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شلل العصب الوجهي
ما هو شلل العصب الوجهي؟

يُعرف شلل العصب الوجهي باإلنكليزية بـ»شلل بل» .يعني
هذا الشلل أن عضالت جهة من وجهك أصبحت مشلولة
مؤقتا (يف أغلب األحيان) إىل درجات متفاوتة.
يحصل هذا ألن األعصاب التي تتزود بها العضالت انقطعت
لسبب أو آلخر .واألعصاب الوجهية توجه العضالت التي
تتحكم بالرمش وإغالق العني واالبتسام وتقطيب الجبني.
وباإلضافة إىل التحكم بعضالت الوجه تتحكم ألياف العصب
الوجهي الفردية العديدة بالغدد الدمعية والعرقية واللعابية
مام يسبب اجتفافاً للجلد والعينني والفم.

شلل العصب الوجهي ليس نوعاً من السكتة الدماغية.
يتم تشخيص اإلصابة بشلل العصب الوجهي استنادا ً إىل
االستعالن الرسيري (الفحص الذي يجريه أطباؤك) وإىل
استبعاد األسباب املحتملة األخرى للشلل الوجهي كالسكتة
الدماغية مثالً .وال يوجد فحص مخربي محدد لتأكيد
تشخيص هذا االعتالل.
ويوجد فحص اسمه «تخطيط كهربية العضل» ميكن أن يؤكد
وجود عطل عصبي وتحديد حدة ومدى املشكلة الناجمة
عن األعصاب .وعادة ال يتطلب هذا الذهاب إىل قسم
الطوارئ يف املستشفى .وميكن أحياناً أن تساعد فحوصات
الدم يف تشخيص مشاكل متزامنة أخرى كالسكري وبعض
أنواع العدوى .وال ت ُجرى فحوصات أخرى كالتصوير املقطعي
(سكان) أو التصوير بالرنني املغنطييس (إم آر آي) إال إذا
ْ
طلب ذلك األطباء الرسيريون.

كيف سأشعر؟

قد يتفاوت ما تشعر به بني الوهن الخفيف إىل الشلل
الكامل .وقد تشمل األعراض النفضان (االرتعاش) أو الضعف
جانبي الوجه.
أو الشلل يف جانب واحد أو بصورة نادرة يف
ّ

وهناك أعراض أخرى قد تشمل ارتخاء الجفن وزاوية من
الفم ،وسيالن اللعاب واجتفاف العني أو الفم وفقدان حاسة
التذ ّوق والتدميع الزائد يف أحد العينني.
ويف معظم األحيان تؤدي هذه األعراض ،التي تبدأ عادة
بصورة فجائية وتصل إىل ذروتها خالل  48ساعة ،إىل تشوه
وجهي كبري.
وقد تشمل بعض األعراض األخرى الشعور بأمل أو انزعاج
حول الفك وخلف األذن ،وطنني يف أذن أو كال اإلذنني ووجع
يف الرأس وفقدان القدرة عىل تذوق الطعام وفرط الحساسية
لألصوات يف الجهة املصابة وإعاقة يف النطق ودوخة وصعوبة
يف األكل والرشب.

ملاذا حصل يل هذا الشلل؟

يحصل شلل العصب الوجهي عندما يصاب العصب الذي
يتحكم بعضالت الوجه بتورم أو التهاب أو انضغاط ،مام
ينجم عنه ضعفاً وجهياً أو شلالً .لكن أسباب هذا العطل غري
معروفة بالضبط.
ويعتقد معظم العلامء أن عدوى فريوسية تسبب هذا
االعتالل .ويعتقدون أن العصب الوجهي يتورم ويصاب
بالتهاب كردة فعل عىل العدوى ،مام يسبب ضغطاً يف
نفق العصب الوجهي مؤدياً إىل اإلقفار (أي احتباس الدم
واألكسجني الذي يصل إىل الخاليا العصبية) .ويف الحاالت
األقل حدة تتعطل نسبة أقل من األعصاب.
وتم الربط ما بني هذا االعتالل واإلنفلونزا أو مرض شبيه
باإلنفلونزا والصداع وعدوى األذن الوسطى املزمنة وارتفاع
ضغط الدم والسكري والغرناوية اللحامنية واألورام وداء اليم
واإلصابات ككرس الجمجمة أو اإلصابة الوجهية.
ويف أغلب األحيان ال نعرف بكل بساطة سبب إصابتك بهذه
الحالة.
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شلل العصب الوجهي
كيف ميكن معالجة هذه الحالة؟

املعالجة خاصة بكل شخص وتتوقف عىل أية مشاكل
صحية قد تكون لديك واألسباب التي تم تحديدها .وتعترب
السترييودات كالـ «بردنيزون» ومسكنات األمل العالجات
الرئيسية.

ومن العوامل العالجية املهمة األخرى وقاية العني ،إذ ميكن
أن يعيق شلل العصب الوجهي قدرة الجفن الطبيعية عىل
الرمش ،مام يجعل العني معرضة للته ّيج واالجتفاف .لذلك
من املهم الحفاظ عىل ترطيب العني ووقايتها من األشياء
الغريبة واإلصابة ،خاص ًة يف الليل .ومن املستحرضات الفعالة
أيضاً قطرات العيون املرطبة كالدموع االصطناعية (التي
ت ُستخدم كل ساعة خالل النهار) أو املواد الهالمية أو مرهم
العينني (الذي يُستخدم يف الليل) ،ولصقات العيون .إذا
شعرت بوجع يف العينني راجع طبيبك عىل الفور.
ميكن أن يستفيد بعض األشخاص من العالج الفيزيايئ
(الطبيعي) لتحفيز األعصاب الوجهية والحفاظ عىل اشتداد
العضالت .وميكن أن يساعد التدليك الوجهي والتامرين
الوجهية يف منع التقفّع الدائم (تقلّص أو تقصري العضالت)
للعضالت املشلولة قبل حصول التعايف .وميكن أن يساعد
استخدام الحرارة السائلة عىل الجهة املصابة من الوجه يف
تخفيف األمل.

االرتجاع البيولوجي والعالج بالفيتامينات (مبا فيها فيتامني
 B12و B6والزنك).

هل ستتحسن حالتي؟

توقعات شفاء املصابني بشلل العصب الوجهي من هذه
الحالة جيدة جدا ً عىل وجه العموم .ويحدد مدى العطل يف
األعصاب مدى الشفاء؛ ويكون التحسن تدريجياً وتختلف
فرتات التعايف من حالة ألخرى .وسواء حصل املصاب أم مل
يحصل عىل عالج ،فإن حالة معظم املصابني بهذه الحالة تبدأ
بالتحسن خالل أسبوعني من بدء األعراض األوىل ومعظمهم
يشفى متاماً ويستعيدون وظائف الوجه الطبيعية خالل  3إىل
 6شهور .لكن بالنسبة للبعض ميكن أن أن تستمر األعراض
ملدة أطول .ويف حاالت قليلة ،ميكن أن ال تزول األعراض
بصورة كاملة أبدا ً .ويف حاالت نادرة ،قد يحصل االضطراب
مجددا ً إما يف الجانب ذاته من الوجه أو يف الجانب اآلخر.

وماذا يحصل بعد ذلك؟

يف الغالب تتم إحالتك إلجراء مراجعة لدى طبيبك العام .وقد
يقرتح عليك طبيبك أيضاً أن تراجع طبيب األمراض العصبية.
خذ أدويتك كام ُوصفت لك وإذا تفاقمت أعراضك أو شعرت
بتو ّعك راجع طبيبك العام عىل الفور.

وتشمل العالجات األخرى التي ميكن أن تفيد بعض األشخاص
وسائل االسرتخاء والوخز باإلبر والتحفيز الكهربايئ ومتارين

التعليامت:

الحصول عىل املساعدة:

يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ
أو اتصل بـ .000

تنصل من املسؤولية القانونية :هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط .يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من
ُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

