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wyzdrowienia dysfunkcja nerwu twarzowego może poważnie 
wpłynąć na jakość życia pacjenta [1].

Najczęstszą postacią choroby jest idiopatyczne porażenie 
nerwu twarzowego, rozpoznawane na podstawie wykluczenia 

WSTĘP
Porażenie nerwu twarzowego jest jedną z przyczyn wizyt 
pacjentów w gabinetach otolaryngologicznych, najczęściej 
w ramach izby przyjęć. Z reguły choroba charakteryzuje się 
pomyślnym rokowaniem, jednak w przypadku niecałkowitego 
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StreSzczenie:    Idiopatyczne porażenie nerwu twarzowego, zwane również porażeniem Bella, może stanowić dla klinicystów duże wyz-
wanie, jeżeli z objawami niedowładu mięśni twarzy zgłasza się pacjentka w ciąży. Częstość występowania porażenia 
Bella u kobiet w ciąży jest prawie trzy razy większa, niż w odpowiadającej wiekowo grupie kobiet nieciężarnych. Prob-
lem stanowi brak wytycznych leczenia samoistnego porażenia nerwu twarzowego w tej grupie chorych. W random-
izowanych badaniach, ale bez udziału ciężarnych pacjentek, potwierdzono większą skuteczność w powrocie funkcji 
nerwu po wcześnie włączonym leczeniu glikokortykosteroidami, w porównaniu z innymi metodami. Dylemat dotyczący 
terapii potęguje fakt, iż rokowanie co do powrotu funkcji nerwu twarzowego u ciężarnych są znamiennie gorsze niż 
w pozostałej populacji, a niedowład mięśni twarzy dotyczy przecież młodej kobiety. W artykule na przykładzie chorej 
konsultowanej w Klinice oraz na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, przedstawione zostały zalecenia 
postępowania w samoistnym porażeniu nerwu twarzowego u kobiet w ciąży. Przedstawiono korzyści, zalecane prepara-
ty, dawki, niezbędne środki ostrożności i potencjalne skutki uboczne stosowania kortykosteroidów, które jako jedyne 
mają potwierdzoną skuteczność w leczeniu porażenia Bella u kobiet będących w ciąży.

Słowa kluczowe:   porażenie Bella, samoistne porażenie nerwu twarzowego, ciąża, połóg, leczenie

abStract:   Idiopathic facial nerve palsy, called also Bell palsy, can be a challenge for clinicians if a pregnant woman reports symp-
toms of facial paresis. The incidence of Bell’s paralysis in pregnant women is almost three times higher than in the non-
pregnant women’s age group. The problem is the lack of guidelines for the treatment of idiopatic facial nerve palsy in this 
group of patients. In randomized studies, but without participation of pregnant women, greater efficacy was found in 
the return of nerve function after early treatment with corticosteroids than with other methods. The dilemma concern-
ing therapy is intensified by the fact that the prognosis regarding the return of facial nerve function in pregnant women 
is significantly worse than in the remaining population and the weakness of facial muscles is yet diagnosed in a young 
woman. In the article we present the example of a patient consulted in our department and the review of current litera-
ture. We introduce recommendations for the treatment of pregnant women with facial nerve palsy. There are discussed 
benefits, advised medicines, doses, necessary precautions and potential side effects of corticosteroids, which are the 
only ones that have proven efficacy in the treatment of Bell’s paralysis in pregnant women.
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Badania laboratoryjne krwi, zarówno morfologia, jak i para-
metry biochemiczne były prawidłowe.

Chorej zlecono Encorton w dawce 60 mg rano, o stałej po-
rze przez 5 dni, następnie stopniowe zmniejszanie dawki 
o 5 mg co drugi dzień do odstawienia leku. Zalecono konsultację 
z prowadzącym lekarzem ginekologiem w celu akceptacji po-
stępowania i monitorowania glikemii, ciśnienia tętniczego 
u chorej oraz wielkości płodu w trakcie terapii sterydami. Cho-
rej zaprezentowano również instruktarz ćwiczeń rehabilitacyj-
nych dla mięśni twarzy i zalecono w miarę możliwości konty-
nuację rehabilitacji.

Chora urodziła zdrowe dziecko o czasie w 38 Hbd siłami na-
tury. Niedowład nerwu twarzowego wycofał się całkowicie po 
4 tygodniach od początku objawów. Chora wykonała badania 
audiologiczne po kolejnych 4 tygodniach od ustąpienia obja-
wów i nie wykazały one żadnych odchyleń od normy.

dySkuSJa

Porażenie Bella u ciężarnych pacjentek
Częstsze występowania porażenia Bella u pacjentek w ciąży 
i połogu po raz pierwszy zauważył już Charles Bells w 1840 
roku [1]. Patologia występuje od 2 do 4 razy częściej u kobiet 
ciężarnych, niż u kobiet nie będących w ciąży [3]. Szacuje się, że 
w skali roku na 100 000 kobiet ciężarnych u 45 wystąpi porażenie 
Bella, w porównaniu do 17,4 przypadków porażeń na 100 000 
u kobiet nieciężarnych w tym samym przedziale wiekowym [1, 4].

Potwierdzono również różnice w zapadalności na porażenie 
Bella w zależności od okresu ciąży. Znakomita większość przy-
padków dotyczy trzeciego trymestru ciąży (71%) i wczesnego 
okresu połogu (21%) [5]. Nie ustalono dotychczas podstaw pa-
tofizjologicznych dla takiego rozkładu zachorowań, ale biorąc 
pod uwagę szereg różnych zmian fizjologicznych zachodzących 
w organizmie kobiet podczas ciąży, najistotniejszymi czynni-
kami mogą być: wzrost całkowitej zawartości wody w organi-
zmie i skłonność do obrzęków, immunosupresja oraz wzrost 
podatności na infekcje wirusowe, w szczególności reaktywację 
zakażeń wirusem opryszczki (HSV), znacznie podwyższone 
stężenia estrogenów i progesteronu we krwi, wzrost krzepli-
wości krwi, a u części kobiet nadciśnienie indukowane ciążą 
lub upośledzoną tolerancję glukozy [1].

Jak wiadomo, ciąża wraz z czasem jej trwania jest stanem coraz 
bardziej nasilonej tolerancji immunologicznej, co jest wynikiem 
podwyższonego stężenia kortyzolu we krwi. Stan tolerancji na 
antygeny płodu, wpływa jednak na obniżenie ogólnej odpor-
ności kobiet, szczególnie w trzecim trymestrze [3, 6]. Może to 

innych etiologii, określane również jako porażenie Bella. Na-
zwa schorzenia pochodzi od nazwiska autora Charlsa Bella, 
który, w 1830 roku, jako pierwszy opisał charakterystyczne 
objawy tej choroby [1].

Zgodnie z definicją, porażenie Bella określane jest jako samo-
istne, bez ustalonej przyczyny, jednostronne porażenie dolnego 
neuronu motorycznego nerwu twarzowego, które może prowa-
dzić do częściowego lub całkowitego paraliżu mięśni twarzy [1].

Porażenie nerwu twarzowego, przeważnie o samoograniczają-
cym się przebiegu, może powodować znaczącą, czasową nie-
dołężność w obrębie jamy ustnej oraz niemożność domknięcia 
powieki oka. Biorąc pod uwagę długi okres zdrowienia, może 
to prowadzić do powstania uszkodzeń rogówki oraz destruk-
cyjnie wpływa na psychikę pacjenta.

Leczenie nakierowane jest na poprawę funkcji nerwu twa-
rzowego i powrót czynności mięśni mimicznych twarzy [2]. 

Osobnym tematem, który stanowi wyzwanie dla klinicystów, ze 
względu na brak jednoznacznych wytycznych w kwestii postepo-
wania terapeutycznego, jest porażenie Bella u pacjentek ciężarnych.

Celem artykułu jest omówienie, na podstawie dostępnych źró-
deł i w oparciu o przypadek kliniczny, metod leczenia zaleca-
nych u ciężarnych i kobiet będących w połogu.

oPiS PrzyPadku

30-letnia pacjentka, dotychczas zdrowa, będąca w 36. tygodniu 
ciąży zgłosiła się do lekarza z powodu objawów narastającej 
asymetrii mięśni twarzy po stronie prawej. Objawy pojawiły 
się dnia poprzedniego i nie towarzyszyły im żadne inne dole-
gliwości, takie jak: zawroty głowy, pogorszenie słuchu, ból lub 
wyciek z ucha. Kobieta nie przebyła też w ostatnim czasie in-
fekcji. Przebieg ciąży był dotychczas prawidłowy poza nietole-
rancją glukozy na czczo. Chora nie stosowała żadnych leków.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono u pacjentki obu-
stronnie prawidłowe błony bębenkowe, a w badaniu stroikami 
(256‒4096 Hz) wynik centralny dla próby Webera oraz obu-
stronnie dodatnią próbę Rinniego. W badaniu palpacyjnym 
nie stwierdzono patologii gruczołów ślinowych, co zostało 
potwierdzone badaniem ultrasonograficznym. Twarz chorej 
w spoczynku była symetryczna, zaś przy wykonywaniu ruchów 
widoczna była asymetria mięśni twarzy po stronie prawej, przy 
czym chora domykała oko. Czynność nerwu twarzowego po 
prawej stronie oceniono w skali House’a Brackmanna na II sto-
pień, a po stronie lewej na I stopień.
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powodować aktywację wisusa opryszczki, który w utajonej for-
mie znajduje się w jądrze kolankowatym lub infekcję de novo. 
Tocząca się w następstwie pierwotnego lub reaktywowanego 
zakażenia reakcja zapalna, może bezpośrednio uszkadzać nerw 
w procesie demielinizacji [3]. 

Inny patomechanizm powstania porażenia u ciężarnych może 
być związany z retencją płynów w organizmie w tym okresie. 
W tej sytuacji zwiększenie objętości przestrzeni pozakomór-
kowych i obrzęk okołonerwowy, mogą stanowić przyczynę 
ucisku nerwu i wpływać na upośledzenie jego funkcji. Kom-
presja nerwu w miejscu, gdzie jest on ograniczony zamkniętą 
przestrzenią, czyli w kanale kostnym, powoduje neuropatię 
[1, 3, 6]. Niektórzy autorzy wskazują zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej i cukrzycę ciężarnych, jako czynnik ryzyka 
samoistnego porażenia nerwu twarzowego, zwłaszcza przy 
obustronnych objawach [7]. 

Nie zaobserwowano natomiast związku z wystąpieniem samo-
istnego porażenia nerwu twarzowego w ciąży a niekorzystnym 
przebiegiem okresu okołoporodowego i stanem płodu [8, 9].

Szacuje się, że określona etiologia porażenia nerwu twarzowe-
go u kobiet w ciąży, jak np.: urazy, zapalenie ucha środkowe-
go, miastenia, zapalenie ślinianki przyusznej czy malformacje 
naczyniowe, jest odpowiedzialna za porażenie u 14 do 21 na 
100 ciężarnych pacjentek, których dotyczy patologia [3, 10].

Objawy i przebieg
Objawy porażenia nerwu twarzowego u kobiet w ciąży są takie 
same, jak w populacji ogólnej [3]. Początkowo mogą wystąpić 
objawy prodromalne, jak nadwrażliwość na dźwięki, ból ucha, 
upośledzanie czucia smaku [1]. 

W dalszym przebiegu typowo obserwuje się: wygładzenie zmarsz-
czek po zajętej stronie, opadająca powiekę, wygładzoną fałdę no-
sowo -wargową, opadnięty kącik ust, niezdolność do zmarszcze-
nia czoła, uniesienia powieki, zaciśnięcia ust, pokazania zębów, 
zagwizdania [3]. W przebiegu choroby można również zaobser-
wować tak zwany objaw Bella, który polega on na uwidocznieniu 
części twardówki podczas zamykania powieki [1].

Zdarzają się także suchość oczu, zmiany czucia smaku na 2/3 
przednich języka oraz nadwrażliwość na hałas.

Typowe objawy ostrego porażenia nerwu twarzowego rozwijają 
się w ciągu 24–48 godzin i mogą ulec progresji do całkowitego 
porażenia w ciągu kilku dni, z reguły do jednego tygodnia [6]. 
Gilman i wsp. sugeruje, że u kobiet w ciąży przebieg z progre-
sją do całkowitego porażenia jest częstszy [10].

Rokowanie
Rokowania powrotu prawidłowej czynności nerwu u ciężar-
nych z porażeniem Bella są gorsze niż w ogólnej populacji. Gil-
lman i wsp. podają, że tylko 52% ciężarnych odzyskało funkcje 
mięśni twarzy w porównaniu z 77–88% nieciężarnych kobiet 
w podobnym wieku [10]. Wynika to w głównej mierze z różnic 
w terapii, ponieważ u kobiet ciężarnych zawsze istnieją obawy 
niekorzystnego działania leków na przebieg ciąży i stąd uni-
kanie lub odraczanie leczenia. Rokowanie dla pacjentek z nie-
całkowitym porażeniem nerwu twarzowego jest bardzo dobre 
– prawie całkowite wyzdrowienie, z minimalnym upośledze-
niem czynności mięśni twarzy [5]. Prognozy są znacznie gorsze 
w przypadku progresji do całkowitego porażenia, wówczas nawet 
u około 50% pacjentek pozostają deficyty funkcjonalne [1, 10].

Leczenie
Strategia leczenia porażenia nerwu twarzowego w ciąży 
uwzględnia przede wszystkim metody zachowawcze, ale opi-
sywane są również zabiegi operacyjne.

Terapia powinna być rozpoczęta od zabezpieczenia narażonej na 
wysychanie i uszkodzenie rogówki. W przypadku niedomykania 
powieki, dla zabezpieczenia rogówki i zmniejszenia uciążliwych 
objawów, takich jak: suchość oka, uczucie piasku pod powiekami, 
uczucie palenia, zaczerwienienie oka, zalecane jest stosowanie 
kilka razy dziennie preparatów nawilżających w kroplach, nie-
zawierających konserwantów, a na noc dodatkowo maści, wraz 
z komorą wilgotną na oko, która może być stosowana również 
w ciągu dnia [1]. Wskazane jest skierowanie na konsultację do 
okulisty, celem oceny przedniego odcinka oka [1].

W przeszłości w terapii porażenia Bella u ciężarnych stosowano 
różne leki, takie jak: diuretyki, przeciwwirusowe, pentoksyfilina 
oraz kortykosteroidy [1, 11]. Aktualne rekomendacje nie zale-
cają rutynowego stosowania innych leków niż kortykosteroidy 
z powodu braku wiedzy dotyczącej stopnia ich bezpieczeństwa 
oraz skuteczności [1]. Najczęściej stosowanymi kortykostero-
idami w ciąży są prednisolon, deksametazon i betametazon [2]. 

W okresie ciąży wybór preparatu powinien uwzględniać po-
tencjalne ryzyko leku dla matki i płodu. Deksametazon i be-
tametazon (ale nie prednisolon i metyloprednizon) znacznie 
łatwiej przenikają przez łożysko i osiągają wyższe stężenia 
u płodu, dlatego powinny być stosowane w leczeniu ze wskazań 
płodowych. Prednison i prednisolon mają natomiast ograni-
czony wpływ na płód, ponieważ w łożysku przekształcane są do 
nieaktywnych form i dlatego zaleca się wybierać te preparaty, 
jeśli konieczne są ze wskazań matczynych [1, 12].

Należy podkreślić, iż ryzyko stosowania kortykosteroidów za-
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Zastosowanie sterydów u kobiety w ciąży powinno być zawsze 
skonsultowane z prowadzącym ginekologiem i wymaga mo-
nitorowania glikemii i ciśnienia tętniczego u matki, masy cia-
ła matki i płodu oraz parametrów dobrostanu płodu. Kobieta 
ciężarna musi mieć ponadto świadomość konieczności zgła-
szania objawów ze strony przewodu pokarmowego, dołącza-
jących się infekcji oraz zaburzeń nastroju i snu. 

Szczególnej weryfikacji i wyważonych decyzji będą wymagały 
ciężarne ze współistniejącymi chorobami, jak źle kontrolowa-
na cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. 

Istnieją kontrowersje dotyczące stosowania leków przeciw-
wirusowych w porażeniu nerwu twarzowego w ciąży. Część 
badań wskazuje, że leki te, stosowane jako terapia wspoma-
gająca wraz z kortykosteroidami, dają lepsze efekty, niż sto-
sowanie wyłącznie kortykosteroidów [6, 7, 22]. Ich celem jest 
prewencja aktywacji latentnej formy wirusa HSV w późnej cią-
ży. W przypadku braku lub nieznacznej poprawy, u pacjentek 
przyjmujących tylko glikokortykosteroidy, po dokładnej oce-
nie indywidualnego ryzyka, można rozważyć włączenie leków 
przeciwwirusowych. Leczenie antywirusowe obejmuje analo-
gi nukleozydowe: walcyklowir i famcyklowir, które maja kate-
gorię B stosowania w ciąży i zażywanie ich wiąże się z niskim 
ryzykiem dla matki i płodu.

Zastosowanie metod fizykoterapii, jak ćwiczenia czy elektro-
stymulacja, jak również metody alternatywne, takie jak aku-
punktura czy terapia tlenem hiperbarycznym nie maja udo-
wodnionej skuteczności w leczeniu samoistnego porażenia 
nerwu twarzowego [22].

Doniesienia na temat leczenia porażenia Bella u pacjentek ciężar-
nych za pomocą dekompresji nerwu twarzowego są niezwykle 
rzadkie. Takie postępowanie stanowi niewielkie, jednak dodat-
kowe ryzyko dla płodu. Postępowanie operacyjne może być roz-
patrywane w przypadku ciężkiego upośledzenia funkcji nerwu 
i braku poprawy po włączeniu glikokortykosterydów, po konsul-
tacji z lekarzem ginekologiem prowadzącym chorą. Należy wów-
czas rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z planowej indukcji 
porodu z następczą dekompresją nerwu twarzowego a zgodą 
chorej na gorsze rokowanie powrotu czynności mięśni twarzy.

wnioSki

Ciężarne kobiety, u których rozpozna się porażenie Bella, 
a nie stwierdza się bezwzględnych przeciwskazań, powinny 
być objęte wczesnym leczeniem kortykosteroidami. Odwle-
kanie decyzji leczenia sterydami z powodu obaw dotyczących 
ryzyka dla płodu i ciężarnej, może skutkować upływem wcze-

leży od wielu czynników. Zalicza się do nich wiek ciąży, współ-
istniejące choroby matki i płodu, typ leku, wielkość dawki 
i długość terapii [1, 13].

Do możliwych powikłań u matki zaliczamy chorobę wrzodową 
żołądka, psychozę, retencję płynów w organizmie, rozwinięcie 
cukrzycy i osteoporozy [1, 14]. Ryzyko dla płodu obejmuje su-
presję nadnerczy, niską masę urodzeniową oraz ryzyko rozwoju 
wad wrodzonych – najczęściej rozszczepu wargi, szczególnie 
podczas stosowania w pierwszym trymestrze ciąży [1, 6, 15].

Glikokortykosteroidy są stosowane u kobiet w ciąży ze wska-
zań matczynych również w leczeniu astmy i w chorobach au-
toimmunologicznych jak: choroba Cohna, toczeń układowy 
i reumatoidalne zapalenie stawów [6]. Ze wskazań płodowych 
podawane są w celu przyspieszenia dojrzenia płuc płodu, przy 
zagrożeniu porodu przedwczesnego. 

Długoletnie obserwacje pacjentek leczonych w ciąży prze-
wlekle glikokortykosteroidami z różnych powodów, nie do-
starczyły pewnych dowodów, czy określonego ryzyka uro-
dzenia dziecka z wadami [1, 16, 17]. Należy podkreślić, 
że najbardziej newralgicznym okresem powstawania wad jest 
pierwszy trymestr ciąży, dlatego opisane zagrożenia rzadko 
dotyczą kobiet z porażeniem Bella, u których choroba poja-
wia się zazwyczaj w 3. trymestrze, a okres przyjmowania gli-
kokortykosteroidów jest stosunkowo krótki. 

Niezależne randomizowane badania Ramsey i wsp. (2000), 
Sullivan i wsp. (2007) oraz Enström i wsp. (2007) potwierdza-
ją, że wczesne (od 48 do 72 godzin) zastosowanie sterydów w 
leczeniu porażenia Bella wiąże się z poprawą wyników całko-
witego wyzdrowienia o 17–20% [18, 19, 20]. Niestety brak jest 
wyników z randomizowanych badań dla ciężarnych kobiet. 
Dostępne wyniki leczenia porażenia Bella w ciąży pochodzą 
z prac retrospektywnych, w których autorzy potwierdzają za-
sadność terapii sterydami również u ciężarnych, zwłaszcza 
w całkowitym porażeniu [6, 10, 11]. Początkowe leczenie cał-
kowitego porażenia nerwu twarzowego powinno uwzględnić 
doustnie stosowany prednizolon w dawce 1 mg/kg masy ciała 
przez 5 dni z następczą redukcją dawki.

Alternatywne schematy dawkowania przewidują:

•	 prednizolon 25 mg, 2 razy dziennie przez 10 dni
•	 prednizolon 60 mg przez 5 dni, a następnie obniżenie 

dawki do 10 mg przez 5 kolejnych dni 

Również w okresie po porodzie terapia sterydami nie wymaga 
odstawiania noworodka od piersi, z uwagi na znikomą część 
dawki przenikającą do mleka i krótki czas terapii [11, 21].
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Optymalne prowadzenie terapii wymaga kooperacji z gineko-
logiem opiekującym się chorą.

snego, newralgicznego okresu dla skuteczności terapii, a przez 
to przyczynić się do gorszego rokowania w tej grupie chorych. 
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