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PORAŻENIE NERWU 
TWARZOWEGO
Kiedy jesteśmy zaniepokojeni, czy 
coś niedobrego dzieje się z naszą 
twarzą, nagle nie potrafimy zmar-
szczyć czoła, zagwizdać czy zamknąć 
oka, należy niezwłocznie udać się do 
neurologa lub neurochirurga. Może 
okazać się, że mamy do czynienia 
z porażeniem nerwu twarzowego, 
czyli siódmego spośród dwunastu 
par nerwów czaszkowych. 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY?
Ciężko jest określić dokładną przy-
czynę tego schorzenia, aczkolwiek 
potencjalnych istnieje bardzo dużo. 
Większość z nich jest nabytych, ist-
nieją jednak także wrodzone. Do 
głównych należą choroby zakaź-
ne, a wśród nich ospa wietrzna, 
półpasiec, świnka, kiła oraz wirus 
opryszczki. PORAŻENIE NERWU 
TWARZOWEGO MOŻE BYĆ RÓW-
NIEŻ SPOWODOWANE BORELIO-
ZĄ, UDAREM MÓZGU, ZAPALENIEM 
UCHA, CUKRZYCĄ, STWARDNIENIEM 
ROZSIANYM CZY MONONUKLEOZĄ. 
Czasami występuje też przy nad-
czynności tarczycy, ciąży, urazach 
głowy, zatruciu tlenkiem węgla, nad-
używaniu alkoholu i nowotworach 
ośrodkowego układu nerwowego. 
Dochodzi do niego także w trakcie 
rzadko już praktykowanego porodu 
kleszczowego oraz jako powikłanie 
zabiegów operacyjnych (usunięcie 
migdałków, guza nowotworowego). 
W WIELU PRZYPADKACH JEDNAK NIE 
UDAJE SIĘ OKREŚLIĆ KONKRETNEJ 

PRZYCZYNY, SCHORZENIE TO NAZY-
WAMY WTEDY PORAŻENIEM BELLA 
(IDIOPATYCZNE PORAŻENIE NERWU 
TWARZOWEGO).

Anatomicznie porażenie, o którym 
mowa, może być spowodowane 
uszkodzeniem samych włókien ner-
wu twarzowego, defekty widoczne 
są wówczas po tej samej stronie twa-
rzy, po której przebiega nerw. Nazy-
wamy je porażeniem obwodowym. 
Gdy jednak dojdzie do zniszczenia 
w obrębie jądra nerwu twarzowego 
w mózgu, mamy do czynienia z pora-
żeniem ośrodkowym. Defekty widocz-
ne są tym razem po przeciwnej stronie 
twarzy, w jej dolnej połowie. 

OBJAWY PORAŻENIA 
NERWU TWARZOWEGO
Objawy porażenia nerwu twarzo-
wego są zazwyczaj widoczne go-

łym okiem, kiedy to pacjenta dopa-
da nagłe osłabienie i paraliż mięśni, 
a twarz wydaje się być wykrzywio-
na (zwykle tylko jednostronnie).  
CIERPIĄCY NA TĘ PRZYPADŁOŚĆ MAJĄ 
PROBLEMY Z DOMYKANIEM POWIEKI, 
GWIZDANIEM, MARSZCZENIEM CZO-
ŁA, SZCZERZENIEM ZĘBÓW CZY WY-
DYMANIEM POLICZKÓW. KĄCIK ICH 
UST BEZWŁADNIE OPADA, A BRUZDA 
NOSOWO-WARGOWA SPŁYCA SIĘ. 
Występuje także szereg mniej wi-
docznych objawów. Chorzy posiadają 
zaburzenia czucia w obrębie twarzy, 
upośledzone wydzielanie śliny i łez, 
nadwrażliwość na dźwięki. Mogą poja-
wić się ból ucha oraz brak odczuwania 
smaku w części języka.
 
Diagnostyka przy porażeniu nerwu twa-
rzowego nie jest prosta ze względu na 
szeroki wachlarz możliwych przyczyn tego 
schorzenia, jak również podo-

Porażenie nerwu twarzowego nie 
jest taką rzadką przypadłością jak 

mogłoby się nam wydawać. Szacuje 
się, że porażenia Bella doznaje 

10 do 40 na każde 100 000 osób. 
Nawet kilkakrotnie bardziej na jego 

wystąpienie narażone są kobiety 
w ciąży, szczególnie w III trymestrze. 

Źródło: www.poradnikzdrowie.pl
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bieństwo objawów do innych chorób.  
Głównym celem przy stawianiu roz-
poznania jest określenie rodzaju po-
rażenia (obwodowe lub ośrodkowe), 
odrzucenie innych potencjalnych 
schorzeń i określenie stopnia zaawan-
sowania. Wtedy dopiero można pod-
jąć skuteczne leczenie. 

Pierwszym krokiem jest dokładny wy-
wiad, jak również ocena wzrokowa oraz 
badanie neurologiczne. Pozwalają one 
wyodrębnić rodzaj porażenia i określić, 
czy doszło do uszkodzenia innych ner-
wów czaszkowych. U pacjentów po 
urazie głowy, w przypadku podejrzenia 
nowotworu czy złamania przeprowa-
dza się badania obrazowe (tomografia 

komputerowa, rezonans magnetyczny). 
Podczas badania laboratoryjnego może-
my wykluczyć różnego rodzaju infekcje 
bądź stany zapalne, natomiast immuno-
diagnostyka pozwala ocenić, czy z na-
szym schorzeniem ma coś wspólnego 
np. borelioza. W niektórych sytuacjach 
jest możliwość wykonania badania 
określającego stopień uszkodzenia ner-
wu twarzowego, a także zdefiniowanie 
ewentualnego ubytku słuchu czy upo-
śledzenia zmysłu smaku. 

RODZAJE LECZENIA
Po prawidłowo przeprowadzonym roz-
poznaniu należy jak najszybciej przejść 
do leczenia, które różni się w zależno-
ści od przyczyny schorzenia. W przy-

padku braku jednoznacznej diagnozy 
(porażenie Bella) lekami pierwszego 
rzutu są glikokortykosteroidy, duże 
dawki witamin, niekiedy też podaje 
się galantaminę, wzmagającą kur-
czliwość mięśni i ułatwiającą prze-
wodnictwo nerwowe. Dodatkowo 
stosuje się fizykoterapię w postaci 
ciepłych okładów policzka i ucha, 
delikatnego masażu, lamp soluks 
oraz elektroterapii. Zadawalające 
efekty przynoszą także ćwiczenie 
mięśni twarzy pod kontrolą reha-
bilitanta. Należy je wykonywać aż 
do całkowitego cofnięcia się obja-
wów. Niekiedy, w sytuacjach braku 
poprawy, wykonuje się odbarczanie 
nerwu. 
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W DUŻEJ MIERZE DOLEGLIWOŚCI 
MIJAJĄ PO UPŁYWIE OD KILKU DO 
KILKUNASTU TYGODNI, CZASAMI 
NAWET SAMOISTNIE. NIE NALEŻY 
JEDNAK ZWLEKAĆ Z WIZYTĄ U SPE-
CJALISTY, bywa, iż choroba utrzy-
muje się dłużej, a objawy znikają 
tylko częściowo, np. u diabetyków 
lub cierpiących na nadciśnienie 
tętnicze. 

Gdy natomiast mamy jasno okre-
ślony powód porażenia, stosujemy 
leczenie przyczynowe. I tak w przy-
padku, gdy wirus opryszczki spowo-
dował schorzenie, lekarz zaleca leki 
przeciwwirusowe, a przy boreliozie 
przyjmujemy serię antybiotyków. 
Zdarza się także, że nerw twarzowy 
został uszkodzony trwale, np. na sku-
tek urazu czy komplikacji podczas 
operacji chirurgicznej. Wtedy ko-
nieczne będzie leczenie zabiegowe. 
Polega ono na połączeniu uszkodzo-
nego nerwu z tym prawidłowo funk-
cjonującym bądź na przeszczepie 
mięśni. 

Pacjenci z porażeniem nerwu twa-
rzowego powinni zatroszczyć się 
szczególnie o higienę narządu wzro-
ku. Z uwagi na niedomykanie się 
oka, może dojść do jego wysuszenia 
i zakażenia. Zaleca się im stosowanie 
tzw. sztucznych łez, a na noc zakry-
wanie oka specjalnymi plastrami.

ROKOWANIA W PRZYPADKU PORA-
ŻENIA NERWU TWARZOWEGO SĄ 
ZAZWYCZAJ POMYŚLNE. U jednych 
objawy ustępują po kilku dniach, 
u innych w ciągu kilku miesięcy. Na-
tomiast niezbyt często zdarza się, by 
konieczne było leczenie zabiegowe. 
Nie należy zatem panikować ani od-

kładać wizyty, tylko systematycznie 
i wytrwale poddawać się leczeniu, 
ćwiczeniom mięśni twarzy i rehabi-
litacji by wróci do pełnej sprawności. 

Joanna Seremak
Pracownik Apteki

Wykazano związek między 
wystąpieniem porażenia Bella, 

a cukrzycą. Okazuje się, że cierpiące 
na nią osoby są bardziej narażone 

na wystąpienia tego rodzaju 
paraliżu. Wśród cukrzyków częstość 

występowania porażenia Bella 
jest większa, a dodatkowo rośnie 
jeszcze wraz z wiekiem chorego, 
co przypisuje się występowaniu 

angiopatii cukrzycowej czyli 
zmianom w naczyniach 

krwionośnych, będących 
powikłaniem cukrzycy. Porażenie 

Bella może także być jednym 
z pierwszych objawów cukrzycy. 

Źródło: www.thelancet.com
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