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Santrauka 
Idiopatinis veidinio nervo paralyžius apibrėžiamas kaip 
greitai atsirandantis veidinio nervo paralyžius, dažniau-
siai pasireiškiantis vienpusiu veido raumenų silpnumu. 
Kliniškai stebimas  nukaręs antakis, negalėjimas visiškai 
užmerkti akies, lūpų kampo nusileidimas, veido asime-
triškumas. Etiologija nėra iki galo žinoma, bet studijos 
rodo, jog dažniausia ligos priežastis yra uždegimas, kurį 
sukelia virusinė infekcija. Klinikinėje praktikoje gydymas 
remiasi gliukokortikosteroidų  naudojimu uždegimo ir 
nervo pažeidimo mažinimui. Nepaisant dažniausiai ga-
limos virusinės etiologijos, kombinuotas gydymas gliu-
kokortikosteroidais ir antivirusiniais  vaistais neduoda 
efektyvesnio atsako. Kombinuotas gydymas gali būti 
svarstytinas tuo atveju, jei idiopatinio veidinio nervo 
paralyžiaus eiga yra sunki. Nors ligos prognozė  palanki, 
daliai sergančiųjų veidinio nervo funkcija gali galutinai 
neatsikurti. 

Įvadas 
Idiopatinis veidinio nervo paralyžius, kitaip literatūroje 

vadinamas Bell‘o paralyžius,  apibrėžiamas kaip greitai, per 
72 h atsirandantis veidinio nervo paralyžius, dažniausiai pa-
sireiškiantis vienpusiu veido raumenų silpnumu. Idiopatinis 
veidinio nervo paralyžius yra viena dažniausių kranialinių 
nervų ligų, kurios paplitimas įvairiose populiacijose siekia 
11,5-53,3 atvejų 100 000 gyventojų [1]. Klinikinis ligos 
pasireiškimas pažeistoje nervo pusėje (nukaręs antakis, ne-
galėjimas užmerkti akies, lūpų kampo nusileidimas, veido 
asimetriškumas) gali reikšmingai paveikti pacientų kasdienį 
gyvenimą [2]. Nors ligos prognozė yra gera, tačiau ne visais 
atvejais pavyksta visiškai atkurti  nervo funkciją, nes trūksta 
žinių apie šios ligos etiologiją, patogenezę ir gydymą [3]. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie idiopatinio veidinio nervo paralyžiaus eti-
opatogenezę ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed, UpToDate, Google 
Scholar duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad tyrimas yra tinkamas šiai apžvalgai. Paieškoje naudoti 
raktažodžiai: idiopatinis veidinio nervo paralyžius, Bell‘o 
paralyžius, etiologija, patogenezė, gydymas (angl. idiopat-
hic facial nerve palsy, Bell‘s palsy, etiology, pathogenesis, 
treatment).

Tyrimo rezultatai 
Etiopatogenzė. Žinoma nemažai priežasčių, kurios gali 

sukelti idiopatinį veidinio nervo paralyžių. Vien anatominė 
veidinio nervo eiga yra palanki pažeidimui atsirasti. Smilkin-
kaulyje veidinis nervas eina veidiniu kanalu, kurio diametras 
ties labirintiniu segmentu yra siauriausias (maždaug 0,68 
mm) [2]. Šioje vietoje bet kokios kilmės nervo patinimas gali 
lengvai sąlygoti nervo kompresiją ir sukelti tipišką veidinio 
nervo pažeidimo simptomatiką. Viena pagrindinių priežasčių, 
kuri gali sukelti veidinio nervo pažeidimą, yra virusinė infek-
cija (dažniausi sukėlėjai 1 tipo Herpes simplex ir Varicella 
zoster virusai) [1,2]. Virusinės infekcijos metu be uždegimo 
ir nervo patinimo, papildomai aptinkama ir viruso sukelta 
nervo demielinizacija, kuri dar labiau pažeidžia nervo funk-
ciją [2]. Virusinė etiologija grindžiama viruso DNR radimu 
pacientų endoneuriniame skystyje, kuriems kliniškai stebima 
Bell‘o paralyžiui būdinga simptomatika [1]. Kita priežastis, 
kuri gali sukelti nervo pažeidimą, yra išemija. Nervo išemiją 
gali sukelti kelios priežastys: uždegimas, kai paburkęs nervas 
užspaudžia vasa nervosum ir apsunkina nervo aprūpinimą 
krauju; cukrinis diabetas, kai dėl mikroangiopatijos sutrinka 
normali vasa  nervosum mikrocirkuliacinė veikla; nėštumas, 
kai dėl hiperkoaguliacinės būklės gali užsitrombuoti vasa 
nervosum kraujagyslės [2]. Kaip jau minėta anksčiau, Bell‘o 
paralyžius aptinkamas ir nėštumo metu. Skysčių kaupimasis 
organizme ir edema, hiperkoaguliacinė būsena, nėščiųjų 
hipertenzija ir preklampsija – priežastys, kurios, manoma, 
nėštumo metu gali sukelti veidinio nervo paralyžių [4]. 
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Nėštumas, lyginant su bendrapopuliacine grupe, nedidina 
rizikos susirgti idiopatiniu veidinio nervo paralyžiumi [5]. 
Literatūroje ir atliktuose tyrimuose minima, jog atšiaurios 
oro sąlygos taip pat gali sukelti Bell‘o paralyžių: vėjuota 
aplinka ir žema oro temperatūra skatina poodinio sluoks-
nio adipocitus išskirti įvairius adipokinus, kurie gali veikti 
imuninę sistemą prouždegimiškai ir sukelti veidinio nervo 
uždegimą [1].  

Gydymas. Šiuo metu rekomenduojamas idiopatinio 
veidinio nervo paralyžiaus gydymas yra medikamentinis. 
Gydymo pagrindą sudaro gliukokortikosteroidų (GKS) 
terapija – geriamieji GKS turi būti skiriami per pirmąsias 
72 h nuo simptomų pradžios, rekomenduojamas atstovas 
prednizolonas [3,4,6]. Steroidinių vaistų nuo uždegimo nau-
dojimas pagrįstas tuo, jog atliktos studijos rodo, kad taikant 
gydymą GKS, mažėja nervo uždegimas ir uždegimo sukeltas 
pažeidimas, 37 proc. sumažėja nevisiškos veidinio nervo 
funkcijos atkūrimo tikimybė, visiškai pasveiksta 85 proc. 
pacientų (spontaniškai pasveiksta 70 proc.) [3]. Įtariant vi-
rusinę Bell‘o paralyžiaus etiologiją, gydymą GKS galima 
papildyti ir antivirusiniu gydymu, šiuo metu paskelbtos stu-
dijos vienareikšmiškai nerodo, jog kombinuotas gydymas yra 
pranašesnis, nei monoterapija GKS [3,4,6]. Monoterapija 
antivirusiniais vaistais vietoje GKS nėra efektyvus gydymo 
metodas idiopatiniam veidinio nervo paralyžiui gydyti [3]. 
Antivirusinį gydymą acikloviru arba valvacikloviru skiriant 
kartu su GKS, galima svarstyti esant stipriam veidinio nervo 
paralyžiui, kai pagal House-Brackmann skalę pažeidimas 
atitinka 4 ir aukštesnę klasę [3, 4]. Gydant Bell‘o paralyžių, 
svarbu papildomai įvertinti akies funkciją: jei akies vokas ne-
visiškai užsimerkia, akis gali išsausėti, o tai laikui bėgant gali 
sukelti ragenos pažeidimą ir kitas akių ligas. Kai akies vokai 
nevisiškai užsimerkia, dienos metu rekomenduojama naudoti 
dirbtines ašaras, o nakčiai suklijuoti akies vokus pleistru 
[3]. 15 proc. gydomų pacientų veidinio nervo funkcija ga-
lutinai neatkuriama: lieka veido asimetrija, neužsiveriantis 
akies vokų plyšys, vargina sinkinezijos [3]. Tokiu atveju gali 
būti taikomos botulino injekcijos (sinkinezijoms mažinti), 
rekonstrukcinė chirurgija veido asimetrijai koreguoti [4].

Išvados
1. Tiksli idiopatinio veidinio nervo paralyžiaus prie-

žastis nėra visiškai išaiškinta, tačiau literatūroje daugiausia 
duomenų apie virusinę uždegiminę ligos etiologiją. Svarbu 
atkreipti dėmesį, jog ligos priežasčių gali ir būti daugiau.

2. Šiuo metu geriausi idiopatinio veidinio nervo paraly-
žiaus gydymo rezultatai  gaunami taikant priešuždegiminį 
gydymą gliukokortikosteroidais. Kombinuoto gydymo gliu-
kokortikosteroidais ir antivirusiniais vaistais efektyvumas 
neįrodytas.

3. Svarbu ir toliau tirti idiopatinio veidinio nervo para-
lyžiaus etiopatogenzę, kuri ateityje padėtų paaiškinti, kodėl 
ne visada, taikant gydymą, galimas visiškas veidinio nervo 
funkcijos atsikūrimas. 
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Summary 
Idiopathic facial nerve palsy is defined as facial nerve palsy 

that usually manifests as unilateral face muscle weakness. Most 
common clinical syptoms involve eyebrow sagging, inability to 
close the eye, drooping of the mouth to the affected side, facial 
asimetry. Etiology is unknown, although studies suggest  inflam-
mation caused by a viral infection to be the most common cause. 
In line with these findings, treatment with glucocorticoids is first-
line therapy; combination treatment with glucocorticoids and an-
tiviral agents has not been shown to be superior to glucocorticoid 
therapy alone. Combined treatment may be considered in severe 
cases of facial nerve palsy. Prognosis is generally good, however 
some patients do not recover their facial nerve function fully. For 
that reason, further research is required in the future in order to 
fully understand the etiopathogenesis and improve the treatment 
modalities available for facial nerve palsy. 
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