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A fejezet célja, hogy bemutassa a perifériás arcidegbénulást, az
ezzel kapcsolatos esetleges kísérő tüneteket, ennek tükrében a
kiváltó kór okokat.
E mellett felhívja a figyelmet a bénulás fokozataira, a kivizsgálás
részleteire és a következményes terápia fontosságára.

 

Bevezetés

Mi a különbség a
centrális és a
perifériás facialis
parézis között?

Az arcidegbénulás lehet centrális vagy szupranukleáris és perifériás vagy
nukleáris típusú. A centrális bénulás esetén az arcon csak a lézióval
ellentétes oldali szájzúg mozgásának elmaradását látjuk. A perifériás
arcideg- bénulás esetén az arcfél egész területére terjedő mimikai
mozgászavar jellemző különböző mértékben, melyet egyéb tünetek is
kísérhetnek. A betegnek az esztétikai probléma talán a legsúlyosabb
panasza, mely az idő előre haladtával pszichés zavarokat is maga után von.
Ezért a betegség mielőbbi diagnózisa és a kezelés megkezdése igen fontos, a
gyógyulási idő nem elhanyagolható körülmény. A kivizsgálás célja a kórok
tisztázása és a bénulás mértékének meghatározása, ebből fakadóan a várható
prognózis meghatározása.

Anatómia
A faciális ideg lefutásának ismerete a kialakuló tünetek és topodiagnózis
szemponjából is fontos. A faciális ideg motoros magja a nyúltvelő-híd
határán található, innen eredő motoros rostok megkerülve a VI. agyideg
motoros magját, a VIII. agyideggel együtt a belső hangvezető csatornában
haladnak a visceroefferens rostokat vivő n. intermediussal együtt, amihez
ízérző rostok is csatlakoznak. Innen az ideg a dobüreg mediális falába
ágyazottan, majd ívben meghajolva a canalis facialisban (Fallopp-csatorna)
futva sorban 3 idegágat ad. Az első a n. petrosus superficialis major, mely a
könnymirigy, valamint a szájpad apróbb nyálmirigyeinek vegetatív rostjait
biztosítja a ganglion pterygopalatinum révén. A második ág a n. stapedius, a
stapedius izom mozgató idege, a harmadik a chorda tympani, amely felelős
a nyelv elülső kétharmadának ízérző funkciójáért, valamint az állkapocs és
nyelv alatti nyálmirigyek paraszimpatikus működéséért.

Az arcideg végül a foramen stylomastoideumon át lép ki a koponyából, a
fültőmirigyet átszelve és azt két lebenyre osztva seprűujjszerűen ágakra
oszlik és az arc mimikai izmaihoz fut, és azokat motorosan beidegzi. Az
arcon 5 fő ágat különböztetünk meg a mimikai izmok ellátásának
megfelelően, melyek nagy variabilitást mutatnak. Ezek fentről lefelé a rami
temporales, rami zygomatici, rami buccales, ramus marginalis mandibulae
és végül a ramus colli ágak.

A mimikai izmokon kívül az arcideg felelős még a digastricus izom hátsó
hasának és a stylohyoideus izomnak a mozgató működéséért és a fülkagyló,
hallójárat és dobhártya egy részének érző beidegzéséért is.



1. ábra: N. faciális lefutása és ágai

Tünetek
A klinikai tünetek attól függően alakulnak ki, hogy az arcideg léziója milyen
mértékű ill. milyen „magassági szinten” történt.

Az első látványos jel az arc mimikai izmainak féloldali működészavara. (A
kétoldali bénulás igen ritka). Ha az arcmozgás teljesen kiesett, akkor a
bénulást komplettnek nevezzük, ha csak részleges, akkor a bénulás
inkomplett. A beteg arcát vizsgálva a homlok ráncolás elmaradását, a szem
zárásának elmaradását (lagophtalmus), az orrszárny és szájzúg
mozgászavarát látjuk. Ezért a beteg étkezése, artikulációja nehezített,
alváskor szem zárásának hiánya miatt szeme kiszárad, következményes
fájdalmas szaruhártya gyulladás alakulhat ki. A nasolabialis redő elsimulása
és az alsó szemhéj petyhüdtsége (ectropium) hosszan tartó bénulás során
észlelhető kifejezetten.

2. ábra: Jobb oldali inkomplett perifériás faciális bénulás

E mellett a szemkönnyezési zavar, szemszárazság, az ún. hyperacusis
élmény (hangok bántóan erős hallása) és ízérzési zavar is jelentkezhetnek,
attól függően, hogy az előző fejezetben részletezett idegágak is érintettek-e.
Ezek vizsgálata egyben topodiagnosztikai jelentőségű is.

Jellemző a fül mögötti fájdalom jelenléte is.

Kivizsgálás
Anamnézis felvétele, mely során az arc mozgászavarának mértékén kívül
külön hangsúlyt fektetünk a kísérő tünetekre és ezek jelenlétének
időtartamára.

Kísérő tünetek lehetnek: szemkönnyezési zavar, kóros hanghallás élmény,



Mi a különbség a
komplett és az
inkomplett
perifériás faciális
parézis között?

ízérzési zavar, fül körüli, ill. mögötti fájdalom, fül-hallójárat területi
hólyagos bőrelváltozások. Ha halláspanasz, fülzúgás, fülfolyás, szédülés,
vegetatív tünetek is jelen vannak, akkor nem csak a faciális ideg
érintettségére kell gondolnunk. Külön figyelmet igényel kórelőzményben a
kullancscsípés, vírusbetegség, trauma, ödémás állapotok (vesebetegség,
graviditás), vaszkuláris betegségek és ezek rizikófaktorainak jelenléte,
diabétesz, huzat-hideg hatás (légkondicionáló) lehetősége.

A további kivizsgálás függ az anamnézisben feltártaktól, de az alábbiak
mindenképpen indokoltak.

Általános fül-orr-gégészeti vizsgálat - elsősorban fülkagyló, hallójárat,
dobhártya áttekintése fülészeti betegség vagy herpes zosterre utaló bőrléziók
kizárására. E mellett a parotis áttapintása és vizsgálata is szükséges daganat
kizárására.

Topodiagnosztika - Schirmer teszt a könnytermelés meghatározására,
tympanometria-stapedius reflex vizsgálat a reflex kiválthatósága és ún.
reflexfáradás irányában és gusztometria az ízérzési zavar igazolására.

3. ábra 4. ábra

3-4. ábra: Stapedius reflex vizsgálat: jobb oldali ipszilaterális stapedius
reflex hiány

Az arc mimikai mozgásának megítélése. Ehhez külön megfigyeljük a
homlokráncolás, szemzárás, orrszárny mozgás, szájcsücsörítés – mosolygás
képességét és az arc „lufifújásszerű” felfújási képességét. Ezen mozgások
mértéke szerint nevezzük komplettnek vagy inkomplettnek a bénulást.

5. ábra: Szájmozgás elmaradása 6. ábra: Szemzárás elmaradása

Szerológiavizsgálat elsősorban Lyme-kór, herpes zoster és herpes simplex
irányában.

Elektrodiagnosztika, mely többféle technikán alapulhat.

NET (nerve excitability test). Ennek során az arc több pontját négyszög



impulzussal ingerelve keressük azt a legkisebb ingeráramot, mely az idegág
beidegzési területének megfelelő mimikai izmok mozgását kiváltja.

7. ábra 8. ábra

9. ábra

7-8-9. ábra: NET mérőműszer és vizsgálat

Elektroneuronográfia. Az idegrost ingervezetési sebességét méri, az ideg
rejtett helyzete miatt nehézkes.

Elektromiográfia. Az izomműködést vizsgálja egy izomcsoportban. Invazív,
egy tűszúrással csak egy izomcsoportot mér.

Egyéb kísérő tünetek függvényében kiegészítő vizsgálatok is szükségesek.

Hallásvizsgálat – vezetéses vagy szenzorineurális hallásromlás elbírálására.

Otoneurológia – szédüléses panasz hátterében perifériás vagy centrális
vesztibuláris lézió igazolására.

Neurológia – egyéb agyideg érintettsége irányában.

Nőgyógyászat – elsősorban graviditás esetén.

Belgyógyászat, részletes labor vizsgálat – diabétesz, vaszkuláris betegség és
rizikófaktorok, hipertónia, vesebetegség, egyéb belszervi kórkép esetén.

Szemészet – következményes konjunktivitisz és egyéb szemészeti eltérések
irányában.

Képalkotó vizsgálatok (CT, MRI), ultrahang vizsgálat – főként tumor gyanú
esetén.

Arcidegbénulás okai



Herpes zoster (Varicella zoster)

A gyermekkori fertőző betegségek közül a bárányhimlőt okozó Varicella
zoster vírus az idegganglionokban látensen perzisztálva, legtöbbször az
immunitás csökkenésekor aktiválódhat. A faciális ideg bénulását okozhatja
és az ideg bőrérző rostjainak megfelelően hólyagos erupciók megjelenését
okozza a fülkagyló egy részén és a hallójárat hátsó falán és a dobhártyán
erős fájdalom kíséretében. A bőrtünetek nem minden esetben jelentkeznek.
Ramsay-Hunt szindróma esetén a vírus a VIII. agyideg ganglionjait is érinti,
ekkor idegi hallásromlás és perifériás vesztibuláris lézió is kialakul (forgó
szédülés heves vegetatív tünetek, hányinger, hányás kíséretében). A
tüneteken kívül a vírus aktiválódását a szerológiai vizsgálat igazolja. A
prognózis kezelés ellenére is sok esetben rossz, maradvány tünetek
nagymértékben előfordulnak.

10. ábra: herpes zoster oticus

Lyme-kór (Borrelia burgdorferi)

A kullancscsípéssel terjedő betegségre először 3-30 napon belül bőrtünetek
(erythema chronicum migrans) megjelenése, majd később 2 hét-6 hónap
múlva az egyéb gyulladásos tünetek, mint artritisz, neuritisz, karditisz, ezek
között is az arcideg bénulásának megfelelő tünetsor megjelenése lehet
jellemző. A betegség szerológiai vizsgálattal igazolható.

Otogén gyulladás szövődménye

Akut vagy krónikus középfülgyulladás szövődményeként a gyulladás
átterjedése a dobüregből a mastoid üreg felé a Fallopp-csatorna csontos
falának dehiscenciája révén a faciális idegre terjedés okozza a bénulást. A
krónikus középfülgyulladások közül is az ún. otitis media cholestematosa
okoz leggyakrabban arcidegbénulással járó szövődményt. Ha a gyulladás a
piramis csont celluláiba terjed (piramis- csúcs gennyedés), akkor alakul ki a
Gradenigo syndroma, mely a n. trigeminus és a n. abducens érintettsége
révén okoz tüneteket. A belső hangvezetőre terjedő gyulladás során is
kialakulhat a n. facialis ideg bénulása.

Fülészeti státusz után kiegészítő vizsgálatokkal a szövődmények
igazolhatóak, melyek sürgős műtéti megoldást indikálnak.

Trauma



Leggyakrabban koponyát ért trauma esetén a pyramis csont hosszanti vagy
haránt törése során alakulhat ki teljes faciális ideg szakadás vagy ideg
vongálódás. Teljes idegszakadás esetében a bénulás jelei szinte azonnal
láthatóak, az utóbbi esetben az ideg körüli perifokális ödéma következtében
jelentkeznek a tünetek néhány nap után.

Az arcon leginkább a felületes arcsérülés okozhat direkt ideg szakadást. Ez
esetben a megfelelő idegághoz tartozó mimikai izomcsoport mozgászavara
alakul ki.

Iatrogén módon leginkább műtéti beavatkozás során fordulhat elő az ideg
sérülése.

Daganat

Az ideg lefutása mentén bárhol jelentkező benignus vagy malignus tumorok
okozhatnak arcidegbénulást. Intrakraniálisan az agytörzs területi daganatok,
egyéb neurológiai tünettel is járnak. Leggyakrabban az acusticus neurinoma
fordul elő a bénulás hátterében, mely jóindulatú daganat. A kisagy-
hídszöglet területén vagy a belső hangvezetőben növekedve lokális nyomást
okozó hatása miatt jelent problémát, helyzetéből adódóan a VII. agyideg
mellett a VIII. agyideg léziójának megfelelő tünetcsoportot is okozhat. A
középfül daganatok igen ritkák. A parotis állományából kiinduló
benignómákra nem jellemző az arcideg bénulása, növekedésük során az
ideget úgymond maguk előtt tolják. A malignómákra azonban az ideg
infiltrációja jellemző és ennek megfelelő mimikai izomcsoport mozgás
kiesése látható. Tumor gyanúja esetén természetesen képalkotó vizsgálatok
és szövettani mintavétel szükséges.

Egyéb okok

Fokozott ödémára hajlamosító állapotok, ide tartozik pl.a graviditás,
vesebetegség. Egyéb belszervi betegségek, mint diabetes mellitus,
vaszkuláris betegségek, hipertóniahajlamosító tényezők lehetnek.

További ritka oka lehet az arcideg bénulásának a herpes simplex, influenza
vagy egyéb ritkább vírusfertőzés. Előfordulhat Melkersson-Rosenthal-
szindróma, esetleg anatómiai variáció jelenléte, amikor a faciális csatorna
szűkebb és ez hajlamosít a visszatérő arcidegbénulásokra. Fejlődési
rendellenesség is előfordulhat, ennek igen ritka példája a nucleus facialis
kétoldali hiánya, mely az arc teljes mimikátlanságát okozza.

Bell bénulás (idiopátiás)

Bell bénulásról beszélünk, ha az egyéb okokat kizártuk, a pontos kiváltó
ágenst nem ismerjük. Ez a leggyakoribb diagnózis. Valamely okból (lehet
pl. hideg hatás, huzat) az ideg körül ödéma alakul ki, e miatt a Fallopp-
csatornában az ideg nem tud „tágulni”, lokális kompresszió hatására
mikrokeringési zavar, hipoxia jön létre, mely további ödémát generál,
circulus vitiosus alakul ki.

A bénulás súlyossága
A bénulás fokozatai súlyosságuk alapján: neurapraxia, axonotmesis,
neurotmesis.



Neurapraxia esetében a beidegzési területnek megfelelően aktív
izommozgás nem látható, de NET során az ideg ingerelhetősége megmarad,
esetleg az ép oldali arcfélhez képest az idegingerlés küszöbe emelkedett (a
különbség nagyobb, mint 3,5 mA).

Axonotmesis esetén ingerküszöb nem mérhető, az idegrostok egy része
degenerálódott. Neurotmesis az összes idegrost degenerációját jelenti,
elektromos impulzussal az ideg nem ingerelhető.

Prognózis

Miért fontos a NET
diagnosztika?

A gyógyulás a bénulás súlyosságától függ. A NET mérés eredménye ebben
segítséget nyújt, de az első két hétben teljes prognózis még nem adható.
Neurapraxia reverzibilis állapot, maradvány tünet nélkül gyógyul kb. 3-4 hét
alatt gyógyszeres kezelés segítségével, de akár spontán is. Axonotmesis és
neurotmesis NET vizsgálattal nem elkülöníthető, előbbi esetben 3-4 hónap
alatt várható gyógyulás esetleg minimális maradvány tünettel, utóbbi
esetben mindenképpen maradvány állapot alakul ki, sok esetben 6 hónap
elteltével látható csak a mimikai mozgás megindulása. Ha az aktív
izommozgás megindulása előtt a stapedius reflex újra megjelenik (korábbi
reflex hiány után), azt jó prognosztikai jelnek tartjuk.

Terápia
A gyógyszeres kezelés gerincét a minél előbbi szteroid és acyclovir terápia
adja. Szteroidot adhatjuk parenterálisan lökésterápia formájában vagy per
os, kálium pótlás és mellékhatás kivédésére gyomorvédelem mellett.
Kontraindikációt képezhet a diabetes mellitus és a hipertónia, de kellő
kontroll és mérlegelés mellett, ha idegdegeneráció jelei fennállnak, adása
mindenképpen indokolt. Ha anamnézisben gyomorfekély jelen van, akkor
ne alkalmazzuk, ez esetben egyéb ödéma csökkentő terápia jön szóba
elsősorban antihisztamin adásával.

Az acyclovir terápia azért szükséges, mert sok esetben klinikailag eleinte
nem manifesztálódó vagy későbbiekben sem bizonyítható a vírusos
etiológia, de ha nem alkalmazzuk, a prognózist negatívan befolyásolja.
Terápiás javaslat még a B vitamin, esetleg keringésjavító terápia, ha
vaszkuláris ok valószínűsíthető. Non-steroid gyulladáscsökkentő
alkalmazása elsősorban a jellemző fül környéki fájdalom csökkentésére
javasolt. A szemkönnyezési zavar miatt műkönny és éjszakára óraüveg
alkalmazása jó hatású.

Lyme-kór esetén hosszan tartó penicillin vagy doxycyclin kezelés indokolt.

Mire kell vigyázni
az elektroterápiás
kezelésnél?

Elektroterápia a bénulás kezdetétől javasolt. Ennek célja az arcizomzat
mozgatása az inaktivitási atrófia elkerülésére. Minél kisebb elektróda
mozgat minél kisebb izomcsoportot, annál fiziológiásabb. Ha a mozgás
megindul, akkor aktív torna felválthatja ezt, annál is inkább, mert a túlzott
elektromos ingerlésnek mellékhatásai alakulhatnak ki, melyek szintén
irreverzibilis állapotot okozhatnak. Ide tartozik a szinkinézis, izom
kontraktúra, tic és blepharospasmus is, ilyenkor az elektromos ingerlést
abba kell hagyni! Aktív torna során gyakran téves javaslat a rágógumi
rágása, mert a masseter izom beidegzéséért nem a faciális ideg felelős.

Ha gyógyszeres kezelés ellenére idegdegeneráció alakul ki, akkor korai
dekompressziós műtét is szóba kerülhet két héten belül. Ha a bénulás során
a regeneráció nem indul meg, akkor lehet késői dekompressziós műtétről
beszélni 3 hónap után. Ilyenkor a canalis facialis csontos falának eltávolítása
történik. Középfülgyulladás szövődménye esetén is az azonnali műtét



indokolt. Ugyancsak műtéti megoldás szükséges a traumás idegszakadás ill.
sok esetben daganatos megbetegedés esetén is szövettan függvényében.

Összefoglalás
A perifériás arcidegbénulás észlelésekor a terápia minél korábbi megkezdése
a gyógyulás szempontjából lényeges. Mivel a betegség torzító, látható
elváltozást okoz, a betegek orvoshoz fordulása általában nem késik.
Lényeges a megfelelő gyógyszeres terápia, e mellett és után is az
alkalmazott elektroterápiás kezelés során időszakosan kontrolláljuk a
beteget (legalább 2-4 hetente). Ez két okból is fontos. Egyrészt a túlzott
elektromos ingerlés a már említett szövődményekhez vezethet, ami miatt az
elektroterápia felfüggesztése is szükségessé válhat. Másrészt sokszor a
kezelés hosszú hónapokig tarthat, ez idő alatt is fontos a beteg lelki
egyensúlyban tartása, főként, ha ideg-degeneráció esete áll fenn és az arc
mozgása akár fél évig sem változik vagy akár vissza sem tér. Ilyenkor
depresszió is jelentkezhet, melyet kezelni kell. E mellett, ha a bénulás
irreverzibilis, sebészeti rekonstrukciós műtét is szükségessé válhat,
elsősorban esztétikai okokból.


