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ÚVOD 

 

Periferní obrna lícního nervu je relativně častým symptomem nejrůznějších chorob, nebo 

samostatným neurologickým onemocněním. Snížená až vymizelá funkce mimického svalstva 

znamená pro pacienta nejen estetický i funkční problém, ale významně zhoršuje kvalitu jeho života. 

Včasná, správně prováděná a individuálně modifikovaná rehabilitace je pro obnovení funkčnosti 

orofaciální oblasti pacienta velmi důležitá.  

Tématem předkládané práce jsou terapeutické postupy u periferní parézy lícního nervu 

aplikované u dětských pacientů. Teoretická část zahrnuje anatomické a fyziologické poznámky,  

na které navazuje patofyziologický rozbor a klinická symptomatika parézy lícního nervu. 

Vzhledem k velké variabilitě příčin sledovaného onemocnění je samostatná kapitola věnována 

přehledu nejčastějších z nich. Před samotnou praktickou částí bylo ještě nutno uvést základní postup 

v odebírání anamnézy s akcentem na možnou vyvolávající příčinu onemocnění a obecný postup  

při klinickém vyšetření funkcí lícního nervu včetně popisu svalového testu mimických svalů. Závěr 

teoretické části tvoří shrnutí léčebných a rehabilitačních přístupů k periferní paréze lícního nervu  

jak z hlediska historického, tak současných moderních metod.   

Praktická část je rozdělena na dvě části. První je věnována rozboru 15 případů dětských 

pacientů s periferní parézou lícního nervu, zahrnuje stručný popis anamnézy, neurologického  

i laboratorního vyšetření a shrnutí použitých terapeutických prostředků. Všichni pacienti byli 

v minulých dvou letech hospitalizováni na Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a FN 

Motol v Praze. Druhá část obsahuje tři podrobné kazuistiky pacientů, kteří byli na stejném pracovišti 

přijati v posledních šesti měsících s diagnózou periferní paréza nervi facialis a jejichž rehabilitace 

jsem se aktivně účastnila. 
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1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

 

 Anatomie lícního nervu 

 

 Sedmý hlavový nerv, neboli také nervus intermediofacialis, je složen ze dvou částí. Nervus 

facialis vede výhradně motorické informace a nervus intermedius obsahuje vlákna smíšená - tedy 

senzitivní, senzorická i parasympatická (Ambler, 2011). 

Somatomotorickými vlákny lícního nervu jsou inervovány mimické svaly - musculus 

platysma, musculus stapedius, musculus okcipitofrontalis, venter posterior musculi digastrici a také 

musculus stylohyoideus.  

 Nervus intermedius obsahuje již zmíněná viscero-motorická vlákna pro inervaci slzné žlázy, 

žlázek dutiny nosní, paranasálních dutin a patra. Dále se podílí i na inervaci slinných žlázek jazyka, 

podčelistní a podjazykové žlázy. Somatosenzitivní vlákna inervují individuálně měnlivou oblast kůže 

boltce a viscerosenzitivní vlákna obsahují chuťová vlákna z předních dvou třetin jazyka.  

 Mezi jádra lícního nervu patří somato-motorický nucleus nervi facialis a viscero-motorický 

(parasympatický) nucleus salivatorius superior. Obě jádra leží v laterální oblasti kaudální části 

Varolova mostu. 

 Protože nervus facialis nemá vlastní senzitivní jádro, jsou informace z aferentních vláken 

předávány uvnitř centrálního nervového systému jiným hlavovým nervům. Somatosenzitivní vlákna 

- tedy z kůže - míří do nuclei spinalis nervi trigemini a viscerosenzitivní vlákna - tedy chuťová - 

směřují do nuclei gustatorii nervi glossopharyngei. Avšak pseudounipolární mateřské buňky všech 

senzitivních vláken lícního nervu jsou uloženy přímo v ganglion geniculi nervi facialis.  

 Průběh lícního nervu začíná v mozkovém kmeni, ze kterého vystupuje v mostomozečkovém 

úhlu rozdělen na dva kmeny - na silnější nervus facialis a slabší nervus intermedius. Oba tyto kmeny 

pokračují i s osmým hlavovým nervem (nervus vestibulocochlearis) do meati acustici interni. V jeho 

fundu se obě části lícního nervu spojují a již jako jeden celek vstupují do canalis nervi facialis. Nerv 

probíhá celým kanálem, a poté vystupuje z baze lební skrz foramen stylomastoideum. Dále nerv 

zatáčí ventrálním směrem pod zevní zvukovod, aby vstoupil zezadu do příušní žlázy - glandula 

parotis.  

Uvnitř příušní žlázy se nerv nejdříve rozdělí na dva hlavní kmeny, které se posléze rozpadají 

na větší počet větví tvořících plexus parotideus. Nerv svým průběhem žlázu fakticky rozdělí  

na povrchní a hlubší vrstvu. Z plexus parotideus se utváří konečné větve lícního nervu, které opouští 
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příušní žlázu v její přední části a paprsčitě se rozbíhají k mimickým svalům, které inervují (viz Příloha 

A) (Petrovický, 2002). 

 

Větve lícního nervu 

 

 Sedmý hlavový nerv vydává za svého průběhu pyramidou řadu větví. První je nervus petrosus 

major, který obsahuje parasympatická vlákna. Zajišťuje vedení informací cestou nervi trigemini  

do slzné žlázy. V případě léze dochází ke snížené sekreci slz a oko tak vysychá. Pokud však nastane 

léze až pod odstupem této větve, bývá sekrece slz naopak zvýšená.  

 Další větví lícního nervu je nervus stapedius, který zajišťuje motorickou inervaci 

stejnojmenného svalu. Pokud dojde k lézi, trpí pacient přecitlivělostí na zvukové vjemy 

(hyperakuzie). 

 Důležitou spojkou je chorda tympani, která zajišťuje vedení chuťových vláken z předních dvou 

třetin jazyka a rovněž sekretorických vláken pro glandula sublingualis a glandula submandibularis. 

V případě léze je porušena sekrece slin a dochází také ke změně chuti. Aferentní vlákna nejsou vedena 

pouze sedmým hlavovým nervem, ale rovněž nervem devátým (nervus glossopharyngeus) a desátým 

(nervus vagus). Pacient může pociťovat buď kompletní poruchu chuti (ageuzie), částečnou poruchu 

chuti (hypogeuzie), anebo může chuťové vjemy vnímat chybně (Ambler, 2013). 

Největší množství vláken lícního nervu zajišťuje motorickou inervaci mimických svalů. 

Motorická složka lícního nervu je mimo jiné zapojena i do několika reflexních oblouků, jejichž 

dostředivá část je tvořena vlákny zrakového, akustického a trojklanného nervu, např. korneální  

či nasopalpebrální reflex (Petrovický, 2002). 

Mezi další funkce nervu patří parasympatická inervace, která směřuje k podjazykové žláze, 

podčelistní žláze, slzné žláze, žlázkám patra a zadní poloviny dutiny nosní. Nerv zajišťuje dále 

senzitivní a senzorickou inervaci nejen malé kožní oblasti boltce a zevního zvukovodu, ale  

i chuťových receptorů předních dvou třetin jazyka. 
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 Anatomie mimických svalů 

 

„Musculi faciei, svaly mimické, vznikly z materiálu 2. (hyoidního) žaberního oblouku; 

materiál pro tyto svaly se v raně embryonálním období rozšířil z oblasti krku na obličej a dále směrem 

k temenu hlavy a do spánkové krajiny, k zevnímu uchu a podél něho až do krajiny týlní. Svaly,  

jež z tohoto materiálu vznikly, leží většinou poměrně povrchově a upínají se do kůže, kterou pohybují 

tak, že mění kožní vrásky a rýhy, mění polohu a tvar štěrbiny ústní a štěrbin očních a tím určují výraz 

obličeje. Proto se nazývají svaly mimické. Některé tyto svaly začínají na kosti, některé začínají  

na vazivových okrajích jiných mimických svalů“ (Čihák, 2011, s. 410). 

 

  

 

 

Obrázek 1. Větve lícního nervu a příušní žláza (Netter, 2010) 

 

Obrázek 2. Pacient č. 2 ze dne 1. 12. 2014 (a) (Archiv autora)Obrázek 3. Větve lícního nervu a 

příušní žláza (Netter, 2010) 
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Mimické svalstvo vytváří několik funkčních celků.  

 První funkční celek mimických svalů je tvořen svaly kolem ústní štěrbiny. Kruhovitý sval ústní, 

musculus orbicularis oris, vyplňuje rty a je také významným faktorem pro jejich celkový tvar. Jeho 

funkcí je svírání rtů a pohyb sevřenými rty dopředu. 

 Do kruhovitého svalu ústního se připojuje několik svalů. Shora z laterální strany se připojuje 

musculus levator labii superioris a od okraje očnice ho doprovází musculus levator labii superioris 

alaeque nasi. Následuje musculus zygomaticus minor a major, dále musculus levator anguli oris  

a musculus risorius. Tato skupina svalů vyzdvihuje horní ret a táhne okraj úst zevně. Na rozšiřování 

úst laterálně a tvorbě úsměvu se podílí především musculus risorius. 

 Zdola se do kruhovitého svalu ústního připojuje musculus depressor anguli oris a musculus 

depressor labii inferioris, které stahují kaudálně ústní koutek a dolní ret. 

 Uprostřed brady se nachází ještě musculus mentalis. Jedná se o párový sval, který jde  

od mandibuly ke kůži rtu a vtahuje kožní sulcus mentolabialis. 

  

Druhý funkční celek je tvořen svaly kolem štěrbiny očních víček. Nejvýznamnější z nich je 

kruhovitý sval oční, musculus orbicularis oculi. Skládá se ze tří částí - pars orbitalis, palpebralis, 

lacrimalis. Pars orbitalis musculi orbicularis oculi je zevní část, pars palpebralis zastupuje vnitřní část 

obsaženou v očních víčkách a pars lacrimalis při vnitřním očním koutku obklopuje slzní vak. Funkce 

tohoto svalu je rozmanitá podle jeho částí. Pars orbitalis pevně svírá oční víčka, pars palpebralis je 

zodpovědná za pohyb víček a to především při mrkacím reflexu. A konečně pars lacrimalis působí na 

slzní vak tak, že jej rozšiřuje a stlačuje.  

Kolem kruhovitého svalu očního se nachází i další svaly, musculus procerus, musculus 

corrugator supercilii a musculus frontalis. Kontrakce musculus procerus se projeví zejména příčnou 

rýhou na kořeni nosu. Musculus corrugator supercilii je zodpovědný za svislé vrásky na glabele. 

Musculus frontalis vyzdvihuje obočí a vytváří příčné vrásky na čele.    

 

Třetím funkčním celkem jsou svaly na a kolem nosu, mezi které patří musculus nasalis  

a musculus levator labii superioris alaeque nasi. První sval mění průsvit nosních nozder a druhý táhne 

nosní křídla a horní ret vzhůru. 

 

Dalším funkčním celkem mimických svalů jsou svaly na klenbě lebeční. Mezi ně patří 

musculus epicranius, což je souhrnný název pro několik jednotlivých svalů - šlašitou část galea 

aponeurotica a musculus occipitofrontalis. Do svalů na klenbě lebeční je zahrnutý i již výše 
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zmiňovaný musculus frontalis, který zdvíhá obočí a tvoří příčné vrásky na čele. Jeho antagonistou je 

musculus occipitalis, další sval z této skupiny. 

 

Čtvrtý funkční celek je tvořen dvěma skupinami svalů - zevními svaly boltce a vlastními svaly 

boltce. 

Do poslední, páté skupiny funkčního celku mimických svalů patří musculus buccinator, který 

zastupuje hlubokou vrstvu mimického svalstva. Jeho název je také tvářový nebo trubačský sval. 

Funkce tohoto svalu spočívá v přitlačování tváře k dásním, a tedy i vytlačování obsahu předsíně ústní 

např. při přítomnosti vzduchu při foukání. Součástí funkce svalu je také bránění uskřinutí tváře  

při skousnutí a pomoc při rozšiřování ústní štěrbiny (viz Příloha B) (Čihák, 2011). 
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2 PATOFYZIOLOGIE 

 

 Klasifikace poškození periferních nervů 

 

 Míra postižení periferního nervu se nejčastěji popisuje podle Klasifikace poranění periferního 

nervu podle Seddona, který rozdělil poškození nervu na tři stupně (Ambler, 2013). 

 Nejlehčí poruchou je neurapraxie, při které dochází k přechodné poruše vedení vzruchů 

periferním nervem po povrchu axonu. Obvykle se jedná o důsledek poškození myelinové pochvy 

nebo ischemie nervu. Vedení informací nervem je zachováno jak proximálně, tak distálně pod místem 

léze. Porucha se tedy týká pouze místa, ve kterém vlastní léze proběhla. Typicky se neurapraxie 

projevuje jako ochrnutí motorické funkce, které může být spojeno i se ztrátou citlivosti., Pokud je 

noxa, která poruchu způsobila, rychle odstraněna, je funkce nervu plně reverzibilní 

Závažnější poruchou je axonotméza, u které jsou poškozeny axony a případně i myelinové 

pochvy se zachováním podpůrných tkání (endoneuria a epineuria). Toto poškození vzniká  

při přerušení určitého počtu nervových vláken v periferním nervu, nejčastěji traumatem. Odpovídající 

svaly vykazují obraz částečné denervace. Regenerace probíhá rychlostí 1-3 mm za den dle stavu 

organismu. Axonotméza je sice reverzibilní, avšak nejen že regenerace trvá dlouhou dobu,  

ale v případě rozsáhlejšího postižení může u pacienta zůstat reziduum v podobě trvalé poruchy.  

U tohoto stupně postižení je na místě pravidelná rehabilitační péče. 

 Nejtěžším případem poškození periferního nervu je neurotméza, kdy se jedná o úplné přerušení 

nervu. Došlo při ní k poškození nebo přerušení axonů, myelinové pochvy i podpůrných tkání. 

Příslušné svaly ztrácí tonus a pro trvající denervaci rychle atrofují. Kvůli smíšené podstatě periferních 

nervů je přítomná i porucha čití. Reinervace je možná pouze za přítomnosti chirurgické intervence 

buď sešitím daného nervu, nebo transplantací. Restituce je po operaci vždy částečná a nutností je 

pravidelná dlouhodobá rehabilitační léčba (Ambler 2013; Véle, 2006). 

 

 Sunderland dělí neurotmézu dále na 3 další podskupiny, takže výsledkem je 5 kategorií 

poškození periferního nervu (viz Tabulka 1.). 
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Seddon Charakteristika léze Sunderland 

Neurapraxia Segmentální demyelinizace 1. stupeň 

Axonotmesis 
Přerušený axon, ale intaktní 

endoneurium 
2. stupeň 

Axonotmesis 

Přerušený axon i endoneuriální 

trubice, ale zachované perineurium 

a uspořádání fasciklů 

3. stupeň 

Axonotmesis 

Přerušený axon, endoneuriální 

trubice, perineurium i fascikly, 

intaktní epineurium 

4. stupeň 

Neurotmesis Přerušená kontinuita celého nervu 5. stupeň 

 

Tabulka 1. Klasifikace poranění nervu podle Seddona a Sunderlanda (Ambler, 2013) 

 

 

 

 Léze lícního nervu 

 

Jedním ze zásadních kroků klinického zhodnocení je určit, zda příčinou slabosti je paréza 

centrálního nebo periferního typu (Gupta et al., 2013). 

 

Centrální léze lícního nervu 

 

V případě centrální léze lícního nervu dochází k poškození supranukleárních vláken. 

Z důvodu bilaterální inervace mimického svalstva v horní polovině obličeje je paréza v případě 

centrální léze v této oblasti většinou nepatrná.  

Pro centrální parézu lícního nervu je klinicky typická obrna pouze dolní poloviny 

kontralaterální tváře, zejména ústního koutku. Důvodem kontralaterální strany je křížení tractus 

korticonuclearis. Na postižené straně je patrno také vydouvání tváře při pokusu o nafouknutí úst  

a vyhlazení nasolabiální rýhy. Nejčastější příčinou centrální parézy lícního nervu je cévní mozková 

příhoda, mozkový nádor nebo roztroušená skleróza (Gupta et al., 2013, Ambler, 2010). 
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Periferní léze lícního nervu 

 

U pacienta s periferní lézí lícního nervu dochází k oslabení mimických svalů na postižené 

polovině obličeje (Ambler, 2011). 

Klinický obraz postižení záleží na konkrétním místu léze. Pokud dojde k poranění nervu  

po výstupu z  báze lební, má pacient stejnostrannou parézu všech inervovaných svalů. V případě léze 

nad odstupem chordae tympani trpí nemocný ztrátou chuťového čití z příslušné poloviny předních 

dvou třetin jazyka. Při lézi nad odstupem nervi stapedii dochází i k hyperakusii - tedy k nepříjemnému 

zesílenému vnímání zvuků, především hlubokých tónů. Nerv může být poraněn také nad odstupem 

nervi petrosi majoris - v takovém případě má pacient i poruchu tvorby slz (Petrovický, 2002). 

Při lézi lícního nervu je patrna paréza mimických svalů, při které dochází na postižené straně 

obličeje k řadě typických příznaků. Mezi ně patří zejména vyhlazení vrásek na čele a rozšíření oční 

štěrbiny, které je doprovázeno lagoftalmem - tedy nedovíráním očního víčka. Současně lze  

u nemocných vidět tzv. Bellův příznak, při kterém nastává v důsledku fyziologického souhybu  

při zavírání očí patrné stáčení bulbů vzhůru. Dále dochází, stejně jako u parézy centrální, k vyhlazení 

nazolabiální rýhy a k poklesu ústního koutku (Ambler, 2010).  

 K periferní lézi dochází například u idiopatické Bellovy parézy, infekci středního ucha, 

cholesteatomu a také při tumoru lícního nervu (Gupta et al., 2013). Mezi další příčiny lze zařadit 

lymeskou boreliózu a herpes zoster. Periferní lézi mohou způsobit rovněž operace neurinomu 

akustiku, příušní žlázy, středního a vnitřního ucha. Pokud má nemocný oboustrannou parézu, může 

se jednat jak o součást Guillainova-Barrého syndromu, tak i o samostatnou kraniální variantu 

(Ambler, 2011). 
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3 EPIDEMIOLOGIE A ETIOLOGIE PERIFERNÍ PARÉZY LÍCNÍHO 

NERVU 

 

 

 Velké množství běžných příčin periferní parézy lícního nervu, jako je Bellova obrna, chronické 

onemocnění ucha, cholesteatom či schwannom, postihují všechny distální větve jednostranného 

faciálního nervu stejně. Naproti tomu malignity příušní žlázy a dalších struktur laterálně směrem 

k oblasti, kde se nachází processus mastoideus, mohou způsobit paralýzu pouze jedné distální větve 

lícního nervu. Obrnám, které vznikly ve spojitosti s nádorovým bujením, mohou předcházet 

subjektivně nepříjemně vnímané svalové záškuby, event. i hemifaciální spasmus (Gupta et al., 2013).  

 

 Bellova obrna  

 

 Bellova obrna je nejčastější onemocnění, které postihuje lícní nerv a je zodpovědná zhruba  

za 80% všech mononeuropatií lícního nervu. Epidemiologické studie ukazují, že Bellova obrna 

postihuje 11-40 osob na 100 000 obyvatel za rok, nejčastější výskyt je nacházen u pacientů ve věku 

15-50 let. U těhotných žen, zejména během třetího trimestru a poporodního období, je rovněž udávána 

vyšší incidence a riziko Bellovy parézy – až trojnásobně větší v porovnání s ostatní populací  

(Loukas, 2014). 

 Jednostranná paréza lícního nervu se obyčejně rozvíjí během několika hodin, někdy však její 

vývoj trvá jeden či dva dny. Často je spojena s retroaurikulární bolestí a poruchou slzení. Pacienti si 

ve velké míře stěžují na ztuhlost obličejových svalů, ale obvykle se zde nenachází žádný objektivní 

senzitivní deficit. Vzácně se může u pacienta prokázat hyperakusie nebo zmenšená citlivost 

chuťových receptorů (Herskovitz, 2010). 

 Příčina Bellovy parézy je nejasná – synonymem je idiopatická paréza lícního nervu. Zvažují  

se reaktivované herpetické viry z oblasti, kde leží ganglion geniculatum lícního nervu, které způsobují 

zánětlivý otok a mohly by tak hrát klíčovou roli v rozvoji parézy. Výsledky studií však nejsou 

jednoznačné - například Furuta (Furuta et al., 2000) prokázal přítomnost viru Herpes simplex  

u 50% pacientů, avšak jiná novější studie (Kawaguchi et al., 2007) prokázala virovou replikaci  

u méně než 20% pacientů. 
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 Infekční příčiny poruchy lícního nervu 

 

 Na možnost rozvoje periferní parézy lícního nervu je třeba myslet v případě akutního nebo 

chronického zánětu středního ucha (Gupta et al. 2013) a cíleně pátrat po prvních příznacích této 

komplikace. 

 Lymeská borelióza je nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty nejen v Evropě, ale i ve Spojených 

státech amerických. Původcem onemocnění je spirochéta Borrelia burgdorferi. Infekce se může 

projevit rozmanitými příznaky, protože postihuje více různých orgánů, jako např. kůži, klouby, 

srdeční sval nebo nervový systém. Nejčastějším prvním projevem Lymeské boreliózy u dospělých  

i dětí je erythema migrans; po tomto příznaku je třeba vždy cíleně pátrat. Pokud je u pacienta zasažen 

nervový systém, může dojít k rozvoji periferní parézy lícního nervu a subakutní meningitidy. 

Verifikace diagnózy spočívá v cytologickém a biochemickém vyšetření mozkomíšního moku spolu 

s průkazem intrathekální produkce Borrelia-specifických protilátek (podle European Guidelines). 

Pacienti se léčí antibiotiky, přičemž prognóza je příznivější u dětí než u dospělých  

(Skogman et al., 2012). 

 Další možnou příčinou sledovaného onemocnění jsou herpetické viry, které mohou způsobit 

nejen periferní parézu lícního nervu, ale i bolestivé puchýře či váčky v uchu, na obličeji nebo na patře. 

Pacient může trpět i přidruženými příznaky, jako např. bolestí ucha, ztrátou sluchu nebo vertigem 

(Gupta et al. 2013). 

 

 Traumatická poranění lícního nervu 

 

 Traumatická poranění faciálního nervu jsou častou komplikací úrazů hlavy, která jsou spojená 

s frakturou pyramidy kosti skalní. Příznaky léze nervu se mohou manifestovat i v odstupu několika 

dnů po úrazu (Ambler, 2013). 

 

 Perinatální poranění lícního nervu 

 

Lícní nerv patří mezi nejčastěji poškozeným hlavovým nervům při porodu. K lézi dochází 

tlakem sakrální prominence mateřské pánve na nerv distálně od místa jeho výstupu z báze lební 

(oblast pes anserinus). Ojediněle se může nerv porušit také při použití porodnických kleští. V těchto 

případech ale dochází spíše k otoku tkáně kolem průběhu nervu než k jeho anatomickému poškození. 
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Vzácně může být také příčinou periferní obrny lícního nervu i během porodu vzniklá fraktura báze 

lební. 

Periferní paréza bývá nejčastěji mírná a k jejímu viditelnému zlepšení dochází již během 

týdne. V ojedinělých těžších případech se však tato doba může prodloužit i na několik měsíců.  

Naprosto zásadní je rozlišit periferní parézu získanou od vývojových poruch lícního nervu,  

ze kterých je nejznámější Möbiův syndrom. Toto onemocnění se obvykle projevuje oboustrannou 

obrnou lícního nervu, která bývá navíc spojena s obrnou šestého hlavového nervu (nervus abducens), 

případně některého z dalších hlavových nervů (Menkes et al., 2011). Diferenciálně diagnosticky je 

třeba odlišit i parézu musculi depresoris anguli oris. 
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4 VYŠETŘENÍ PACIENTA S PERIFERNÍ PARÉZOU LÍCNÍHO NERVU 

 

 Anamnéza 

 

„Anamnéza je základem neurologické diagnózy, na její pečlivosti a kvalitě jako základních vstupních 

informacích záleží konečný výsledek“ (Ambler, 2011, s. 103). 

  

 Pečlivá a podrobná anamnéza je klíčem ke správné diagnóze. Platí to především u dětí 

s neurologickým onemocněním, které mohou mít nejen rozmanité příznaky, ale také komplikovanou 

anamnézu. Organizovaný přístup odebrání anamnézy je proto nezbytný.  

Dle Jana (Jan, 2012) je během odebírání anamnézy výhodné sestavit tzv. list problémů,  

který by obsahoval všechny příznaky a komplikace seřazené dle priority. Jedná se o důležitý krok 

zejména u pacientů s komplikovaným chronickým onemocněním, který napomáhá lepší orientaci. 

V neurologické praxi bývá jednodušší obdobou stanovení tzv. prvního příznaku nynějšího 

onemocnění. V pediatrické praxi je důležité zahrnout do konverzace i (starší) dítě, protože jeho 

subjektivní popis obtíží může přinést podstatné informace. S rodiči je třeba probrat podrobně i další 

možné příznaky onemocnění jako jsou problémy při stravování, zvracení, nedávné infekce apod. 

Osobní anamnéza pacienta může objasnit rizikové faktory nebo možnou příčinu nynějšího 

onemocnění. Zahrnuje průběh těhotenství matky, porodu a poporodní adaptaci, stejně jako milníky 

psychomotorického vývoje. Chronologicky se zjišťují všechny významné choroby od dětství a jejich 

průběh. Pozornost je zaměřena především na předchozí hospitalizaci nebo dlouhodobější léčbu, 

operace a úrazy. 

V anamnéze by měly být zahrnuty rovněž informace o alergiích a současné farmakologické 

léčbě. Konečně není žádná anamnéza kompletní bez podrobné rodinné a sociální anamnézy (Jan, 

2012). 

 

 Neurologické vyšetření 

 

Neurologické vyšetření se skládá z vyšetření interního, které informuje o celkovém stavu 

pacienta, a vlastního vyšetření neurologického, při kterém vyšetřující pátrá po ložiskových příznacích 

signalizujících postižení centrálního či periferního nervového systému. Do tohoto vyšetření spadá i 

vyšetření lícního nervu. 
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Vyšetření lícního nervu 

 

 Na poruchu motorické funkce sedmého hlavového nervu upozorní faciální asymetrie. 

Postižení jádra nebo nervu vede k periferní paréze, při které je ochrnuta jak horní, tak dolní 

polovina obličeje. Je porušeno svraštění čela, oko buď nelze zavřít, nebo jej lze snadno rozevřít 

vyšetřujícím. Slabost tváře je zřejmá v klidu a zvýrazňuje se při smíchu či pláči (Menkes et al., 2011). 

Pro vyšetření funkce mimických svalů se provádí testy na pokrčení čela, vyvolání vrásek, 

zavření očí, sešpulení úst, zahvízdání, vytvoření úsměvu, nafouknutí tváří, vycenění zubů a napnutí 

krku. Při srovnávání symetrie obličeje je nutné vzít v úvahu, že lehká asymetrie obličeje je zcela 

fyziologická (Ambler, 2011). 

 Do vyšetření lícního nervu je nutné začlenit i některé důležité reflexy či jevy, které jsou  

se sedmým hlavovým nervem spojeny. 

 Axiální reflexy - reflex nazopalpebrální, sací a (mento)labiální. Sací a labiální reflex jsou 

přítomny v kojeneckém věku, později se aktivují jako patologické (deliberační) reflexy  

při lézi frontálního kortexu. 

Reflex nazopalpebrální (neboli trigemino-facialisový) je výbavný celý život. Vyšetřuje  

se poklepem na kořen nosu. Odpovědí je mrknutí očních víček. Při vyšetření hodnotíme 

případnou asymetrii. 

Labiální reflex lze vybavit lehkým poklepem na rty vyšetřovaného a pozitivní odpovědí  

je jejich sešpulení. Vystupňovanou formou labiálního reflexu je reflex sací, který se dá 

vyvolat lehkým přejetím nebo dotekem rtů – odpověď je stejná jako u labiálního reflexu.  

Oba reflexy jsou fyziologické pouze u kojenců, protože s rozvojem frontální kůry dochází 

k jejich postupnému potlačení. Z tohoto důvodu se v dospělosti jedná o patologické jevy, 

které jsou nejčastěji příznakem léze frontálního laloku. 

 

 Chvostkův příznak (Chvostkovo znamení), tedy kontrakce lícního nervu po poklepu  

na per anserinus lícního nervu (těsně před vyústěním zevního zvukovodu), je známkou 

zvýšené excitability svalových vláken. Tento projev bývá přítomen u tetanických syndromů 

(např. spasmofilní neuropatie) a také u hypokalcémie. V případě výbavnosti není na straně 

periferní parézy lícního nervu možné odpověď vybavit (Ambler, 2011; Menkes, 2011). 

 

 Vyšetření periferní parézy lícního nervu by mělo obsahovat také vyšetření chuti na předních 

dvou třetinách jazyka, většinou za použití vatových tamponů namočených v slané nebo sladké vodě 
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aplikovaných na boční strany jazyka. Během tohoto testu by každá polovina měla být vyšetřována 

samostatně s jazykem vyplazeným z úst, aby se předešlo stimulaci dalšímu chuťovými receptory 

v orofaryngu (Jan, 2012). Toto vyšetření bývá v případě potřeby nahrazováno přesnější 

elektrogustometrií. 

 

 

 Svalový test 

 

„Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která: 

a)  informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořících funkční jednotku,  

b)  pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických periferních nervů a stanovení 

postupu regenerace, 

c)  pomáhá při analýze jednoduchých hybných stereotypů, 

d)  je podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při reedukaci svalů oslabených 

organicky či funkčně a pomáhá při určení pracovní výkonnosti testované části těla“ (Janda, 

2004, s. 13). 

 

Svalový test obličeje je u pacienta s parézou lícního nervu naprosto nezbytný. Stupnice  

pro hodnocení svalového testu mimických svalů je jiná než pro ostatní svaly v lidském těle. Tento 

test není založen na svalové síle, ale na rozsahu pohybu, který je srovnáván se zdravou, nepostiženou 

stranou pacientova obličeje.  

 

Stupnice pro svalový test mimického svalstva má šest stupňů: 

 

Stupeň 5 Normální stah, není asymetrie proti zdravé straně. 

Stupeň 4 Téměř normální stah, asymetrie proti zdravé straně je nepatrná. 

Stupeň 3 Stah postižené svalové skupiny je asi v polovině rozsahu proti zdravé straně. 

Stupeň 2 Na nemocné straně se sval stahuje pouze asi ve čtvrtině rozsahu. 

Stupeň 1 Při pokusu o pohyb jeví sval zřetelný záškub. 

Stupeň 0 Při pokusu o pohyb nepostřehneme žádný stah (Janda, 2004).  
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 House-Brackmannova stupnice 

 

Standardně se ke klasifikaci parézy lícního nervu využívá šestistupňová House-Brackmannova 

stupnice (viz Tabulka 2). 

 

Stupeň I Normální funkce ve všech větvích. 

Stupeň II Mírná dysfunkce. 

Mírná slabost zjištěná pouze při pozorné inspekci. Kompletní uzávěr oční 

štěrbiny s minimálním úsilím, lehká asymetrie na čele nebo ústech při 

maximálním úsilí. 

Stupeň III Střední dysfunkce. 

Zřetelný rozdíl mezi oběma stranami. Mírná až středně vyjádřená porucha 

na čele, kompletní uzávěr oční štěrbiny s úsilím, zřetelná asymetrie úst při 

maximálním úsilí. Mohou být mírné synkineze, kontraktury nebo 

hemifaciální spasmus. 

Stupeň IV Středně těžká dysfunkce. 

Zřetelná slabost, defigurující asymetrie. Netvoří vrásky, inkompletní uzávěr 

oční štěrbiny, zřetelná asymetrie úst při maximálním úsilí. Mohou být 

výrazné synkineze a spasmy. 

Stupeň V Těžká dysfunkce. 

Skoro nepatrný pohyb, výrazná asymetrie. Inkompletní uzávěr oční štěrbiny, 

malý pohyb ústním koutkem. Obvykle nejsou přítomny synkineze ani 

spasmy. 

Stupeň VI Kompletní léze. 

Žádný pohyb, ztráta tonu, nejsou synkineze ani spasmy. 

 

Tabulka 2. House-Brackmannova stupnice (Ambler, 2013) 
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5 MOŽNOSTI LÉČEBNÝCH A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTUPŮ 

K PERIFERNÍ PARÉZE LÍCNÍHO NERVU   

 

 Historie periferní parézy lícního nervu 

 

O poruchách lícního nervu se zmiňují již starověcí řečtí lékaři. V 5. století př. n. l. Hippokrates 

ve svém díle Prorrhetics II popisuje poruchy tváře. Ty, v případě, že nesouvisely s žádnou jinou 

poruchou v těle, rychle zmizely - buď spontánně či díky léčbě. V ostatních případech podle 

Hippokrata došlo k paréze.  

V 1. století další řecký lékař Areteaus popsal obrnu, která zasahovala jen polovinu obličeje. 

Areteaus se dále zmiňoval o tzv. „cynic spasm“ – tedy případ jednostranného svalového obličejového 

spasmu, který pozoroval na obočí, tvářích a svalech okolo čelisti a brady. 

Ve 2. století prohloubil poznatky o neuroanatomii Galén, který prováděl pitvy a vivisekce  

na volech a makacích. Jeho pozorování byla základem pro znalosti pozdějších lékařů. Popsal spazmus 

rtů, očí, kůže čela, tváří a kořene jazyka. Galén zpozoroval, že pokud je obrnou zasažen sval, který 

ovládá pravou stranu rtu, tak je tato oblast přetlačována na opačnou levou stranu. 

První a přesný popis izolované obličejové obrny podal Abu al-Hasan Ali ibn Sahl Rabban  

al-Tabari, perský lékař známý jako Tabari. Mezi jeho největší díla patří první ucelená učebnice 

lékařství Ferdos-ol Hokame, ve které lze nalézt kapitolu o obrnách a tremorech. Tabari tímto navázal 

na Galéna a uvedl, že pokud dojde k paréze poloviny obličeje, projeví se na nezasažené straně. 

Důvodem je síla zdravých svalů, které přetáhnou postižené svaly na svou stranu.  

Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya Razi byl perský lékař (865-925). V šesté knize díla al-Hawi 

se věnoval paréze obličejového svalstva a doporučoval nejen své vlastní terapeutické postupy  

pro parézu lícního nervu, ale odkazoval také na jiné autory. Léčba zahrnovala masáž až do té chvíle, 

kdy kůže podle Raziho zčervená. Další metody spočívaly v zahřívání oleji, mastmi a teplými obklady. 

Mezi terapeutické postupy patřily rovněž inhalační a intranazální léky, orální medikace s důrazem  

na kloktání, dále laxativa, speciální diety a flebotomie. Pacient měl předepsaný odpočinek a klid 

v teplé tmavé místnosti. Razi se domníval, že léčba může trvat více než měsíc, ale pokud by ani  

po šesti měsících od začátku poruchy nedošlo ke zlepšení pacientova stavu, je nepravděpodobné,  

že by došlo k vyléčení. Je zajímavé, že právě 6 měsíců je i nyní udáváno jako doba, do které může 

nastat kompletní či částečná úzdrava parézy lícního nervu. 



 

27 
 

I přesto, že řečtí, římští, perští a arabští lékaři uveřejnili mnoho poznatků, které přispěly 

k porozumění poruch postihujících mimické svaly, teprve Razi vypracoval první souhrnnou práci 

v tomto směru. Jeho pozorování se rychle stala standardními znalostmi pro pozdější lékaře. Raziho 

Al Hawi byla poprvé přeložena do latiny v roce 1279 a do tisku v Evropě přišla v roce 1468. Zřejmě 

kvůli své samotné velikosti či faktu, že nebyla nikdy dokončena a byla kompletována až posmrtně, 

nebyla v Evropě nikdy příliš rozšířená (Sajadi et al., 2011). 

Zřejmě první, kdo zveřejnil zprávu o idiopatické paréze lícního nervu, byl v 18. století německý 

lékař docent Nicolaus Friedreich. Onemocnění doložil na příkladu tří dospělých, kteří byli postiženi 

shodnou akutní nebo subakutní jednostrannou parézou lícního nervu. Ta se ve všech případech v řádu 

týdnů či měsíců upravila.  

Ve stejné časovém období již mladý Charles Bell (viz obrázek 3) studoval medicínu a je možné, 

že se s Friedrichovými poznatky setkal. Bell se později věnoval studiu funkce lícního nervu u zvířat. 

Během provozování praxe v Londýně se setkal s mnoha případy jednostranné parézy lícního nervu  

a v roce 1821 popsal anatomii lícního nervu a jeho propojení s jednostrannou parézou, která nese  

i jeho jméno. 

I přesto, že Bellova první publikace o paréze lícního nervu přišla až téměř 25 let po Friedrichově 

zprávě, podle mnohých je právě Bell považován za objevitele stejnojmenné poruchy. Důvodem  

je zejména Bellovo rozlišení periferní a centrální parézy lícního nervu. Dnes je termín Bellova paréza 

synonymem pro idiopatickou periferní parézu lícního nervu (Loukas et al., 2014). 

 

 

Obrázek 4 Sir Charles Bell (Loukas et al., 2014) 
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 Léčebné a rehabilitační postupy u periferní parézy lícního nervu 

 

Terapie sekundárních paréz lícního nervu se odvíjí od léčby primární noxy. Pacienti s parézou 

lícního nervu by měli být neprodleně odesláni na specializované pracoviště a léčba by měla začít  

co nejdříve (Finsterer et al., 2008). 

Poslední dvě dekády proběhly velké randomizované studie zabývající se různými možnostmi 

terapie periferní parézy lícního nervu, které zahrnovaly nejen antivirovou léčbu a podávání 

kortikosteroidů, ale také alternativní techniky jako je akupunktura a fyzikální terapie (Loukas, 2014). 

Přinesly však smíšené výsledky, nikoliv jednoznačný „ideální“ postup. 

V současnosti je tedy k dispozici velké množství různých přístupů, které pro přehlednost 

můžeme rozdělit na nutná opatření v akutním stadiu a další, která řeší případné pozdní nereparabilní 

následky.  

Dle Finsterera lze do opatření v akutním stadiu zahrnout intervence na protekci oka,  

resp. rohovky, dále cvičení mimických svalů, akupunkturu, podání kortikosteroidů a antivirotik. Do 

následné terapie lze zařadit transkutánní elektrostimulaci, chirurgické řešení a aplikaci botulotoxinu. 

Mezi méně využívané patří dále nervové štěpy, svalové přesuny a mikrochirurgické náplasti, které se 

obvykle uplatňují v případech závažnějších paréz (stupně 4-6 dle House-Brackmanna). Ale i přes 

využití všech těchto možností se asymetrie nemusí zcela upravit (Finsterer et al., 2008; Sadiq et al., 

2012). 

Nemělo by se zapomínat ani na psychologickou podporu pacienta (Finsterer et al., 2008).  

U pacientů s parézou lícního nervu jsou prokázány psychické dopady, které se projevují ztrátou 

sebevědomí a neochotou účastnit se každodenních činností v davu, jako je např. společné 

fotografování (Sadiq et al., 2012). 

 

5.2.1 Farmakologická léčba 

  

Ochrana rohovky před vysycháním a poškrábáním by měla být zahrnuta do edukace pacienta 

lékařem, protože riziko eroze rohovky z důvodu nesprávného uzavírání víčka a snížené produkce slz 

je značně zvýšeno. Je nutná pravidelná aplikace očních kapek během dne a očních mastí během 

spánku (Loukas, 2014). 

Diskutovanou léčbou periferních paréz lícního nervu je podávání kortikoidů. Samostatně 

podané kortikoidy zlepšují zotavení a zvyšují počet pacientů, kteří dosáhnou úplného uzdravení. 

V porovnání s placebem pomáhají redukovat následné kosmetické vady, svalové synkinezy  
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a vegetativní dysfunkce. Úspěšnost léčby kortikoidy je nejvíce efektivní v případech, kdy byla 

započata do 72 hodin od vzniku příznaků. Na druhou stranu kortikoidy tlumí funkci imunitního 

systému, čímž se zvyšuje riziko generalizace původně lokalizované infekce, a mají i řadu 

systémových nežádoucích účinků (Holland et al., 2011, Berg et al., 2012). 

Dalšími využívanými léky jsou antivirotika, jejich efektivita však byla velice sporně 

diskutována v nedávných studiích (Loukas, 2014; Axelsson et al., 2012). Cílem studie z roku 2009 

bylo porovnat účinek kortikosteroidů (Prednisolonu) a antivirotik (Acycloviru), které byly podávány 

pacientům jak samostatně, tak i v kombinaci v časné fázi Bellovy parézy. Konečné výsledky byly 

k dispozici u 496 pacientů, z nichž se 357 zotavilo do 3 měsíců a 80 do 9 měsíců. 59 pacientů mělo 

reziduální deficit. Autoři uzavírají studii s tím, že léčba Acyclovirem, ať už samotně  

nebo v kombinaci s Prednisolonem, nemá na zlepšení parézy žádný efekt (Sullivan et al., 2009).  

 

 

5.2.2 Fyzioterapie 

 

Léčebná tělesná výchova zahrnuje masáže, relaxaci a inhibici synkinéz mimických svalů, dále 

cvičení na koordinaci svalů a mimiku obličeje (Sadiq et al., 2012). Bohužel, v literatuře je jen malé 

množství dostupných kontrolních studií, které by se věnovaly otázce efektivity fyzioterapie  

u periferní parézy lícního nervu (Finsterer et al., 2008). 

V randomizované studii 50 pacientů s Bellovou parézou z roku 2003, ve které byla obrna  

u většiny nemocných diagnostikována jako 4. stupeň House-Brackmannovy škály, byl sledován 

účinek „mime therapy“ – tedy terapie zaměřená na obnovu funkce mimických svalů, zahrnující 

automasáž, relaxační cvičení, inhibici synkinéz, cvičení na koordinaci svalů a mimiku obličeje.  

U pacientů došlo i po delší době od začátku příznaků ke zmenšení obličejové ztuhlosti a k zlepšení 

hybnosti rtů. Terapie mimických svalů se tedy zdá být důležitou možností léčby i u pacientů 

s následky dlouhodobé periferní parézy lícního nervu (Beurskens et al., 2003). 

 

Metoda sestry Kenny 

 

Metoda byla vyvinuta zdravotní sestrou Elizabeth Kenny (1886-1952). Původní indikací tohoto 

konceptu byla terapie poliomyelitis anterior acuta, která se epidemicky šířila v 30. a 40. letech  

20. století. V současnosti se její principy používají především u terapie periferních paréz a některé 
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prvky konceptu se uplatňují i u ovlivnění funkčních poruch motoriky. Metoda byla založena pouze 

na empirických poznatcích, nikoli na znalosti patologie onemocnění (Pavlů, 2003). 

Jedná se o analytické cvičení, při kterém se jednotlivé svaly cvičí podle svalového testu  

a doplňují se některými facilitačními prvky. Metoda sestry Kenny pracuje s takovými výrazy, jako je 

stimulace proprioreceptorů, indikace a reedukace, s pohybem z protažení svalu, s drážděním kožních 

receptorů, se současným pohybem se zdravou končetinou a důrazně využívá slovního podnětu 

(Haladová, 2007). 

 

Metoda dle Kenny je založena na několika základních principech, které se aplikují podle stadia 

onemocnění. 

1. Aplikace klidu je indikována zejména v akutním stadiu onemocnění. 

2. Aplikace dlah a speciálních pevných obvazů - jsou indikovány rovněž v akutním stadiu 

onemocnění s cílem ovlivnění kontraktur. 

3. Horké zábaly – původně používán jersejový materiál ohřívaný v páře. Zábaly působily nejen 

zmírnění svalové bolesti, ale také uvolnění svalových spazmů i kontraktur. Byly přikládány 

na celé tělo kromě hrudníku, v akutním stadiu onemocnění po celý den. Po zlepšení stavu 

pacienta se aplikace tzv. koncentrovaných zábalů řídily individuálně dle stavu pacienta 

s přihlédnutím k nutnosti uvolnění svalového napětí. 

4. Manuální protahování či vytahování měkkých tkání - jejich hlavním účelem bylo navrácení 

normální délky periferním tkáním. Doplňovalo se horkými zábaly i vytahováním nebo 

protahováním kůže, fascií i svalů s různou intenzitou. 

5. Polohování zajišťovalo fyziologickou polohu jednotlivých segmentů celého těla a sloužilo  

i jako prevence zkracování svalů. 

6. Stimulace připravuje nervosvalový systém na nácvik pohybu ve funkčně oslabeném svalu. 

Tento facilitační manévr je prováděn v několika krocích. 

 Pasivní natažení svalu 

Výsledkem pasivního natažení svalů je zvýšení dráždivosti motoneuronů, které inervují 

stimulovaný sval. Děje se tak díky signalizaci ze svalových vřetének. 

 Přibližování úponů svalu rychlými chvějivými pohyby 

Dochází k dráždění motoneuronů antagonistické svalové skupiny a dochází  

tak k facilitaci a k recipročnímu útlumu motoneuronů stimulovaného svalu. Přibližování 

jeho úponů způsobuje zvýšenou činnost gama-vláken a tím i větší citlivost vřetének  

na natažení v další fázi stimulace.  
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 Opětovné pasivní natažení svalu 

Protažení svalu má maximální facilitační účinek na motoneurony, které inervují 

sledovaný stimulovaný sval. Provádí se za zvýšení dráždivosti motoneuronů, za zvýšení 

aktivity gama-vláken a z toho plynoucí zvýšené citlivosti svalových receptorů  

na natažení. Dochází rovněž ke zvýšení facilitačního účinku vlastního natažení. 

 

7. Indikace a slovní instrukce: Terapeut bříškem svého prstu ozřejmí pacientovi úpony svalu  

a směr jeho kontrakce, kterou se pacient následně snaží provést. Důležité je, aby byla 

indikace terapeutem naprosto přesná. 

8. Reedukace: Vlastní pohybová reedukace slouží k nácviku pohybu a záleží na tom, jestli je 

sval zcela nefunkční, či jeví alespoň nějaké známky funkce. V závislosti na zachování funkce 

svalu se provádí reedukace buď pasivními, nebo aktivními pohyby. S reedukací je vhodné 

začít ve chvíli, kdy se zřetelně objeví při stimulaci paretického svalu jeho šlacha či dojde 

k zlepšení svalového tonu. Pokud je zjištěna inkoordinace, je nutné se od aktivních pohybů 

vrátit k pasivním. V případě, že se stimulací nepodařilo vyvolat alespoň známku funkce 

svalu, nemá následná reedukace svalů podle Kenny žádný význam. Hlavním cílem 

reedukace je naučit pacienta správným rytmickým pohybům a odstranění nežádoucích 

inkoordinací (Pavlů, 2003). 

 

 Postup při terapii metodou sestry Kenny je následující. 

Nejdříve je nutné začít již zmíněnou stimulací. Jedná se o drobný a chvějivý pohyb, který se 

provádí pasivně a přesně v rozsahu fyziologického pohybu. Stimulace facilituje činnosti nervových 

zakončení nejen v kloubech, ale také ve šlachách a svalech. Dojde ke vzniku signálů (vzruchů), které 

jsou vedeny dostředivou (aferentní) dráhou do míchy, která je vrací po odstředivé (eferentní) dráze 

ke svalům. Výsledkem je zvýšení svalového tonu, což se projeví napětím příslušné šlachy. 

 Používá se u svalů o síle nula, jedna a slabší dvě podle svalového testu. V případě, že je sval 

denervován, nelze stimulací svalový tonus zlepšit. Avšak pokud není denervace s určitostí potvrzena, 

měla by se stimulace použít vždy. 

 Terapeut by měl nejdříve pacientovi vysvětlit, jaký pohyb bude provádět a zároveň by měl 

zdůraznit, že cvičená část by měla být zcela zrelaxována. Stimulace se provádí pasivně v celém 

rozsahu pohybu z protažení stimulovaného svalu. Terapeut tedy nestimuluje pohyb, ale sval, který 

daný pohyb provádí. Stimulační pohyb opakujeme 6-10x.  
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 Po stimulaci přichází na řadu indikace, neboli uvědomění pacienta o přesně provedeném 

pohybu a o svalu, který pohyb provádí. Terapeut by měl pacientovi ukázat, kde se sval nachází a také 

vysvětlit, odkud pohyb vychází a kterým směrem se provádí. 

 Po indikaci by měl terapeut vyzvat pacienta, aby se pokusil pohyb provést s ním. Tím terapie 

přešla k dalšímu kroku – reedukaci – tedy k aktivnímu pohybu. Protože není zajištěna fixace, musí 

se terapeut zaměřit na to, aby všechny ostatní svaly (zejména synergisté pohybu) zůstaly relaxovány. 

Pokud by se tak nestalo, byla by nacvičována substituce (tedy náhradní pohyb) a inkoordinace 

(neuspořádané pohyby). Proto je pacient stále terapeutem slovně veden, povzbuzován a případně 

upozorňován na chyby. 

 Cvičení je ze začátku vzhledem k slabé síle svalu a tím i jeho zvýšené unavitelnosti vhodné 

provádět sice několikrát denně, avšak po krátkých intervalech.  

 Nesmírně důležitá je relaxace mezi cviky, která napomáhá předejít nežádoucí svalové 

inkoordinaci a substitučním pohybům. Díky ní jsou cvičené svaly také rychleji regenerovány. 

 Nejen stimulaci, ale také pasivní a aktivní pohyb je nezbytné provádět z protažení svalu. Jedná 

se o důležité pravidlo zejména u svalů s hodnotou 0 a 1 svalové síly (dle svalového testu). Protažení 

musí být ovšem provedeno těsně před začátkem jakéhokoliv pohybu, protože již po několika 

sekundách dochází k adaptaci svalu na novou polohu a k potřebnému facilitačnímu efektu  

tak nedochází (Haladová, 2007). 

 

Koncept Castillo-Morales  

 

Autorem konceptu je původem argentinský rehabilitační lékař Rodolpho Castillo-Morales 

(1941-2011). Na základě vlastních mnohaletých zkušeností práce s dětmi vyvinul ucelený koncept 

terapie senzomotorických a orofaciálních poruch aplikovatelný jak na děti, tak i na dospělé. Koncept 

Castillo-Morales zahrnuje dvě oblasti - neuromotorickou vývojovou terapii a orofaciální regulační 

terapii. Od řady jiných konceptů se odlišuje tím, že jeho původ lze nalézt ve filozofii a antropologii 

latinsko-amerického praobyvatelstva. V hlavním zájmu terapie stojí vždy pacient a podstatnou roli 

hraje 5 důležitých aspektů: pohyb, funkce, komunikace, senzorický vývoj a senzomotorická aktivita. 

Mezi základní cíle konceptu patří rozšíření nonverbálních a verbálních komunikačních 

možností, rozvoj vnímání (např. dotyk či zrak), aktivace a regulace orofaciálních funkcí (sání, 

polykání, kontrola slinění, žvýkání, mimika a artikulace) a podpora vlastní iniciativy a samostatnosti 

(např. komunikace, stravování a pití, apod.). 
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Koncept je indikován jak u předčasně narozených novorozenců, dále kojenců, dětí i dospělých 

s různými diagnózami. Mezi ně lze zařadit např. svalové hypotonie u Downova syndromu, periferní 

parézy nebo neuromuskulární onemocnění. Koncept je samozřejmě indikován i u orofaciálních 

poruch spojených s neurologickými poruchami, jako je např. paréza lícního nervu. 

V rámci neuromotorické vývojové terapie se provádí stimulace různých senzomotorických 

systémů a aktivace receptorů v kůži, svalech i kloubech.  

Orofaciální regulační terapie se snaží prostřednictvím regulace tonizace a aktivace kompletní 

orofaciální muskulatury dosáhnout v této oblasti plné fyziologické funkce. Pomocí těchto technik  

se působí na funkce sání, polykání, žvýkání a s tím související i funkci řeči. 

Základní techniky konceptu zahrnují dotyk, hlazení, tah, tlak a vibrace. 

Pomocí dotyku jsou aktivovány receptory volných nervových zakončení a Merkelových tělísek. 

Hlazení by mělo být prováděno pomalu a slouží rovněž ke stimulaci nervových zakončení. Další 

technika, tah, slouží k aktivaci primárních a sekundárních receptorů ve svalových vřeténkách  

a kloubních receptorech. Tlak by měl být prováděn pevně, avšak nesmí vyvolávat bolest. Tato 

technika aktivuje Vater-Paciniho a Meissnerova tělíska, které se rychle přizpůsobují danému stimulu. 

Vibrace je intermitentní tlak, který aktivuje také Vater-Paciniho a Meissnerova tělíska, uplatňuje  

se v rámci cvičení jako příprava, stimulace nebo také facilitace či stabilizace.  

Veškerá cvičení, která jsou zahrnuta do konceptu Castillo-Morales, musí být v začátku vždy 

přípravou pro samostatnou schopnost jednání pacienta. Je tedy nezbytné, aby každé cvičení bylo 

zaměřeno na trénink funkce, kterou pacient může začlenit do aktivit běžného dne (Pavlů, 2003). 

   

Využití biofeedbacku 

 

U pacientů, u kterých přetrvávají rezidua parézy lícního nervu, se v posledních letech objevují 

pozitivní zkušenosti s cvičením s využitím biofeedbacku (Finsterer et al., 2008). 

„Biofeedback je vědecky uznanou metodou na pomezí mezi medicínou a psychologií, rovněž 

tak hojně využívanou v oblasti fyzioterapie“ (Pavlů, 2003, s. 163). 

Koncept biofeedbacku vznikl kolem roku 1926, kdy začala řada výzkumů souvisejících s funkcí 

autonomního nervového systému. Důležitým datem v historii vývoje metody je rok 1958, kdy došlo 

k vyvrácení tehdejšího dogmatu o neovlivnitelnosti vegetativního nervového systému. 

Biofeedback lze nazvat také jako „zpětné hlášení“ nepřímo vnímaných fyziologických procesů 

pomocí vnímatelného signálu, jako např. elektrické aktivity svalů či srdeční frekvence. Používá  

se tzv. bioreceptor, který může zaznamenávat danou funkci a následně ji vyjádřit jako elektrický 
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potenciál. Ty jsou potom převedeny ve vnímatelné signály - ať už vizuální či akustické. S adekvátním 

zařízením se tak může pacient učit kontrole autonomních tělesných funkcí stejně tak jako vědomým 

pohybům těla. 

Tato technika umožňuje jakési znovu-naprogramování mozku u pacientů pomocí tří různých 

mechanismů. Prvním z nich je cílená aktivace určitých regulačních okruhů, např. v případě po cévní 

mozkové příhodě. Druhým z mechanismů je vědomé posílení vegetativních funkcí, aby došlo 

k podpoře uvolňovacích technik. A posledním způsobem jak lze docílit znovu-naprogramování 

mozku je cílené ovlivnění určitých oblastí nervové soustavy – např. zvýšení či snížení aktivity  

ve specifických oblastech mozku.  

V oblasti fyzioterapie má největší uplatnění EMG-biofeedback, který využívá aplikace 

povrchových elektrod. Pro účinnost metody je důležité, aby pacient zaujal příjemnou polohu 

(nejčastěji leh na zádech) a aby byl daný sval ve středním postavení. Nejdříve je provedena testovací 

fáze, po které následuje vlastní terapie. Je vhodné, aby probíhala 1 až 2x denně, 

 po asi 20-30 minutách. 

Biofeedback má řadu výhod, mezi které patří např. aktivní účast pacienta na terapii a tím  

i zvýšení jeho motivace. Současně dochází k trénování jeho schopnosti vnímání a pacient tak sám 

získává objektivní informaci o vývoji terapie (Pavlů, 2003). 

 

5.2.3 Alternativní léčba 

 

Aplikace botulotoxinu 

 Botulotoxin typu A se používá od 70. let 20. století pro léčbu různých stavů, ve kterých  

se objevují abnormální svalové kontrakce nebo spasmus. Mechanismus účinku botulotoxinu  

A spočívá v zábraně uvolnění acetylcholinu do neuromuskulárního spojení, což brání svalové 

kontrakci. 

Této možnosti léčby se věnuje například studie z roku 2012 (Sadiq et al., 2012), jejímž cílem 

bylo zdokumentovat použití injekcí s botulotoxinem A do nepostižené strany pro zlepšení symetrie  

u 14 pacientů s parézou lícního nervu. Ve všech případech se jednalo o těžší parézu, která byla 

hodnocena stupni 2-6 House-Brackmannovy škály. Všichni pacienti zaznamenali zlepšení obličejové 

symetrie po terapii botulotoxinem A (dávka byla různá pro dosažení maximálního výsledku). 

Průměrná doba do nástupu vrcholového efektu byla 6 dní a průměrná doba trvání efektu 11 týdnů.  

Terapie botulotoxinem A pomáhá zlepšit všechny stupně postižení lícního nervu, nicméně 

nejlepší výsledky byly zaznamenány u částečného zotavení dolní větve mimických svalů 
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hodnocených stupněm 2 a 3 House-Brackmannovy škály. Díky přirozeně vyššímu svalovému tonu 

má terapie botulotoxinem A větší účinek a benefit u mladších pacientů.  

Ve studii byla zlepšení v symetrii pozorována jak pacientem, tak i ošetřujícím lékařem. Pacienti 

potvrzovali zvýšenou sebejistotu a rodinní příslušníci udávali lepší čitelnost a porozumění řeči 

pacienta. Botulotoxin A je jednoduchou a přijatelnou možností, která zajišťuje přibližně 4 měsíce 

trvání efektu (Sadiq et al., 2012). 

 

 

 

Obrázek 5. Pacientka s aplikací Botulotoxinu A. (a) Mladá pacientka před aplikací 

Botulotoxinu A s mírnou pravostrannou parézou lícního nervu. Je viditelná asymetrie při 

úsměvu nebo zamračení. (b) Po aplikaci Botulotoxinu A do levostranné oblasti tváře a čela kvůli 

pravostranným synkinézám. Je zde patrno velké zlepšení v symetrii obličeje, takže obličej 

pacientky vypadá prakticky normálně (Sadiq et al., 2012). 

 

 

Akupunktura 

 

I přesto, že akupunktura má podle některých autorů opodstatněné použití při léčbě periferní 

parézy lícního nervu, nebylo dosud jasně prokázáno, že by měla jistý efekt na zotavující se proces 

nebo dlouhodobou nemocnost. Nedávná studie z roku 2013 však ukazuje, že pacienti, kteří 

podstoupili intenzivní akupunkturní stimulaci spolu s aplikací kortikoidů, měli lepší 6-ti měsíční 

výsledky (vzhledem k House-Brackmann skóre) vůči pacientům, u kterých byla aplikována pouze 

standardní akupunktura s glukokortikoidy. Závěry jsou slibné, avšak jsou vyžadovány další kvalitně 

provedené zkoušky před tím, než může být účinnost akupunktury s určitostí prokázána  

(Loukas, 2014; Xu et al., 2013). 
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Jedná se ovšem o bezpečnou možnost terapie s malým rizikem nepříznivých účinků v klinické 

praxi (Xia et al., 2011). 

 

Transkutánní elektrická stimulace 

  

Elektrická nervová stimulace je slibná metoda zrychlující úzdravu u pacientů s periferní 

parézou lícního nervu díky evokované stimulaci svalů (Loukas, 2014). 

Účinnost elektrické stimulace jako podpůrné fyzikální léčby zkoumala recentně publikovaná 

studie (Tuncay, 2015). Do výzkumu bylo zahrnuto 60 pacientů s parézou lícního nervu podobného 

stupně House-Brackmannovy škály. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. První skupině byly 

aplikovány masáže a cvičení mimických svalů. Druhé skupině byla k fyzioterapii předepsána 

třítýdenní podpůrná léčba elektrickou stimulací. Během sledovaných následujících tří měsíců došlo 

u druhé skupiny k většímu zlepšení House-Brackmannova hodnocení než u skupiny první.  Zlepšily 

se také elektrofyziologické vlastnosti mimických svalů, jako je např. zrychlení svalové aktivace. 

 

Hyperbarická oxygenoterapie 

  

Hyperbarická oxygenoterapie je zmiňována jako možnost podpůrné léčby periferní parézy 

lícního nervu, avšak vzhledem k omezení dostupnosti nejsou zatím k dispozici data, která  

by opravňovala zařazení této metody do rutinního použití (Holland et al., 2011). 

 

Implantát do horního víčka ke zlepšení lagoftalmu 

  

V roce 2006 byla zveřejněna první studie, kdy byl využit zlatý implantát do horního očního 

víčka ke zlepšení lagoftalmu u 11 pacientů s periferní parézou lícního nervu. Výsledek studie dokládá, 

že všichni pacienti mohli snížit použití očních mastí a obkladů. Bylo rovněž prokázáno, že implantace 

zlata do očního víčka je jednoduchou a efektivní léčbou pro zlepšení uzávěru oka u pacientů 

s lagoftalmem způsobeným periferní parézou lícního nervu (Pausch et al., 2006). V České republice 

se tímto probléme u dětí zabývá Odehnal a kol. (Odehnal et al., 2008; Odehnal et Detrelová, 2013) 
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6 KAZUISTIKY PACIENTŮ S PERIFERNÍ PARÉZOU LÍCNÍHO NERVU 

 

Praktická část je rozdělena do dvou částí – první zahrnuje studii patnácti pacientů s periferní 

parézou lícního nervu, kteří byli v minulých dvou letech hospitalizováni na Klinice dětské neurologie 

2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Pro větší názornost je tato část řešena tabulkou, která obsahuje 

informace o anamnéze, neurologickém a laboratorním vyšetření. Dále jsou uvedeny použité 

terapeutické postupy a také záznam z výstupního fyzioterapeutického vyšetření.  

 Druhá část obsahuje tři podrobně rozpracované kazuistiky pacientů, kteří byli v posledních šesti 

měsících hospitalizováni na Klinice dětské neurologie se stejnou diagnózou. Všechny pacienty  

jsem osobně po celou dobu jejich hospitalizace sledovala, pod vedením fyzioterapeutů z Kliniky 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol se účastnila vyšetření i terapie.   
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 Přehled pacientů s periferní parézou lícního nervu 

 

 Věk 
Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

1. 6 let 15.7. - 

5.8.2013 

klíště 0 

od 8.7. únava, 

bolest hlavy, 

subfebrilie 

od 8.7. bolest 

hlavy 

od 15.7.2013 

zarudnutí očí 

mimika 

asymetrická, 

ústní koutek 

minimální 

hybnost, 

lagoftalmus  

1 mm 

Borrelie 

pozitivní 

 

PCR a protilátky 

Borrelie pozitivní, 

lymfocytární 

pleocytóza, 

virologické 

vyšetření likvoru 

negativní 

 

 Periferní 

paréza n. VII. 

sin. 

 Borreliová 

neuroinfekce 

 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretických svalů, cvičení dle svalového testu i před zrcátkem, facilitace 

svalů v oblasti rtů pomocí vybraných hlásek a samohlásek 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o minimální oslabení mimického svalstva vlevo, nepatrná asymetrie 

o patrné oslabení v oblasti nosu a spodního rtu 

o v horní i dolní větvi síla svalová kolem stupně 4-5 vleže 

o lagoftalmus 0 mm, udává zlepšování poruchy chuti na levé straně jazyka 

 

2. 11 let 9.5.-

30.5.2014 

klíště 0, únava, 

bolesti hlavy od 

5.5. od 9.5. otok 

P oka a poruchy 

hybnosti P 

koutku 

únava, bolesti 

hlavy od 5.5. 

mimika 

asymetrická, 

lagoftalmus  

1 mm vpravo, 

ústní koutek bez 

hybnosti, sporně 

meningeální 

syndrom 

sérologie 

negativní 

PCR a protilátky 

Borrelie pozitivní, 

lymfocytární 

pleocytóza 

 

 Periferní 

paréza n. VII. 

dx.  

 Borreliová 

neuroinfekce 
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 Terapie 

o Ceftriaxon, Doxybene, Prednison, Lacrysin, Ophtalmo-Septonex, Aescin, Milgamma, Ranisan, Lactobacillus, 

Tantum Verde, Paralen 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretických svalů, analytické cvičení mimických svalů v představě, nácvik 

mluvení s přidržením levého koutku, elektroakupunktura STIMUL 3 - stimulace motorických bodů obličeje 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o periferní paréza n. VII vpravo přetrvává - lagoftalmus 2 mm, ale postupně oko dovře 

o vyhlazená nasolabiální rýha, čelo nevrásčí 

o ústní koutek výrazně paretický až plegický - snad naznačený pohyb při mluvení 

o doporučeno pokračovat v pravidelné RHB - masáži obličeje dle zacvičení doma a ambulantní cestou včetně 

elektroakupunktury 

 Věk 
Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

3. 13 let 20.4.-

16.5.2014 

klíště 0, 

od 19. 4. 

nedovření oka, 

oslabení ústního 

koutku, v rodině 

od 13.4. viróza 

od 19.4. rozvoj 

akutní periferní 

parézy n. VII. sin. 

lagoftalmus 

0,5 mm, oslabení 

čelní mimiky, 

ústního koutku 

3/5, vadné držení 

trupu 

v seru 

protilátky 

proti 

enterovirům 

likvor cytologicky i 

biochemicky 

s negativní, 

vyšetření protilátek 

proti borreliím 

včetně PCR a proti 

virům v likvoru 

negativní 

 Periferní 

paréza n. VII. 

sin., možná 

enterovirová 

etiologie 

 Vadné držení 

trupu 

 Terapie 

o Prednison, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Xyzal, Aescin, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretických svalů, cvičení dle svalového testu, nácvik mluvení s přidržením 

levého ústního koutku, elektroakupunktura STIMUL 3 - stimulace motorických bodů obličeje 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o stále výrazná porucha hybnosti levé půlky obličeje - aktivita do úsměvu pozitivní 

o záškub v oblasti m. corrugator supercilii a m. frontalis viditelnější 

o lagoftalmus levého oka stále 1-2 mm  
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 Věk 
Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

4. 3 

roky 

19.6.-

10.7.2013 

klíště 0, štípnutí 

od hmyzu před 

2 týdny červená 

skvrna nad 

levým okem - 

zmizela, od 16. 

6. ochablý levý 

ústní koutek 

erytém před 2 

týdny, od 16. 6. 

asymetrie ústních 

koutků 

erytém levé 

tváře, 

lagoftalmus 

vlevo 3 mm, 

vlevo snížená 

nasopalp. rýha, 

meningeální 

dráždění 

v krvi IgG 

proti 

borreliím 

pozitivní 

elevace leukocytů, 

protilátky IgM proti 

borreliím pozitivní, 

PCR z likvoru 

negativní 

 Periferní 

paresa n. VII. 

sin. 

 Borreliová 

neuroinfekce 

 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin, Otobacid 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, mluvení s přidržením pravého koutku 

ústního, nácvik aktivního cvičení mimických svalů 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o aktivita mimických svalů výrazně zlepšena 

o lehké oslabení v oblasti dolní větve patrno při mluvení 

o lagoftalmus levého oka vleže 0 mm 

5. 5 

týdnů 

28.7.-

6.8.2013 

matka léčena 

pro borreliozu 

před 

těhotenstvím, 

fistuly v oblasti 

preaurikulární a 

krku 

od 27.7. 

asymetrie hybnosti 

levé poloviny 

tváře 

mimika výrazně 

asymetrická, 

prakticky plegie 

dolní větve, 

lagoftalmus  

3 mm, vyhlazená 

nasolab. rýha 

vlevo 

mírný nález 

IgG proti 

borreliím  

(což 

odpovídá 

přeneseným 

matčiným 

protilátkám)  

 

Biochemie, 

cytologie i sérologie 

s normálním 

nálezem 

 Periferní 

paréza n. VII. 

sin. 

 Fistuly 

preaurikulárně 

bilat. a na krku 

bilat. 

 Neprůchodnost 

očního kanálku 

vpravo 

 Terapie 

o Vigantol, Espumisan, Solcoseryl gel, Ophtalmo-Azulen mast 
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o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace, tlaková stimulace akupresurních bodů v oblasti obličeje, stimulace retního 

uzávěru pomocí dudlíku, kontrola zácviku matky  

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o mimika asymetrická, lagoftalmus 0,5 mm, lehké oslabení v oblasti dolní větve 

o doporučeny provádět masáže slzných cest před každým krmením 

 

 Věk 
Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

6. 7 let 16.5.-

5.6.2014 

klíště v IV/2014 

ve vlasech, 

sinnusitida od 

12.5. 2014 na 

ATB terapii 

od 15.5. asymetrie 

obličeje 

oslabení mimiky 

dx., lagoftalmus 

vleže 0,5 mm, 

ústní koutek 

oslaben 2-3/5 

pozitivní 

IgG, 

negativní 

IgM proti 

borreliím 

pozitivní IgG i IgM 

proti borreliím, 

lymfocytární 

pleocytóza 

 Periferní 

paréza n. VII. 

dx. 

 Borreliová 

neuroinfekce 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Aerius, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, mluvení s přidržením levého koutku 

ústního, nácvik aktivního cvičení mimických svalů, zácvik matky 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o stav upraven (pouze nepatrná asymetrie při úsměvu) 

 

7. 6 let 16.8.-

3.9.2013 

15.7. klíště za 

levým uchem, 

začátkem srpna 

bolest 

submandibulární 

uzliny vlevo, od 

15.8. porucha 

hybnosti levé 

tváře  

lymfadenopatie 

týden před 

přijetím, porucha 

hybnosti tváře od 

15.8. 

mimika 

asymetrická, 

pohyb ústního 

koutku 

minimální, 

lagoftalmus 

2mm, 

nasolabiální rýha 

není, 

lymfadenopatie 

hraniční 

hodnota IgM 

proti EBV, 

z rozšířené-

ho 

serologické-

ho vyšetření 

pozitivní titr 

parapertusse 

 

pozitivní IgG i IgM 

proti borreliím, 

lymfocytární 

pleocytóza 

 Periferní 

paréza n. VII. 

sin. 

 Borreliová 

neuroinfekce 
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submandibulárně 

sin. 

 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, analytické cvičení podle svalového testu, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehká asymetrie v hybnosti mimických svalů 

o dle svalového testu v horní i dolní větvi zlepšení, lehké oslabení v m. nasalis, m. transversus nasi, m. buccinator 

o lagoftalmus 0 mm 

 

 
Věk 

Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza Sérum Likvor 

8. 6 let 7.9.-

24.9.2013 

před 3 týdny 2 

klíšťata bez 

lokální reakce, 

po týdnu 

zduření 

suboccip. uzlin 

a subfebrilie, 

bolesti hlavy, 

slzení levého 

oka 

poruchy hybnosti 

levé tváře 6.9., již 

3 týdny 

subfebrilie, 

lymfadenopatie 

mimika 

s deficitem horní 

i dolní větve 

vlevo - 

lagoftalmus 

vlevo 2 mm,  

lehký 

meningeální 

syndrom 

pozitivní 

IgM a IgG 

proti 

borreliím 

smíšená pleocytóza 

s převahou 

neutrofilních 

granulocytů 

 Periferní 

paréza n. VII. 

sin.  

 Borreliová 

neuroinfekce 

 Suspektní 

alergie na 

ceftriaxon 
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 Terapie 

o Ceftriaxon, Azitromycin, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, analytické cvičení podle svalového testu, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, 

nácvik mluvení s přidržením pravého ústního koutku 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o aktivita mimických svalů výrazně zlepšena 

o lehká asymetrie obličeje 

o lagoftalmus levého oka vleže 0 mm 

 

 

 
Věk 

Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

9. 18 let 10.11.-

21.11.2013 

klíště 0, 

9.11.2013 

slzení, pálení, 

nedovírání oka, 

v den příjmu i 

obrna ústního 

koutku 

rozvoj periferní 

parézy n. VII. dx. 

9. 11. 2013 

lagoftalmus 

4mm, dolní větev 

paréza 2/5, 

porucha 

statodynamiky 

bederní páteře - 

stp. 

spondylochirur. 

operaci bederní 

páteře 

serologie 

negativní 

likvor nezánětlivý, 

borrelie negativní, 

PCR negativní 

 Bellova obrna 

dx. 

 Stp. spondylo-

chirurgické 

operaci L 

páteře pro 

herniaci disku 

L5-S1 

 Terapie 

o Prednison, Ranisan, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, nácvik mluvení s přidržením levého 

ústního koutku 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lagoftalmus 0,5-1 mm 

o ústní koutek - zlepšení hybnosti při úsměvu, cenění 3/5 (dle ST) 

o hladší nasolabiální rýha vpravo 
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10. 4 

roky 

20.10.-

10.11.2013 

od 17.10. bolesti 

hlavy, od 19.10. 

rozvoj periferní 

parézy n. VII. 

dx. 

od 17.10. bolesti 

hlavy, od 19.10. 

periferní paréza n. 

VII. dx. 

 

lagoftalmus  

1 mm, paréza 

ústního koutku 

2/5, sporně horní 

mening. příznaky 

serologie 

negativní 

proteinocytologická 

asociace, IgM a 

PCR borrelie 

pozitivní 

 

 Periferní paréza 

n. VII. dx.  

 Borreliová 

neuroinfekce 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, mluvení s přidržením levého koutku 

ústního, aktivní cvičení s dopomocí 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehké oslabení svalové síly m. orbicularis oculi vpravo 

o lehké zaostávání koutku při cenění  

 
Věk 

Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

11. 11 let 10.7.-

31.7.2013 

opak. klíště, 

bolest v zátylku, 

rozvoj poruchy 

hybnosti levé 

tváře 

bolest v zátylku, 

10.7. rozvoj 

poruchy hybnosti 

levé tváře 

 

lagoftalmus 2 

mm, známky 

mening. 

dráždění, drobně 

zvětšené lymf. 

uzliny podél 

kývačů bilat. 

IgM a IgG 

proti 

borreliím 

pozitivní 

IgM a IgG proti 

borreliím pozitivní,  

PCR negativní, 

lymfopleocytóza 

 Periferní paréza 

n. VII. sin.  

 Neuroinfekce 

borreliové 

etiologie 

 Terapie 

o Ceftriaxon, Zodac, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Aescin, Lacrysin 

RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, mluvení s přidržením pravého koutku 

ústního, facilitace mimických svalů pomocí vybraných hlásek a samohlásek  

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehké oslabení svalové síly dolní větve vlevo - hybnost ústního koutku 4/5 

o lehké zaostávání levého ústního koutku při cenění 
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12. 9 let 9.-

28.8.2013 

od 6.8.bolest 

hlavy, rozvoj 

parézy obličeje 

od 9.8. 

oslabení pravé 

poloviny obličeje 

od 9.8. 

mimika výrazně 

asymetrická, 

pohyb ústního 

koutku 

minimální, 

lagoftalmus  

3 mm, vyhlazená 

nasolabiální rýha 

dx. 

IgM 

(borrelie) 

negativní, 

IgG pozitivní 

 

IgM negativní, IgG 

pozitivní, PCR 

borrelií pozitivní 

 

 Periferní paréza 

n. VII. dx.  

 Neuroinfekce 

borreliové 

etiologie 

 Suspektní 

alergie na 

ceftriaxon  

 Terapie 

o Ceftriaxon, Solu-Medrol, Azitromycin, Dithiaden, Ophtalmo-Septonex, Milgamma, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva na obličeji, nácvik mluvení s přidržením levého 

ústního koutku, facilitace mimických svalů pomocí vybraných hlásek a samohlásek 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehká asymetrie obličeje 

o lehké oslabení svalové síly m. orbicularis oculi vpravo (4/5 dle ST) 

o lagoftalmus pravého oka 0,5 mm 

 
Věk 

Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Diagnóza 

Sérum Likvor 

13. 14 let 13.12.-

19.12.2013 

v létě klíště bez 

erytému, od 

1.12. zhoršená 

hybnost levého 

ústního koutku, 

,,cukání‘‘ 

levého oka 

od 1.12. postupný 

rozvoj slabosti 

v levé polovině 

obličeje 

mimika 

asymetrická 

vlevo, asymetrie 

levého ústního 

koutku, 

vyhlazená 

nasolabiální rýha 

vlevo 

pozit. IgG – 

Mykoplasma 

pneumoniae, 

IgG a IgM 

proti 

borreliím 

negativní 

 

základní cytologie i 

biochemie v normě 

 Periferní 

paréza n. VII. 

vlevo 

 Stav po 

respiračním 

infektu 

12/2013 

 Terapie 

o Levocetirizin, Ophtalmo-Septonex, Aescin, Milgamma, Lacrysin, Ibalgin 

o RHB: TMT na obličej, cvičení na neurofyziologickém podkladě - masáž tváře, zapojení paretických svalů, nácvik 

mluvení s přidržením pravého ústního koutku, masáž a cvičení mimických svalů zaměřeno více na svaly dolní 

větve, reedukace 
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Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehká asymetrie obličeje 

o stopová asymetrie v oblasti levého koutku při cenění  

14. 13 let 4.8.-

9.8.2013 

často ventilátor 

z pravé strany, 

od 1.8. bolesti 

ucha, omezení 

mimiky vpravo 

 

porucha hybnosti 

dx. tváře od 3.8. 

lagoftalmus  

3 mm vpravo, dx. 

ústní koutek bez 

hybnosti, výrazná 

obezita  

 

serologie 

negativní 

základní cytologie i 

biochemie v normě 

 Periferní 

paréza n. VII. 

dx. v.s. e 

frigore 

 Nadměrná 

hmotnost 

 Terapie 

o Ophtalmo-Septonex, Aescin, Milgamma, Lacrysin 

o RHB: TMT na obličej, ruční stimulace paretického svalstva, reedukace dle svalového testu, nácvik mluvení 

s přidržením levého ústního koutku 

 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lagoftalmus cca 3mm, koutek vázne výrazně, pohyb s přidržením levého koutku pouze v náznaku, vyšpulí pusu, 

o asymetrie čelních vrásek 

o cvičení doma - matka zaučena v manuální stimulaci, masáži a stimulaci akupresurních bodů 

 

 Věk 
Hospi-

talizace 
Anamnéza 1. příznak 

Neurologické 

vyšetření 

Laboratorní vyšetření 
Dg. 

Sérum Likvor 

15. 14 let 5.5.-

19.5.2014 

před 3-4 lety 

borrelióza 

před 2-3 týdny 

očkována proti 

HPV 

 

pocit poruchy 

hybnosti a 

citlivosti pravé 

půlky obličeje od 

3.5. 

lagoftalmus do 2 

mm, mimika 

asymetrická, 

víčka s max. 

úsilím dovře, 

zaostávání 

pravého koutku 

při řeči (paréza 

2/5)  

 

 

sérologie 

negativní 

základní cytologie i 

biochemie v normě 

 Periferní 

paréza n. VII. 

dx. v.s. e 

frigore 
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 Terapie 

o Ophtalmo-Septonex, Aescin, Milgamma, Lacrysin 

o RHB: TMT mimických svalů, ruční stimulace paretických svalů, analytické cvičení mimických svalů, nácvik 

mluvení s přidržením levého koutku ústního 

Závěrečné fyzioterapeutické konziliární vyšetření 

o lehká asymetrie obličeje, zlepšení parézy 

o potřebná pravidelná fyzioterapie v domácím prostředí, matka zaučena 

 

Tabulka 3. Přehled pacientů s periferní parézou lícního nervu 
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Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že průměrná doba hospitalizace 15 pacientů byla 

cca 17 dní, přičemž nejkratší doba byla 4 dny a nejdelší 26 dnů.  

Při podrobnějším pohledu na anamnézu je zřejmé, že klíště mělo 5 pacientů, tedy 30%. Jako 

další možná příčina onemocnění byl v anamnéze pacientů uveden výskyt viróz, dlouhý pobyt 

v blízkosti ventilátoru, ale také např. nedávné očkování proti HPV viru. Co se týká prvního příznaku 

onemocnění, u 12 (80%) pacientů byla uvedena jako první porucha hybnosti postižené poloviny tváře. 

Jako další první příznaky periferní parézy lícního nervu byla uváděna bolest hlavy, únava nebo také 

zarudnutí očí. 

V rámci provedeného neurologického vyšetření při příjmu pacientů byl zjištěn lagoftalmus 

pohybující se od 0,5mm do 4mm. U jednoho pacienta nebyla velikost lagoftalmu uvedena. 

Borreliová etiologie byla potvrzena (ať už v séru či likvoru) u 9 pacientů – tedy přibližně 

u 60%.  

Z bližšího pohledu na použité terapeutické prostředky lze vyvodit, že léčba antibiotiky byla 

zavedena u 9 (60%) pacientů v souvislosti s potvrzenou borreliovou etiologií. U 4 pacientů  

(27%) byly nasazeny kortikoidy, ať už samostatně nebo současně s antibiotickou léčbou. U některých 

sledovaných pacientů byla nasazena antihistaminika. Téměř u všech pacientů byla do farmakologické 

léčby zahrnuta léčebná opatření sloužící k péči o oči (Ophtalmo-Septonex, Lacrysin). 

U všech pacientů byla zavedena pravidelná rehabilitační terapie, která byla ve všech případech 

velice podobná. Zahrnovala techniky měkkých tkání na mimické svaly, ruční stimulaci paretických 

svalů, nácvik mluvení s přidržením zdravého ústního koutku a nácvik aktivního cvičení mimického 

svalstva. Zajišťovala také edukaci rodiče či zákonného zástupce pacienta o doporučeném pohybovém 

režimu. Ve dvou případech (13% pacientů) byla rehabilitace doplněna o elektroakupunkturu. 
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 Kazuistiky pacientů 

 

Kazuistika pacienta č. 1 

 

Datum narození:  25. 7. 1999 (15 let) 

Hospitalizace: 22. 11. – 5. 12. 2014 

 

1 Anamnéza 

 

Rodinná anamnéza 

Matka pacienta (ročník 1969) je zdráva, matka matky se léčí s hypertenzí a otec matky zemřel 

na nádorové onemocnění ledvin a páteře. Otec pacienta (ročník 1964) je zdráv, stejně tak jako jeho 

matka i sestra. 

 

Osobní anamnéza 

 Pacient je z prvního fyziologického nerizikového těhotenství. Porodní hmotnost byla  

2600 gramů, porodní délka 47 cm. Byl propuštěn cca 10 dní po porodu – z indikace matky.  

Psychomotorický vývoj pacienta byl v normě, ale v 6 letech mu byla diagnostikována dyslexie 

a dyspraxie. V předškolním věku trpěl častými respiračními infekty. Ve 13 letech mu byla provedena 

appendektomie. Pacient měl opakované zlomeniny prstů končetin. Ve 14 letech byl hospitalizován 

na chirurgii Žatec pro extrakci uzliny (toxoplasmosis 2013). Z dětských infekčních nemocí prodělal 

neštovice. 

 

Sociální anamnéza 

Pacient žije v úplné rodině, z domácích zvířat chová kocoura. Jeho matka je zaměstnána  

ve vězeňské službě, otec je řidičem. Pacient je studentem Střední průmyslové školy v Lovosicích. 

 

Nynější onemocnění 

Pacient byl 22. 11. 2014 akutně přijat pro periferní parézu lícního nervu vpravo, kromě toho  

si stěžoval na bolesti zubů na téže straně. 

Od 20. 11. byl zaznamenán rozvoj periferní parézy lícního nervu. 

V pátek 21. 11. byl pacient vyšetřen na stomatologii Žatec, kde byl proveden výplach  

H2O2 s Chlorhexidinem, dán drén a předepsána antibiotika Augmentin 1g po 12 hodinách. Pacientovi 
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byla doporučena neurologická kontrola a po zaléčení extrakce zubu na stomatologii v Ústí  

nad Labem. Chlapec byl vyšetřen v rámci víkendové služby a odeslán k hospitalizaci k dokončení 

vyšetření a případné terapii. 

 

Alergická anamnéza 

 Pacient je alergický na hmyzí štípnutí. 

 

 

2 Laboratorní vyšetření a farmakologická léčba 

 

Výsledky séra: 

 Borrelie:    IgM a IgG negativní 

 Toxoplasma gondii:  IgM negativní, IgG pozitivní (anamnestické protilátky) 

 

Výsledky likvoru: 

o Lymfocytární pleocytóza, bílkovina v normě 

o Serologická vyšetření negativní 

 

Intravenózní Ceftriaxon, Aescin, Milgamma a antihistaminikum Zenaro. Podpůrnou léčbou byly oční 

kapky Lacrysin a Ophtalmo-Septonex. 

 

 

3 Neurologické vyšetření 

 Pacienta jsem vyšetřovala 3. den hospitalizace, 25. 11. 2014.  Byl orientován, při vědomí  

a spolupracující. Základní fyziologické funkce byly zcela v normě, pacient trpěl lehkou nadváhou. 

Udával bolestivost dolní čelisti vpravo vzadu, kterou hodnotil jako 3/10 dle Vizuální analogové škály. 

U pacienta byla patrná výrazná asymetrie obličeje daná periferní parézou lícního nervu vpravo. 

Chvostkův příznak byl negativní. Pacient neudával žádnou poruchu chuti ani hyperakusii. Také 

s příjmem stravy a tekutin neměl problémy. Vyšetřila jsem rovněž citlivost paretické strany obličeje, 

která byla vzhledem ke zdravé straně zcela v normě.  

Ostatní ložiskový neurologický nález pacienta byl orientačně negativní. 
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4 Kineziologický rozbor 

 Pacient měl výraznou asymetrii obličeje způsobenou periferní parézou lícního nervu na pravé 

straně. Vrásky na čele byly vyhlazeny. Pravé oko šlo dovřít pouze s velkým úsilím, lagoftalmus byl 

cca 1mm vleže a 2mm vsedě. Dolní větev byla výrazněji postižena, orientačně hodnocena stupněm 

1/5 dle svalového testu. Pravá tvář imponovala jako mírně oteklá a byla vyhlazena nasolabiální rýha..  

 Provedla jsem svalový test mimických svalů (viz Tabulka č 4.).  

U svalů čela a obočí nebyla přítomná žádná aktivita, nebyl viditelný ani svalový záškub.  

U musculus orbicularis oculi byla aktivita přítomná, stah svalu odpovídal cca 1/4 normální funkce. 

Na stejné úrovni byl i musculus buccinator. Pacient byl schopen nafouknout tváře, ale měl potíže 

vzduch udržet. Zbylé mimické svaly kolem nosu a dutiny ústní byly postiženy těžkou parézou,  

u které byl zřetelný pouze svalový záškub. Musculus mentalis nevykazoval žádnou aktivitu. 

Je nutné ale poznamenat, že u některých svalů může být výsledek svalového testu lehce zkreslen 

v důsledku neschopnosti provést pohyb jako takový. Někteří, zejména dětští pacienti, mají problém 

vykonat žádaný pohyb i na zdravé, nepostižené straně. Typicky se jedná o svaly okolo nosu, tedy 

musculus nasalis a musculus levator labii superioris aleque nasi. Někdy se tento problém týká také 

musculus depressos anguli oris a musculus depressor labii inferioris (povel pro cenění zubů).  

 

 

 

Obrázek 6. Pacient č. 1 ze dne 25. 11. 2014 (Archiv autora) 
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5 Krátkodobý rehabilitační plán 

Cílem krátkodobého rehabilitačního plánu je zejména navrácení funkce mimických svalů. 

Konkrétně se tedy jedná o odstranění asymetrie obličeje, o schopnost plně zavřít oko a o obnovu 

aktivních pohybů a síly mimických svalů. Součástí plánu je rovněž edukace pacienta o vhodných 

režimových opatřeních a autoterapii. 

Rehabilitace probíhala každý den. Zahrnovala masáž obličeje, techniky měkkých tkání  

a cvičení mimických svalů podle sestry Kenny. Dále pacient prováděl aktivní cvičení mimických 

svalů se zpětnou kontrolou v zrcadle.  

 

6 Fyzioterapie 

 Terapii jsem začala ošetřením měkkých tkání, tedy masáží obličeje a technikami měkkých 

tkání. Slouží zejména k prevenci kontraktur, ale pomáhají také uvolnit měkké tkáně a navázání 

kontaktu s pacientem. Prováděla jsem je na obě poloviny obličeje za pomoci kalciové masti. Lze 

k nim ale využít i molitanový míček. 

 Terapie zahrnovala metodu sestry Kenny, kterou jsem začala stimulací a následně jsem 

pokračovala indikací a reedukací. Postupovala jsem od svalů čela kaudálně dle svalového testu. 

Stimulaci jsem zahájila protažením daného svalu proti směru předpokládaného pohybu jedním nebo 

dvěma prsty dle velikosti svalu. Následně jsem pomocí drobných vibrací 6-10x stimulovala sval  

ve směru kontrakce. Poté jsem přistoupila k indikaci a reedukaci. Pacientovi jsem názorně vysvětlila, 

kde se cvičený sval nachází, jakým směrem vedou jeho vlákna a jaký pohyb vykonává. Následně 

jsem pacienta vyzvala, aby se soustředil a snažil se předpokládaný pohyb provést. U svalů 

hodnocených stupněm 0 a 1 dle svalového testu jsem reedukaci provedla pasivně, u silnějších svalů 

jsem přistoupila k aktivnímu pohybu s dopomocí. V případě synkinéz jsem zdravou stranu pacienta 

fixovala. Reedukaci jsem ze začátku terapie provedla 2-3x, protože cvičené svaly se rychle unavily  

a díky tomu stoupal počet nežádoucích souhybů. 

V časných fázích terapie jsem se zaměřila zejména na cvičení těch svalů, které zajišťují  

pro pacienta důležité pohyby – tedy svaly okolo očí a úst. Postupně jsem přidávala cvičení ostatních 

mimických svalů s ohledem na schopnosti pacienta. Některé svaly, jako musculus nasalis a musculus 

procerus, jsem zahrnula do cvičení až v posledních fázích léčby, protože tyto funkce nejsou dle mého 

názoru pro pacienta tak stěžejní jako funkce svalů okolo očí a úst. Navíc, pro mnoho pacientů  

je problematické provést pohyb těchto svalů i za fyziologických podmínek. 
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Nejdříve jsme se zaměřila na musculus frontalis, který zajišťuje krčení čela. Začala jsem 

stimulací svalu, takže jsem přiložila dva prsty nad obočí a chvějivými pohyby jsem vedla kožní řasu 

směrem kraniálně. Poté jsem přistoupila k reedukaci, ve které jsem dopomáhala pacientovi  

ve zvednutí obočí a nakrčení čela. 

Musculus corrugator supercilii svrašťuje obočí, stimulaci jsem tedy provedla přiložením prstu 

na mediální oblast obočí a drobnými vibracemi jsem prováděla pohyb směrem ke kořeni nosu.  

Při reedukaci jsem pacientovi napomáhala provést svraštění obočí. 

Funkcí musculus orbicularis oculi je zavření očí a vzhledem k jeho dvěma částem je nutné jej 

stimulovat postupně. Pars palpebralis jsem stimulovala tak, že jsem přiložila prsty na horní a dolní 

víčko a vibracemi jsem postupovala směrem k vnitřnímu očnímu koutku. Při stimulaci pars orbitalis 

jsem přiložila opět dva prsty na okraj orbity a vibracemi jsem postupovala ke středu oka. Reedukace 

je společná pro oba obě části svalu. Pacientovi jsem při ní dopomáhala k zavření oka. 

Musculus nasalis zajišťuje depresi nosu. Stimulovala jsem jej přiložením prstů vedle chřípí 

nosu a prováděním chvějivého pohybu v kaudálním směru. Při reedukaci jsem dopomáhala 

pacientovi stáhnout nos ve stejném směru.  

Funkcí musculus procerus je deprese obočí a následné vytvoření příčné rýhy v oblasti glabelly. 

Při stimulaci jsem tedy přiložila prst těsně nad kořen nosu a jemnými vibracemi jsem vedla pohyb 

kaudálně ke kořeni nosu. Při následné reedukaci jsem pacientovi dopomáhala vytvořit příčnou rýhu 

v místě glabelly. 

 Musculus levator labii superioris aleque nasi zajišťuje nakrčení nosu. Stimulaci jsem 

zahájila přiložením prstů u chřípí nosu a následně prováděla pohyb kraniálním směrem ke kořeni 

nosu. Při reedukaci jsme pacientovi dopomáhala zvednout chřípí nosu a vytáhnout horní ret. 

Musculus levator anguli oris vytahuje ústního koutek kraniálně, takže jsem jej stimulovala 

přiložením prstů těsně nad koutek horního rtu a vedením pohybu směrem kraniálně. Ve stejném směru 

jsem prováděla následnou reedukaci pacienta. 

Funkcí musculus buccinator je přitlačování tváře k dásním, a tedy i nafukování tváře  

a přefukování vzduchu z jedné strany na druhou. Stimulaci jsem zahájila vibracemi směrem  

od alveolárních výběžků horní a dolní čelisti směrem k ústnímu koutku. Reedukace pacienta 

spočívala v nafukování tváře, ke které jsem dopomáhala fixací rtů. 

Musculus zygomaticus major táhne ústní koutek laterokraniálním směrem, tedy do širokého 

úsměvu. Stimulace se provádí chvějivým pohybem od tuber maxillae laterokraniálním směrem. 

Následuje reedukace pacienta ve stejném směru. 



 

54 
 

Podobnou funkci má také musculus risorius, který ale pohybuje ústním koutkem pouze 

laterálním směrem, tedy do rovného úsměvu. Stimulaci jsem provedla přiložením prstů k ústnímu 

koutku a jemnými vibracemi jsem postupovala laterálním směrem. Při reedukaci jsem pacientovi 

dopomáhala do rovného úsměvu. Je důležité zaměřit se na musculus zygomaticus major i na musculus 

risorius zvlášť, tedy během cvičení kontrolovat směr pohybu a zároveň pozorovat, zda nedochází 

k synkinézám. 

 Hlavní funkcí musculus orbicularis oris je špulení úst. Stimulace spočívala v přiložení prstů  

na horní a spodní okraj rtů, přičemž následující pohyb byl veden mediálně směrem ke střední partii 

rtů. Reedukace zahrnovala špulení rtů s mou dopomocí. 

 Musculus depressor anguli oris stahuje ústní koutek laterokaudálně. Stimulaci jsem provedla 

přiložením prstů vedle ústního koutku a chvějivý pohyb jsem směřovala kaudálním směrem. 

Reedukaci jsem provedla dopomocí pacientovi ke stažení ústního koutku dolů. 

 Musculus depressor labii inferioris stahuje dolní ret. Stimulace tohoto svalu spočívá v přiložení 

prstu pod spodní ret a vedení vibrací kaudálním směrem. Reedukace je zaměřena v dopomoci 

pacientovi ve stažení spodního rtu. 

 Musculus mentalis vysunuje dolní ret a zároveň krčí bradu. Stimuluje se přiložením prstu  

na okraj dolní nasolabiální rýhy a chvějivým pohybem se posunuje kraniálně. Reedukace spočívá 

v dopomoci pacientovi k cílenému pohybu, tedy v tomto případě vysunutí dolního rtu a krčení brady. 

 

7 Kontrolní vyšetření 

Kontrolní vyšetření pacienta jsem provedla po sedmi dnech od vstupního, tedy 2. 12. 2014. 

Paretická tvář byla bez otoku, asymetrie byla rovněž výrazně zmírněna.  

Dle svalového testu ze dne 2. 12. 2014 (viz Tabulka 4.) je patrné, že se výrazně zlepšila hybnost 

jak horní, tak i dolní větve pravého lícního nervu a to o 1 až 2 stupně. Velký pokrok byl zaznamenán 

v oblasti čela, kde se musculus frontalis ze stupně 0 zlepšil na stupeň 2, tedy byl schopen provést stah 

odpovídající 1/4 normální délky. Hybnost svalů okolo oka se také zlepšila, musculus orbicularis oculi 

se dokázal stáhnout na polovinu svého normálního rozsahu. Lagoftalmus vsedě nebyl přítomen 

vůbec, vleže byl již zcela nepatrný, cca 0,5 mm. Svaly okolo nosu se zlepšily na stupeň 2, stejně  

tak jako musculus levator labii superioris aleque nasi a musculus levator anguli oris. U musculus 

buccinator a zygomaticus major byla motorická aktivita zhodnocena stupněm 3. Musculus risorius  

a musculus depressor anguli oris se vylepšily na stupeň 2. Musculus orbicularis oris se výrazně zlepšil 

o 2 stupně, byl schopen provést polovinu svého maximálního rozsahu. Musculus mentalis, který 

nevykazoval před týdnem žádnou aktivitu, se zlepšil na stupeň 2. 
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8 Výstupní vyšetření 

 

Výstupní vyšetření jsem provedla 5. 12. 2014, kdy byl pacient propuštěn do domácí péče. 

Pacient se subjektivně cítil dobře, neudával žádné bolesti. Asymetrie byla ve srovnání se zdravou 

stranou zcela nepatrná. 

Svaly horní pravé větve lícního nervu se zlepšily na stupeň 3, dokonce musculus orbicularis 

oculi dosáhl stupně 4. Lagoftalmus už zcela vymizel, i v poloze vsedě. Hybnost dolní pravé větve 

lícního nervu se vylepšila na stupeň 4, tedy svaly byly schopny provést téměř normální stah  

(viz Tabulka 4.). 

Pacient byl poučen ohledně pokračování terapie doma dle instruktáže. Byl edukován ohledně 

cvičení mimických svalů, které si bude zajišťovat sám před zrcadlem. Ambulantní rehabilitace je 

nutná pouze při zhoršení obtíží 

 

 

9 Dlouhodobý rehabilitační plán 

  

 

Periferní paréza lícního nervu nezpůsobuje pacientovi z dlouhodobého hlediska výraznější 

omezení, takže nejsou v tomto případě nutné žádné kompenzační pomůcky. Nejtěžším následkem je 

pro pacienta zejména estetický deficit a případně z toho plynoucí psychická zátěž.  

 Dlouhodobý rehabilitační plán tedy spočívá v minimalizaci estetických, psychických  

a motorických následků parézy lícního nervu. Pacient by měl dodržovat režimové zásady, o kterých 

byl poučen v rámci hospitalizace. Mezi tyto zásady patří zejména omezení čtení, sledování televize 

či počítače. Pacient by měl spát buď vleže na zádech či na zdravé straně, nikdy ne na paretické, 

protože by mohlo dojít k útlaku. Důležitá je prevence možné recidivy onemocnění, pro kterou je 

zásadní vyhýbat se prochlazení či průvanu. V létě by si pacienti měli dát pozor na klimatizované 

místnosti a v zimě by měli naopak dbát na přikrytí obličeje.  
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Svalový test mimického svalstva – pacient. č. 1 

PRAVÁ  LEVÁ 

5. 12. 

2014 

2. 12. 

2014 

25. 11. 

2014 
Sval 

25. 11. 

2014 

2. 12. 

2014 

5. 12. 

2014 

3 2 0 m. frontalis 5 5 5 

3 1 0 m. corrugator supercilii 5 5 5 

4 3+ 2 m. orbicularis oculi 5 5 5 

3 2 1 m. nasalis 5 5 5 

3 2 1 m. procerus 5 5 5 

3 2 1 
m. levator labii superioris aleque 

nasi 
5 5 5 

4 2 1 m. levator anguli oris 5 5 5 

4 3 2 m. buccinator 5 5 5 

4 3 1 m. zygomaticus major 5 5 5 

4 2 1 m. risorius 5 5 5 

4 3+ 1 m. orbicularis oris 5 5 5 

4 2 1 m. depressor anguli oris 5 5 5 

4 3 1 m. depressor labii inferioris 5 5 5 

4 2 0 m. mentalis 5 5 5 

       

0mm 0,5mm 1 mm lagoftalmus vleže 0mm 0mm 0mm 

0mm 0mm 2 mm lagoftalmus vsedě 0mm 0mm 0mm 

 

Tabulka 4. Svalový test u pacienta č. 1 
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Kazuistika pacienta č. 2 

 

Datum narození:  1. 6. 2004 (10 let) 

Hospitalizace: 26. 11. – 10. 12. 2014 

 

1 Anamnéza 

 

Rodinná anamnéza 

Matka pacienta (ročník 1973) má autoimunitní thyreoiditidu s hypofunkcí na substituci, dále se 

léčí s nedomykavostí srdeční chlopně. Matka matky měla cévní mozkovou příhodu a infarkt 

myokardu. Otec matky je rovněž po infarktu myokardu. Otec pacienta (ročník 1973) se léčí 

s hypertenzí, jinak je zdráv. Jeho rodiče jsou rovněž zdrávi.  

Pacient má dva sourozence. Dvojče bratr Ondřej má autoimunitní thyreoiditidu s hypofunkcí 

na substituci, stejně tak jako pacientova starší sestra.  

 

Osobní anamnéza 

Pacient je z druhého rizikového těhotenství, dvojčat. Porod byl bez komplikací, 36. týden 

plánovaně sekcí. Porodní hmotnost byla 2460 gramů, porodní délka 49 cm.  

Krátce po narození byl pacient na operaci s hydrokélou. Psychomotorický vývoj byl v normě.  

 

Sociální anamnéza 

 Pacient žije v úplné rodině, bydlí v bytě, z domácích zvířat chová psa. Jeho matka je zaměstnána 

jako zdravotní sestra, otec je hasičem. Pacient je žákem 4. třídy základní školy. 

 

Epidemiologická anamnéza 

 V době příjmu pacienta měl spolu s bratrem infekt a horečku, probíhala léčba antibiotiky.  

 

Nynější onemocnění 

 Pacient přichází k dokončení vyšetření a zahájení terapie pro periferní lézi pravého lícního 

nervu. 

 Vznik obtíží byl den před příjmem, tedy 25. 11. 2014, ráno po probuzení. Pacient si všiml,  

že nemůže nafouknout pravou tvář, šel se podívat do zrcadla a viděl asymetrii obličeje. Úraz 
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nepředcházel, v srpnu 2014 očkován (Boostrix). V srpnu 2014 zaznamenáno přisátí klíštěte bez okolní 

reakce.  

 V předchorobí od 17. 11. 2014 měl pacient infekt s febriliemi, pro nález v krku nasazena  

18. 11. antibiotikum Ospen.  

 

Alergická anamnéza 

 Negativní. 

 

2 Laboratorní vyšetření a farmakologická léčba 

Výsledky séra: 

 EBV, CMV, HSV, VZV:  IgM negativní, IgG pozitivní, PCR negativní 

 

Výsledky likvoru: 

o normální nález 

 

 Pacient je na dlouhodobé terapii Euthyroxem. Pacientovi byl předepsán už před hospitalizací 

Ospen. Po jeho dobrání byl pacientovi 5. 12. nasazen na tři dny Prednison. Další farmakologická 

léčba zahrnovala Aescin a Milgammu, podpůrnou léčbou byly oční kapky Lacrysin a Ophtalmo-

Septonex. 

 

3 Neurologické vyšetření 

 Pacienta jsem vyšetřovala 5. den hospitalizace, 1. 12. 2014.  Byl orientován, při vědomí  

a spolupracující. Základní fyziologické funkce byly zcela v normě. 

U pacienta byla patrna výrazná asymetrie obličeje daná periferní parézou lícního nervu vpravo. 

Chvostkův příznak byl negativní. Pacient neudával žádnou poruchu chuti ani hyperakusii. Vyšetřila 

jsem rovněž citlivost paretické strany obličeje, která byla vzhledem ke zdravé straně zcela v normě.  

Ostatní ložiskový neurologický nález pacienta byl orientačně negativní.  

 

 

4 Kineziologický rozbor 

Pacient měl výraznou asymetrii obličeje způsobenou periferní parézou lícního nervu na pravé 

straně. Vrásky na čele byly vyhlazeny. Pravé oko nešlo dovřít ani s velkým úsilím, lagoftalmus byl 

cca 3 mm vleže i vsedě. Na pravé tváři pod okem bylo patrné lehké zarudnutí.  
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Provedla jsem svalový test mimických svalů (viz Tabulka 5.).  

U musculus frontalis nebyla přítomná žádná aktivita ani viditelný svalový záškub. U musculus 

corrugator supercilii a musculus orbicularis oculi byl již zřetelný svalový záškub, ale ke stahu svalu 

nedošlo. U musculus nasalis a musculus procerus nebyla zaznamenána žádná aktivita. U těchto svalů 

je nutné ale poznamenat, že pacient měl zřejmě problém tyto pohyby vykonat i za běžných okolností, 

protože ani za vydatné pomoci zdravé strany nebyla patrná téměř žádná změna. 

Nejlepší z testovaných svalů byl musculus buccinator, který byl schopen vykonat 1/4 svého 

normálního stahu. Pacient dokázal tváře nafouknout a i přesto, že ústní koutek byl výrazně paretický, 

dokázal vzduch ve tvářích po omezenou dobu udržet. Zbytek testovaných svalů náležel do stupně 1 

dle svalového testu, tedy byl na nich viditelný pouze svalový záškub.  

 

 

Obrázek 8. Pacient č. 2 ze dne 1. 12. 2014 (b)  

(Archiv autora) 

  

 

5 Krátkodobý rehabilitační plán 

Cílem krátkodobého rehabilitačního plánu je zejména navrácení funkce mimických svalů. 

Konkrétně se tedy jedná o zlepšení hybnosti obličeje, odstranění asymetrie a schopnost plně zavřít 

oko. Součástí plánu je rovněž edukace pacienta o vhodných režimových opatřeních a autoterapii. 

Rehabilitace probíhala denně a zahrnovala masáž obličeje, techniky měkkých tkání a cvičení 

mimických svalů podle sestry Kenny. Dále pacient prováděl aktivní cvičení mimických svalů  

Obrázek 7. Pacient č. 2 ze dne 1. 12. 

2014 (a) (Archiv autora) 
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i se zpětnou kontrolou v zrcadle. Součástí terapie byl i nácvik mluvení s přidržením levého ústního 

koutku.  

 

 

6 Fyzioterapie 

Terapii jsem začala ošetřením měkkých tkání, tedy masáží obličeje a technikami měkkých 

tkání. Slouží zejména k prevenci kontraktur, ale pomáhají také uvolnit měkké tkáně a navázání 

kontaktu s pacientem. Prováděla jsem je na obě poloviny obličeje s využitím kalciové masti. 

Dále byla aplikována metoda sestry Kenny, stejným způsobem jako u předešlého pacienta. 

Začala jsem tedy stimulací a následně pokračovala indikací a reedukací. Postupovala jsem od svalů 

čela kaudálně dle svalového testu. Vzhledem k velké slabosti cvičených svalů (kromě musculus 

buccinator 0-1 dle svalového testu) jsem reedukaci ze začátku prováděla pouze pasivně. 

 

 

7 Kontrolní vyšetření 

 Kontrolní vyšetření pacienta jsem provedla po osmi dnech od vstupního, tedy 9. 12. 2014. 

Pacient byl následující den propuštěn, ale bylo nutné pokračovat v terapii nadále doma dle zácviku. 

Rovněž bylo domluveno převzetí do ambulantní péče na dětskou část Kliniky rehabilitace  

a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol.  

Pacient byl spolupracující, udával palpační citlivost v oblasti pravé strany nosu, brady  

a vnitřního koutku oka. Asymetrie obličeje byla stále viditelná, ale hybnost mimických svalů  

se postupně zlepšovala. 

Dle svalového testu ze dne 9. 12. 2014 (viz Tabulka 5.) je patrné, že se výrazně zlepšila hybnost 

zejména horní větve pravého lícního nervu, ve většině případů i o 3 stupně. Hybnost svalů čela, nosu 

i oka odpovídala orientačně polovině své normální funkce. Lagoftalmus pravého oka se zmenšil  

cca na 2 mm vleže i vsedě. Hybnost dolní větve zůstala přibližně stejná jako u prvního vyšetření. 

K malému zlepšení o 1 stupeň došlo jen u musculus risorius, musculus orbicularis oris a musculus 

mentalis.  
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8 Výstupní vyšetření 

Výstupní vyšetření jsem provedla na konci ambulantní terapie 11. 2. 2015, tedy zhruba po dvou 

měsících. 

Postup terapie byl podobný jako během hospitalizace pacienta. Začínala technikami měkkých 

tkání na fascie, masáží obličeje, stimulací a aktivním cvičením před zrcadlem. Při tomto cvičení  

se využívalo zpětné vazby – tedy otevřených a zavřených očí pacienta se samostatnou korekcí proti 

zrcadlu. Používala se rovněž stimulace motorických bodů. 

Pacient se subjektivně cítil dobře a neudával žádné bolesti. Pravé oční víčko dovřel bez 

omezení, při nakrčení čela či v oblasti kořene nosu nebyla patrná žádná asymetrie. Pravá nasolabiální 

rýha byla vyhlazená. Pravý ústní koutek byl už bez poklesu, pacient dokázal zapískat i přelévat 

vzduch ve tvářích zcela bez omezení. Pacient byl také schopný udržet vzduch v ústech proti mírnému 

odporu. Dle svalového testu jsou mimické svaly schopné normálního stahu bez asymetrie  

(viz Tabulka 5.) 

 

 

 

Obrázek 9. Pacient č. 2 ze dne 9. 12. 

2014 (a) (Archiv autora) 

Obrázek 10. Pacient č. 2 ze dne 9. 12. 

2014 (b) (Archiv autora) 
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9 Dlouhodobý rehabilitační plán 

 Pacient by měl nadále pokračovat v domácím cvičení aktivních pohybů mimických svalů před 

zrcadlem dle edukace. Dlouhodobý rehabilitační plán je zejména zaměřen na dodržování režimových 

zásad tak, jak bylo už popsáno u kazuistiky pacienta č. 1.  

 

 

Svalový test mimického svalstva – pacient č. 2 

PRAVÁ  LEVÁ 

11. 2. 

2015 

9. 12. 

2014 

1. 12. 

2014 
Sval 

1. 12. 

2014 

9. 12. 

2014 

11. 2. 

2015 

5 3 0 m. frontalis 5 5 5 

5 3 1 m. corrugator supercilii 5 5 5 

5 3 1 m. orbicularis oculi 5 5 5 

5 3 0 m. nasalis 5 5 5 

5 3 0 m. procerus 5 5 5 

5 2 1 m. levator labii superioris aleque 

nasi 

5 5 5 

5 1 1 m. levator anguli oris 5 5 5 

4 2 2 m. buccinator 5 5 5 

5 1 1 m. zygomaticus major 5 5 5 

5 2 1 m. risorius 5 5 5 

5 2 1 m. orbicularis oris 5 5 5 

5 1 1 m. depressor anguli oris 5 5 5 

5 1 1 m. depressor labii inferioris 5 5 5 

5 2 1 m. mentalis 5 5 5 

       

0mm 2mm 3mm lagoftalmus vleže 0mm 0mm 0mm 

0mm 2mm 3mm lagoftalmus vsedě 0mm 0mm 0mm 

 

Tabulka 5. Svalový test pacienta č. 2 
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Kazuistika pacienta č. 3 

 

Datum narození:  3. 10. 2009 (5 let) 

Hospitalizace: 16 1. – 4. 2. 2015 

 

1 Anamnéza 

 

Rodinná anamnéza 

Matka pacienta (ročník 1981) trpí alergií, otec matky zemřel v 70 letech na ethylismus. Matka 

matky se léčí s kolísavým krevním tlakem, jinak je zdráva. Otec pacienta (ročník 1979) se léčí 

s psoriasis vulgaris, jeho rodiče jsou zcela zdrávi.  

Pacient má tři sourozence, dvě starší sestry a mladšího bratra. Všichni jsou zdrávi.  

 

Osobní anamnéza 

Pacient je z třetí fyziologické gravidity, porod byl indukovaný v 40. gestačním týdnu.  Porodní 

hmotnost byla 3330 gramů, porodní délka 50 cm.  

Očkování dle poradny bez komplikací, navíc přidán Priorix a Rotarix. V poslední době pacient 

očkován nebyl. Nemocnost je minimální, ojediněle katary horních cest dýchacích. Ve 3 měsících 

věku prodělal varicellu. Psychomotorický vývoj byl v normě.  

 

Sociální anamnéza 

 Pacient žije v úplné rodině, bydlí v rodinném domě bez domácích zvířat. Jeho rodiče jsou 

zaměstnáni jako advokáti. Pacient chodí do mateřské školy. 

 

Epidemiologická anamnéza 

 V době příjmu pacienta měl jeho bratr intermitentní febrilie do 38°C (v.s. při prořezávání 

dentice).  

 

Nynější onemocnění 

 Pacient přichází akutně pro asymetrii v grimasách v neprospěch pravé strany, které si matka 

všimla v den příjmu dopoledne (16. 1. 2015). Během dne se pacient choval normálně, nestěžoval  

si na únavu ani na bolest hlavy.  
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Alergická anamnéza 

 Negativní. 

 

2 Laboratorní vyšetření a farmakologická léčba 

Výsledky séra: 

 borrelie negativní 

 pozitivní stopy IgG HSV 

 

Výsledky likvoru: 

o bez zánětlivého nálezu, bez poruchy hemato-encefalické bariéry, borrelie jsou negativní 

o pozitivní stopy IgG HSV 

 

Aplikována kůra Prednisonu do 2. 2. 2015. Další medikace: Ranisan, Milgamma, Aescin a oční 

kapky Lacrysin a Ophtalmo-Septonex. Při potížích byl podán pacientovi Nurofen a Paralen. 

 

3 Neurologické vyšetření 

Pacienta jsem vyšetřovala 3. den hospitalizace, 19. 1. 2015.  Byl orientován, při vědomí  

a spolupracující. Základní fyziologické funkce byly zcela v normě. Pacient si stěžoval na bolest hlavy 

a bolení břicha, zřejmě se jednalo o postpunkční obtíže, které v dalších dnech na symptomatické 

terapii ustoupily.  

U pacienta byla patrná výrazná asymetrie obličeje daná periferní parézou lícního nervu vpravo. 

Chvostkův příznak byl negativní. Pacient neudával žádnou poruchu chuti ani hyperakusii. Vyšetřila 

jsem si rovněž citlivost paretické strany obličeje, která byla vzhledem ke zdravé straně zcela v normě. 

Pacient si stěžoval a mírnou bolest v oblasti levého spánku. 

Ostatní ložiskový neurologický nález pacienta byl orientačně negativní. 

 

4 Kineziologický rozbor 

 Pacient měl výraznou asymetrii obličeje způsobenou periferní parézou lícního nervu na pravé 

straně. Vrásky na čele byly vyhlazeny, stejně jako pravá nasolabiální rýha. Pravé oko nešlo dovřít  

ani s velkým úsilím, lagoftalmus byl cca 2 mm vleže i vsedě. Vpravo byl rovněž pozitivní příznak 

dýmky. 
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U svalů v oblasti čela, obočí a nosu nebyla přítomná žádná aktivita ani viditelný svalový záškub. 

Pouze u musculus orbicularis oculi byla zaznamenána lehká kontrakce, která odpovídala stupni 2 dle 

svalového testu. Oko ale pacient dovřít nemohl. Žádná aktivita nebyla patrná ani u musculus levator 

labii superioris aleque nasi, musculus levator anguli oris a musculus zygomaticus major. Palpovatelný 

svalový záškub byl přítomný u musculus buccinator, musculus risorius, musculus orbicularis oris a 

musculus mentalis. U zbylých svalů, musculus depressor anguli oris a musculus depressor labii 

inferioris, nebyla viditelná žádná aktivita. 

U pacienta se tedy jednalo o těžké postižení nervus facialis, s téměř plegickou horní i dolní 

větví. 

 

 

Obrázek 12. Pacient č. 3 ze dne 19. 1. 2015 (b)  

(Archiv autora) 

 

 

 

5 Krátkodobý rehabilitační plán 

 Cílem krátkodobého rehabilitačního plánu je zejména zlepšení aktivity mimických svalů na 

pravé straně obličeje.  Součástí plánu je rovněž edukace pacienta o vhodných režimových opatřeních 

a autoterapii. 

 Rehabilitace probíhala denně a zahrnovala masáž obličeje, techniky měkkých tkání a cvičení 

mimických svalů podle sestry Kenny. Byla prováděna rovněž elektroakupunktura STIMUL 3 - 

stimulace motorických bodů obličeje. Nedílnou součástí terapie byl i nácvik mluvení s přidržením 

levého ústního koutku.  

Obrázek 11. Pacient č. 3 ze dne 19. 1. 

2015 (a) (Archiv autora) 
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6 Terapie 

 Terapii jsem začala podobně jako u předešlých dvou pacientů, tedy ošetřením měkkých tkání. 

Masáž obličeje jsem prováděla na obě poloviny obličeje nasucho, protože pacientovi nevyhovovala 

kalciová mast. 

 Terapie zahrnovala metodu sestry Kenny, kterou jsem aplikovala stejným způsobem jako  

u předešlých pacientů. Začala jsem tedy stimulací a následně pokračovala indikací a reedukací. 

Vzhledem k mírnému zlepšování aktivity mimických svalů jsem reedukaci prováděla téměř vždy 

pasivně.  

Na začátku terapie jsem se vzhledem k pacientovým obtížím s bolením hlavy a břicha zaměřila 

pouze na cvičení nejdůležitějších svalů, tedy svaly v oblasti oka, tváře a úst. Postupně jsem zapojovala 

cvičení i ostatních svalů obličeje. 

 

7 Kontrolní vyšetření 

Kontrolní vyšetření pacienta jsem provedla po osmi dnech od vstupního, tedy 27. 1. 2015. 

Pacient byl spolupracující, nestěžoval si na žádné bolesti. Asymetrie obličeje byla stále viditelná, 

zejména v oblasti dolní poloviny obličeje. 

Dle svalového testu ze dne 27. 1. 2015 (viz Tabulka 6.) je patrné, že se mírně zlepšila hybnost 

horní větve lícního nervu. Všechny svaly byly schopny vykonat stah odpovídající 1/4 normálního 

rozsahu. Lagoftalmus byl stejný jako při předcházejícím vyšetření, tedy 2 mm vsedě i vleže. Hybnost 

dolní větve se zlepšila jen nepatrně, stále byla těžce paretická. Kromě musculus buccinator  

a musculus depressor anguli oris byl na všech zbývajících mimických svalech při pokusu o pohyb 

zřejmý svalový záškub. Musculus depressor anguli oris však zůstával stále neaktivní. Musculus 

buccinator byl orientačně zhodnocen na stupeň 2 dle svalového testu. Pacient byl schopen nafouknout 

tváře, ale měl potíže vzduch uvnitř udržet. 
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 Obrázek 14. Pacient č. 3 ze dne 27. 1. 2015 (b) 

  

 

8 Výstupní vyšetření 

 Výstupní vyšetření jsem provedla 4. 2. 2015, 16. den rehabilitace, kdy byl pacient propuštěn  

do domácí a ambulantní péče (viz Tabulka č. 6). 

 Pacient se subjektivně cítil dobře a neudával žádné bolesti. Při objektivním zhodnocení trvala 

asymetrie obličeje v neprospěch pravé strany, což bylo nejvíce patrné zejména při úsměvu. 

Horní větev mimických svalů dosáhla stupně 3 dle svalového testu, tedy svaly byly schopny 

vykonat kontrakci odpovídající 1/2 normálního stahu. Lagoftalmus pravého oka byl 1 mm u vnitřního 

koutku. 

Většina svalů dolní větve lícního nervu splňovala stupeň 2 dle svalového testu. Stále silně vázla 

funkce musculus depressor anguli oris, u kterého nebyla patrná žádná aktivita. Při pokusu o úsměv 

docházelo k výraznému přetahování úst levou stranou, pacientka si navíc levý ústní koutek držela  

jen málo. Během hospitalizace došlo ke zlepšení hybnosti svalů v oblasti vytahování horního rtu, 

úsměvu a cenění zubů. 

 

9 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Vzhledem k minimálnímu zlepšení nálezu periferní parézy lícního nervu byl pacient doporučen 

k následné ambulantní péči. Současně by měl pravidelně pokračovat ve cvičení aktivních pohybů 

mimických svalů samostatně v domácím prostředí dle edukace. Zacvičen byl nejen pacient, ale 

vzhledem k jeho nízkému věku i matka a babička. 

Obrázek 13. Pacient č. 3 ze 

dne 27. 1. 2015 (a) (Archiv 

autora) 
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Dlouhodobý rehabilitační plán je zejména zaměřen na dodržování režimových zásad tak,  

jak bylo už popsáno u kazuistiky obou předchozích pacientů.  

 

 

Svalový test mimického svalstva – pacient č. 3 

PRAVÁ  LEVÁ 

4. 2. 

2015 

27.1. 

2015 

19.1. 

2015 
Sval 

19.1. 

2015 

27.1. 

2015 

4. 2. 

2015 

3 2 0 m. frontalis 5 5 5 

3 2 0 m. corrugator supercilii 5 5 5 

3 2 2 m. orbicularis oculi 5 5 5 

3 2 0 m. nasalis 5 5 5 

3 2 0 m. procerus 5 5 5 

2 1 0 m. levator labii superioris aleque 

nasi 

5 5 5 

2 1 0 m. levator anguli oris 5 5 5 

3 2 1 m. buccinator 5 5 5 

2 1 0 m. zygomaticus major 5 5 5 

2 1 1 m. risorius 5 5 5 

2 1 1 m. orbicularis oris 5 5 5 

0 0 0 m. depressor anguli oris 5 5 5 

2 1 0 m. depressor labii inferioris 5 5 5 

2 1 1 m. mentalis 5 5 5 

       

1mm 2mm 2mm lagoftalmus vleže 0mm 0mm 0mm 

1mm 2mm 2mm lagoftalmus vsedě 0mm 0mm 0mm 

 

Tabulka 6. Svalový test pacienta č. 3 
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Zhodnocení efektivity použitých terapeutických postupů 

 

Efektivitu použitých terapeutických postupů jsem se rozhodla zhodnotit podle provedených  

a výše uvedených svalových testů, které u každého pacienta dokládají míru zlepšení hybnosti 

postiženého mimického svalstva.  

Pro větší přehlednost jsem z testovaného mimického svalstva vybrala pouze 7 svalů, které jsou 

dle mého názoru pro pacienta nejdůležitější. Jsou to musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, 

musculus nasalis, musculus buccinator, musculus risorius, musculus orbicularis oris a musculus 

mentalis. V následujících grafech je znázorněno, jakého zlepšení bylo u každého svalu během terapie 

dosaženo. 

 

 

 

Graf 1. Svalový test u pacienta č. 1 

 

Dle grafu 1 lze konstatovat, že v průběhu 10 dnů, kdy byl pacient č. 1 se sledovanou diagnózou 

hospitalizován, došlo k zlepšení funkce všech vybraných svalů. Největšího zlepšení dosáhl musculus 

mentalis, který byl na počátku terapie zcela bez aktivity a na konci dosáhl na 4. stupeň dle svalového 

testu. O 3 stupně se zlepšil musculus frontalis, musculus risorius a musculus orbicularis oris.  
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U zbývajících tří svalů (musculus orbicularis oculi, musculus nasalis a musculus buccinator) došlo 

k menšímu posunu, a to o dva stupně dle svalového testu.  

V průměru došlo u pacienta č. 1 ke zlepšení svalové síly u vybraných svalů o 2,7 stupně dle 

svalového testu. 

 

 

 

 

Graf 2. Svalový test u pacienta č. 2 

 

 Z grafu 2 vyplývá, že u pacienta č. 2 došlo k téměř plné úpravě funkce u sledovaných svalů. 

Doba, po kterou pacient docházel na terapii, byla ale podstatně delší než u zbývajících dvou pacientů 

– 10 týdnů a 2 dny. Za tuto dobu došlo k nejvýraznějšímu zlepšení u musculus frontalis a musculus 

nasalis, u obou se jednalo o posun ze stupně 0 na stupeň 5 dle svalového testu. Naopak nejméně 

viditelného výsledku dosáhl musculus buccinator, který zaznamenal úpravu o 2 stupně. Zbývající 

čtyři svaly (musculus orbicularis oculi, musculus risorius, musculus orbicularis oris a musculus 

mentalis) se zlepšily ze stupně 1 na stupeň 5.   

Sledované mimické svaly u pacienta č. 2 zaznamenaly úpravu v průměru o 4 stupně  

dle svalového testu. 
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Graf 3. Svalový test u pacienta č. 3 

 

 

 

 

Z grafu 3 lze vyhodnotit, že u pacienta č. 3 vybrané mimické svaly dosáhly nejvýše stupně 3 

dle svalového testu. Největší úpravu zaznamenal musculus frontalis a také musculus nasalis, protože 

oba svaly byly na začátku terapie zcela bez aktivity. Na konci terapie ale dosáhly 3. stupně. Musculus 

buccinator se zlepšil o dva stupně, tedy ze stupně 1 také na 3. stupeň. Zbývající sledované  

svaly - musculus orbicularis oculi, musculus risorius, musculus orbicularis oris a musculus  

mentalis – zaznamenaly posun pouze o 1 stupeň. 

Průměrné zlepšení hybnosti sledovaných mimických svalů u pacienta č. 3 bylo o 1,7 stupně  

dle svalového testu. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

M. frontalis M.

orbicularis

oculi

M. nasalis M.

buccinator

M. risorius M.

orbicularis

oris

M. mentalis

Svalový test u pacienta č. 3

19. 1. 27. 1. 4. 2.



 

72 
 

7 DISKUZE 

 

 

Práce byla zaměřena na problematiku terapeutických postupů u periferní parézy lícního nervu 

u dětských pacientů. Jejím cílem bylo zhodnotit efektivitu v současnosti používaných terapeutických 

metod. Práce tak zahrnuje teoretický popis léčebných postupů, kterými lze k tomuto onemocnění 

přistupovat. Jsou zde zastoupeny jak metody klasické medicíny, tak i alternativní léčby. 

Praktická část práce obsahuje rozbor celkem 18 pacientů s touto diagnózou, se zaměřením  

na použité terapeutické prostředky. V první části je stručný přehled 15 pacientů, ve druhé části  

jsou podrobně rozebrány kazuistiky 3 dalších pacientů s důrazem na provedenou terapii. 

V první řadě se jedná o farmakologickou terapii, která má v léčbě periferní parézy lícního nervu 

své nezastupitelné místo. Využívá se především aplikace antibiotik a kortikoidů – zejména u afekcí 

bez prokázané zánětlivé složky. Z celkového počtu 18 pacientů byla celkem u 11 (61%) na základě 

výsledků vyšetření séra a mozkomíšního moku předepsána léčba antibiotiky. Kortikoidy byly celkem 

použity u 6 pacientů (33%) – u 4 samostatně, pouze u 2 v kombinaci s antibiotiky. Přitom podle 

zahraničních studií je kortikoterapie jasnou metodou volby v terapii periferní parézy lícního nervu 

(Berg et al., 2012).  

V indikovaných případech jsou někdy z farmakologických prostředků využívána antivirotika. 

Jejich účinky na zlepšení periferní parézy jsou dle studií značně sporné, podle studie z roku  

2012 terapie Valacyclovirem neprokázala žádný efekt (Axelsson et al., 2012). U sledovaných 

pacientů nebyla virová etiologie parézy periferního nervu jednoznačně potvrzena. 

Z hlediska cílené fyzioterapeutické léčby se v praxi nejvíce setkáme s metodou sestry Kenny. 

V našich zemích je používaná ve většině případů periferních paréz lícního nervu a to nejen u dětí,  

ale také u dospělých. Metoda sestry Kenny byla použita u všech 18 pacientů a má na zlepšení obtíží 

prokazatelný efekt. I přesto, že se jedná o klasickou metodu vzniklou v polovině 20. století,  

je důležitou součástí terapie periferní parézy lícního nervu. 

Alternativní léčba nemá v našich podmínkách široké využití, spíše zastupuje doplňkovou léčbu 

ve stavech, ve kterých klasická a ověřená farmaceutická léčba selhává. V současnosti se diskutuje 

možnost ovlivnění periferní parézy lícního nervu aplikací Botulotoxinu A. Ve studii z roku 2012 byl 

prokázán pozitivní efekt této metody, ale je zapotřebí ještě dalších výzkumů, které by jednoznačně 

doložily účinnost terapie Botulotoxinem A (Sadiq et al., 2012). 

Další možností terapeutických přístupů k periferní paréze lícního nervu je elektroakupunktura, 

která byla využita u 3 (17%) námi sledovaných pacientů. Terapie akupunkturou má svou tradici 
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zejména v Číně, kde je častou a také oblíbenou léčebnou metodou u periferní parézy. Dosavadní 

studie zkoumající efekt akupunktury však její účinnost s určitostí neprokázaly (Xu et al., 2013). 

V následujících letech bude zřejmě doplněno více výzkumů týkajících se tohoto terapeutického 

přístupu. 

Neodmyslitelnou součástí terapie u periferní parézy lícního nervu je edukace pacienta  

a v případě dětských pacientů i edukace rodiny či zákonného zástupce. Je nezbytné, aby si pacient 

byl vědom toho, jaké režimové zásady má při onemocnění dodržovat, aby nedošlo ke zhoršení obtíží 

či recidivě.  

Protože dochází k postižení mimických svalů obličeje a tedy i omezení vyjadřovacích 

schopností pacienta, je nezbytné při terapii zohlednit také psychickou stránku pacienta. Platí to nejen 

u dospělých, ale ještě více u dětských pacientů. Terapeut by měl dbát na jemný a citlivý přístup k dítěti 

a sdělovat mu veškeré informace o plánované a prováděné terapii způsobem, který je adekvátní jeho 

věku.  

Protože z etického hlediska nelze pacientům aplikovat pouze některou z výše uvedených metod 

a srovnávat její efekt a navíc etiologie onemocnění je u každého pacienta jiná a v jiném stupni 

závažnosti, je diferenciace a odhad účinnosti jednotlivých metodik obtížně kvantifikovatelný. V práci 

bylo proto hodnoceno (viz výše) celkové zlepšení pacienta. Ukázalo se, že důležitá je doba trvání 

fyzioterapeutické intervence a záleží také na spolupráci pacienta či jeho rodiny. 
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8 ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou terapeutických postupů u periferní parézy lícního 

nervu se zaměřením na dětské pacienty.  

 Jedná se o poměrně časté onemocnění, které může být způsobeno různými příčinami. Nejčastěji 

se lze setkat s Bellovou parézou, tedy idiopatickou formou, u které jsme příčinu neodhalili. Infekční 

etiologie vzniku periferní obrny zahrnuje Lymeskou boreliózu, nejčastěji přenesené onemocnění od 

klíšťat, na druhém místě je v dětském věku udávána herpetická infekce. Traumatická příčina periferní 

obrny lícního nervu je většinou způsobena jako doprovodná komplikace úrazů hlavy. Lícní nerv je 

také nejčastěji poraněným hlavovým nervem při porodu.  

 Bez ohledu na příčinu je klinický obraz periferní parézy lícního nervu uniformní, liší se pouze 

závažností. Dochází k různě rozsáhlé obrně mimických svalů, čímž nastává jednak zhoršení 

artikulace pacienta, ale i problémy s příjmem stravy a tekutin. Lagoftalmus může mít při nedostatečné 

péči za následek trvalou erozi rohovky. S uvedenými problémy souvisí také psychická zátěž pacienta, 

která vyžaduje uvědomělý přístup terapeuta. 

 Cílem terapie je navrácení funkce postižených mimických svalů, zlepšení jejich hybnosti a 

vyřešení případných komplikací. Terapie spočívá jak v aplikaci farmakologických přípravků, tak 

v pravidelné fyzioterapii. Z té se v současnosti nejvíce využívá metoda sestry Kenny, kterou lze ale 

doplnit i dalšími fyzioterapeutickými koncepty. Za zvážení stojí také využití alternativní léčby, např. 

akupunktury. Pacient by měl být rovněž poučen o doporučených režimových opatřeních, aby 

nenastala progrese či recidiva onemocnění. Při dodržení těchto zásad a adekvátní léčbě základního 

vyvolávajícího momentu lze očekávat podstatnou, nebo i úplnou restituci funkce mimických svalů 

inervovaných lícním nervem, jak bylo ukázáno na skupině 18 pacientů. 
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Nervus facialis (schema) 
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Mimické svaly 
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