 10. dní 
od rozvoje obrny hodnotit zachovanou spontánní aktivitu. Volní aktivitu
a odhadnout i rozsah enervačních projevů (Bojar 2007).

Transkraniální magnetická stimulace - Předtavuje novou neinvazivní metodu, využívající magnetických pulzů aplikovaných magneticku stimulační cívkou do parietookcipitální
a retroartikulární oblasti. Prostřednictvím registrační elektrody na špičce nosu a diferenční elektrody na m. nasalis se zaznamenávají latence a amplituda odpovědí na straně postižené zdravé. Diagnostický přístup a specificita této zajímavé metody nejsou zatím jednoznačně zhodnoceny. Představuje však další rozšíření diagnostických možností, protože lze prokázat
buď prodloužení vedení nebo jen blok při postižení lícního nervu v průběhu canalis Falopii (Bojar 2007).

Poznámky: Časově náročné

   7) Měření intralabiálního tlaku
   Měří sílu stahu tvářového svalstva.

Provedení:


Folleyův balónkový katetr se nafoukne 10 ml vzduchu a napojí se na tonometr.
Vsune se mezi tvář a sevřené zuby. Změří se v klidu a při stahu tváře.
Rozdíl by měl být mezi 100 – 160 mm H2O


Poznámky: Zlepšování stahu je dobrým prognostickým znamením. Neinvazivní, rychlé, jednoduché, ale neiformuje o topice a měří jen malé množství svalů.

   8) Další diagnostické metody

- Komplexní otoneurologické vyšetření, včetně sluchu a rovnováhy
- CT, MRI a další zobrazovací metody vyšetření mozkomíšního moku pro potvrzení probíhající neuroinfekce  nervového  systému, v  případně  nádorového onemocnění, neuro-  borreliózy, lues, tuberkulózní meningitidě.
- Trigeminofaciální reflexy
- Vyšetření logopedem









   4.8. LÉČBA PERIFERNÍ OBRNY LÍCNÍHO NERVU

   Základem správné léčby je vždy dokonalá a hlavně včasná diagnóza. Proto nestačí jen zjistit     z jakého důvodu k postižení došlo, ale musí se i správně zjistit místo léze a stupeň postižení.
Aby byla zvolena co nejefektivnější terapie. A to medikamentózní, fyzikální, rehabilitační, životosprávy, případně chirurgická. Včasná a cílená léčebná terapie, ale především i spolupráce pacienta hraje při léčbě obrny lícního nervu nesmírně důležitou roli.

   4.8.1. Farmakologická léčba

   Nejběžnější je celkové podávání Glukokortikoidů, vit. B komplex, vit.C, vit. E, antiflogistika (Aescin), vazodilatancia (Xanidil), očních mastí a očních kapek – tzv.umělé slzy.

   4.8.2 Aplikace tepelných procedur

1) Horké zábaly: Spočívají v aplikaci suchého tepla. Využívá se vlněných roušek.
Poskládané roušky vložíme do hrnce na pařák a napařujeme je přikryté poklicí zabalenou 
v útěrce. Srážející se pára roušky se nesmí příliš nenamočit. Ohříváme na teplotu 
50 - 60 °C. Než roušku použijeme, vytřepeme ji z přebytečné páry, abychom nepopálili obličej.
Poté ji přiložíme rychle na postiženou polovinu obličeje a na spodní část zdravé strany (zvýšené napětí mimického svalstva zdravé části obličeje se tím sníží a svaly se uvolní). Oko na ochrnuté straně přikryjeme vatovým tamponem, aby nedošlo k popálení víčka. Na roušku přiložíme igelit
a přes něj ještě šátek nebo froté ručník. Před vychladnutím vyměňujeme roušku několikrát během  1 hodiny. Aplikujeme min. 2x denně podle typu, citlivosti a stáří  periferní parézy.

2) Solux: Řadíme jej k infračervenému záření. Při jeho používání se oči kryjí ochrannými brýlemi. Podle velikosti určujeme vzdálenost a dobu aplikace až do 20 minut. Po aplikaci soluxu je možné stejně jako u předchozí procedury zakrýt tvář igelitem. 



3) Parafín: Aplikujeme u starších paréz. V okamžiku tuhého podkoží nebo vyvinutých kontraktur. Parafín o teplotě 50 - 55 °C se nanáší na postiženou stranu. Přikryje se igelitem
a suchou rouškou. Nechává se působit až 20 min.

   U vazodilatačních procedur se musí rozlišit účinek na komprimovaný nerv, který je nežádoucí. S účinkem na denervované svaly, které jsou jistě vítány. Pokud se rozhodneme pro vazodilatační procedury jako součást léčby, zvolíme takové, které nemají negativní účinek jako např. lehká masáž (Pechan 1972).

   4.8.3. Masáže, uvolňování zkrácených tkání a způsob provedení

V akutním stádiu se provádí pouze odlehčovací masáž. Bříšky prstů lehce třeme svaly kraniálním směrem, aby došlo k vyrovnání poklesu kůže způsobené tíží hypotonických svalů.

S masáží začínáme na krku a pokračujeme směrem k čelu. Zvláštní pozornost věnujeme okolí oka. Využíváme i jemného hnětení mezi palci a ukazováky obou rukou. Někdy je vhodné jemné poklepávání konečky prstů nebo i thenarem pro tonizační účinek. U dlouho trvajících paréz používáme masáž hlubší. Jakmile je některý úkon bolestivý neprovádíme jej.

Uvolňování zkrácených tkání provádíme u tuhého podkoží a kontraktur. Zkrácené tkáně omezí fyziologický pohyb svalu a vedou k asymetriím v postiženém místě. Tuhost podkoží
a kontraktur. Tuhost podkoží se projevuje tím, že nelze vést ani vytvořit kožní řasu                  na postižené straně obličeje. Podkoží uvolňujeme tak, že vytvoříme řasu mezi palci obou rukou. Palec jedné ruky mírně oddálíme a druhým fixujeme vzniklou řasu. Někdy je nutné uvolňovat nejhlubší vrstvy tak, že vyvíjíme oběma palci tlak proti sobě.

Zkrácené svaly uvolňujeme vytahováním do délky v opačném směru jejich kontrakce. Svaly, které mají oba konce v měkkých částech, uvolňujeme tak, že jednou rukou fixujeme sval     na jednom konci a na opačném konci provádíme trakci. Nejčastěji zkrácené bývají               m. corrugator supercili, m. levator labii superioris alaeque nasi, m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius, m. buccinator, m. depresor anguli oris, m. mentalis a m. platysma.
Některé svaly musíme vytahovat z vnitřní strany. Jsou to m. levator anguli oris - palec jedné ruky vložíme pod horní ret, ukazovákem téže ruky fixujeme zvnějšku. Palcem vyvíjíme tah a tlak ventrolaterálně téže ruky fixujeme z vnějšku. Palcem vyvíjíme tah a tlak ventrolaterálně. M. buccinator – prsty jedné ruky fixujeme sval na dásňovém výběžku dolní nebo horní čelisti. Palcem druhé ruky zevnitř vyklenujeme tvář v průběhu snopců.
M. mentalis – vložíme palec jedné ruky zevnitř pod dolní ret a ukazovák téže ruky z vnější strany. Provádíme tah kraniálně i kaudálně. Vytahováním z vnitřní strany naučíme
co nejdříve pacienta, aby si mohl tuto proceduru dělat sám několikrát denně. Musíme však dávat pozor, aby si nepoškodil sliznici úst (Hromádková 2002).

   4.8.4 Ruční stimulace a reedukace

Ruční stimulace se provádí u svalové síly stupně 0- 2. Jde o facilitační techniku, kterou se snažíme navázat přerušený reflexní oblouk. Stimulaci provádíme jedním nebo dvěma prsty, podle velikosti svalů. Jde o jemné chvějivé pohyby ve směru kontrakce svalových vláken,   od úponu k začátku. U svalů s dlouhými snopci si rozdělíme stimulaci na dvě části.
Prst nesmí při stimulaci klouzat po kůži. Mírným tlakem zachytíme nejen kůži, ale i snopce svalu. Po stimulaci bychom měli zjistit návrat svalového tonusu. Při stimulaci pacient nepomáhá, jen si uvědomuje pohyb, který my provádíme (Hromádková 2002).
Při reedukaci pacient již pomáhá. Předem je informován o průběhu pohybu, 
který bude provádět. Reedukační pohyb provádíme bezprostředně po stimulaci. Jde o pasivní pohyb, kterému o zlomek sekundy předchází indikační dotek bříšek prstu po úponové šlaše, ve směru kontrakci svalu (Hromádková 2002).

   Stimulace a reedukace

1.	M. frontalis 
SP – Jedním nebo dvěma prsty položíme na obočí a provedeme chvějivý pohyb nahoru. Přiloženými prsty tvoříme svalovou řasu. SP můžeme rozdělit na dvě části.
RP – Jedním nebo dvěma prsty pomáháme zvedat obočí a svraštit kůži na čele.
Důsledně dbáme na to, aby pacient prováděl pohyby pomalu a symetricky.
Netrváme na dosažení plného pohybu.
2.	M. corrugator supercili
RP – Pacient svrašťuje obočí (mračí se) a my mu bříškem ukazováku pomáháme
dosáhnout symetrické kontrakce. Je-li to nutné, brzdíme druhostranný sval ukazovákem druhé ruky. Souhyb m. nasalis je fyziologický.
3.	M. procerus
SP – Bříško ukazováku položíme asi 2 cm nad kořen nosu, lehce přitiskneme 
a vedeme chvějivý pohyb kaudálně ke kořeni nosu, až se vytvoří příčná rýha v glabelární rovině.
RP – Pacient se pokouší provést depresi obočí a my mu pomáháme jako u SP. 
Souhyby m. corrugator supercilii je fyziologický. Jestliže při aktivním pohybu vzniká synkinéza, cvičení omezíme na minimum nebo neprovádíme vůbec.
M. orbicularis oculi
SP – Pars palpebralis –  bříško druhého nebo třetího prstu přiložíme lehce na okraj horního nebo dolního víčka a vytvořenou řasu vedeme chvějivým pohybem k vnitřnímu koutku.
SP – Pars orbitalis – jedním nebo dvěma prsty provádíme chvějivý pohyb od okraje orbity směrem k centru.
RS – Pacient se pokouší lehce zavřít oko. My mu při tom pomáháme. Nedovolíme, 
aby zavřel oko za každou cenu. Podporoval by vznik patologické synkinézy.
M. levator labii superioris alaeque nasi
SP – Provádíme hranou ukazováku. Začínáme těsně u chřípí nosu a kožní řasu vedeme podél hřbetu nosu nahoru ke kořeni nosu.
RP – Pacient se pokouší pokrčit nos a my bříškem ukazováku pomáháme zvedat chřípí
a vytahovat horní ret.
6.	M. levator labii superioris 
SP – Bříško ukazováku položíme mezi střední část sulcus nazolabialis a dolní okraj orbity
a kožní řasu vedeme nahoru.
RP – Pacient se pokouší pokrčit nos a zároveň táhnout střední část nazolabiální rýhy nahoru.
7.	M. levator anguli oris
SP – Bříško ukazováku položíme těsně nad koutek horního rtu a chvějivý pohyb vedeme kraniálně.

RP – Pacient se snaží zvedat koutek kraniálně. Fyziologický pohyb je malý, nesmí pomáhat m. levator labii superioris. Pohyb cvičíme vždy oboustranně.
8.	M. nasalis
SP – Pars transversa – ukazovákem šikmo položeným na boční stěnu nosu vedeme chvějivý pohyb laterokaudálně.
SP – Pars laris – bříškem ukazováku položeným vedle chřípí vedeme chvějivý pohyb kaudálně směrem na alveorální výběžek horního řezáku.
RP – Je pro obě části svalu. Pacient se pokouší stáhnout nos kaudálně. Pro usnadnění vyzveme pacienta, aby se prudce nadechl nosem. Druhostranný sval je nutné fixovat buď
na hřbetu nosu, nebo na opačné boční straně.
9.	M. orbicularis oculi
SP – Ukazovákem položeným těsně na horním okraji rtů vedeme chvějivý pohyb mediokraniálně a na dolním okraji mediokaudálně.
RP – Pacient se pokouší sešpulit rty a my mu pomáháme addukovat koutek.
10.	Mm. Zygomatici
SP – Bříško ukazováku položíme těsně pod tuber maxillae a vedeme chvějivý pohyb laterokraniálně. Stimulační pohyb rozdělíme na dvě části.
RP – Pacient se pokouší vytáhnout koutky laterokraniálně. My mu jednou rukou pomáháme koutek zvedat. Pozor na m. risorius  -  nesmí se zapínat! Nacvičujeme jednostranně.
11.	M. risorius
SP – Bříškem ukazováku položeným těsně u koutku vedeme chvějivý pohyb laterálně. 
RP – Pacient táhne koutek laterálně. Pohyb nacvičujeme jednostranně. Druhá strana musí být úplně relaxovaná. V případě, že to pacient nesvede, vytáhneme opačný  m. risorius do délky. Nedovolujeme pomoc mm. zygomatici.
12.	M. buccinator
SP – Chvějivý pohyb vedeme bříškem ukazováku od alveolárních výběžků horní čelisti mediokaudálně a od alveolárních výběžků dolní čelisti mediokraniálně k ústnímu koutku.
RP – Pacient se pokusí nafouknout zdravou tvář. My mu pomáháme fixovat rty, aby vzduch neunikal z úst. Lehce tiskneme tvář ke straně paretické. Pozor na zavírání očí,
jde o patologický souhyb.

13.	M. depressor anguli oris
SP – Bříškem ukazováku položeným těsně vedle koutku vedeme chvějivý pohyb kaudálně.
RP – Pacient stahuje koutek úst dolů a lehce do strany. My mu při tom ukazovákem pomáháme koutek stahovat. Pozor , nesmí pohybovat mandibulou!
14.	M. depresor labii inferioris
SP – Bříškem ukazováku položeným pod spodní ret vedeme chvějivý pohyb kaudálně. Obnažujeme zuby.
RP – Pacient se pokouší stáhnout dolní ret a odkrýt spodní zuby. Nesmí pomáhat 
m. depressor anguli oris!
15.	M. mentalis 
SP – Bříško ukazováku položíme v místě, kde končí sulcus mentolabialis a vedeme chvějivý pohyb směrem kraniálním.
RP – Pacient se pokouší vysunout spodní ret. My mu ukazovákem pomůžeme dosáhnout symetrické kontrakce. Zuby jsou u sebe.

   Stimulační pohyb provádíme zpravidla 6 - 10 x. 
   Reedukační pohyb zpočátku 2 - 3x, později podle možností 5 - 7 x (Hromádková 2002).

   4.8.5. Aktivní cvičení a relaxace

   Objeví-li se stopa aktivity, začínáme s aktivním cvičením. Nežádáme plný rozsah pohybu najednou. Po aktivním pohybu následuje uvolnění. Pacient si musí uvědomit rozdíl mezi aktivním pohybem, nebo pokusem o něj a relaxací. Celkovou relaxaci i zdravé poloviny obličeje nacvičuje pacient v leže na zádech. Klidně dýchá a snaží se uvolnit jednotlivé části obličeje       od čela až po bradu. Jedině tak může vytvořit dobré podmínky pro nácvik aktivních pohybů jednotlivých svalů. Cvičíme před zrcadlem vleže nebo vsedě. Gravitace může cvik usnadnit
nebo ztížit. Zraková kontrola pomáhá přesnému provádění cviku. Nikdy necvičíme do únavy, docházelo by k patologickým souhybům! (Hromádková 2002).



   4.8.6. Polohování a životospráva

   Obě složky se velice úzce ovlivňují. Od začátku terapie musí být klient s touto skutečností seznámen a upozorněn na možné komplikace plynoucí z nedodržování těchto zásad. Klient nesmí prochladnout. V zimě si postiženou stranu obličeje přikrývá např. šálou. Nevystavuje se průvanu, neleží na postižené straně. Mluví zpočátku jen s málo otevřenými ústy. Omezuje mimiku           na minimum. Nečte a nedívá se na televizi, dlouho netelefonuje, nežvýká. Při mluvení si přidržuje lehce nemocnou stranu, vedle ústního koutku. Jedním nebo dvěma prsty nebo ústní koutek na postižené straně lehce přitiskne k zubům. Dále se klientovi doporučuje, aby si ponechával zubní protézy nebo si napolohoval tvář pomocí pružného obinadla. V začátku onemocnění je klient odkázán na kašovitou stravu. Dále se klientovi doporučuje, aby si              na paretické straně za zuby vložil tabletu vit. C nebo kyselý bonbón a nechal jej pomalu rozpouštět (Hromádková 2002).

   4.8.7. Stimulační elektroterapie

   Jestliže se během 3 - 4 týdnů neobjeví aktivní pohyb přichází na řadu elektrostimulace. Případně začínáme s ní ihned, jakmile jsme zjistili, že svalová síla je menší než stupeň dva. Pracujeme na základě výsledků akomodačního kvocientu a Hoorverg-Weissovy I/t křivky           v klasické nebo zkrácené verzi. Aplikujeme ji tedy podle výsledků IT křivky.
U pooperačních a posttraumatických lézích, kdy došlo k těžkému poškození nervu, začínáme
s elektrostimulací ihned.
   Denervovaná svalová vlákna, která ztratila schopnost adaptace, dráždíme šikmými impulsy. Proto je možné z I/t křivky odečíst parametry šikmých impulsů. Které při elektrostimulaci vyvolávají selektivně kontrakci vláken denervovaného svalu, bez kontrakce svalových vláken okolních nedenervovaných svalů. Selektivní stimulace je nutná z toho důvodu, že zdravá svalová vlákna mají tendenci k hyperaktivitě, zkracování, zapojování do chybných stereotypů a jakékoliv jejich podráždění tuto tendenci zhoršuje (Poděbradský & Vařeka, 1998)
   Dráždění provádíme 1 až 3 minuty několikrát za den, aby nedošlo k přetížení svalu. Elektrostimulaci je potřeba provádět denně. Po dvou až třech týdnech se provádí kontrolní vyšetření.
   Elektroléčba se ukončuje, jakmile se začne vracet aktivní hybnost. (Pechan 1972).

   4.8.8. Akupunktura a Akupresura

   Tradiční akupunktura vytvořila systém 12 hlavních drah (podle 12 orgánů s nimiž jsou vzájemné vztahy) dráha srdce, plic, sleziny-slinivky, ledvin, jater, osrdečníku, tenkého střeva, tlustého střeva, žaludku, močového měchýře a žlučníku. Energie jimi protéká ve 24 hodinovém cyklu. Porucha cirkulace mezi jednotlivými orgány je příčinou jejich onemocnění. Úkolem akupunktury i akupresury je odstranit blokádu bránicí toku energie. Původně bylo akupunkturních bodů 365, vesměs párových. Účinný bod je mimo jiné charakterizován větším počtem různých receptorů. Odtud jde vzruch reflexní cestou do nervového systému, kde vyvolává přiměřenou odpověď. Akupunkturní dráhy však nejsou shodné s nervy nebo cévami organismu.
   Při jemné palpaci v místě účinného bodu nacházíme hmatnou jakousi drobnou prohlubinku. Jamku která navíc bývá často i palpačně citlivá. Lokalizace účinného bodu je určena jednak podle anatomických struktur, dále pak pomocí měrných jednotek na různých krajinách těla. Nejčastěji pomocí tzv. individuálního cunu, který se zhruba šíří palcem ošetřované osoby, nebo tzv. proporcionálního cunu (Růžička 1999).

   4.8.9. Míčkování

     Míčkování je reflexní metoda. Při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek.
Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů a snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů. Metodu vyvinula fyzioterapeutka paní Jebavá původně při léčení astmatických dětí. Po „namíčkování“ došlo k ústupu dechových obtíží a vykašlání hlenů. Svou metodu dále rozpracovávala a míčkování se dnes používá u celé řady  dalších poruch a nemocí (např.: astma, záněty průdušek, poúrazové stavy - bolestivé jizvy, otoky, bolestivé kloub, obrny periferních nervů - např. lícního nervu, poruchy imunity, časté infekty dýchacích cest, alergické stavy, vadné držení těla, skoliosy, vertebrogenní syndromy a dětské mozkové obrny ke zlepšení spasticity).
  Hlavní zásady techniky: Míček vedeme vždy pod mírným tlakem, aby se před ním tvořila kožní řasa. Míčkem pohybujeme pomalu a plynule. Každý tah opakujeme 3x. U nemocných dětí zacvičíme do techniky míčkování i rodiče.

   4.8.10. Psychoterapie
   Klient je vznikem obrny vždycky šokován a obvykle se s velkými obavami ptá,
zda deformaceobličeje zůstane trvale. Je proto nutné jej vždy ujistit, že se obrna upraví. Ovšem pouze pokudtomu vše napovídá. V žádném případě nesmíme v klientovi vzbuzovat plané naděje, kdyžnepředpokládáme pozitivní prognózu. Předcházíme tím možnosti vzniku ztrát důvěry atd..Při protrahovaném průběhu, kde je nutno očekávat určitou deformaci obličeje,
je zapotřebípacienta později šetrně na tuto okolnost připravit. Důležité je poukázat na možnost kompenzaceomezováním mimiky zdravé strany ( výcvik tzv. „poker face“, Ghiora a Winter 1962).

   4.8.11. Chirurgická léčba
  
    Bývá indikována ve dvou odlišných případech:
Včasná chirurgická léčba - má zachránit dekompresi lícního nervu, zvláště jeho nervová vlákna, před hrozícím zničením.
Pozdní chirurgická léčba - jejím úkolem je zmírnit následky poškození, které již nastaly.

   V posledních letech jsou tito pacienti odevzdávání do kompetence plastických chirurgů.
Ti provádějí operativní reinervaci z jiných mozkových nervů (n. glosopharyngeus, 
n. hypoglossus), mechanické zvednutí koutku malou ortézou za ucho a skrytou pod vlasy.
Pokud je mimika intenzivně spojena se zaměstnáním (např. stálý styk a jednání se zákazníkem,    s dětmi ve škole apod.), je třeba uvážit možnost změny zaměstnání včetně rekvalifikace (Pfeiffer 2007).



   5. PŘEHLED PRAKTICKÝCH POZNATKŮ

   5.1. KAZUISTIKY

   5.1.1. Kazuistika č.1

   5.1.1.1. Základní údaje o pacientovi

Jméno + Příjmení: J. V.                          Hlavní dg.: inkompletní pooperační periferní         
Datum narození: 8. 5. 1977                                         paréza n.VII.                                                                                            
Pojišťovna: 211                                        Vedlejší dg.: adenom glanduly parotis                                                                                                          
Alergie: pyl, plísně, prach                                              vpravo po parotidektomii
Dieta: 3                                                      Léky: Arufil, Aericus 1 - 0 – 0                                                                                                                                                    
Hospitalizace: 2.                                        
Ambulantní pobyt: Klient se dostavil  15 návštěv z 20.

Výška: 174 cm
Váha: 70 kg
BMI: 23,12 (norma)

Klient mužského pohlaví 31 let, pravostranná pooperační obrna lícního nervu, špatně spolupracující pacient, dojíždějící na rehabilitaci vlastním autem 8 km.

   5.1.1.2. Anamnéza

1	RA:	Otec - klienta má 58 let, kompenzovaný DM na dietě a PAD, hypertenze, pracuje,
 			rozvedený, alergie na Penicilin.
 	 		Matka - má 57 let, jedno dítě, rozvedená, kompenzovaný DM na inzulínu.
2	OA: Klient z fyziologické gravidity, spontánním porodem, prodělal v 5 letech plané neštovice, jako předškolní dítě prodělal opakované záněty středního ucha, adenotumor příštitné žlázy vpravo v 2005. Dřívější rehabilitace probíhala na poliklinice v Plané 
u Mariánských Lázní. V Chebské nemocnici mu byla v květnu 2008 provedena totální konzervativní parotidektomie vpravo.
3	NO: Periferní obrna lícního nervu. Bez sluchových obtíží, bez chuťových změn, pravé oko slzí u očního lékaře doporučeno střídat kapky s mastí. Při vědomí, reaguje velice aktivně, dýchání pravidelné.
4	SA + PA: Vyučený zámečník, se znalostí francouzštiny, dříve pracoval jako zámečník příležitostně cestoval za prací i do Francie. Momentálně je nezaměstnaný. Žije sám 
v garsonce v Chodském Újezdě.
5	FA: Arufil, Aericus
6	AA: pyl, plísně, prach
7	ABUSUS: nekouří, příležitostně alkohol

   5.1.1.3. Příjem klienta k rehabilitaci
   
   Klient již podruhé přijat k hospitalizaci na poliklinice Planá u Mariánských Lázní 
z důvodu periferní obrny lícního nervu. První hospitalizace proběhla v roce 2007, po deseti návštěvách byla léčba úspěšně ukončena. Pacient byl k druhé hospitalizaci přijat dne 29. 9. 2008. Má spolupráce o klienta s fyzioterapeutkami byla navázána dne 29. 10. 2008 
[viz. obr. č. 9 a)]

   A) Vstupní kineziologický rozbor

Vyšetření stoje zezadu:
Směrem k pánvi: Klient má symetrické postavení dolních končetin. Kulaté paty, dlouhé a štíhlé Achillovy šlachy, kuželovitý tvar lýtek, lýtková symetrie, fyziologické postavení kolen, podkolenní rýhy asymetrické - levá kratší, levé stehno silnější. Trofika m. gluteu maximu v normě, gluteální rýhy symetrické, spina iliaca posterior superior ve stejné výši.

Od pánve vzhůru: Tonus paravertebrálních svalů LS - hypotonie, tonus paravertebrálních svalů TH-L - hypertonie. Torakobrachiální trojúhelník je souměrný. Postavení lopatek - symetrické, ve stejné výši. Konfigurace šíje hladká křivka. Postavení ramen - pravé rameno výše. Celkové držení horních končetin fyziologické, stejně dlouhé horní končetiny. Hlava v mírném levostranném úklonu.

Vyšetření stoje zboku:
Směrem k pánvi: Klenba nožní s oboustranným plochonožím, postavení dolních končetin symetrické, pánev v normě.

Od pánve vzhůru: Bederní hyperlordóza, tvar břišní stěny - horní i dolní kvadranty
v hypotrofii, hrudní páteř v lehké kyfóze, přední hrudník propadlý, fyziologické držení horních končetin, mírné protrakční postavení ramen, konfigurace SCM v normě. pooperační keloidní jizva na pravé straně krku. C-Th přechod fyziologický.

Vyšetření stoje zepředu:
Směrem k pánvi: Prsty bez deformit, klenba nohy podélně i příčně spadlá, symetrické postavení dolních končetin, fyziologický stav hlezna, tvar kolenního kloubu v normě, pately symetrické, trofika quadricepsu (zejména m. vastus medialis) oslabený, pánev rovná bez frontálního a sagitálního posunu.

Od pánve vzhůru: Břišní stěna v hypotrofii horních i dolních kvadrantů,
pupek a linea alba v ose, postavení bradavek symetrické, šikmé postavení
klavikul, supraklavikulární jamka v normě, linie obou horních trapézů 
v hypertrofii, pravé rameno výše, mírné protrakční postavení ramen, hlava 
v mírném levostranném úklonu, konfigurace SCM v normě. Pravostranné
vyhlazení čelních vrásek, pravé ucho výše, méně nápadná nazolabiální rýha,
mírně pokleslý pravý ústní koutek, ústa přetahovány na zdravou stranu.
Pooperační keloidní jizva na pravé straně krku. Pravostranná hopotrofie
především svalů kolem štěrbiny ústní, oční a m. mentalis z důvodu 
diagnostikované periferní pravostranné obrny lícního nervu po parotidektomii
z května 2008.

	Funkční vyšetření páteře
      Schoberova vzdálenost - prodloužení o 3 cm (norma 4cm)
            Stiborova vzdálenost - prodloužení o 6 cm (norma 7-10)
      Forestierova fleche - 3,5 cm ve stoje
      Čepojova vzdálenost - prodloužení o 3,5 cm (norma 3 cm)
            Ottova vzdálenost - 3 cm
            Thomayerova vzdálenost - špičkami třetího prstu dosáhne na zem

Vyšetření chůze – Pravidelný rytmus chůze. Stejná délka kroku, stabilita při chůzi,
bez využití pomůcek.

Vyšetření Olovnicí – ze předu, ze zadu a ze strany prochází osou těla

   B) Vstupní vyšetření svalového testu - Klienta J. V. ze dne 29. 10. 2008



SVALOVÝ TEST


Název svalu
Svalová síla č.0
Svalová síla č.1
Svalová síla č.2
Svalová síla č.3
Svalová síla č.4
Svalová
síla č.5
M.frontalis



3


M.orbicularis oculi




4

M.corrugator supecilii



3


M.procerus



3


M.nasalis



3


M.orbicularis oris



3


Mm.zygomatici



3


M.risorius


2



M.levator anguli oris


2



M.depressor labii inf.


2



M.depressor anguli oris



3


M.mentalis


2



M.buccinator



3


M.platysma



3


M.masseter




4

M.temporalis




4

M.pterygoi. lat., med.



3


 
   Tabulka č. 1.
   C) Vyšetření lékařem: Klient měl v říjnu i listopadu 2008 slyšitelnost v pořádku, pravé oko slzivost, nejhorší obtíže při pobytu venku – v lednu plánována kontrola u očního lékaře                v Tachově. Prozatím lékařem doporučeno střídání očních kapek a mast na noc. Chuť beze změn.
   D) Edukace: Klient byl již na začátku terapie seznámen s léčebnými (viz. kapitola 4.8.)
 a rehabilitačními postupy. Seznámen se zásadami péče o pravostrannou periferní obrnu lícního nervu. Při každé návštěvě jsem panu J. K. tyto zásady opakovala, neboť je neustále porušoval.
   E) Fyzikální terapie: Při každé návštěvě byl klientovi před vlastní rehabilitací aplikován solux nebo parafín na dobu 20 min.
   F) Vlastní rehabilitace: Po stanovení svalového testu klienta J. V. (viz. tabulka č. 1)
ze dne 29.10.2008 byla zvolena ruční stimulace u těchto svalů m. risorius, m. levator anguli oris, m. depressor labii inferioris, m. mentalis. Ruční reedukace u m. frontalis,
m. orbicularis oculi, m. corrugator supecilii, m. procerus, m. nasalis, m. orbicularis oris, Mm.zygomatici, m. depressor anguli oris, m. buccinator, m. platysma, m. masseter,
m. temporalis, m. pterygoideus lateralis, medialis (viz. 4.8.4.). 
   G) Polohování a životospráva: Během pobytu venku či přechodu v nevlídném listopadovém počasí, však pacient nedodružuje zásadní životosprávu ani rehabilitaci. I přes neustálé upozorňování a připomínání si tvář kryje pouze vyjimečně. Jeho reakce pokaždé zní: „Přece nebudu chodit jako blbec se šátkem nebo kapesníkem.“ Výsledky svalového testu se většinou zhoršují s nevlídným venkovním počasím. V závislosti na již  uvedené důvody.
   H) Aktivní pohyby a relaxace: Doma si pacient zkouší cvičit před zrcadlem, dělá mu to obtíže. Nerad se na sebe dívá do zrcadla. Během rehabilitace jsem pečovala i o jeho keloidní jizvu. Pacient si ji doma sám masíruje jen výjimečně a říká: „No když si vzpomenu, tak si to něčím namažu“.
   CH) Vyšetření čití: Citlivost je pro pacienta menší v oblasti dolní větve nervu facialis 
v oblasti vyoperované glanduly parotis [viz obr. č. 10 a)].

   5.1.1.4 Návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu
Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: Edukace klienta seznámíme
s problematikou onemocnění a způsobem jakým bude rehabilitace probíhat. Během rehabilitace bude klientovi aplikován solux nebo parafín. Poté bude navazovat ruční stimulace a reedukace svalů, dle momentálního nálezu svalové síly. Aplikace měkkých technik k péči o jizvu. Informovat klienta o zásadách životosprávy (viz. kapitola 4.8.6.). Nejdůležitější je aktivní spolupráce pacienta na léčbě a dodržování správných pohybových stereotypů. Získat si důvěru klientky a pozitivně ho motivovat ke snadnější spolupráci. Ponechat klientovi prostor na otázky.

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: Zainstruování klienta pro domácí péči. Aplikace fyzikální terapie, stimulace a reedukace dle momentálního nálezu svalové síly. Nácvik aktivního cvičení. Důležitá je především kontrola při nácviků cviků a průběžná kontrola cvičení před zrcadlem. Zkontrolovat zda si pacient pamatuje všechny zásady, které musí dodržovat. Naučit klienta zásadám školy zad - pravidelné cvičení, používání rehabilitačních pomůcek při cvičení (gymnastické míče, overbal), správný nácvik protahovacích a posilovacích cviků pro udržování správné funkce kloubu. Správně zvolená obuv. Pozitivně motivovat klienta. Cílem rehabilitace bude zabránit zhoršení periferní obrny lícního nervu klienta, zlepšit spolupráci klienta a zlepšit jeho aktivní spoluúčast na terapii.

   Svalový test klienta při venkovní teplotě 8°C ze dne 6. 11. 2008   (Tabulka č. 2)



SVALOVÝ TEST


Název svalu
Svalová síla č.0
Svalová síla č.1
Svalová síla č.2
Svalová síla č.3
Svalová síla č.4
Svalová
síla č.5
M.frontalis


2



M.orbicularis oculi




4

M.corrugator supecilii


2



M.procerus

1




M.nasalis

1




M.orbicularis oris



3


M.zygomatici


2



M.risorius


2



M.levator anguli oris


2



M.depressor labii infer.


2



M.depressor anguli oris



3


M.mentalis


2



M.buccinator



3


M. platysma



3


M.masseter




4

M. temporalis




4

M.pterygoi. lat., med.



3


   
   Klient přišel na rehabilitaci bez přikryté tváře. Venkovní teploty ukazovaly 8°C, foukal studený vítr a poprchávalo. Protože se klient dostavil na terapii s 30 min. zpožděním nemohl mu být aplikován parafín. I po 20 minutové aplikaci soluxu byli hodnoty svalového testu stejné jako před aplikací (viz tab. č. 2)

Propuštění z rehabilitace 
A) Výstupní kineziologický rozbor

Vyšetření stoje zezadu:
Směrem k pánvi: Klient má symetrické postavení dolních končetin. Kulaté paty, dlouhé a štíhlé Achillovy šlachy, kuželovitý tvar lýtek, lýtková symetrie, fyziologické postavení kolen, podkolenní rýhy asymetrické - levá kratší, levé stehno silnější. Trofika m. gluteu maximu v normě, gluteální rýhy symetrické, spina iliaca posterior superior ve stejné výši.

Od pánve vzhůru: Tonus paravertebrálních svalů LS - hypotonie, tonus paravertebrálních svalů TH-L - hypertonie. Torakobrachiální trojúhelník 
je souměrný. Postavení lopatek - symetrické, ve stejné výši. Konfigurace
šíje hladká křivka. Postavení ramen - pravé rameno výše. Celkové držení
horních končetin fyziologické, stejně dlouhé horní končetiny. Hlava
v mírném levostranném úklonu.

Vyšetření stoje zboku:
Směrem k pánvi: Klenba nožní s oboustranným plochonožím, postavení dolních končetin symetrické, pánev v normě.

Od pánve vzhůru: Bederní hyperlordóza, tvar břišní stěny - horní i dolní kvadranty 
v hypotrofii, hrudní páteř v lehké kyfóze, přední hrudník propadlý, fyziologické držení horních končetin, mírné protrakční postavení ramen, konfigurace SCM v normě. pooperační keloidní jizva na pravé straně krku. C-Th přechod fyziologický.

Vyšetření stoje zepředu:
Směrem k pánvi: Prsty bez deformit, klenba nohy podélně i příčně spadlá, symetrické postavení dolních končetin, fyziologický stav hlezna, tvar kolenního kloubu v normě, pately symetrické, trofika quadricepsu (zejména m. vastus medialis) oslabený, pánev rovná bez frontálního a sagitálního posunu.

Od pánve vzhůru: Břišní stěna v hypotrofii horních i dolních kvadrantů, pupek a linea alba v ose, postavení bradavek symetrické, šikmé postavení klavikul, supraklavikulární jamka v normě, linie obou horních trapézů v hypertrofii, pravé rameno výše, mírné protrakční postavení ramen, hlava v mírném levostranném úklonu, konfigurace SCM v normě. Pravostranné vyhlazení čelních vrásek, pravé ucho výše, méně nápadná nazolabiální rýha, mírně pokleslý pravý ústní koutek, ústa přetahovány na zdravou stranu. Pooperační keloidní jizva na pravé straně krku. Pravostranná hopotrofie především svalů kolem štěrbiny ústní, oční a m. mentalis 
z důvodu diagnostikované periferní pravostranné obrny lícního nervu 
po parotidektomii z května 2008.

Funkční vyšetření páteře
      Schoberova vzdálenost - prodloužení o 3 cm (norma 4cm)
            Stiborova vzdálenost - prodloužení o 6 cm (norma 7-10)
      Forestierova fleche - 3,5 cm ve stoje
      Čepojova vzdálenost - prodloužení o 3,5 cm (norma 3 cm)
            Ottova vzdálenost - 3 cm
            Thomayerova vzdálenost - špičkami třetího prstu dosáhne  na zem

Vyšetření chůze – Pravidelný rytmus chůze. Stejná délka kroku, stabilita při chůzi,
 bez využití pomůcek.

Vyšetření Olovnicí – ze předu, ze zadu a ze strany prochází osou těla


B) Výstupní svalový test - Klienta  J. V. ze dne 17. 12. 2008   (Tabulka č. 3)



SVALOVÝ TEST


Název svalu
Svalová síla č.0
Svalová síla č.1
Svalová síla č.2
Svalová síla č.3
Svalová síla č.4
Svalová
síla č.5
M.frontalis



3


M.orbicularis oculi




4

M.corrugator supecilii



3


M.procerus



3


M.nasalis



3


M.orbicularis oris



3


M.zygomatici



3


M.risorius


2



M.levator anguli oris


2



M.depressor labii infer.


2



M.depressor anguli oris



3


M.mentalis


2



M.buccinator



3


M. platysma



3


M.masseter




4

M. temporalis




4

M.pterygoi. lat., med.



3



   Slzení oka pokračuje. Klient si aplikuje kapky i mast na noc, chuť nezměněna, snížená citlivost dolní větve v oblasti vyoperované glanduly parotis. Pacient chodí bez šátku a bez čepice,
při přechodu z auta si občas přikládá na postiženou tvář kapesník. Vlivem panujících mrazů 
a větru je stav pacienta zhoršen. Pacient si nepravidelně cvičí doma před zrcadlem a nepečuje 
o jizvu. Citlivost nezměněna [viz. obr. č. 10 b)]. Stav klienta nezměněn [viz. obr. č. 9 b)]. Rehabilitace klienta J. V. pokračovala až do 12. 1. 2009. 

   C) Polohování a životospráva: Během pobytu venku či přechodu v nevlídném listopadovém počasí, však pacient nedodružuje zásadní životosprávu ani rehabilitaci. I přes neustálé upozorňování a připomínání si tvář kryje pouze výjimečně. Jeho reakce pokaždé zní: „Přece nebudu chodit jako blbec se šátkem nebo kapesníkem.“ Výsledky svalového testu se většinou zhoršují s nevlídným venkovním počasím. V závislosti na již  uvedené důvody.



   D) Fyzikální terapie: Subjektivní pocity pacienta lépe snáší aplikaci parafínu než soluxu, protože u parafínu může ležet. Jelikož se jedná o starý n. facialis je parafín podle mé zkušenosti vhodnější aplikace parafínu.

   E) Spolupráce: Pacient během mé rehabilitace docházel na návštěvy pravidelně,
ale byl ve svých docházkách málo kdy dochvilný. Z dvaceti předepsaných návštěv se na 5 bez omluvy nedostavil.

   Klientova hospitalizace začala 29. 9. 2008 a byla ukončena 12. 1. 2009. Spolupráce 
o klienta s fyzioterapeutkami na Poliklinice Planá u Mariánských Lázních byla navázána
dne 29. 10. 2008 a trvala do 17. 12. 2008. Při výstupním vyšetření měl klient stejné obtíže jako v počátku léčby. Hodnoty svalového testu (viz. tabulka č. 3) i kineziologický rozbor [viz. kapitola 5.1.1.5. A)] zůstaly beze změn od vstupního vyšetření. Svalový test prováděný v den propuštění 12. 1. 2009 fyzioterapeutkou R. K. byl taktéž stejný jako při příjmu i výstupním vyšetření.

















   5.2.1 Kazuistika č.2

   5.2.1.1. Základní údaje o pacientovi

Jméno + Příjmení: J.K.                                  Hlavní dg.: periferní paréza n. facialis
Datum narození: 22. 8. 1974                          Alergie: pyl
Dieta: 3                                                             Pojišťovna: 211
Délka rehabilitace: 3 týdny                            Léky:  Prednison 3-0-0
Celkový počet návštěv: 10                                          Aescin Teva 2-2-2
                                                                                      Ophtalmo - Septonex  5x
Výška: 163 cm                                                             Ophtalmo - Septonex ung. na noc
Váha: 69 kg                                                                
BMI: 25, 97 (mírná nadváha)


Klient mužského pohlaví 34 let, pravostranná periferní paréza lícního nervu, který se objevil po přeřazení na chladnější pracoviště, velice dobře spolupracující pacient, velká podpora rodiny.

5.2.1.2. Anamnéza

1	RA:	Otec - klienta má 53let, hypertenze, pracuje, alergie na pyl.
 		Matka - má 52 let, dvě děti, kompenzovaný DM na dietě.
 		Sourozenec - mladší sestra 25 let, v roce 2003 prodělala VHA.
OA: Klient z fyziologické gravidity, spontánním porodem, prodělal v 6 letech plané neštovice, jako předškolní dítě prodělal opakované záněty středního ucha. Bez úrazu. Bez předchozího infekčního nebo jiného onemocnění. Rehabilitace probíhala na poliklinice v Plané u Mariánských Lázní.
3	SA + PA: Středoškolské vzdělání, zaměstnaný jako vařič piva v Chodovarském pivovaru,   po dobu hospitalizace si vzal dovolenou, bydlí s přítelkyní v panelákovém bytě, velice komunikativní.
4	ABUSUS: nekuřák, alkohol příležitostně
5	NO: Pravostranná periferní obrna lícního nervu. Bez sluchových obtíží, bez chuťových změn, pravé oko slzí u očního lékaře doporučeny medikace. Obtíže při stravování, strava stéká po tváři. Změna citlivosti v celé polovině obličeje. Neschopnost dovřít pravé oko. Při vědomí, reaguje velice aktivně, dýchání pravidelné.

   5.2.1.3. Příjem klienta k rehabilitaci
   Pacient po týdnu změny pracovní pozice z místa vařiče piva na skladníka piva začal dne          9. 11. 2008 v ranních hodinách pociťovat změnu citlivosti v pravé polovině obličeje. Neudržení potravy v ústech klienta nenechalo klidným a navštívil nejbližší pohotovostní službu. Ještě ten den byl předán k vyšetření do Plzeňské nemocnice. Přes jednotlivá vyšetření byla klientovi stanovena diagnóza pravostranná periferní obrna lícního nervu. Dne 10. 11. 2008 byl přijat rehabilitačním lékařem. Na 1. rehabilitaci se klient dostavil 11. 11. 2008.

A) Vstupní kineziologický rozbor
Vyšetření stoje zezadu:
Směrem k pánvi: Klient má pravou dolní končetinu o 1,5 cm v předsunu oproti levé. Kulaté paty, dlouhé a štíhlé Achillovy šlachy, kuželovitý tvar lýtek, lýtková symetrie, fyziologické postavení kolen, podkolenní rýhy asymetrické - pravá kratší a mediálně zešikmená, napětí hamstringů v normě, vnitřní kontura stehna - při fyziologickém postavení se dotýkají po celé délce. Trofika m. gluteus maximus v normě,
gluteální rýhy symetrické, pánev rovná bez laterálního posunu.

Od pánve vzhůru: Tonus paravertebrálních svalů LS - hypotonie, tonus paravertebrálních svalů TH-L - hypertonie, tvar taile asymetrie - pravostranná linie oploštělá, tvar hrudníku - kyfotické držení, postavení lopatek - symetrické, konfigurace šíje - hladká křivka, postavení ramen - levé rameno výše, rovné, celkové držení horních končetin fyziologické, hlava v předsunu a mírném pravostranném úklonu.



Vyšetření stoje zboku:
Směrem k pánvi: Klenba nožní s oboustranným plochonožím, postavení dolních končetin - pravá dolní končetina v předsunu, pánev v normě.

Od pánve vzhůru: Bederní hyperlordóza, tvar břišní stěny - horní i dolní kvadranty
v hypotrofii, hrudní páteř v lehké kyfóze, přední hrudník klenutý, mírné flekční držení horních končetin, mírné protrakční postavení ramen, konfigurace SCM
v normě, předsunuté držení hlavy.

Vyšetření stoje zepředu:
Směrem k pánvi: Prsty bez deformit, klenba nohy podélně i příčně spadlá, pravá dolní končetina v předsunu oproti levé, fyziologický stav hlezna, tvar kolenního kloubu      v normě, pately symetrické, trofika quadricepsu (zejména m. vastus medialis) oslabený, pánev rovná bez laterálního posunu.

Od pánve vzhůru: Břišní stěna v hypotrofii horních i dolních kvadrantů, pupek a linea alba v ose, postavení bradavek symetrické, zvětšení prsních žláz, šikmé postavení klavikul, supraklavikulární jamka v normě, linie obou horních trapézů v hypertrofii, levé rameno výše, mírné protrakční postavení ramen, předsunuté držení hlavy a mírný pravostranný úklon, konfigurace SCM v normě. Pravostranné vyhlazení čelních vrásek, lagoftalmus, méně nápadná nazolabiální rýha, pokleslý ústní koutek, pravostranná hopotrofie především svalů z důvodu diagnostikované periferní pravostranné parézy lícního nervu.

Funkční vyšetření páteře:
      Schoberova vzdálenost-prodloužení o 4 cm (norma 4cm)
            Stiborova vzdálenost- prodloužení o 7 cm (norma 7-10)
      Forestierova fleche-3 cm ve stoje
      Čepojova vzdálenost-prodloužení o 3 cm(norma 3 cm)
      Ottova vzdálenost- 4 cm
      Thomayerova vzdálenost – 15 cm od země
Vyšetření chůze – Pravidelný rytmus chůze. Stejná délka kroku, stabilita při chůzi, 
bez využití pomůcek.

Vyšetření olovnicí – ze předu i ze zadu prochází osou těla, z boku neprochází.

   B) Vstupní vyšetření svalového testu - Klient J. K. ze dne 11. 11. 2008   (Tabulka č. 4)



SVALOVÝ TEST


Název svalu
Svalová síla č.0
Svalová síla č.1
Svalová síla č.2
Svalová síla č.3
Svalová síla č.4
Svalová
síla č.5
M.frontalis

1




M.orbicularis oculi


2



M.corrugator supecilii

1




M.procerus

1




M.nasalis

1




M.orbicularis oris

1




M.zygomatici

1




M.risorius

1




M.levator anguli oris

1




M.depressor labii infer.


2



M.depressor anguli oris


2



M.mentalis

1




M.buccinator

1




M. platysma


2



M.masseter


2



M. temporalis


2



M.pterygoi. lat., med.

1





C) Edukace: Pacient byl informován o jednotlivých zásadách léčby (viz kapitola 4.8.). 
Jeho přítelkyně, která byla přes jejich veliký zájem vycvičena pro domácí rehabilitaci po třetí návštěvě klienta. 

D) Vlastní rehabilitace: Po stanovení svalového testu (viz. tabulka č. 4) prováděna ruční stimulace m. frontalis, m. corrugator supercili, m. orbicularis oculi, m. levator anguli oris, m. nasalis, m. orbicularis oris, mm. zygomatici, m. risorius, m. buccinator, m. deppressor anguli oris, m. depressor labii inferioris, m. mentalis (viz. 4.8.4.).


E) Fyzikální terapie: Při každé návštěvě klientovi aplikován solux na 20 min. Aplikováno před vlastní rehabilitací. Po první rehabilitaci si zakoupil solux. Několikrát denně se střídáním zábalů podle sestry Kenny si tyto procedury aplikoval. 

   5.2.1.4. Návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu
Návrh krátkodobého rehabilitačního plánu: Edukace klienta seznámíme s problematikou onemocnění a způsobem jakým bude rehabilitace probíhat. Během rehabilitace bude klientovi aplikován solux nebo parafín. Poté bude navazovat ruční stimulace a reedukace svalů, dle momentálního nálezu svalové síly. Informovat klienta o zásadách léčby (viz. kapitola 4.8.). Nejdůležitější je aktivní spolupráce pacienta na léčbě a dodržování správných pohybových stereotypů. Získat si důvěru klientky a pozitivně ho motivovat ke snadnější spolupráci. Ponechat prostor na otázky. 

Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu: Zainstruování klienta pro domácí péči. Aplikace fyzikální terapie, stimulace a reedukace dle momentálního nálezu svalové síly. Nácvik aktivního cvičení. Důležitá je především kontrola při nácviků cviků a průběžná kontrola cvičení před zrcadlem. Zkontrolovat zda si pacient pamatuje všechny zásady, které musí dodržovat. Naučit klienta zásadám školy zad, pravidelně cvičit, používání rehabilitačních pomůcek při cvičení (gymnastické míče, overbal), správný nácvik protahovacích a posilovacích cviků pro udržování správné funkce kloubu. Správně zvolená obuv. Pozitivně motivovat klienta. Cílem rehabilitace je zlepšit zdravotní stav klienta a snaha o co nejrychlejší zařazení zpět do pracovního poměru.









Propuštění klienta z rehabilitace

   A) Výstupní - kineziologický rozbor

Vyšetření stoje zezadu:
Směrem k pánvi: Klient má symetrické postavení dolních končetin. Kulaté paty, dlouhé a štíhlé Achillovy šlachy, kuželovitý tvar lýtek, lýtková symetrie, fyziologické postavení kolen, podkolenní rýhy asymetrické - pravá kratší 
a mediálně zešikmená, napětí hamstringů v normě, vnitřní kontura stehna              při fyziologickém postavení se dotýkají po celé délce. Trofika m. gluteu maximu  v normě, gluteální rýhy symetrické, pánev rovná bez laterálního posunu.

Od pánve vzhůru: Tonus paravertebrálních svalů LS - hypotonie, tonus paravertebrálních svalů TH-L - hypertonie.Tvar taile asymetrický, pravostranná linie oploštělá. Hrudník v kyfotickém držení, symetrické postavení lopatek, levé rameno výše, celkové držení horních končetin fyziologické, hlava v ose.

Vyšetření stoje zboku:
Směrem k pánvi: Klenba nožní s oboustranným plochonožím, symetrické postavení dolních končetin, pánev v normě.

Od pánve vzhůru: Bederní hyperlordóza, tvar břišní stěny - horní i dolní kvadranty v hypotrofii, hrudní páteř v lehké kyfóze, přední hrudník klenutý, mírné flekční držení horních končetin, mírné protrakční postavení ramen, konfigurace SCM       v normě, předsunuté držení hlavy.

Vyšetření stoje zepředu:
Směrem k pánvi: Prsty bez deformit, klenba nohy podélně i příčně spadlá, symetrické postavení dolních končetin, fyziologický stav hlezna, tvar kolenního kloubu v normě, pately symetrické, trofika quadricepsu (zejména m. vastus medialis) oslabený, vnitřní kontura stehna - při fyziologickém postavení se dotýkají po celé délce,  pánev rovná bez laterálního posunu.
Od pánve vzhůru: Břišní stěna v hypotrofii horních i dolních kvadrantů,
pupek a linea alba v ose. Tvar taile v pravostranné asymetrii s oploštělou linií, postavení bradavek symetrické, zvětšení prsních žláz. Šikmé postavení klavikul, supraklavikulární jamka v normě, linie obou horních trapézů v hypertrofii, 
levé rameno výše, mírné protrakční postavení ramen, hlava v mírném pravostranném úklonu, konfigurace SCM v normě. Pravostranné viditelné čelní vrásky, vymizel lagoftalmus, pravé dolní víčko mírně níže, více nápadná nazolabiální rýha, nepatrně pokleslý ústní koutek, pravostranná hopotrofie především svalů z důvodu diagnostikované periferní pravostranné parézy lícního nervu.

Funkční vyšetření páteře:
      Schoberova vzdálenost-prodloužení o 4 cm (norma 4cm)
            Stiborova vzdálenost- prodloužení o 7 cm (norma 7-10)
      Forestierova fleche-3 cm ve stoje
      Čepojova vzdálenost-prodloužení o 3 cm(norma 3 cm)
      Ottova vzdálenost- 4 cm
      Thomayerova vzdálenost – 15 cm od země

Vyšetření chůze – Pravidelný rytmus chůze. Stejná délka kroku, stabilita při chůzi,
bez využití pomůcek

Vyšetření olovnicí – ze předu i ze zadu prochází osou těla, z boku neprochází.









   B) Výstupní svalový test klienta J. K. ze dne 1. 12. 2008   (Tabulka č. 5)




SVALOVÝ TEST


Název svalu
Svalová síla č.0
Svalová síla č.1
Svalová síla č.2
Svalová síla č.3
Svalová síla č.4
Svalová
síla č.5
M.frontalis





5
M.orbicularis oculi




4

M.corrugator supecilii




4

M.procerus




4

M.nasalis




4

M.orbicularis oris




4

M.zygomatici





5
M.risorius





5
M.levator anguli oris




4

M.depressor labii infer.




4

M.depressor anguli oris




4

M.mentalis





5
M.buccinator





5
M. platysma





5
M.masseter





5
M. temporalis





5
M.pterygoi. lat., med.





5

   Pacient [viz. obr. č. 11 a), 11 b), 11 c)] během 3 týdnů podstoupil 10 návštěv. S každou návštěvou se viditelně i subjektivně zlepšovala jak jeho svalová síla (viz tabulka č. 5), 
tak i psychika. Velkou roli na jeho léčbě měla podpora přítelkyně, klientův optimismus a naše společná snaha navrátit klienta co nejdříve do pracovního poměru. Dne 2.12. byl klient
po kontrole u rehabilitačního lékaře propuštěn do domácího ošetřování. Od 8.12. opět nastoupil po domluvě se zaměstnavatelem do pracovní pozice vařič piva. Spolupráce s klientem byla velice dobrá. Dbal radám i zásadám léčby. 








   6. DISKUZE

   Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala dva pacienty, kteří přistupovali k rehabilitaci protikladně. Myslím si však, že k rozdílnému přístupu nevedla pouze osobnost klientů, 
ale především příčiny z jakých k periferní obrně lícního nervu došlo. Také jejich vlastní zkušenost s přístupem zdravotnického personálu během diagnostikování, vyšetřování 
a terapie měla na jejich psychický stav nesmírně velký vliv.
   Klientovi J. V. byl roku 2005 diagnostikován adenom glanduly parotis vpravo. V roce 2007 byl klient poprvé ambulantně hospitalizován pro periferní obrnu lícního nervu způsobenou následkem operace. Po 10 návštěvách byla rehabilitace úspěšně ukončena.
V květnu roku 2008 podstoupil klient pravostrannou parotidektomii. Druhá hospitalizace           na stejném rehabilitačním oddělení trvala 5 měsíců. Během kterých klient prodělal 15 návštěv     z dvaceti. Na pět návštěv se klient nedostavil bez omluvy. V lednu roku 2009 pacient ukončil léčbu. Tento klient byl nedochvilný, často ani nedocházel na objednané rehabilitace. Během mé rehabilitace docházel pravidelně, ale se zpožděním. Spolupráce nebyla dobrá, nedbal na rady
o životosprávě a doma se cvičení téměř nevěnoval. 
   Osobně nechápu přistup k terapii klienta J. V., mladý člověk, který zná tři světové jazyky
a pracoval pár let v zahraničí. Tolikrát mi opakoval, jak strašně moc se mu stýská po přátelích z Francie a Francii samotné. Jeho francouzští přátelé ho pozvali na společně strávené vánoční chvíle. Bohužel přístup k terapii jeho chtění moc nenasvědčovalo.
   Druhý klient J. K. přijat 11. 11. 2009 pro pravostrannou periferní obrnu lícního nervu, která se klientovi objevila po přeřazení na chladnější pracoviště. Klient i jeho přítelkyně jevili o terapii veliký zájem. Sami si zakoupili solux. Přítelkyně klienta byla zainstruována pro domácí terapii. Stav klienta se během 10 návštěv výrazně zlepšil. Domnívám se však, že jeho rehabilitace měla ještě dále pokračovat pod dohledem odborné péče do úplného uzdravení. Klient si na dobu své pracovní neschopnosti, která trvala 3 týdny vzal dovolenou. Ze strachu o zaměstnání však po dohodě s ošetřujícím rehabilitačním lékařem rehabilitaci ukončil a nastoupil do domácího ošetření. Zaměstnavatel klientovi slíbil navrácení na původní pracoviště. Ovšem na jak dlouho tomu tak bude se teprve uvidí.
   Přístup klienta J.K. byl obdivuhodný. Byl vzácným důkazem toho, že když člověk opravdu něco chce a dělá proto všechno ze svých sil, tak pozitivní výsledek na sebe nedá dlouho čekat. Kéž by takových vzorných klientů bylo víc.
7. ZÁVĚR

   Periferní obrnu lícního nervu řadíme k mezioborovým onemocněním. Diagnostická 
i léčebná péče je poněkud opomíjena a často trivializována. Lícní obrna periferního nervu se závažnou etiologií a může mít dalekosáhlé následky. Diagnóza periferní obrny lícního nervu bývá stanovena obvykle na základě stručné anamnézy a zběžného, cíleného vyšetření. Literatura uvádí, že je tomu tak proto, že afekce nervus intermediofacialis, nejčastěji izolovaná mononeuropatie postihující mozkové nervy, je obecně považována za lehce diagnostikovatelné, zpravidla banální onemocnění z neurootologického hlediska.
   Opravdu je velká škoda, že v českém písemnictví neurologie a otorinolaryngologie nebyla
v posledním desetiletí věnována tomuto tématu velká pozornost. Jedná se přeci jen o viditelné postižení, které klienta těžce poznamenává jak po jeho psychické stránce, tak v běžném vykonávaní denních činností. Nejzávažnější na tomto onemocnění je, že často znemožňuje tolik potřebnou verbální i neverbální komunikaci. Právě proto má včasná diagnostika a rehabilitace
u periferní obrny lícního nervu takový význam.


