G‹R‹ﬁ
Bell paralizisi fasiyal sinirin idiopatik akut inflamatuar
bir hastal›¤›d›r. Di¤er kranial sinirlerde etkilenme
olmadan yüzün mimik kaslar›nda akut ve tek tarafl›
parezi geliﬂmesi ile karakterizedir. Güçsüzlük 24-48
saatte yerleﬂir, nadiren 7-10 güne kadar ilerleyebilir.
Hastalar›n %80’i 2 ay içinde düzelirken, %20’sinde
güçsüzlük kal›c› olur.1,2,3,4,5 Etiyolojisi tam olarak
bilinmemektedir. Fasiyal sinirde iskemik, enfeksiyöz
veya inflamatuar nedenlerle ödem geliﬂti¤i ve sinirin
fallop kanal›nda s›k›ﬂarak tuzakland›¤› kabul
edilir.6,7,8 Sinirde sadece demiyelinizasyon ve iletim
blo¤u geliﬂir ise prognoz iyi ve düzelme h›zl›d›r.1
Fasiyal sinir motor liflerinin önemli bir k›sm›nda
aksonotimezis oluﬂtu¤unda, aksonal dejenerasyonun ﬂiddetine ba¤l› olarak iyileﬂme gecikir ve
s›kl›kla parsiyeldir. Sinirde nörotimezis geliﬂti¤inde
ise iyileﬂme çok az olur ya da olmayabilir.1,4
Elektrofizyolojik testler sinirdeki hasarlanman›n
patofizyolojisinin belirlenmesinde ve prognozun
tayininde yard›mc›d›r.
Bu çal›ﬂmada ilk kez Bell paralizisi geçiren ve ek
hastal›¤› olmayan 46 hastada fasiyal sinir iletim
çal›ﬂmas›, i¤ne EMG ve göz k›rpma refleksi
incelenmiﬂ ve bu testlerin prognostik önemi
araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tepecik E¤itim ve
Araﬂt›rma
Hastanesi
Nöroloji
Poliklini¤ine
yak›nmas›n›n ilk üç gününde baﬂvuran, daha önce
periferik fasiyal paralizi geçirmemiﬂ, hipertansiyon,
diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezli¤i,
otoimmun hastal›k gibi kronik bir hastal›¤› olmayan,
nörolojik,
kulak-burun-bo¤az
ve
sistemik
muayenesinde periferik fasiyal paralizi d›ﬂ›nda bulgu
saptanmayan,18-60 yaﬂ aras› 46 hasta al›nd›.
Hastalara asiklovir (3 x 800 mg/gün-7 gün) ve
prednizolon (1 mg/kg-7 gün) tedavisi verildi.
Tedaviye uymayan hastalar de¤erlendirmeye
al›nmad›. Hastalar›n klinik evresi ilk baﬂvurusunda ve

1. ay sonunda Hause-Brackmann (HB) s›n›flamas›na
göre belirlendi. Hastal›¤›n 10-12 ile 30-40.
günlerinde Nihon Cohden Neuropack 4 EMG cihaz›
kullan›larak elektrofizyolojik de¤erlendirme (fasiyal
sinir iletim çal›ﬂmas›, i¤ne EMG, göz k›rpma refleksi)
yap›ld›.
Fasiyal sinir iletim çal›ﬂmas›nda konsantrik i¤ne
elektrod orbikülaris oris kas›na yerleﬂtirildi ve fasiyal
sinir ayn› taraftaki stilomastoid foramenden
supramaksimal olarak uyart›larak M-yan›t› kaydedildi. M-yan›t› amplitüdü pikten pike ölçüldü. Myan›t›n›n ilk pikinin baﬂlang›ç noktas› ile uyar›
aras›ndaki zaman fark› ölçülerek latans hesapland›.
‹ﬂlemler sa¤lam tarafta da tekrarland›. Hasta ve
sa¤lam taraf aras›nda amplitüd yüzdesi (hasta taraf
amplitüd / sa¤lam taraf amplitüd x 100 = %)
hesapland› ve hastalar amplitüd yüzdesine göre
%10 ve alt›, %11-39, %40-79, %80 ve üzeri olmak
üzere dört gruba ayr›ld›. Latans 4,5 msn.den uzun
ise veya hasta taraf latans› x sa¤lam taraf latans› + 1
msn. ise anormal olarak kabul edildi. Göz k›rpma
refleksi kayd› için, yüzeyel gümüﬂ disk EEG
elektrodlar› her iki göz d›ﬂ köﬂesinde orbikülaris oküli
kas›na ve referans elektrodlar 5 cm uzakl›kta burun
kökü distaline iki yanl› olarak yerleﬂtirildi.
Submaksimal olarak trigeminal sinirin supraorbital
dal› uyart›larak göz k›rpma refleksi yazd›r›ld›. R1 ve
R2 yan›tlar›n›n latanslar› hesapland›. ‹psilateral
R1<13 msn. ve R2<41 msn. ve kontrolateral R2<44
msn. ise normal olarak de¤erlendirildi. Hastalar göz
k›rpma refleksi yan›tlar›na göre normal, uzam›ﬂ
yan›tl› ve yan›t al›namayanlar olarak grupland›r›ld›.
Fasiyal sinir M-yan›t› latans ve amplitüdü ile göz
k›rpma refleks yan›tlar› hastalar›n ilk ve 1. ay
sonunda HB evresi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹statiksel çal›ﬂmada Kruskall-Wallis, Manny-Whitney,
ki-kare, Paired Samples testleri kullan›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmaya al›nan 46 hastan›n 19’u (%41,3) kad›n,
27’si (%58,7) erkek ve yaﬂ ortalamas› 34,2±SD (18-

60) idi. Kad›n ve erkek hastalar aras›nda yaﬂ ve taraf
fark› saptanmad›.
‹lk muayenede hastalar›n 8’i evre 2’de (%17,4), 17’si
evre 3’te (%37), 12’si evre 4’te (%26,1), 9’u evre
5’te (%19,6) yer ald› (ﬁekil 1). Birinci ay›n sonunda
33 hasta (%71,7) tam düzeldi. 10 hastada (%21,7)
evre 2 düzeyine, 2 hastada (%4,3) ise evre 3
düzeyine kadar iyileﬂme görüldü. Bir hastada ise hiç
düzelme olmad›.
10-12. günde ölçülen M-yan›t› latanslar› evre 2’deki 8
hastan›n 1’inde (%12,5), evre 3’teki 17 hastan›n
4’ünde (%23), evre 4’teki 12 hastan›n 3’ünde (%25),
evre 5’teki 9 hastan›n 3’ünde (%33) uzam›ﬂt› (ﬁekil 1).
Klinik evre yükseldikçe latans uzamas›na e¤ilim
oldu¤u gözlendi ise de, bu e¤ilim istatistiksel olarak
anlaml› bulunmad› (p=0,865). 10-12. günde ölçülen
M-yan›t› latanslar› ile bir ay sonraki muayene evreleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise, latans uzamas› olan hastalarda
iyileﬂmenin daha az oldu¤u görüldü. Bu sonuç
istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0,043) (ﬁekil 2).

Hastalar›n 37’sinde (%80,4) 10-12. günde göz
k›rpma refleksi al›namad›. 10-12. günde kaydedilen
R1 yan›tlar› ile ilk muayene evreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda klinik evresi yüksek olan hastalarda R1
yan›t› kayb›n›n daha s›k oldu¤u görüldü (p=0,014)
(Tablo 1). Evre 4 ve 5’teki hastalar›n hiçbirinde R1
yan›t› al›namad›. 10-12. günde kaydedilen R1
yan›tlar›, bir ay sonraki muayene evreleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise, istatistiksel olarak anlaml› bir
fark saptanmad› (p=0,120).
Tablo 1. 10-12. gün göz k›rpma refleksi R1 ve R2 yan›tlar›n›n ilk
muayene evrelerine göre da¤›l›m›
Evre

R1
var
2
3(%37,5)
3
3(%17,6)
4
0
5
0
Toplam 6(%13)

R1
yok
4(%50)
12(%70,6)
12(%100)
9(%100)
37(%80,4)

R1
uzam›ﬂ
1(%12,5)
2(%11,8)
0
0
3(%6,5)

R2
var
4(%50)
8(%47)
0
0
12(%26,1)

R2
yok
4(%50)
9(%53)
12(%100)
9(%100)
34(%73,9)

10-12. günde kaydedilen R2 yan›tlar› ile ilk muayene
evreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, evreler aras›ndaki fark
istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0,005). Evre
4-5’teki
hastalar›n
hiçbirinde
R2
yan›t›
kay›tlanamad›. 10-12. günde kaydedilen R2 yan›tlar›
ile bir ay sonraki muayene evreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
da evreler aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›
bulundu (p=0,048). Klinik olarak evre 3’te olan
hastalar›n tamam›nda, evre 2’de olanlar›n %90’›nda
R2 yan›t› kaydedilemedi (ﬁekil 3).

ﬁekil 1. ‹lk baﬂvuru ve 1. ay sonundaki klinik evrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ﬁekil 3. 12-12. gün göz k›rpma refleksinin 1. ay HB evresi ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ﬁekil 2. 10-12. gün M yan›t› latans›n›n 1. ay HB evresi ile
karﬂ›laﬂt›rmas›

R2
uzam›ﬂ
0
0
0
0
0

TARTIﬁMA
Bell paralizisinin s›kl›kla 3-4. dekadlarda görülmekle
birlikte her yaﬂta görülebildi¤i, her iki cinsin eﬂit
etkilendi¤i bildirilmektedir. Hastalar›m›z›n yaﬂ
ortalamas› 34, erkek/kad›n oran› 1,3 idi. Hasta
grubumuzda erkeklerin daha fazla olmas›, grubun
küçük ve seçilmiﬂ olmas›na ba¤l› olabilir.1,2
‹lk muayenede, hastalar›m›z›n üçte biri evre 3’te,
yaklaﬂ›k beﬂte biri evre 5’te yer alm›ﬂt›. Birinci ay›n
sonunda hastalar›m›z›n %71,7’si tam, %26’s›
k›smen iyileﬂirken, 1’inde ise hiç iyileﬂme olmad›.
Çal›ﬂmalarda da Bell paralizili hastalar›n %70-80’inin
bir ayda tam düzeldi¤i, bu oran›n üçüncü ayda
%85’e, birinci y›l›n sonunda %95’e ulaﬂt›¤›
belirtilmektedir.3,9,10 Birinci ay›n sonunda yeterli
iyileﬂme olmayan hastalar›m›z›n %60’›n›n daha
sonraki kontrollerinde iyileﬂmenin devam etti¤i
gözlenmiﬂtir. Üçüncü ay›n sonuna kadar hiç iyileﬂme
olmayan ve 10-12. günlerde fasiyal siniri
uyart›lamayan hastam›zda iyileﬂmenin olmayaca¤› ya
da yetersiz olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.1,3,9
Literatürde elektrofizyolojik testlerin en güvenilir
ölçüm zaman›n›n 5. gün ve 1. ay oldu¤u
belirtilmektedir.2,11 Baz› araﬂt›rmac›lar akut dönemde
birkaç gün ara ile tetkikin tekrarlanmas›n› ve klinik
bulgular ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› önermektedir.11
Çal›ﬂmam›zda, elektrofizyolojik testler klinik
ilerlemenin 10. güne kadar uzayabilmesi nedeniyle
10-12. günlerde uygulanm›ﬂt›r.
10-12. günlerde ölçülen M-yan›t› latans› paralizinin
a¤›rl›¤› ile uzama e¤ilimi göstermiﬂ ise de, bu fark
istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmam›ﬂt›r. M-yan›t› latans›
bir ay sonraki muayene evreleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
ise, latans uzamas› olan hastalarda iyileﬂmenin daha
az oldu¤u görülmüﬂtür. Literatürde M-yan›t› latans›
ile prognoz aras›ndaki iliﬂki tart›ﬂmal›d›r. Baz›
çal›ﬂmalarda ölçümün lezyon yeri distalinden
yap›lmas› nedeni ile latans›n genellikle normal
ölçülece¤i, ancak h›zl› ileten liflerin etkilenmesi
durumunda latans uzamas› saptanabilece¤i ve latans
uzamas›n›n lezyonun patofizyolojisine iliﬂkin bilgi

vermemesi nedeni ile prognostik öneminin olmad›¤›
bildirilmiﬂtir.1,11 M-yan›t› latans› normal olan baz›
hastalarda yeterli düzelme olmamas› da bu görüﬂü
destekleyen bir gözlemdir. Baz› çal›ﬂmalarda ise, 14.
günden sonra ölçülen M-yan›t› latans›nda uzama
olmas› ile yavaﬂ iyileﬂme aras›nda iliﬂki oldu¤u
bildirilmiﬂtir.1,5,12,13
‹¤ne elektrodla ölçülen amplitüd de¤erleri
uygulamada yap›lacak küçük oynamalarla çok farkl›
kaydedilebilece¤i için güvenilir olarak kabul
edilmemekle birlikte, çal›ﬂmada bir parametre olarak
incelenmiﬂtir.1 Çal›ﬂmalarda M-yan›t› amplitüd
yüzdesi sa¤lam taraf›n %10 ve alt›nda olan
hastalarda düzelmenin çok yavaﬂ veya yetersiz
olaca¤› bildirilmektedir.1,2,4,11,12,14 Hasta grubumuzda
da benzer ﬂekilde 10-12. günlerde kaydedilen Myan›t› amplitüd yüzdesi düﬂük olan hastalarda
iyileﬂmenin daha az oldu¤u görülmüﬂtür.
Çal›ﬂmam›zda, göz k›rpma refleksi ile prognoz
aras›ndaki iliﬂki de araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 10-12. günlerde
hastalar›m›z›n %80’inde R1 yan›t› kaydedilememiﬂtir. R1 yan›t› kaydedilemeyen hastalar›n klinik
evrelerinin, R1 yan›t› kaydedilebilen hastalara göre
yüksek oldu¤u görülmüﬂtür. 10-12. günlerde R1
yan›t› kaydedilebilen hastalar›n tümünün birinci ay›n
sonunda tam iyileﬂti¤i gözlenmiﬂtir. 10-12. günlerde
R1 yan›t› kaydedilemeyen hastalar›n %72,9’unda 1.
ayda R1-yan›t› kaydedilmiﬂ olup, bu hastalar›n
%30’unda klinik olarak da iyileﬂme oldu¤u
görülmüﬂtür. 10-12. günlerde R2 yan›t› al›namayan
hastalarda da paralizinin daha a¤›r oldu¤u
gözlenmiﬂtir (ﬁekil 3). Bu hastalar›n %86,8’inde 1.
ayda yap›lan incelemede R2 yan›t› normal bulunmuﬂ
olup, bu hastalar›n %30’unda belirgin düzeyde
iyileﬂme oldu¤u görülmüﬂtür. Yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda
da, hasta grubumuzda oldu¤u gibi R1 yan›t› al›nan
hastalarda iyileﬂmenin tam ve erken oldu¤u, R1
yan›t›n›n al›namad›¤› hastalarda ise klinik iyileﬂmeye
paralel olarak yan›t›n da normale döndü¤ü
belirtilmektedir.1,6,10,11,15
Fasiyal sinir M-yan›t› latans›nda uzama ve göz
k›rpma refleksinin kaybolmas› ve erken dönemde

geri dönmemesini kötü prognoz ile iliﬂkili bulmuﬂ
olmam›z, elektrofizyolojik testlerin Bell paralizisinde
prognostik öngörü yönünden yararl› olaca¤›n›
desteklemektedir.
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