إصــابة
العصب الوجهي

يعتبــر مرض (أبو الوجوه) من األمراض الشــائعة باملنطقة وهو
نتيجة طبيعة املناخ املتغير ،وتعرض األشخاص للتقلبات اجلوية
املفاجئــة واالعتمــاد على أجهــزة التكييف في كل مــكان باملنزل
واملكتب والسيارة وغيرها.

ما العصب السابع؟ وما وظيفته؟

العصــب الســابع هو العصب الذي يغذي الوجه ،ولذلك يســمى
بالعصــب الوجهــي .ويعمــل العصــب الوجهــي علــى توصيــل
النبضات العصبية من املخ إلى جميع عضالت الوجه ومنها:
٭ ٭عضالت العني وهي التي تساعد على حتريك اجلفون لغلق
وفتح العني واملساعدة على إفراز الدموع
٭ ٭عضالت الفم لتساعد على مضغ الطعام.
٭ ٭عضلة اللسان التي تساعد على تذوق الطعام وإفراز اللعاب
أثناء املضغ
٭ ٭عضالت األنف لتساعد على حاسة الشم.
ومبــا أنــه يغذي كافة عضــات الوجه فهو يســاعد على التعبير
بالوجــه باالبتســامة أو العبــوس ،كما يســاعد علــى النفخ وضم
الشفتني.

أسباب إصابة العصب الوجهي

ما زالت أســباب اإلصابــة غير معروفة ،ولكنــه غالباً ما يحدث
بعــد التعــرض لتيــار هواء مفاجئ وبارد كتســليط هــواء املكيف
علــى الوجــه في املنزل أو الســيارة ،أو االســتحمام والنوم بدون
جتفيف الشعر كام ً
ال ،أو فتح زجاج نافذة السيارة ونصف الوجه
معــرض لتيار هوائي مســتمر ملدة طويلــة ،أو اخلروج مبكراً في
الصبــاح مــن أجواء دافئة باملنزل إلى أجواء باردة ،أو الســيدات
عنــد رجوعهــن إلــى منازلهــن وخلعهــن احلجاب وهــن مبلالت
بالعرق أمام فتحة التكييف.

وهنــاك أســباب أخــرى مثــل التهــاب األذن الوســطى املتكــرر
واإلصابة بالفيروســات كفيروس الهربــس ،وقد يصاحب بعض
األمــراض العصبيــة األخــرى أو إصابة العصب أثنــاء العمليات
اجلراحيــة واإلصابــة املباشــرة كالضرب على الوجــه بالكف أو
بوسيلة أخرى .كما أنه قد يصاحب مرض السكري غير املنتظم
أو كسر قاع اجلمجمة أو بعض أورام املخ وجلطات الدماغ.

األعراض المرضية

تبــدأ األعــراض فجأة كأن يقوم الشــخص من النــوم صباحاً أو
يالحظ الشــخص جتمع األكل في أحد جوانب الفم أثناء البلع،
ثم تصل األعراض إلى الصورة الكاملة خالل  48ساعة.

وتختلــف درجــات األعراض من شــخص إلى آخر حســب شــدة
اإلصابة ،وتظهر األعراض في اجلانب املصاب من الوجه فقط
على هيئة:
٭ ٭ألم شديد خلف األذن.
٭ ٭عدم القدرة على حتريك اجلفون ورفع احلاجب وغلق وفتح
العني ،وجفاف العني.
٭ ٭زيادة إفراز الدموع واللعاب.
٭ ٭عــدم القــدرة على مضغ الطعــام وتتجمع بقايــا الطعام في
اجلانب املصاب من الفم.
٭ ٭عدم القدرة على التذوق وانخفاض حاسة الشم.
٭ ٭ميــل الفم واألنــف واعوجاجهما ناحية اجلانب الســليم من
الوجه.
٭ ٭عدم التحكم في تعبيرات الوجه عند الســعادة أو احلزن أو
الغضب.
٭ ٭عدم القدرة على ضم الشفتني أو التصفير.
٭ ٭تقرحــات باجللــد والقرنيــة (فــي حالــة اإلصابــة بفيروس
الهربس).

الوقاية من المرض

لتجنب اإلصابة باملرض يجب جتنب مسبباته:
٭ ٭عدم تعريض الوجه لتيار هواء مباشر بارداً أو دافئاً.

٭ ٭حفــظ الوجــه مــن التيــارات الهوائيــة املفاجئة بلــف الوجه
بالغترة أو احلجاب
٭ ٭عدم النوم والشعر مبتل وخاصة في السيدات.

العــالج

العالج الدوائي :يتم فور اكتشــاف املرض وذلك مبسكنات األلم
ومضــادات االلتهــاب والكورتيزون ومضــادات الفيروس وبعض
الفيتامينــات لتقوية األعصاب .كما يجب حماية العني املفتوحة
فــي اجلهــة املصابة من األتربة باســتخدام قطرات عني مرطبة
ومعقمــة في النهار ومراهم فــي الليل .مع ضرورة ارتداء نظارة
شمسية حلماية العني من الغبار وأشعة الشمس.

العالج الطبيعي :البد من مراجعة طبيب الطب الطبيعي لوضع
البرنامج العالجي والذي يشمل:
٭ ٭العــاج احلراري مع الكمادات الدافئة التي حتســن الدورة
الدموية وتقلل التورم وااللتهاب حول العصب.
٭ ٭ممارسة بعض التمرينات العالجية للمساعدة على حتريك
وتقوية العضالت الضعيفة.
٭ ٭التنبيــه الكهربائــي للعصــب فــي بعــض حــاالت ضعــف
العضالت الشديد.
٭ ٭التوصيــة بعمل بعض املمارســات املنزلية البســيطة ومنها:

مضــغ العلك ،نفخ البالون ،الشــرب بواســطة (الشــاليمو)،
التصفير .وكذلك إجراء بعض التمرينات في البيت مثل:
•رفع احلاجبني حتى تظهر التجاعيد.
•إغالق العني بقوة.
•سحب احلاجبني إلى الداخل (العبوس).
•سحب األنف ألعلى.
•االبتسام بشدة دون فتح الفم.
•سحب الشفتني إلى األمام مع قلب الشفة السفلى.
•سحب الشفتني إلى أعلى مع إظهار األسنان.
مع مراعاة أن تكرر تلك التمارين خمس مرات يومياً على األقل.

بعض الطرق البدائية في العالج

هنــاك بعــض الطــرق البدائيــة مثــل الكــي والــوطء بالقــدم أو
الضــرب علــى اجلهة املصابــة وحرمان املريض من أكل وشــرب
شــيء محــدد ومنعه من االســتحمام ملدة  40يومــاً وكلها أخطاء
ال أســاس لهــا مــن الصحــة وبعضها قد يــؤدي إلــى مضاعفات
خطيرة.
والس ّنة فهي محمودة.
أما الرقية الشرعية املستمدة من الكتاب ُ

تطور الحالة

يبــدأ املريــض في التحســن فــي حالة التطــور الطبيعــي للحالة
خــال أســبوعني من بــدء اإلصابة ويتــم الشــفاء الكامل خالل
 6-3أشهر وال تترك أي أثر في الوجه.
فــي بعــض احلــاالت الشــديدة يكون التحســن بطيء جــداً وفي
هــذه احلالة يجب حتويل املريض لعمل تخطيط كهربي للعصب
الســابع وعضــات الوجــه الســتكمال خطــة العــاج أو حتويــل
املريض للتدخل اجلراحي إن لزم األمر.
وبالرغــم مــن أن املــرض من األمــراض البســيطة إال أن إهمال
العالج ميكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية بأن يترك أثر دائم
بالوجه واعوجاج الفم واألنف وغيرها من اآلثار السلبية.
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