
15.1 PERIFERNÍ OBRNY LÍCNÍHO 
NERVU 

IVAN HYBÁŠEK A JAN KMEŤ 
(ISSN 1803-280X, verze X.2017) 

 

(R.Čihák) 
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Obvyklé průvodní slovo přednášejícího je nahrazeno textem. 



 

Obrna lícního nervu obecně.  
Lícní nerv obsahuje vlákna motorická,  parasympatická, 
senzorická a senzitivní. Motorická část dostává  volní 
podněty z mozkové kůry, emoční mimické podněty z jádra  
thalamu a z globus pallidus a podněty pro reflexní činnost z n.  
V. (korneální reflex), z n. II. (mrkací reflex) a z n. VIII.  
(stapediální reflex). Z toho vycházejí předpoklady pro  
topodiagnózu lézí n. VII. U centrálních obrn vázne aktivní  
svalová činnost dolní části obličeje a je uchována emoční  a 
reflexní motilita. U periferních obrn vázne volní i emoční  
motilita a podle místa narušení je porucha chuti, slinné  
sekrece z podčelistní žlázy, stapediální areflexie a omezené  
slzení na postižené straně. 



Lícní nerv a jeho funkce 
Lícní nerv obsahuje : 

1.Odstředivá vlákna 

• ovládající mimickou svalovinu 
a třmínkový sval, jehož funkcí 
je útlum nadměrných 
zvukových podnětů 

• ovlivňující sekreci žláz: 
stejnostranné slzné, 

podjazykové a podčelistní  

2. Dostředivá vlákna 

• nesoucí  hmatové počitky z 
kůže zvukovodu a za boltcem 

• nesoucí chuťové podněty z 
předních 2/3  jazyka. 
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Ganglion geniculi 

N. intermedius 



                  N. intermedius  
vystupuje z kmene samostatně mezi n. VII. a VIII. S n. VII. 

se spojuje až v meatus acusticus internus. Je nositelem  

mj. těchto funkcí: 

Chuťová vlákna přicházejí z jazyka cestou chorda tympani, 

v ganglion geniculi jsou uloženy příslušné senzorické 

nervové buňky.  V průběhu vnitřním zvukovodem jdou 

vlákna do oddělujícího se  n. intermedius a posléze končí v 

prodloužené míše v nucleus solitarius, kam přichází i 

chuťová vlákna cestou n. IX. a X. 

Senzitívní vlákna, mino již uvedené, jdou též do plexus 

tympanicus, kde se mísí s vlákny z n. IX. a X. Plexus 

společně s n. V. v bubínku jsou odpovědné za otalgie u 

středoušních zánětů. 

Sekreční  vlákna vycházejí z  nucleus salivatorius superior: 

jde o parasympatické jádro n. intermedius, ze něj pocházejí 

pregangliová vlákna pro ganglion pterygopalatinum (pro 

slznou žlázu) a ganglion submandibulare (pro podčelistní a 

podjazykovou žlázu). 



Z této funkční různosti vznikají při 
periferní obrně n.7. pestré příznaky 

1. Ochrnutí mimické svaloviny, které je nejviditelnější a 
nemocného narušená fyziognomie obličeje nejvíce 
psychicky traumatizuje (vyhlazené vrásky, 
neschopnost cenit zuby, zapískat, zavřít oční štěrbinu, 
synkineze aj.). Často bývá pocit ztuhlosti v obličeji. 
Hyperakuze (asi u třetiny nemocných) bývá snášena 
lépe a je snadno odstranitelná snížením hladiny hluku 
nebo ucpávkou zvukovodu. 

2. Suchost oka vede k pocitu pálení (asi ve 30 %) a je 
ohrožen povrch rohovky odíráním, zpravidla je i 
projev zánětu spojivek, obojí se stupňuje   



3. Změny kožního čití za boltcem si nemocný zpravidla 
nevšimne pro malý rozsah okrsku a často i proto, že 
tento příznak na začátku bývá překryt bolestí v této 
krajině (asi u poloviny nemocných). 

4. Chuť  je zajišťována  též druhou stranou a dalšími 
dvěma nervy na téže straně a proto výpadek této 
funkce nemocného příliš neobtěžuje. Obtěžujícím se 
stává v okamžiku, kdy je čití zkresleno, např. vnímáním 
kovové chuti. Ale to bývá často až v okamžiku, kdy lícní 
nerv regeneruje a je tedy obvykle prognosticky 
příznivým znamením. 



Nervová vlákna, zajišťující výše 
uvedené různé funkce, 
odstupují v průběhu lícního 
nervu kostěným kanálkem ve 
spánkové kosti a po výstupu z 
lebky se pak rozprostírají 
jednotlivé větve pro 
mimickou svalovinu mezi 
oběma laloky příušní žlázy, 
tedy před a pod boltcem a na 
úhlu dolní čelisti a za ním. 

Různá výše odstupu vláken pro 
různé funkce umožňuje podle 
rozsahu výpadku funkcí určit 
místo poškození lícního 
nervu, tedy topodiagnostiku. 



Jakkoliv fyzioterapie bude nemocnému 

poskytovat komplexní péči, včetně 

podpůrné psychoterapie, její těžiště 

bude v udržení optimální kondice 

mimické svaloviny do doby návratu její 

spontánní i volní funkce. Pokud by tak 

nebylo činěno, rychle nastupující 

ochabnutí z nečinnosti snižuje naděje 

nemocného na kvalitní rehabilitaci bez 

zbytkového nálezu obrny. 



Zvláštností motorické části lícního nervu 
je zajišťování pohybu svalů často 

protichůdně či nesoučasně pracujících 

Z toho vyplývá, že při protnutí (přetržení, 
zhmoždění) či z jiné příčiny zániku vláken 
nervu nově prorůstající jsou běžně směrována 
nejen do příslušejícího svalu, ale též do svalů 
jiných. Návrat funkce je pak doprovázen 
souhyby funkčně protichůdných svalů, např. 
při jídle dochází k souhybu (synkineze) svalů 
oční štěrbiny a vznikají nepřirozené grimasy. 



n.V/1 

        2 

        3 

n.VII. 

míšní nervy 

N. VII. motoricky inervuje  

(mino jiné) zejména: 

 

mimické svalstvo obličeje, 

 

spánkové krajiny a  

 

záhlavní bříško 

okcipitofrontálního svalu. 

 

 

(Umožňuje dělat grimasy,  

„stříhat ušima“, a 

posunovat kšticí) 



m.frontalis

m.procurus
m.frontalis

m. corrugator supercilii

m. orbicularis oculi
m. temporalis

m. nasalis

m.levator labii super.
alaeque nasi

m.levator labii super.

m.zygomaticus minor

m.levator anguli oris
m.zygomaticus major

m. risorius

m. buccinator

m.depressor anguli oris

m. orbicularis oris

m.mentalis m. depressor labii infer.

N.VII. inervuje dále mj.
m. platysma na krku
a m. stapedius ve
středním uchu.

N.VII. neinervuje
m. temporalis

Mimické svaly

 Převzato z Anatomie R. Čiháka et al.) 



PŘÍČINY PERIFERNÍ OBRNY LÍCNÍHO NERVU 

1. Bellova obrna  

2. Obrna při ušním pásovém oparu – herpes zoster 
oticus – Ramsay - Huntův syndrom  (též ostatní 
druhy herpes cephalicus) 

3. Lymská borrelióza.  

4. Úrazy a poškození při chirurgickém ošetření 
 v krajině n. 7. 

5. Nádory  

6. Při zánětech středního ucha 

7. Obrny působí i další infekce, záněty mozkových blan, 

 vznikají u nádorů utlačujících nerv po výstupu z mozkového kmene, 
 při cévních nemocech a anomáliích a jsou známé i vrozené. 



1. Bellova obrna (v USA literatuře jsou někdy pod termín shrnovány všechny druhy obrn)  

Obrna se vyskytuje v každém věku a u obou pohlaví. Tvoří asi 70 % ze všech 
obrn. Její příčiny jsou nejasné, proto též idiopatická, často v 
souvislosti s chladem, proto chladová. Místo postižení je kladeno do 
úseku mezi výstupem z kmene a vstupem do canalis n. VII. Dnes se 
ponejvíce uznává virová etiologie a za původce je udáván virus 
vyvolávající jednoduchý opar (nejčastěji rtu), HSV1 (v 60 %). Virus 
dovede přežívat na nervových buňkách a při oslabení organismu se 
aktivuje.  Vzniká kolem 14. dne rozvoje virózy. V tomto období bývá 
pocit plnosti v uchu, někdy bolest, též za boltcem z ganglionitidy a 
radikulitidy C2-3,  jsou hypestézie v obličeji z léze n. V. ,  bývá 
hyperakuze, hypakuze, tinnitus, výjimečně závratě, ojediněle z 
radikulitidy C4-6 bolesti  v ramenní krajině, může být postižen n. IX. a 
X. aj. Obrna n. VII. postihuje všechny  jeho složky. Tento typ obrny má 
velké schopnosti spontánní restituce – asi v 80 %. Průběh onemocnění 
však neumožňuje předem určit jedince s takto dobrou perspektivou a 
nutno léčit všechny.  Včasná léčba kortikoidy a valacyklovirem nebo 
famcyklovirem  (14 dnů a déle) má výsledky asi 95 %.  Výskyt je asi 
25/100 000 a rok. (Chirurgické dekomprese jsou obsolentní.) 



2. Obrna při ušním pásovém oparu – herpes zoster 
oticus – Ramsay - Huntův syndrom:  
Jednostrannou obrnu způsobuje virus, který v dětství vyvolává  plané 
neštovice, herpes virus varicellae-zoster.  Ten rovněž přežívá na 
gangliových buňkách, především senzitivních a smyslových nervů a při 
oslabení organismu vyvolává onemocnění, u kterého, mimo kožní a 
slizniční pásové vezikulózy a neuralgie v rozsahu inervace 2. a 3. větve n. 
V., působí obrnu n. VII. a poruchu n. VIII s nedoslýchavostí a závratěmi. 
Mohou být přidruženy herpetické erupce a porucha funkcí v oblasti n. IX. 
a X. Existují formy s výrazně opožděnou vyrážkou a i bez ní, zoster sine 
herpete, který se podílí na tomto typu obrny n. VII. asi ve 40 %. Úprava 
obrny je pomalejší a častěji neúplná, než u Bellovy obrny, je doprovázena 
postherpetickými neuralgiemi a někdy percepční poruchou sluchu, která 
může být nejen z ganglionitidy, ale též z encefalitidy v oblasti kmene. 
Prognóza je lepší u neúplně rozvinutého syndromu, u mladších a včasně 
léčených.  Léčba je stejná jako u Bellovy obrny. 
U obou obrn je mj. postiženo ganglion geniculi, jak je nejlépe patrné v T2  
vážené nukleární MR s gadoliniem.   



Obrnu n. VII. a postižení dalších hlavových nervů  (V. IX.X,XII) můžeme zjistit u u 
dalších forem tzv. 

zoster cephalicus, který podle místa a rozsahu postižení je označován 

jako herpes zoster 

- facialis (n.V) 
-ophthalmicus 
- laryngis 
Obrnu n.VII. způsobují ojediněle další viry:  
- Epstein - Barrové virus při infekční mononukleóze, cytomegalovirus a virus   
rubeoly v průběhu zarděnek.  Vzácně může být obrna okohybných svalů, 
herpetické erupce na kůži a julcerace v ústech (Ebergerova stomatitida). EB virus 
může vyvolat ojediněle  chronickou virovou glositidu, ne nepodobnou 
kandidovým, častěji u nemocných HIV pozitivních, u nichž jsou kandidózy běžné. 

Diagnóza neuroinfekce je spolehlivá jedině z likvoru, lumbální punkce je 

nezbytná. 

Terapie virostatiky: nejméně 14 dnů, při stálé kontrole hladiny 

urey a kreatininu! Dále kortikoidy a místní ošetřování eflorescencí. 



3. Lymská borrelióza.   
 Jde o multiorgánové postižení s rozmanitými klinickými projevy, může 
probíhat i bezpříznakově.  Nejčastěji je postižení kožní (asi 65 %), méně 
časté muskuloskeletální (17 % ) a nervové (14 %). Onemocnění působí 
spirocheta, v ČR jsou to zejména Borrelia garinii (s afinitou k nervové 
tkáni) a afzelii (s afinitou ke kůži), v USA výlučně  B. burgdorferi (s afinitou 
ke kloubům). Onemocnění probíhá ve 3 stadiích.  
-  První  stadium se projevuje místní infekcí jako erythema migrans.  
-  Druhé stadium se projevuje časnou diseminací infekce po několika 
týdnech a trvá až půl roku a vyznačuje se neurologickým postižením 
karditidami, artritidami menších kloubů, ojediněle jako lymfocytom, např. 
na boltci či nose. Při napadení nervové tkáně ve 2. stadiu nemoci je asi ve 
20-30 % hlavním projevem obrna lícního nervu, nezřídka oboustranná, 
častěji u dětí a mladistvých. 
- Třetí stadium (postborreliový syndrom) je chronické a je projevem pozdní 
diseminované infekce, má dlouhou inkubační dobu a dlouhé trvání a 
souvisí s imunopatologickými procesy. Projevuje se postižením velkých 
kloubů, chronickou enecefalitidou, polyneuritidou, chronickou atrofickou 
akrodermatitidou, aj. 



Přenoscem bičíkovce jsou klíšťata, ale i jiný krev sající hmyz.  

Očkování proti této nemoci není, vzhledem k velké promořenosti 

populace se většina infikovaných  bez  projevů nemoci spontánně 

zhojí, menší část je pak vyléčena antibiotiky a u malé části 

onemocnění vzdor léčbě zákeřně pokračuje v podobě napadení 

různých tkání, jak uvedeno výše, např. nervových, kloubních, 

svalových aj. Příznaky nemoci  se i běžně stěhují po různých 

částech organismu.   

Diagnóza  je klinická a laboratorní. 

Laboratorní je - nepřímá, sledující antiborreliové protilátky (ELISA 

a Western blot) a 

                         - přímá,  opírající se o kultivaci a mikroskopii 

materiálu, získaného z likvoru, moči, synoviální tekutiny, kožních 

biopsií a dále o molekulárně genetické metody. 

Léčba AB v akutním stadiu maximálně 3 x opakované podání 

AB (např. cefalosporinů III. generace 10 dnů). Seropozitivita není 

indikací k léčbě AB.  



4. Úrazy a poškození při chirurgickém ošetření 
 v krajině n. 7. 
Nerv v průběhu kostěného kanálu je postižen nejčastěji při 
zlomeninách lební báze, dříve ojediněle byl nerv poškozen při  
operacích v oblasti středouší a ušního labyrintu (dnes pod 0,01 % 
Extrakraniální část bývá poraněna při sečných ranách a ojediněle 
 v průběhu prováděných resekcí nádorů příušní žlázy a měkkých  
tkání obličeje. U zhoubných nádorů je resekce nervu  často nezbytná,  
protože se pouzdrem nervu šíří nádorové buňky. 
 

5. Nádory v oblasti průběhu lícního nervu (např. rakovina  

středního ucha nebo příušní žlázy) nebo i  benigní nádory vycházející  
přímo z pochvy nervu a nejčastěji z útlaku nádorů ze sousedství 
 (neurinomy/schwannomy) sluchověrovnovážného nervu). 



6. Při zánětech středního ucha, dnes vzácně. 

 

7. Obrny působí i další infekce, záněty mozkových blan, 

 vznikají u nádorů utlačujících nerv po výstupu z mozkového kmene, 
 při cévních nemocech a anomáliích a jsou známé i vrozené 

8. Vedle prostých obrn existuje celá řada 
syndromů s příznakem periferní obrny 
n.VII., mj. v souvislosti s poruchou morfologie 2., tj. hyodního oblouku 

(Reichertova chrupavka), kterému n. VII. přináleží. Dalšími součástmi  oblouku, 
které mohou být malformovány,  jsou např. aa. stapedii, mimické svaly a 
dorzálně se pojící svaly na processus styloides a m. stapedius, manubrium 
malei, processus lenticularis incudis, canalis facialis, processus styloideus a 
některé části jazylky.  



Centrální obrny lícního nervu 
Mimo periferní obrny lícního nervu se setkáváme s 
obrnami centrálními při poškození v oblasti kůry, jader 
a drah lícního nervu . Tyto obrny jsou  
charakterizovány váznutím až vyhasnutím aktivní 
svalové činnosti především dolní části obličeje při  
více či méně  dobře uchováné činnosti horní 
obličejové etáže a uchování emoční mimiky (při 
smíchu a pláči) a reflexní motility (rohovkový, mrkací a 
třmínkový reflex). Centrální obrny lícního nervu jsou 
často sdružené s řadou neurologických příznaků a 
dalších obrn při degenerativních nervových 
onemocněních, po mozkové mrtvici, při nádorech 
mozku apod. 



Centrální léze 

►poškození supranukleárních vláken  se projevuje 

-  postižením jen dolní poloviny obličeje,  bývá zachovaný uzávěr  

oka 

-  protože část jádra n. VII. určená pro horní polovinu obličeje má 

oboustrannou supranukleární inervaci  je při  centrální lézi 

nepatrné nebo žádné postižení horní  poloviny obličeje. 

- V klidu se projevuje především poklesem koutku 

- Při  volním pohybu jsou zřejmější poruchy koordinace , volní    

mimika určitého svalu je obtížná, je porucha výslovnosti, dysartrie. 

Postižení se 

       - zvýrazňuje při mimice 

       - je patrné i u nemocných v bezvědomí 

       - pro křížení tr. corticonuclearis může být patrné  

kontralaterální postižení  především svalů kolem rima oris  

(pokleslé koutky, vyhlazená nasolabiální rýha, je příznak dýmky, tj. 

vydouvání postižené strany a odfukování pokleslým ochablým 

koutkem při dýchání). 



• Centrální obrna mimiky: vzniká při 

postižení korových motorických neuronů a bývá 

jen lehce postižena druhostranná inervace a 

funkce m. frontalis (venter frontalis m. 

occipitofrontalis). 

• Nukleární obrna lícního nervu je 

vyjádřena: 

   Obrnou mimických svalů + dalších mozkových 

nervů + lézí  kortikospinální dráhy 

Mj. se dále rozlišují: 



 

 

 

 

 

Sulcus centralis 

 

Horní a dolní větev n.VII. 

 

Centrální obrna pro křížení 
vláken je jen málo patrná 

Periferní obrna  je 
výrazná pro postižení 

 celého nervu 

Vlákna jdoucí z kůry do jádra n. VII. se částečně kříží, proto  přerušení těchto 

vláken vede jen k málo znatelné obrně čelního svalu na opačné straně.  

Centrální část vláken , jádro  a vlastní n.VII. 

Gyrus praecentralis 



Diagnóza vyplývá z klinického nálezu.  
1. Stanovení míry a místa poškození lícního nervu vyžaduje 

 obvykle komplexní vyšetření dráždivosti nervu a jeho schopnosti  
 vzruch vést (elektromyografie). 

2. V diferenciální diagnóze je významná transkraniální  
  magnetická  stimulace: zjišťuje blok nebo prodloužené vedení 
   vzruchu v průběhu  canalis  facialis 

3. Vyšetřuje se výpadek funkce: 
 -  slzení (vkládá se proužek savého papíru do dolního spojivkového  
    vaku , na straně obrny je menší vzlínání slz), 
 - chuti (aplikují se  na jazyk podněty sladké, slané, kyselé, hořké, při  
   obrně výpadek především sladké a slané),  
 - třmínkového svalu (na silný zvukový podnět se sval reflexně stáhne  
   a sníží se intenzita přenosu, při obrně nenastává, měří se  
   tympanometricky), 
 - měří se potenciály z mozkového kmene objektivní audiometrií (BERA) 
    (vyvolané zvukovým podnětem). 

 



4. Při hledání příčiny obrny jsou vedle 
anamnézy důležitá vyšetření protilátek na lymskou 

boreliózu a další nemoci a zjištění jejich nárůstu. Na virus oparu 
pro jeho všudypřítomnost toto vyšetření není přínosné. Borelie 
se prokazují též z moku mozkomíšního,  jehož vyšetření dává i 
důležité informace např. o zánětu mozkových blan. Významné je 
zjištění neuroinfekce analýzou likvoru a případným průkazem 
viru. 
 

5. Zobrazovací metody přináší výborné informace při 

úrazech a nádorech (CT, magnetická rezonance a zevně na 
obličeji a krku též ultrazvuk). 
 



Podrobnosti vyšetření lícního nervu  
Malé opakování z anatomie: Korová motorická projekce je v  hloubce sulcus centralis. Motorické jádro je 
v retikulární formaci kaudální části pontu. Senzorickou a senzitivní část tvoří n. intermedius. Ten sestává: 1) 
Z centrální projekce neuronů ganglion geniculi (chuť). Somatická vlákna mají synapse do nucleus spinalis n. 
trigemini a speciální aferentní vlákna mají synapse do nucleus solitarius. 2) Z axonů parasympatických 
neuronů z nucleus salivatorius superior (pro gl. lacrimalis, sublingualis a submandibularis). 

Při obrnách nás zajímá, zda  
   obrna vznikla náhle nebo pozvolna, nebo byly záškuby v obličeji 
•byly nějaké problémy se stejnostranným uchem: zánět, nedoslýchavost, závrať, dřívější operace 

•předcházela porucha chuti, zvýšené slzení 
•úraz hlavy, neurochirurgická operace, neurologické onemocnění, mrtvice 

•virové infekce – Herpes virus, bakteriální (borelióza) aj. 
 Vyšetřujeme  pohledem asymetrii obličeje, vrásky, uzávěr oka, Bellův příznak, ohrnování nosu, 
cenění zubů, špulení rtů a další grimasy. Je-li uchována funkce čelní větve, půjde o centrální 
obrnu. 
 Hledáme eflorescence herpetického typu, zejména kolem a na boltci, nádor v oblasti parotis, též 
palpačně, známky poranění, otoky a bolestivost na planum mastoideum. Provádíme otoskopii a 
vyšetření sluchu a rovnováhy a aplikujeme zvláštní testy na topodiagnózu: 
•Schirmerův test pomocí proužku savého papíru vloženého do dolního spojivkového vaku 
sleduje rozdíl v slzení obou očí. Je-li rozdíl větší než 30 %, je postižen lícní nerv nad odstupem n. 
petrosus major. 
•Stapediální reflex měříme pomocí tampanometru: nedá-li se vyvolat a je normální sluch, je 
příčina v jádru nebo dráze a nervu n. VII. nad odstupem r. stapedius ve středouší. Užívá se též 
pro prognózování restituce: objeví-li se reflex, je to dobré znamení. 

 

 



•Test na chuťovou funkci chorda tympani: zkoumáme hranu předních dvou třetin jazyka, 
v prvním dnu obrny lze měřit i snížení sekrece z vývodu gl. parotis. Je-li chuť porušena je léze 
nad odstupem chorda tympani v mastoidálním úseku Fallopiova kanálu. 
•Hitselbergerův test zkoumá senzibilitu kůže při dráždění vatovou štětičkou ve vchodu do 
zvukovodu nebo na zadní horní stěně zvukovodu. Poruchy citlivosti ve srovnání s druhou stranou 
signalizují poruchu senzitivní větve n.VII. 
Speciální vyšetření pak zahrnují: Test nervové excitability sleduje vyvolání záškubů ve svalovině 
při transkutánním dráždění kmene n. VII. v místech jeho výstupu ve foramen stylomastoideum: 
je-li stranová diference větší než 3,5 mA, jde o patologický nález. Elektroneuronografie měří 
souhrn akčních potenciálů svaloviny obličeje po maximálním transkutánním podráždění 
faradickým proudem a zjišťuje rozsah degenerace axonů.  
Elektromyografie poskytuje možnost hodnocení s odstupem 10 dnů, kdy nastupují denervační 
potenciály: jehlovou elektrodou se měří  potenciály tvořené svalovinou při volním pohybu. 
Zajímá nás stadium nervové léze: 1. Neuropraxie  je funkční poruchou tj. je jen blokáda přenosu 
vzruchů a je reverzibilní. 2. Axonotemesis představuje přerušení axonů nervových vláken, při 
zachování obalů nervu a je částečně reverzibilní. Léčba je konzervativní + rehabilitace.  
3. Neurotemesis je přerušení celistvosti nervu a je bez chirurgické léčby ireverzibilní.  
Prognózovat lze z EMG záznamu z elektrod nasazených souměrně na mm. nasales: srovnává se 
velikost amplitudy strany zdravé a nemocné při volním pohybu – pokrčení nosu: je-li snížení 
amplitudy na straně nemocné do 50 % proti straně zdravé, je výborná šance na restituci funkce 
n. VII. v řádu týdnů. Je-li snížení o 51 až 90 %, je šance dobrá v řádu měsíců, je-li větší je 
prognóza špatná. 
- Standardní součástí je HRCT sledující stav vnitřního zvukovodu a celého intratemporálního 
úseku, event. NMR. Transkraniální magnetická stimulace zjišťuje buď prodloužené nebo 
blokované vedení vzruchu v canalis n. facialis. 



Klasifikace rozsahu obrny n. VII (podle  House a Brackmanna) 

I .stupeň : Normální funkce 

II. stupeň: Malá porucha funkce, svalová slabost je pozorovatelná jen při cílené 

inspekci. Jsou postřehnutelné drobné synkineze. V klidu obličeje  je patrná dobrá  

symetrie a tonus. Krčení a mračení čela je  mírně nesouměrné až dobré. Víčka  

se zcela uzavírají  s  minimálním úsilí, je patrná lehká nesouměrnost úst. 

III. Střední stupeň poruchy funkce. Je zřejmá nesouměrnost obou polovin obličeje, ale 

 nejde  o deformaci. Jsou zřetelné, ale ne těžké synkineze a kontraktury a může být 

 přítomen hemifaciální spasmus.  V klidu je obličejová symetrie a tonus . Krčení a  

 mračení  čela je lehce až středně postiženo. Víčka  se uzavřou s maximálním úsilím. 

IV. Střední až těžká dysfunkce. Při mimice je patrná ochablost a nebo defigurace   

souměrnosti obličeje. Stále je v klidu  dobrá symetrie a tonus. Krčení čela  a mračení  

na postižené straně zcela chybí. Zeje oční štěrbina  a pohyblivost úst postižené strany 

 je jen při maximálním úsilí. 

V. Těžká porucha hybnosti. Jen stěží postřehnutelná pohyblivost v obličeji.  Asymetrie 

je patrná i v klidu. Čelní krajina postižené strany je nepohyblivá, oční štěrbina zeje a  

pohyblivost úst je jen nepatrná. 

VI. Úplná paralýza. Výrazná nesouměrnost i v klidu, není patrný žádný pohyb. 

 

 Prognóza podle stupně postižení: II. má dobrou prognózu na obnovení mimiky,  

III. a IV. představují středně těžkou poruchu motility s ne zcela jistou prognózou  

a V. a VI.  dávají malé šance i na částečnou úpravu. Všechny stupně, mimo VI., 

jsou obrnami neúplnými a naznačují anatomicky a do určité míry i funkčně 

neporušený nerv. 



Léčba periferní obrny lícního nervu způsobená  
                          virovou infekcí 
 
1.Medikamentózní: antivirotika  vyšší generace 14 dnů a déle 
                                                           (výsledky jsou nadějné) 
                                     kortikosteroidy (výsledky jsou průkazné) 
                                     vitaminy B a E (podpůrná terapie) 
2.Fyzioterapie + psychoterapie 
     - Při úplné plegii (funkce je zcela vyhaslá) se provádí od počátku  
       až po objevení se spontánní aktivity elektrostimulace,  
       aplikuje se vlhké teplo, provádí se pasivní cvičení, masáže. 
     - Při paretické formě (funkce je částečně zachována) se provádí 
       poloaktivní a aktivní cvičení, též s dopomocí a odporem,  
       akupunktura má placebo efekt. (Podrobnosti dále.) 



3.  Chirurgická dekomprese nervu v canalis n. facialis 
zvyšuje  celkové množství obnovených vláken, ale 
také míru nechtěných směrů prorůstání a tím i 
svalových souhybů – synkinez. 

    Chirurgická revize kanálu je zvažována při 
neúspěšné rehabilitaci a  vždy při podezření na 
nádor a také při traumatickém přerušení nervu) 

Nežádoucí synkineze vznikají také 
  - při překotné reinervaci svalů 
  - při nadměrném cvičení spontánní aktivity a 

mluvení. 
    Synkineze se špatně ovlivňují, potlačí se jen 

potlačením ostatní mimiky. 
 



Léčba obrny n.7.  
- při lymské borelióze: cefalosporiny III. generace 10 dnů 

- vzniklé při  úraze (nikoliv s odstupem času po úraze) 

  a po resekci pro nádor: chirurgická dekomprese  nervu,      

event. sešití, slepení nebo nastavení nervu štěpem, propojení s 
druhou stranou, event. reinervace dolní větve n. VII.  napojením 
na n. hypoglossus a horní na pahýl n. facialis (tzv. diverzifikace s 
cílem omezit synkineze).  
 
Vždy s přihlédnutím k event. poraněním v obličeji soustavná  
      a dlouhodobá fyzioterapie a psychoterapie 
Ochrana oka: lubrikancia, komůrky, dočasná a trvalá laterální 

tarzorafie 



Obecné úkoly fyziatrie při léčbě obrny n. 7. 
 vyplývají z koncepce a náplně oboru 

1. Ovlivnit funkci ochrnutých svalů  s cílem zlepšit 
  příjem potravin, zejména tekutin, zlepšit artikulací,  
  zejména retnic (b, p, m) a samohlásek , zvýšit  
  průchodnost nosních vchodů, zejména při nádechu 
  a podle okolností edukovat  nemocného ve způsobech  
  automasáží. Souběžně povzbuzovat nemocného, 
  dlouhodobost nemoci často vede k jeho rezignaci. 
2. Vycvičit nemocného v ochraně oka, zejména  
  rohovky před osycháním, poučit nemocného o  
  nezbytnosti omezení mluvy a mimiky a nutnosti přidržování  
  ochrnutého ústního koutku při mluvení. 
3. Kooperace fyziatra s neurologem, popřípadě foniatrem, 
  oftalmologem a otologem je nezbytná. 



Speciální úkoly fyziatrie  
V rámci rehabilitace jsou užívány postupy: 

 

• Tepelné 

• Uvolňovací masáže 

• Cvičení pasivní, aktivní a s dopomocí 

• Elektrostimulace 

• Psychoterapie 

 



Tepelné (termické): aplikují se horké zábaly, solux a parafin. 
Nemocný může praktikovat sám doma horké zábaly: provádí se 

pomocí dvou napařených roušek, které se střídavě přikládají na 

postiženou stranu a přilehlou dolní část strany zdravé. Napařená 

rouška se překryje klasickou plénou a igelitem, podobně jako 

zapářkové obklady jinde, jen s tím rozdílem, že napařená rouška 

musí být horká (asi 44º C) a ještě teplá (asi po 15 minutách) se 

vyměňuje znovu za horkou. Roušky se tak asi během hodiny 

vymění čtyřikrát. Zpočátku se provádí taková kůra 3 – 4 x denně, 

s postupem rehabilitace se počet snižuje. 

 

Uvolňovací masáže se provádí po napářkách na celém 

obličeji, jejích cílem je zvláčnění stažených svalů zdravé strany a 

zlepšení prokrvení strany ochrnuté. Provádí se bříšky prstů a pro 

jemnost klouzavé masáže se používá pleťový krém. 
 



Cvičení mimických svalů následuje po 

předchozím a musí být prováděno souměrně na obou 

stranách, zejména ve fázi obnovy funkce. Nejdříve 

jednoduché cviky, při kterých fyzioterapeut cvičí 

nemocnou stranu a nemocný napodobuje souměrně  

cviky na straně zdravé. Postupně s obnovou hybnosti 

se přidávají cvičení s dopomocí  a cviky aktivní. 

Ani pasivní cvičení ani s dopomocí nesmí překročit 

meze fyziologického pohybu. Pohyb, který nemocný 

zvládne nesmí dále procvičovat. Do obnovení funkce 

ochrnuté strany musí nemocný omezit mimiku strany 

zdravé. 

Základní cviky jsou orientovány vždy na skupiny 

svalů, u nichž je přirozený souzvuk pohybů při 

mimice, např. zvedání obočí, mračení čela, mrkání, 

špulení úst, kapří ústa, cenění zubů, nafukování tváří, 

vyslovování samohlásek a retnic aj. 



Nástin rehabilitace centrální obrně n.VII., XII., patra 
Při centrální obrně nejčastěji bývá postižena dolní větev n. VII. Riziko 

možného přecvičení zde není tak významné, jako u periferní obrny, daleko spíše je 

riziko nechtěného souběhu cvičení druhé strany, což nesouměrnost v mimice zvyšuje. 

Je tedy nutné tlumit aktivitu zdravé strany přidržením. 

Cvičí se m. orbicularis oris a na něj se upínající m. buccinator, depressor anguli oris a 

mentalis. Pozornosti uniká často m. platysma. Masáže (táhlými pohyby, vibračním 

pohybem prstů,  ukazováčkem se strany bukální sliznice, špulení, ohrnování rtů, 

stahování koutků,nafukování tváří a přelévání nafouknutí ze stran do stran, stlačení 

nafouknutých tváří dlaněmi bez úniku vzduchu přes rty a do nosohltanu, foukání 

vzduchu trubičkou do vody, frkaní přes rty, úsměv se sevřenými rty, přehrnování rtů 

přes sebe. Procvičovánít artikulace:Rty retnicemi b-p-m (be-bi-bo-ba-bu atd.)a 

samohláskami a-e-i-o-u. 

Ochrnutí hypoglossu lze procvičovat plazením jazyka – vždy dbát na střední 

čáru, kývavými pohyby do stran, plazení do stran, tlačením špičky jazyka proti 

dolním/horním zubům, sunutím špičky jazyka proti patru vzad/vpřed, objížděním 

jazykem v obou směrech ve vestibulum oris, event. po vnitřní straně zubů. Procvičuje 

se hláskami r, l, t,d k (ra-re-ry-ru-ro  atd.) 

Obrna měkkého patra: zde přímá masáž prstem vyvolává obvykle dávení a 

proto se procvičuje hláskami g, k, ch (ga-ge-gi-go-gu atd). 

 



               Komplikace reparace 

 
Synkyneze – nechtěné souhyby: 
Při volním pohybu určité synchronně pracující  

svalové skupiny dochází k nežádoucímu souhyby 

v jiné svalové skupině: např. při činnosti svalu rtů 

dochází k mrkání oka. 

Nechtěné, bezděčné pohyby: 
Jde o vůlí nepotlačitelné záškuby mimické  

svaloviny v jinak klidném obličeji. Většinou  je postižena 

jen určitá skupina, jev je podobný tikům. 

Neúplná reinervace: 
Funkce lícního nervu se obnoví částečně a rehabilitace  

je doplňována postupy funkčně rekonstrukční a  

plastické chirurgie (otolog, neurochirurg, plastik). 
 
K tématu jsou v eORL dále tyto kapitoly:  1.11.1 anatomie n. VII., 2.3.1. , symptomatologie  
obrny n. VII., 2.3.1.1 hemifaciální spasmy a myoklonus, 3.12 vyšetření n. VII.  

 



N.VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Výstupy hlavových nervů VI.-XII. v oblasti pontu
a prodloužené míchy.

pons

prodloužená
mícha

Doplněk  k anatomii 



Následující seriál anatomických 

obrázků  je z eMedicine: 

 

Alpen A. Patel a Neil Tanna: 

FACIAL NERVE ANATOMY 
 

Updated: Mar.18.2009 



Motorická korová projekce 

n.VII. v oblasti  gyrus 

precentralis ve srovnání s 

dalšími motorickými funkcemi. 

Částečné křížení vláken 

jdoucích do jádra n. VII. 

Jádra n. VII. a VI. v pontu 



Obsah pravého meatus acusticus internus: N.VII. je 

uložen výše než n. VIII., za n. VII. je stále samostatně 

jdoucí n. intermedius. 



N.VII. v meatus acusticus internus a jeho prostorové vztahy k 

větvím n. VIII. v různých úrovních od výstupu z kmene až po 

fundus meatus acustici interni 



N.VII. od jader 

až po periferii.  

 
Motorická vlákna 

 

Chuťová vlákna 

 

Parasympatická 

vlákna 



Transtemporální úsek n.VII. v canalis facialis (Fallopii) 
Arteriální zásobení má významnou úlohu při vzniku periferních obrn n.VII. 



Periferní 

větvení 

n.VII. 


