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ÖSSZEFOGLALÓ
Az arcideg anatómiai és funkcionális ismerete a fül-orr-gégé-
szeti gyakorlatban kiemelten fontos.
A körülbelül 7-10 000 rostot számláló, kevert funkciójú ideg 
perifériás károsodásának számos oka ismert. Arcidegbénulást 
okozhatnak infekciók, daganatok, traumatológiai, illetve neu-
rológiai kázusok, de arcidegbénulás jelentkezhet szisztémás 
betegségek, valamint veleszületett rendellenességek követ-
kezményeként is. Leggyakoribb oka a sokáig idiopátiásnak vélt 
Bell-féle bénulás, amelynek etiológiáját illetően egyre elfoga-
dottabb tény a herpes simplex vírus szerepe.
A perifériás arcidegbénulással jelentkező betegek célirányos ki-
vizsgálása és megfelelő terápiája kiemelt fontosságú a prognózis 
szempontjából. Az arcideg funkciójának megítélésére szolgál 
a House–Brackmann-skála, amely meghatározza a további 
vizsgálatok és a terápia menetét.
Közleményünkben a faciális parézis Klinikánkon alkalmazott, a 
nemzetközi ajánlásokon alapuló kivizsgálási és kezelési szem-
pontjait mutatjuk be három demonstratív, jól dokumentált 
eset közreadásával.

KULCSSZAVAK
ARCIDEG, BELL-FÉLE BÉNULÁS, DEKOMPRESSZIÓ, ELEKTROFIZIOLÓGIA, 
KONZERVATÍV KEZELÉS 

The up to date guideline 
of the diagnostics and therapy 
for facial nerve palsy

SUMMARY
In otolaryngology, knowledge of the anatomy and function of the 
facial nerve is of paramount importance.

The facial nerve with approximately 7-10.000 fibres performs 
multiple functions. Peripheral lesion of the nerve can occur due to 
many local conditions like infection, tumour, trauma, neurological 
agents, but can also be the consequence of a systemic disease or 
congenital anomaly. The most frequent cause is Bell’s palsy. Until 
recently this condition was thought to be idiopathic but the role 
of herpes simplex virus has already been justified.

For a good prognosis, proper diagnostic and therapy for patients 
with newly developed facial palsy is essential. The House-Brack-
mann scale is a valuable tool to evaluate the nerve function and 
determines the subsequent examinations and treatment.

In our publication, we summarize the up to date guideline of 
the diagnostics and therapy for facial nerve palsy used at our 
Department. Our diagnostic and treatment methods are in accor-
dance with the international standards. With the demonstration of 
three well documented cases we draw attention to the potentially 
successful treatment strategy.
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Bevezetés

Az arcideg anatómiáját és funkcióját elsőként Sir Charles Bell, skót 
fiziológus írta le a 19. század elején (1). Az ideg körülbelül 
7-10 000 rostot tartalmaz, és számos funkciót lát el. Motoros 
rostjai a mimikai izmokat, paraszimpatikus szekretomotoros 
rostjai a könnymirigyet, illetve az állkapocs alatti és a nyelv alatti 
mirigyeket idegzik be. A szomatoszenzoros afferens rostok re-
ceptorai a külső hallójáratban és a fülkagylón találhatók, míg a 
nyelv elülső kétharmadának ízérzését a chorda tympani révén 
biztosítja (1, 2).

A nervus facialis az agytörzsi eredését követően laterálisan fut, 
majd a kisagy–híd-szöglet felé fordulva csatlakozik hozzá a nervus 
vestibulocochlearis, amellyel együtt belép a belső hallójáratba 
(1 cm), ahol elöl-felül helyezkedik el. Ezt követően az ún. faciális 
csatornában halad, mely 33 mm hosszú és három szakaszból áll: 
az intralabyrinter szakasz, a dobűri szakasz és a mastoidealis 

szakasz. A koponyát a foramen stylomastoideumon keresztül 
hagyja el, és a fültőmirigyben oszlik végágaira (1–3).

Az ideg anatómiai és funkcionális ismerete a gyakorló fül-orr-
gégész számára kiemelten fontos (1. ábra). Fülsebészeti, fej-nyak-
sebészeti és nyálmirigy-sebészeti jelentősége mellett a perifériás 
arcidegbénulás megfelelő kivizsgálása és kezelése is a fül-orr-
gégész feladata.

Közleményünk célja, hogy a modern szakmai szemlélet jegyé-
ben bemutassuk az arcidegbénulással jelentkező páciensek ki-
vizsgálásának Klinikánkon alkalmazott menetét, illetve megfelelő 
támpontot nyújtsunk az alapvető kezelési elveket – mind a kon-
zervatív, mind a műtéti ellátást – illetően.

A perifériás arcidegbénulás etiológiája

Arcidegbénulás hátterében számos ok merülhet fel. Különböző 
infekciók, daganatok szövődménye lehet faciális parézis, de ko-
ponyatraumák, neurológiai betegségek, szisztémás okok, illetve 
veleszületett rendellenességek következtében is kialakulhat (1, 
4) (1. táblázat). A leggyakoribb oka (az esetek 70%-a) a sokáig 
idiopátiásnak vélt Bell-féle bénulás, amelynek etiológiáját illetően 
manapság egyre elfogadottabb tény a herpes simplex vírus 1-es 
típusának (HSV-1) kóroki szerepe (5).
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Bell-féle bénulás

Bell-féle bénulásról a hirtelen kialakuló (három napon belül), 
progresszív (három héten belül komplettálódó), mindhárom mi-
mikai ágat érintő arcideg-érintettséggel járó kórkép esetén beszé-
lünk. Mindezek mellett jelentkezhet fülfájdalom, fülzsibbadás, 
különböző hallásszenzációk, arcbizsergés, illetve az ízérzés zavara 
is (1, 4). Incidenciája évente 100 000 főből 20-30 eset az átlagpo-
pulációban. Leggyakrabban a 15–45 év közötti korosztály érintett, 
nemi predominancia nem jellemző (1). Predisponáló tényezők a 
graviditás harmadik trimesztere, a diabetes mellitus és a kardio-
vaszkuláris betegségek (1, 4). A kétoldali bénulás rendkívül ritka. 
A diagnózis felállítása az egyéb lehetséges etiológiai tényezők ki-
zárásán alapszik. Prognózisát tekintve az esetek jelentős részében 
kezelés nélkül is teljes gyógyulás várható 6 hónapon belül (1, 4).

Az arcidegbénulás kivizsgálásának menete

Az arcidegbénulással jelentkező páciens esetén az elsődleges és 
legfontosabb feladat a centrális és a perifériás parézis elkülönítése. 
Centrális esetben a szemkörüli, homloki izomzat működése meg-
tartott, csak a szájzug „elcsempülése” jellemző. Ez látható stroke 
esetében. Ezzel szemben perifériás bénulás esetén azonos olda-
lon mind a három mimikai ágnak megfelelően látható működés-
beli elmaradás (6) (2. ábra). Kivételt képez a fültőmirigy rosszin-
dulatú térfoglalások bizonyos eseteinél, illetve fej-nyaki műtétek 
során az alsó ágat érintő izolált sérülés, amelynél szintén csak 
szájzug mozgásbéli elmaradás látható.

A parézis súlyosságának megítélésére szolgál a House-Brack-
mann (H-B) skála, amely egy 1-6-ig terjedő pontrendszerben 
értékeli az arcideg motoros funkcióját (7) (2. táblázat). A kivizs-
gálás legfontosabb feladata a kóroki tényező feltárása és a miha-
marabbi adekvát terápia megkezdése. Mindehhez a kórtörténet 
és a fizikális státusz felvétele elengedhetetlen, olyannyira, hogy 
az Amerikai Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Akadémia 
(AAO-HNS) által 2013-ban készített protokoll az akut, egyoldali 
arcidegbénulással jelentkező betegek esetében ezt ajánlotta a 
vizsgáló orvos legfontosabb diagnosztikai eszközének (4).

1. ábra: A nervus facialis lefutása és főbb funkciói. 
Piros: motoros rostok; zöld: ízérző rostok; kék: 
vis cero-efferens rostok. 1. motoros mag; 2. az ideg 
bel ső térde; 3. a nervus abducens magja; 4. belső 
hal lójárat; 5. ganglion geniculi; 6. n. stapedius; 7. 
fora men stylomastoideum; 8. nucleus tractus solitarii; 
9. chorda tympani; 10. nervus lingualis; 11. ízérző 
ros tok; 12. nucleus salivatorius superior; 13. nervus 
pet rosus major; 14. ganglion pterygopalatinum; 15. 
az orrüreg és a szájüreg kis nyálmirigyei; 16. glandula 
lacrimalis; 17. ganglion submandibulare; 18. glandula 
submandibularis; 19. glandula sublingualis; 20. gang-
lion trigeminale

(Prof. Jóri József ábrája Répássy G: Fül-orr-gégegyó-
gyászat, Medicina, Budapest, 2011. című könyvéből, 
a Kiadó engedélyével)

Infekciók Daganatok Trauma

Herpes simplex vírus-1 (Bell-paresis) Cholesteatoma Iatrogén (műtéti)

Varicella zoster vírus 
(Ramsay–Hunt-szindróma)

Vestibularis schwannoma Penetráló sérülések

Otitis media suppurativa acuta Facialis neurinoma Szülési trauma

Otitis media suppurativa chronica Karcinóma Os temporale törése

Otitis media catarrhalis acuta Paraganglioma Neurológiai okok

Malignus otitis externa Hystiocytosis Guillain–Barré-szindróma

Mastoiditis acuta Rhabdomyosarcoma Sclerosis multiplex

Lyme-kór Hemangioblastoma Millard–Gubler-szindróma

HIV Leukémia Szisztémás okok

Tuberkulózis Veleszületett rendellenességek Diabetes mellitus

Mumpsz Möbius-szindróma Hyperthyreosis

Rubeola Melkersson–Rosenthal-szindróma Autoimmun betegségek

Influenza Disztrófiás myotonia Sarcoidosis

Mononucleosis infectiosa

1. táblázat: A perifériás arcidegbénulás leggyakoribb etiológiai tényezői
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A kórtörténet tisztázása során figyelembe kell venni a lehet-
séges etiológiai tényezőket, és a kérdéseket ennek megfelelően 
szükséges megfogalmazni. Hasonlóan a fizikális vizsgálat során 
szem előtt kell tartani az arcideg lefutását és ez alapján keresni a 
patológiás jeleket. A House–Brackmann-érték meghatározásához 
utasításra a beteg különböző módon mozgatja a mimikai izmait 
(szemzárás, homlokráncolás, szájhúzás, csücsörítés, arcának fel-
fújása, valamint a platysma feszítése). A részletes fül-orr-gégészeti 

és neurológiai fizikális vizsgálat szintén elengedhetetlen (közép-
fülgyulladás, ideggyógyászati kórkép kizárása).

Halláspanasz esetén audiológiai vizsgálatokat szükséges indi-
kálni (tisztahang küszöbaudiometria, timpanometria, stapedius 
reflex vizsgálat). Utóbbinak, valamint a könnytermelést felmérő 
ún. Schirmer-tesztnek topodiagnosztikai jelentősége is van, ame-
lyek segítségével a lézió helyét illetően nyerhető információ. Az 
agytörzsi kiváltott válasz (BERA) vizsgálatára a belső hallójárati 
tumorok gyanúja (elsősorban acusticus neurinoma) esetén van 
szükség. Nem szabad megfeledkezni az általános laborvizsgála-
tokról, illetve a szerológiai vizsgálatokról sem, amelyekkel akár 
egy lehetséges fertőzésre, vagy addig fel nem ismert szisztémás 
betegségre derülhet fény. Mindezeket természetesen csak klini-
kai gyanú esetén szükséges elvégezni, rutinszerűen nem szerepel 
az arcidegbénulás kivizsgálási protokolljában (4).

Képalkotó vizsgálatokra úgyszintén csak megalapozott esetben 
van szükség. Ilyenek a koponyatrauma, a gyulladásos folyamatok, 
valamint a központi idegrendszeri patológia gyanúja. Rosszindu-
latú parotis térfoglalások szintén okozhatnak arcidegbénulást. 
Ennek kivizsgálása a fizikális jelek megléte mellett ultrahangos 
vizsgálattal és vékonytű-aspirációs citológiával (FTAB) történik 
(4, 8).

Az arcidegbénulás kompletté (H-B VI) válása esetén a prognó-
zis felmérésére elektrofiziológiai tesztek állnak rendelkezésünkre. 
Az elektroneuronográfia (ENoG) az érintett és az egészséges 
oldal összehasonlításával ad információt a károsodott arc ideg-
ros tok arányáról, míg az elektromiográfia (EMG) az ideg folyto-
nosságáról tájékoztat, és a betegkövetésben van szerepe (1). 
Ezek a vizsgálatok csak teljes (H-B VI-os) fokú bénulás esetén 
indokoltak, részleges bénulás esetén nincs terápiás konzekven-
ciájuk (ld. később). 

Az arcidegbénulás terápiás megfontolásai

Konzervatív terápia
Az arcidegbénulás terápiájának alapvető megfontolása elsősorban 
az etiológiai tényezőn nyugszik, és a kiváltó ok tisztázását köve-
tően a célzott kezelésre szükséges törekedni.

Bell-féle bénulás gyanúja, Ramsay–Hunt-szindróma (varicella 
zoster vírus okozta infekció; azonos oldali fülfájdalom, halláscsök-
kenés, arcidegbénulás; jellemzője a fülkagylón jelentkező erup-
tiok) (3. ábra) vagy traumás eredetű arcidegbénulás esetén kés-
lekedés nélkül ajánlott az orális szteroid terápia megkezdése, 
amelynek prognosztikai hatékonyságát irodalmi adatok támaszt-

2. ábra: Traumás okból kialakult perifériás arcideg-
bénulás miatt kezelt betegünknél jól felismerhetőek 
a komplett bénulás jegyei jobb oldalon. Szájzug moz-
gásának hiánya (A). Csücsörítésnél elégtelen mozgási 
tendencia (B). Szemzárás elmaradása, Bell-jelenség 
(C). Sikertelen homlokráncolás (D)

Grádus Súlyosság Jellemzők

1. fokozat Ép funkció Normál arcidegfunkció.

2. fokozat Enyhe diszfunkció Közelről megfigyelve gyengült funkció észlelhető. Nincs nyugalmi aszimmetria. 
Normál tónus. Szemrés zárható kis erősfeszítéssel. Homlokráncolás mérsékel-
ten gyengébb. Szájzugok enyhe asszimetriája.

3. fokozat Mérsékelt diszfunkció Izomműködés során észrevehető, de nem jelentős aszimmetria. Nem súlyos 
synkinesis, kontraktúra, hemifacialis spazmus. Nyugalomban szimmetrikus 
arcfelek, jó tónus. Szemzárás erőltetéssel. Homlokráncolás mérsékelt.

4. fokozat Mérsékelten súlyos 
diszfunkció

Észlelhető gyengeség, aszimmetrikus mozgás. Nyugalomban normál szimmet-
ria és tónus. Szemrés zárása sikertelen. Homlokráncolás sikertelen. Szájzugok 
között erőlködés ellenére is aszimmetria.

5. fokozat Súlyos diszfunkció Alig érzékelhető mozgás. Nyugalmi aszimmetria. Szemrés zárása sikertelen. 
Homlokráncolás sikertelen. Szájzug mozgása erősen korlátozott.

6. fokozat Teljes bénulás (paralízis) Nincs mozgás.

2. táblázat: Az arcidegfunkció értékelése a House–Brackmann-skála szerint az adott súlyossági fokra jellemző 
eltérések felsorolásával
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ják alá (4, 9–14). Bell-féle bénulás diagnózissal kezelt betegek 
körében végzett két nagybetegszámú randomizált, kontrollált 
vizsgálat a 72 órán belül megkezdett per os szteroid eredmé-
nyességét bizonyította, amely mellett a gyógyulási idő szignifi-
kánsan rövidebbnek bizonyult (11, 13). Ennek magyarázata, hogy 
az arcideg környezetében kialakult gyulladás és ödéma okozta 
kompresszió kortikoszteroiddal hatékonyan csökkenthető. Ezzel 
szemben a 72 órán túl megkezdett terápia hatékonysága kétséges. 
A szteroid indikációja körültekintést igényel. Jowett és munka -
társai közleményükben a Lyme-kór mellett kialakult arcidegbé-
nulás esetén a szteroid negatív hatásáról számoltak be a felépü-
lésre vonatkozóan (15). A kortikoszteroidok dozírozását illetően 
a 10 napig adott, ebből legalább 5 napig nagydózisú (50 mg pred-
nisolon 10 napig, vagy 60 mg prednison 5 napig, majd 5 nap le-
csengő dózis) készítmény adását javasolja az amerikai protokoll 
(4). Klinikai gyakorlatunkban a 64 mg dózisról kezdett, kétnaponta 
feleződózisban adott metil-prednisolon terápiával értünk el po-
zitív eredményeket. A szteroid indikálásakor fokozott figyelemmel 
kell lenni az esetleges társbetegségekre, amelyekre negatív hatása 
lehet a gyógyszernek. Mindemellett a betegnek gyomorvédelem 
céljából antacidum (gyakorlatunkban napi 40 mg pantoprazol) és 
káliumpótlás (napi 600 mg per os) is adandó laborkontroll mellett 
(16). Gyermekek esetében szintén megfontolható glükokortikoid 
adása, azonban a pontos adagolást illetően az irodalmi adatok 
megosztóak (17, 18).

Az antivirális szereket (elsősorban acyclovir) szteroiddal kom-
binációban két kórkép esetén szükséges indikálni. Az egyik eset 
a Bell-féle bénulás, míg a másik a Ramsay–Hunt-szindróma. Előbbi 
esetben a kisebb dózisú (5×200 mg), utóbbi esetben nagydózisú 
(5×800 mg) acyclovir adása javasolt (5, 12). Monoterápiaként az 
antivirális szer adásának nincsen létjogosultsága (4, 9–11, 13). A 
korábban említett két nagy betegszámú tanulmány Bell-féle bé-
nulással kezelt betegek esetében nem talált szignifikáns különb-
séget a kombinált terápia és a szteroid monoterápia között (11, 
13), azonban több metaanalízis eredménye is a kombinatív terá-
pia hatékonyságát emelte ki a monoterápiával szemben (10, 19).

Hangsúlyos szerepe van a szemvédelemnek, hiszen nem meg-
felelően záródó szem, illetve a könnytermelés csökkenésének 
esetén komoly szemészeti szövődmények jelentkezhetnek (ide-
gentest-érzés, sérülésveszély, corneafekély, látásproblémák) (20). 
Mindezek kivédhetőek műkönny napi többszöri alkalmazásával, 
valamint éjszakánként óraüveg használatával, amelyek a szaru-
hártya nedvesen tartását biztosítják. Előrehaladott, nem javuló 
esetben – mikor a szaruhártya-sérülés veszélye jelentős –, jön 
szóba a blepharorraphia, a szemhéjak műtéti összezárása, amely-
nek típusai közül a laterális, permanens blepharorraphiat ajánlja 
a szakirodalom (4, 20).

Javasolható továbbá a naponta tükör előtt végzett arctorna, 
amellyel az izmok atrófiája, szinkinézise előzhető meg, valamint 
a hamarabbi reinnerváció serkenthető (21), míg a B-vitaminok 
(B6, B12) alkalmazásával a perifériás idegek védelme biztosítható. 
Ezek eredményességéről a szakirodalmi adatok megosztóak (22).

A fizioterápia, valamint az elektromos stimuláció (TENS= 
transcutaneous electrical nerve stimulation) alkalmazását illetően 
sincs irodalmi ajánlás, megoszlanak a terápiás eredmények (4, 
23), míg a hazai fül-orr-gégészeti álláspont szerint ezek indikáci-
ója nem javasolt a szinkinézisek, kontraktúrák kialakulásának 
veszélye miatt.

Műtéti terápia
A teljes bénulással (H-B VI) diagnosztizált betegek kb. 10%-ánál 
konzervatív kezelésre nem következik be hosszútávon javulás. 
Ezen betegcsoport kiszűrése alapvető feladat, náluk ugyanis 2-3 
héten belül megkísérelhető az arcideg sebészi dekompressziója, 
annak ellenére, hogy több ajánlás ezt a megoldást ellentmondá-
sosnak ítéli meg (1, 4, 24).

Az arcideg dekompressziójának indikációját az elektrofiziológiai 
tesztek alapján állítjuk fel. Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a 
teszteket csak H-B VI-os arcidegfunkció esetén szükséges indi-
kálni, viszont ez esetben feltétlenül és a parézis kezdetétől szá-
mítva 3 napon túl. Teljes arcidegbénulás esetén nagyobb az in-
komplett felépülés rizikója, a három napon túl, de hét napon belül 
elvégzett tesztek pedig jelentős prognosztikai információval bír-
nak. A 14 napon túl végzett vizsgálatok kevésbé megbízhatóak (1, 
4, 25, 26). Amennyiben az ENoG során a rostok legalább 10%-a 
funkcionál a károsodott oldalon (tehát az amplitúdó redukció nem 
haladja meg a 90%-ot), úgy a prognózis jó, teljes felépülés vár-
ható. Szintén jó prognózisnak tekinthető amennyiben az 
EMG-vizsgálattal kimutatható motoros aktivitás, hiszen ez az axon 
működés jelenlétét bizonyítja. Ezzel szemben rossz prognózist 
jelent, ha az elektroneuronográfián az idegrost-degeneráció mér-
téke meghaladja a 90%-ot, valamint ha az EMG-n nincsen aktív 
motoros működés. Ilyenkor a regeneráció valószínűsége jelen-
tősen csökken, és ez esetben szükséges megfontolni az arcideg 
műtéti dekompresszióját (25, 26) (4. ábra). Az indikációt befolyá-
solja a beteg általános állapota, életkora és elvárásai. Mindemellett 
a feltárás módja függ a páciens hallásától, illetve a lézió helyétől.

Az arcideg sikeres dekompressziójához szem előtt kell tartani 
a meatalis foramen fogalmát. A Fisch által leírt képlet a nervus 
facialis belső hallójárati és intralabyrinter szakasza között talál-
ható. Itt a legszűkebb az ideg csatornája, átmérője mindössze 
0,68 mm (27) (5. ábra). A megfelelő eredmény eléréshez tehát 
ezt a szakaszt szükséges szabaddá tenni. Ehhez a leghatékonyabb 
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3. ábra: A Ramsay-Hunt-szindrómára jellemző hólya-
gok a fülkagylón és a külső hallójárat bemenetben

4. ábra: Az elektrofiziológiai tesztek (ENoG, EMG) 
helye az akut arcidegbénulás kivizsgálási és kezelési 
protokolljában
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módszer a középső skála feltárása, amely a beteg hallása szem-
pontjából is biztonságos (28). Gantz és munkatársai vizsgálatában 
a rossz elektrofiziológiai prognózist mutató betegeknél a középső 
skálán keresztüli dekompresszió szignifikánsan javította a rege-
neráció mértékét a nem operált betegekkel összevetve (29). 
Ezzel szemben a csupán transmastoid feltárás sikerrátája mind-
össze 6%, hiszen önmagában ebből a behatolásból nem érhető 
el a meatalis foramen (30, 31). Ahhoz, hogy a mastoid üreg felőli 
feltárásból dekompresszálható legyen a faciális csatorna legszű-
kebb pontja, labyrintectomia elvégzése szükséges (translabyrin-
ter feltárás) (32). Ez azonban a hallás elvesztésével jár, így ilyen 
feltárás csak siket, nagyothalló (általában sziklacsont traumás, 
tumoros eseteknél) betegeknek ajánlható. Egy 2018-as tanulmány 
szintén Gantz munkacsoportjától hangsúlyozza, hogy a műtétet 
követően akár 12 hónapot is igénybe vehet a regeneráció, és ezt 
fontos hangsúlyozni a beteggel történő konzultáció során is (33).

További sebészi megfontolásként érdemes kiemelni, hogy 
amennyiben a bénulás oka az ideg teljes keresztmetszetét érintő 
lézió, úgy a legjobb terápiás eredmény az azonnali end-to-end 
anastomosissal, illetve a proximális és a disztális csonk közötti 
áthidalásként alkalmazott ideggrafttal érhető el (34–36). Az egyre 
szélesebb körben elterjedt idegmonitor alkalmazásával intraope-
ratíve ellenőrizhető az arcideg folytonossága, így a iatrogén ár-
talom lehetősége minimalizálható (37). 

Eredménytelen terápiás próbálkozásokat követően a sebészi 
tevékenységnek a szemvédelem elősegítésére, az orrlégzés és a 
táplálkozás fenntartására szükséges törekednie. A nyugalmi szim-
metria helyreállítására (esztétikai, pszichés indikáció) pedig sta-
tikus rekonstrukciós lehetőségek állnak rendelkezésre (38). Az 
egyoldali, hirtelen kialakult arcidegbénulás kivizsgálására és ke-
zelésére az AAO-HNS által javasolt algoritmust a 6. ábra mutatja.

 

Esetbemutatás

1. eset
Ramsay–Hunt-szindróma; középső skála felőli feltárás

63 éves nőbetegünket 2014 szeptemberében egyhónapos bal 
oldali fülfájdalom, halláscsökkenés, vertigo mellett akutan kiala-
kult azonos oldali perifériás arcidegbénulás miatt hospitalizáltuk 
Klinikánkon. Fizikális státuszában bal oldali H-B VI-os fa ciális 
paralízis mellett a Ramsay–Hunt-szindrómára jellemző hólya-
gokat találtunk a fülkagylón és a külső hallójárat-bemenetben 

5. ábra: A Fisch által 1977-ben leírt meatalis foramen 
sematikus ábrája, melyen jól látható, hogy a belső 
hallójárat és az arcideg csatornájának intralabyrin-
ter szakasza között a legszűkebb az ideg csatornája. 
Ezt a pontot a hallás megkímélésével csak a középső 
skála felőli behatolásból lehet feltárni
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6. ábra: Az AAO-HNS által javasolt algoritmus az 
egyoldali, hirtelen kialakult arcidegbénulás 
kivizsgálására és kezelésére

7. ábra: Bal oldali Ramsay-Hunt-szindróma miatt 
kezelt betegünk preoperatív (A-B) és posztoperatív 
3. havi (C-D) arcidegfunkciója. A szájzug mozgásának 
elmaradása és a homlok kisimulása (A). A mozgási 
tendencia hiánya csücsörítésnél (B). Szájzug mozgása 
javuló funkciót mutat, a homlokon ránc figyelhető 
meg (C). Csücsörítés során mozgási tendencia észlel-
hető (D)
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(3. ábra). A haladéktalanul megkezdett konzervatív terápián 
(szteroid és nagydózisú antivirális szer) felül 3 nap el teltével 
elektrofiziológiai vizsgálatokat kértünk a komplett arcidegbénu-
lásra való tekintettel. Az elvégzett elektroneu ro nog rá fia 93%-os 
rostléziót mutatott mindhárom mimikai ágnak megfelelően, 
valamint az elektromiográfiás vizsgálaton nem sikerült aktív 
motoros működést regisztrálni. A rossz prognózis miatt középső 
skála felőli dekompresszió mellett döntöttünk, melyre 
2014.10.09-én került sor a pécsi Idegsebészeti Klinikán (op.: 
Prof. Gerlinger – Prof. Dóczi). A műtétet követően a szub jektív 
javulás (7. ábra) mellett a három hónappal később elvégzett 
elektrofiziológiai vizsgálatok is jelentős regenerációt mutattak.

2. eset
Traumás arcidegbénulás; translabyrinter feltárás

49 éves férfi betegünknél 2016 augusztusában bal oldali, több-
szörös koponyabázis-törés (8. ábra) következtében alakult ki 
komplett perifériás arcidegbénulás és hallásvesztés. Elő zetesen 
más intézetben konzervatív idegsebészeti ellátása történt 
liquorrhoea miatt, amely a lumbális drén mellett megszűnt. 
Arcideg elektrofiziológiai vizsgálatok az érintett oldalon teljes 
denervációt igazoltak. Az előzményekre való tekintettel 
2016.09.07-én subtotalis petrosectomiát végeztünk, amely 
során labyrintecomiát követően feltártuk a belső hallójárat kép-
leteit (op.: Prof. Gerlinger). Ezt a megoldást azért választottuk, 
mert az ideg csatornáját érintő, nyilvánvaló törésvonalat nem 
láttunk. A meatus acusticus internus idegei, valamint a nervus 
facialis teljes lefutása intaktnak bizonyult. Feltehetően a trauma 
következtében kialakult perineuralis ödéma okozta az arcideg-
bénulást. A cochlea fraktúrája miatt a tervezett cochlearis 
implantációt nem tudtuk elvégezni (9. ábra). A műtétet követő-
en 6 hónappal arcideg funkciója javulást mutatott (10. ábra). 
A beteg a felajánlott BAHA-implantációt visszautasította.

3. eset
Traumás arcidegbénulás; transmastoid feltárás

58 éves férfi betegünk 2017 decemberében koponyatraumát, 

subarachnoidealis vérzést, jobb oldali sziklacsonttörést köve-
tően kialakult jobb oldali komplett arcidegbénulás miatt került 
Klinikánkra az idegsebészeti ellátását követően (2. ábra). Az 
Ideggyógyászati Klinikán elvégzett elektrofiziológiai vizsgálat 
során a jobb oldalon elektromos választ nem sikerült regiszt-

8. ábra: Bal oldali sziklacsontot érintő törésvonal 
(nyíl) CT-képe

9. ábra: Bal oldali subtotalis petrosectomia során 
készült felvételek. Törésvonal a középfül területén 
(nyíl) (A). A labyrintectomia során megnyitott félkö-
rös ívjáratok (B). A cochleát érintő törésvonal (nyíl) 
(C). A belső hallójárat képletei intaktak (eszköz) (D)

10. ábra: Bal oldali sziklacsonttörés miatt kezelt 
betegünk preoperatív (A-B) és posztoperatív (C-D) 
arcidegfunkciója. A szájzug mozgásának elmaradá-
sa és a szem elégtelen zárása (A). Elsimult homlok 
az érintett oldalon (B). A műtétet követően javuló 
szemzárás (C). A szájzug és a homlok mozgása is 
javuló állapotot mutat (D)
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rálni, az amplitudóredukció 100% volt. A faciális csatorna 
közelében futó törésvonal (11. ábra) miatt 2017.12.21-én az 
arcideget a ganglion geniculitól a foramen stylomastoideum 
szintjéig dekompresszáltuk (op.: Prof. Gerlinger) (12. ábra). 
A műtétet követően 9 hónappal végzett kontroll elektroneuro-
nog ráfia során jelentős javulás volt regisztrálható H-B II-es 
arcidegbénulás mellett (13. ábra).

Azonos oldalon kialakult anacusis miatt egy évvel az arc-
ideg-dekompressziót követően a betegnél sikeres cochlearis 
im plantáció történt (op.: Prof. Gerlinger) (14–15. ábra).

Az esetek tanulságai

Bell-féle parézis és Ramsay–Hunt-szindróma esetén, amennyiben 
komplett a bénulás, illetve kedvezőtlenek az elektrofiziológiai 
eredmények, két héten belül javasolt a középső skála felőli de-
kompresszió. A két héten túl végzett beavatkozás hatástalan (26).

Ezzel szemben traumás esetekben a késői (akár három hónapos) 
dekompresszió is legalább 50%-os sikerrátával kecsegtet (39). 
A transmastoid feltárás a ganglion geniculi és a foramen stylo-
mastoideum közötti szakaszt érintő, de az ideget nem sértő 
törések esetén hatékony megoldást jelent (39).

11. ábra: Jobb oldali sziklacsontot érintő törés. 
Törésvonal a faciális csatorna mentén (nyíl)

12. ábra: A ganglion geniculitól a foramen stylomas-
toideumig feltárt arcideg folytonossága megtartott, a 
perineurinum behasítva

13. ábra: A műtétet követően kilenc hónappal észlelt ja-
vuló arcidegfunkció jobb oldalon. Szájzug mozgása (A). 
Csücsörítés (B). Szemzárás (C). Homlokráncolás (D)

14. ábra: A cochlearis implantáció során feltárt 
mastoidectomiás üreg. A korábban dekompresszált, 
szabadon futó arcideg (A). A cochlearis implantátum 
elektródája az arcideg alatt vezetve a kerek ablakon 
keresztül (B)

A

B
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Következtetések

A perifériás arcidegbénulás kivizsgálása a gondos anamnézis-fel-
vételen és az alapos fizikális státuszfelmérésen alapszik. A további 
célirányos vizsgálatok (audiológia, radiológia) ezek alapján indi-
kálhatóak.

Etiológiai tényezőtől függetlenül a 72 órán belül megkezdett 
szteroid kezelésnek bizonyítottan pozitív prognosztikai jelentő-
sége van. Ezen felül a kóroki tényezőnek megfelelően célzott 
terápia alkalmazható. Nem szabad megfeledkezni a szemvédelem 
jelentőségéről sem a látást érintő szövődmények prevenciója 
céljából.

Komplett arcidegbénulás (H-B VI) esetén a prognózis felmé-
résére elektrofiziológiai tesztek állnak rendelkezésre. Amennyi-
ben az ENoG-n az idegrost-degeneráció mértéke a 90%-ot 
meghaladja, valamint az EMG-n nem regisztrálható aktív motoros 
funkció, úgy a kezdeti tünetektől számított 2-3 héten belül meg-
kísérelhető az arcideg műtéti feltárása, amelyre a legalkalmasabb 
módszer a középső skála feltárás.

A fenti szempontok (6. ábra) figyelembe vételével a perifériás 
arcidegbénulással jelentkező betegek számos felesleges vizsgá-
lattól és kezelési próbálkozástól kímélhetőek meg. A megfelelően 
irányított betegeknél pedig az ijesztő klinikai kép ellenére is jó 
prognózis érhető el.

Irodalom

 1. Gerlinger I. Arcidegbénulás. In: Gerlinger I, editor. Tünetorientált fül-orr-
gégészet: Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2014. p. 63–78.

 2. Sunderland S, Cossar DF. The structure of the facial nerve. The Anatomi-
cal record 1953; 116(2): 147–65.

 3. Szentágothai J, Réthelyi M. Funkcionális anatómia III. 8. ed: Medicina 
Könyvkiadó Rt.; 2006.

 4. Baugh RF, Basura GJ, Ishii LE, Schwartz SR, Drumheller CM, Burkholder 
R, et al. Clinical practice guideline: Bell’s palsy. Otolaryngol Head Neck 
Surg 2013; 149(3 Suppl): S1–27.

 5. Murakami S, Mizobuchi M, Nakashiro Y, Doi T, Hato N, Yanagihara N. Bell 
palsy and herpes simplex virus: identification of viral DNA in endoneurial 
fluid and muscle. Annals of internal medicine 1996; 124(1 Pt 1): 27–30.

 6. Komoly S, Palkovits M. Gyakorlati neurológia és neuroanatómia. 2. ed: 
Medicina Könyvkiadó Zrt.; 2012.

 7. House JW, Brackmann DE. Facial nerve grading system. Otolaryngol 
Head Neck Surg 1985; 93(2): 146–7.

 8. Takashima S, Takayama F, Wang Q, Kurozumi M, Sekiyama Y, Sone S. 
Parotid gland lesions: diagnosis of malignancy with MRI and flow cyto-
metric DNA analysis and cytology in fine-needle aspiration biopsy. Head 
& neck 1999; 21(1): 43–51.

 9. Adour KK, Ruboyianes JM, Von Doersten PG, Byl FM, Trent CS, Quesen-
berry CP, Jr., et al. Bell’s palsy treatment with acyclovir and prednisone 
compared with prednisone alone: a double-blind, randomized, controlled 
trial. The Annals of otology, rhinology, and laryngology 1996; 105(5): 371–8.

 10. de Almeida JR, Al Khabori M, Guyatt GH, Witterick IJ, Lin VY, Nedzelski 
JM, et al. Combined corticosteroid and antiviral treatment for Bell palsy: 
a systematic review and meta-analysis. Jama 2009; 302(9): 985–93.

 11. Engstrom M, Berg T, Stjernquist-Desatnik A, Axelsson S, Pitkaranta A, 

Hultcrantz M, et al. Prednisolone and valaciclovir in Bell’s palsy: a ran-
domised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. The Lancet 
Neurology 2008; 7(11): 993–1000.

 12. Montague SJ, Morton AR. Ramsay Hunt syndrome. CMAJ: Canadian 
Medical Association journal = journal de l’Association medicale cana-
dienne 2017; 189(8): E320.

 13. Sullivan FM, Swan IR, Donnan PT, Morrison JM, Smith BH, McKinstry B, et 
al. Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell’s palsy. The New 
England journal of medicine 2007; 357(16): 1598–607.

 14. Lee PH, Liang CC, Huang SF, Liao HT. The Outcome Analysis of Traumat-
ic Facial Nerve Palsy Treated With Systemic Steroid Therapy. The Journal 
of craniofacial surgery. 2018; 29(7): 1842–7.

 15. Jowett N, Gaudin RA, Banks CA, Hadlock TA. Steroid use in Lyme dis-
ease-associated facial palsy is associated with worse long-term out-
comes. The Laryngoscope 2017; 127(6): 1451–8.

 16. Oray M, Abu Samra K, Ebrahimiadib N, Meese H, Foster CS. Long-term 
side effects of glucocorticoids. Expert opinion on drug safety 2016; 
15(4): 457–65.

 17. Pitaro J, Waissbluth S, Daniel SJ. Do children with Bell’s palsy benefit from 
steroid treatment? A systematic review. International journal of pediatric 
otorhinolaryngology 2012; 76(7): 921–6.

 18. Salman MS, MacGregor DL. Should children with Bell’s palsy be treated 
with corticosteroids? A systematic review. Journal of child neurology 
2001; 16(8): 565–8.

 19. Fu X, Tang L, Wang C, Li M, Wu H, Li J, et al. A Network Meta-Analysis to 
Compare the Efficacy of Steroid and Antiviral Medications for Facial Pa-
ralysis from Bell s Palsy. Pain physician 2018; 21(6): 559–69.

 20. Bhatti MT, Schiffman JS, Pass AF, Tang RA. Neuro-ophthalmologic compli-
cations and manifestations of upper and lower motor neuron facial pare-
sis. Current neurology and neuroscience reports 2010; 10(6): 448–58.

 21. Beurskens CH, Heymans PG. Positive effects of mime therapy on seque-
lae of facial paralysis: stiffness, lip mobility, and social and physical as-
pects of facial disability. Otology & neurotology: official publication of the 
American Otological Society, American Neurotology Society [and] Euro-
pean Academy of Otology and Neurotology 2003; 24(4): 677–81.

 22. Wang L-l, Guan L, Hao P-l, Du J-l, Zhang M-x. Acupuncture and vitamin 
B12 injection for Bell’s palsy: no high-quality evidence exists. Neural Re-
generation Research 2015; 10(5): 808–13.

 23. Frigerio A, Heaton JT, Cavallari P, Knox C, Hohman MH, Hadlock TA. Elec-
trical Stimulation of Eye Blink in Individuals with Acute Facial Palsy: Pro-
gress toward a Bionic Blink. Plastic and reconstructive surgery 2015; 
136(4): 515e–23e.

 24. Friedman RA. The surgical management of Bell’s palsy: a review. The 
American journal of otology 2000; 21(1): 139–44.

 25. Sillman JS, Niparko JK, Lee SS, Kileny PR. Prognostic value of evoked 
and standard electromyography in acute facial paralysis. Otolaryngol 
Head Neck Surg 1992; 107(3): 377–81.

 26. Tojima H, Aoyagi M, Inamura H, Koike Y. Clinical advantages of elec-
troneurography in patients with Bell’s palsy within two weeks after onset. 
Acta oto-laryngologica Supplementum 1994; 511: 147–9.

 27. Fisch U. Surgery for Bell’s palsy. Archives of otolaryngology (Chicago, Ill: 
1960) 1981; 107(1): 1–11.

 28. House WF. Surgical exposure of the internal auditory canal and its con-
tents through the middle, cranial fossa. The Laryngoscope 1961; 71: 
1363–85.

 29. Gantz BJ, Rubinstein JT, Gidley P, Woodworth GG. Surgical management 
of Bell’s palsy. The Laryngoscope 1999; 109(8): 1177–88.

 30. May M, Blumenthal F, Taylor FH. Bell’s palsy: surgery based upon prog-
nostic indicators and results. The Laryngoscope 1981; 91(12): 2092–103.

 31. Yanagihara N. Transmastoid decompression of the facial nerve in tempo-
ral bone fracture. Otolaryngol Head Neck Surg 1982; 90(5): 616–21.

 32. Graham MD. Surgical exposure of the facial nerve indications and tech-
niques. The Journal of laryngology and otology 1975; 89(6): 557–75.

 33. Sun DQ, Andresen NS, Gantz BJ. Surgical Management of Acute Facial 
Palsy. Otolaryngol Clin North Am 2018; 51(6): 1077–92.

 34. Irugu DVK, Singh A, Ch S, Panuganti A, Acharya A, Varma H, et al. Com-
parison between early and delayed facial nerve decompression in trau-
matic facial nerve paralysis – A retrospective study. Codas 2018; 30(1): 
e20170063.

 35. Matsuda K, Kakibuchi M, Sotsuka Y, Kubo T, Shibata M, Hosokawa K. 
End-to-side “loop” graft for total facial nerve reconstruction: Over 10 
years’ experience. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery: 
JPRAS 2015; 68(8): 1054–63.

 36. Mohamed A, Omi E, Honda K, Suzuki S, Ishikawa K. Outcome of different 
facial nerve reconstruction techniques. Brazilian journal of otorhinolaryn-
gology 2016; 82(6): 702–9.

 37. Dillon FX. Electromyographic (EMG) neuromonitoring in otolaryngolo-
gy-head and neck surgery. Anesthesiology clinics 2010; 28(3): 423–42.

 38. Floyd EM, Sukato DC, Perkins SW. Advances in Face-lift Techniques, 
2013–2018: A Systematic Review. JAMA facial plastic surgery 2019.

 39. Quaranta A, Campobasso G, Piazza F, Quaranta N, Salonna I. Facial 
nerve paralysis in temporal bone fractures: outcomes after late decom-
pression surgery. Acta oto-laryngologica 2001; 121(5): 652–5.

15. ábra: A cochlearis implantációt megelőzően ké-
szült audiogramon jobb oldali siketség látható (piros 
görbék, A). A cochlearis implantációt követő 1. beál-
lítás alkalmával regisztrált audiogram (B)


