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Kortikosteroider alene eller kombinasjonsbehandling med 
kortikosteroider og antivirale medikamenter til pasienter med 
Bells parese? 
 
Av Pia Øvregård 
 
 
 
Introduksjon 
 
 
Bell’s parese er en akutt, unilateral svakhet eller lammelse av ansiktsmuskulaturen av ukjent 
årsak, hvor den perifere delen av facialisnerven er rammet 1. Sykdommen er oppkalt etter den 
skotske anatom, nevrolog og kirurg Charles Bell (1774–1848), som i løpet av sin 
yrkeskarriere sto bak store oppdagelser innen nevrologi. Han gjorde flere funn rundt 
hjernenerver, spesielt de som involverer øynene. I tillegg får han æren av å ha differensiert 
mellom sentral og perifer facialisparese. I 1821 viste Charles Bell at lesjoner på den perifere 
delen av facialisnerven medfører facialisparese 2.  
 
Insidensen av Bell´s parese anslås til 23-32 individer per 100 000 3,4,5. Man kan rammes i alle 
aldre, men det mest vanlige er mellom 15 og 45 år. Forekomsten er likt fordelt mellom 
kjønnene  og begge sider av ansiktet er like hyppig affisert. I en stor studie med 2500 
pasienter med perifer ansiktsparese fant man at 70% av de som ble rammet av Bells parese 
tilhelte spontant i løpet av 12 måneder. De resterende 30% hadde vedvarende lammelse, 
muskelkontrakturer og/eller dyskinesier 5. Patogenesen tilskrives en hevelse i facialisnerven 
der den går gjennom fallopian kanalen i temporalbenet.  
 
Facialisnerven er den syvende av hjernenervene. Dens motoriske fibre innerverer ansiktets 
muskler:  den posteriore del av digastricus og stylohyid- og stapediusmusklene. Sensoriske 
fibre registrerer smaksans for den fremre 2/3 av tungen og berøring av huden rundt eksterne 
del av øret. Facialisnerven har også sekretomotoriske fibre for submandibulære, nasale, gane, 
lacrimale og pharyngeale glandler. Nerven går fra hjernestammen og ut av kraniet gjennom 
den interne akustiske kanal (IAC) og videre gjennom den benete fallopiske kanal i 
temporalbenet. Denne kanalen er delt i tre segmenter: det labyrintine, det tympaniske og det 
mastoide segment (Figur 1). Det labyrintine segment inneholder det genikulate ganglion. I det 
mastoide segmentet gir nerven fra seg tre grener: nerven til stapediusmuskelen, nerven til den 
aurikulære gren av vagusnerven og chorda tympani-nerven.  Der facialisnerven går ut av det 
stylomastoide foramen danner den posteriore aurikulære nerven første gren. Facialisnerven 
går ut igjennom skallebasis i det stylomastoide foramen. Ute av temporalbenet deler nerven 
seg etter hvert i fem grener: ramus temporalis, ramus zygomaticus, ramus buccalis, ramus 
mandibularis og ramus colli.  
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Figur 1.  

 
 
 
Alle pasienter med Bell’s parese har redusert bevegelse eller lammelse av ansiktsmusklene på 
den ene siden av ansiktet. Ansiktslammelsen gir skjevhet og asymmetri i ansiktet, hvilket 
både er psykososialt og funksjonelt plagsomt for pasientene.  Lammelsen av musklene rundt 
øyet fører til at pasienten kan få problemer med å lukke øyet (lagoftalmus), som kan resultere 
i tørrhet og skader på hornhinnen. Lammelse av nedre del av ansiktet gir problemer med å 
bevege munnen, noe som medfører vanskeligheter ved å spise og prate, og derved problemer 
med å uttrykke seg verbalt. Ved påvirkning av facialisnervens sensoriske grener opplever 
pasientene endrede smaksfornemmelser på fremre 2/3 av tungen, samt smerte i kjeve og rundt 
øret. Smerten kan komme før muskellammelsen og hos enkelte vare i opp mot to måneder 6. 
Ved påvirkning av nervegrenen til stapediusmuskelen kan man oppleve hørselsforstyrrelser. 
De fleste som får Bells parese opplever spontan bedring innen en til to måneder, men ca 30% 
bruker lenger tid på bedringen, eller ender opp med sekveler, i form av bestående  parese, 
kontraktur og/eller synkinesier 5. Uten behandling får 15-20% medbevegelser eller 
synkinesier i ansiktsmuskelen. Synkinesier kan for eksempel føre til at når man lukker øyet 
løfter munnviken på samme ansiktshalvdel seg samtidig. Mekanismen er ikke helt klarlagt, 
men sannsynligvis oppstår en ny sammenvoksning av nerveender fra de forskjellige 
nervegrenene under tilhelingen.  
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Bell’s parese er en eksklusjonsdiagnose. Hos ca 70 % av pasientene som rammes av perifer 
facialisparese er årsaken ukjent og kalles da Bell’s parese. Hos de resterende ca 30% er de 
vanligste årsakene borreliose, diabetes mellitus, tumor, graviditet, traume, otitis media og 
Ramsay-hunt sykdom (Herpes zoster oticus) (Tabell 1). Før man kan stille diagnosen Bells 
parese bør disse kjente årsakene til perifer facialisparese utelukkes.  

Tabell 1. Årsaker til perifer facialisparese (modifisert fra  May and Schaitkin 20007) 

Medfødt 
Kongenital 
Fødselsskade 

Trauma 
Skallebasisfraktur 
Ansiktsskade 

Neurologisk 
Multippel sklerose 
Guillan-Barrés syndrom 

Infeksjon 
Ekstern otitt 
Mediaotitt 
Mastoiditt 
Herpes zoster (zoster oticus) 
Encefalitt 
Poliomyelitt 
Kusma 
Mononukleose 
Tuberkulose 
Borreliose 
Parotitt 
HIV 
Rickettsia 

Metabolsk 
Diabetes mellitus 
Hyper- och hypotyreose 
Graviditet 

Neoplasme 
Kolesteatom 
Facialisnervetumor 
Glomus jugulare tumor 
Meningeom 
Benigne och maligne parotistumores 

Iatrogen 
Kirurgi 
Embolisering 

Idiopatisk 
Bells parese 
Melkersson-Rosenthals syndrom 
Amyloidose 
Sarkoidose 
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Selv om årsaken til Bells parese ikke er kjent, har mange teorier blitt foreslått for å forklare 
årsaken. De mest aktuelle teoriene rundt årsaker er: ødem, iskjemi eller en virusinfeksjon som 
har rammet nerven. Teorien om reaktivering av Herpes simplex virus (HSV) er den som har 
fått mest oppmerksomhet, og er mest studert.  
 
Den virale etiologien ble først foreslått i 1972 av David P. McCormick 8. Hans teori var at 
HSV tar opphold i nerveaksonet i facialisnerven og der beskyttes mot antistoffer og 
sensitiserte mononukleære immunocytter. Adour et al. fulgte i 1975 med en studie av 41 
pasienter med facialisparese paret med 41 kontroller uten noen historie på Bells parese. 
Pasientenes serum ble testet for HSV antistoffer, og det ble funnet antistoffer hos signifikant 
flere av pasientene med Bells parese sammenliknet med kontrollene 9. Murakami et al 
publiserte i 1996 en studie der de tok prøver av endoneurialvæske fra facialisnerven for PCR 
undersøkelse, og vev fra den posteriore auriculære muskelen hos 14 pasienter med Bells 
parese, ni pasienter med Ramsay-Hunt syndrom og fire kontroller. Herpes simplex virus type 
1 (HSV-1) genomer ble funnet hos 79% (11/14) pasienter med Bell´s parese, men ikke hos 
pasienter med Ramsay-hunt syndrom eller kontrollene. Varicella zoster virus (VZV) DNA ble 
kun funnet hos pasientene med Ramsay-hunt syndrom 10. I 2005 forsøkte Linder et al å 
reprodusere de tidligere funnene av virus i sammenheng med Bells parese. Det ble tatt 
biopsier av ansiktsmuskulaturen fra 13 pasienter med Bells parese og utført PCR for å påvise 
HSV-1, Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) og VZV. De fant ikke virale genomer hos noen 
av pasientene. Kontrollene bestod av fem pasienter med Meniéres sykdom hvor det ble tatt 
prøver av scarpas ganglion, og geniculate ganglion fra 14 obduserte pasienter uten historie på 
Bells parese. Hos disse var det negative funn for viralt genom i scarpas ganglion hos 
pasientene med Meniéres sykdom, mens fra obduksjonsprøvene av geniculate ganglion ble  
det funnet HSV-1 hos 86% (12/14) og VZV hos 43% (6/14), men ikke HSV-2. De kunne ikke 
finne HSV-1 eller HSV-2  I tårevæske hos noen av pasientene i studien. Linder konkluderte 
med at deres funn ikke var forenelige med virus som årsak til Bells parese 11. Stjernquist-
Desatnik et al fulgte i 2006 opp med en studie på 20 pasienter med Bells parese, og ti 
kontroller som ble operert for kronisk otitis media. De utførte biopsi på postaurikulær- muskel  
hos alle pasienter og kontroller (innen 72 timer etter debut)og fant positiv prøve på HSV-1 
DNA hos en pasient 5% (1/20), og VZV DNA hos en pasient 5% (1/20) med Bells parese. 
90% (18/20) Av pasientene med Bells parese , og alle kontrollene hadde negative prøver for 
både HSV-1 og VZV. Det ble undersøkt cerebrospinalvæske hos 18 av 20 pasienter, men 
ingen kontroller, og kun en av pasientene med Bells parese 5% (1/18) hadde positiv prøve på 
VZV, men ingen på HSV-1. Serum ble undersøkt hos 19 pasienter og alle kontrollene, her 
hadde 89% (17/19) pasienter med Bells parese og 90% (9/10) kontroller IgG antistoffer mot 
HSV-1, noe som tyder på tidligere gjennomgått infeksjon. 100% (19/19) av pasientene hadde 
VZV IgG antistoffer (Det er ikke oppgitt tall for kontrollene når det gjelder funn av VZV i 
serum). Denne studien kunne heller ikke konkludere med en viral årsak til Bells parese 12. 
 
Uansett årsak til nerveskaden er det sterke holdepunkter for at ødem og hevelse av nerven i 
temporalbenet er en viktig del av patogenesen. I 1972 gjorde Fisch og Esslen en studie hvor 
de gjorde en total intratemporal blottlegging av facialisnerven hos pasienter med Bells parese. 
De fant morfologiske endringer proksimalt for det genikulate ganglion i begynnelsen av den 
fallopiske kanal og i den interne akustiske kanal. Her ble det observert en ødematøs, rød 
hevelse av facialisnerven, med markert vaskulær injeksjon 13. I dette området ligger 
facialisnerven i en trang kanal i skallebenet og Fisch og Esslen foreslo at ødemet i nerven i 
det området medfører iskjemi og skade på nerven. 
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Studier som har blitt gjort ved bruk av MR undersøkelse med kontrastvæske av facialisnerven 
hos pasienter med Bells parese har også vist tegn til inflammasjon og hevelse av nerven i 
temporalbenet.  Man har funnet gadolinumopptak og hevelse av nerven der den går igjennom 
temporalbenet, spesielt i det distale segmentet av den interne akustiske kanalen og i det 
genikulate ganglion 14,15. Schwaber et al. fant gadolinumopptak etter fire måneder hos alle 
pasientene som ble inkludert fire uker etter debut av Bells parese. Mens hos Engstrøm et al. 
viste kun en av ti pasienter gadolinumopptak ved undersøkelse etter 97 dager etter debut. 
Mekanismen ved bruk av gadolinum-kontrastvæske i slike undersøkelser er at gadolinum 
akkumulerer i vev som er inflammert og har forstyrret blod-hjernebarriere, eller økt 
vaskularisering, og derfor er dette kontrastopptaket sannsynligvis tegn på en inflammatorisk 
prosess i nerven ved Bells parese. 
 
Behandling av Bell’s parese har vært omdiskutert I flere tiår. Behandlingsalternativer  er 
kirurgisk inngrep i temporalbenet for å senke trykket på facialisnervens forløp i den fallopiske 
kanal eller medikamentell behandling med kortikosteroider og/eller antivirale midler. Det 
finnes også behandlingsalternativer som akupunktur og fysioterapi, men disse vil ikke omtales 
her.  
Kirurgisk dekompresjon ble først gjennomført i 1908 på en pasient med facialisparese som 
følge av cholesteatom. Fremover mot 1960-tallet ble de kirurgiske metodene utviklet og ulike 
lokalisasjoner for inngrepet ble brukt. Etter Fisch i 1970 beskrev flaskehals-kompresjon av 
nerven ble lokalisasjonen for dekompresjonsbehandling endret fra den mest vanlige 
transmastoid-teknikk til en midtre fossa-teknikk. Fisch mente at dekompresjonsbehandling 
var effektivt i utvalgte tilfeller 16. Til tross for at Fisch hadde god vitenskapelig bakgrunn for 
behandling har ikke midtre fossa kirurgi fått en sterk etablering. På grunn av den store sjansen 
for spontan tilheling av paresen, manglende vitenskapelig dokumentasjon av effekten samt 
risiko forbundet med et slikt inngrep, anbefales i dag ikke kirurgisk frilegging av nerven ved 
Bells parese 17. 
 
Etter at teoriene rundt viral årsak til Bells parese ble introdusert i 1972 8, ble det gjort mange 
studier på antiviral behandling av Bells parese. Man studerte i hovedsak effekten av det 
antivirale middelet acyclovir der noen studier viste effekt og andre ikke. De fleste studiene 
var imidlertid små, hadde dårlig metodologisk kvalitet og inkluderte få pasienter slik at man 
fram til begynnelsen av 2000 tallet ikke hadde fått avklart om denne behandlingen virkelig 
hadde effekt 18. På samme måte førte funnene av ødem og en inflammatorisk prosess rundt 
nerven til at man har studert effekten av det antiinflammatoriske middelet kortison ved Bells 
parese.  Mange av disse studiene var de samme som studiene av antivirale midler og var 
derfor ikke tilstrekkelig for å konkludere om kortison hadde effekt ved Bells parese 19. 
På 2000 tallet ble det derfor satt i gang flere studier for å avklare om antivirale midler og 
kortikosteroider kunne gi større grad av tilheling og bedre nervefunksjon ved Bells parese.  
Særlig to av disse studiene inkluderte et stort antall pasienter. I 2007 publiserte Sullivan et al. 
en studie med 551 pasienter der de fant signifikant større grad av tilheling etter tre og ni 
måneder blant pasienter behandlet med prednisolon innen 72 timer. Derimot fant de ikke 
signifikant forskjell mellom behandling med eller uten antivirale medikamentet aciclovir 20. 
Engstrøm et al. (2008) inkluderte 829 pasienter med Bells parese, i en studie som ble publisert 
i 2008. De fant også signifikant effekt av prednisolon, men ingen effekt av det antivirale 
middelet valaciklovir 21.  
I etterkant av disse studiene har kortikosteroider fått større plass i behandlingen av Bells 
parese, og anbefales i nylig publiserte meta-analyser. Til tross for at mange mener at virus står 
bak den inflammatoriske reaksjonen i facialisnerven er det nå gjort studier som viser 
manglende effekt av antiviral behandling og det er spørsmål om behandling med antivirale 
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midler ikke lenger har vitenskapelig grunnlag.  Noen metaanalyser som er gjort i den senere 
tid, anbefaler likevel bruk av kombinasjonen antivirale midler og steroider. I denne oppgaven 
vil jeg derfor se på litteraturen som foreligger om medikamentell behandling av Bell´s parese 
med kortison og antivirale midler.  
 
 
 
Metode 
 
Jeg har valgt å gjøre et systematisk søk i databasene pubmed og cochrane på studier om 
behandling av Bells parese med kortikosteroider og antivirale midler, samt se på kildene til de 
studiene jeg finner, for å se etter flere aktuelle studier som kan brukes. Søkeordene jeg har 
brukt er ”Bell´s palsy”, med kombinasjoner av: ”antiviral” og ”steroids” eller ”prednisolone”, 
og ”treatment”.  
Kriteriene for inklusjon av studier er:  

-‐ Studier som har sett på både behandling med kortikosteroider alene sammenlignet      
med behandling med kombinasjonen antivirale midler og kortikosteroider.  

-‐ Oppfølging av pasienter på minimum seks måneder. Dette fordi det er studier hvor 
pasienter er fulgt opp opptil 12 måneder, har vist at en del pasienter oppnår bedring 
mellom tre og seks måneder. Det er vist at enkelte også kan oppnå tilheling etter det, 
helt frem til 12 måneder. Oppfølging på over seks måneder er derfor et minimumskrav 
for inklusjon i denne oppgaven 1,5. I studien til Sullivan 2007 registrerte de bedring 
helt frem til ni måneder, og i studien til Engstrøm bedring helt frem til 12 måneder.   
Oppfølgingslengde vil helt klart kunne påvirke resultater i en studie.  

-‐ Randomisert og dobbeltblind studie. Dette ansees som gullstandard for studier som 
sammenlikner to gruppe 22. Når det gjelder randomisering er det et poeng at man ikke 
skal fordele pasienter etter det undersøkeren anser som likeverdige kriterier, da dette 
kan variere fra forfatter til forfatter og resultater fra studie til studie kan være 
vanskelig å sammenligne. Med dobbeltblindede studier vil man utelukke alle former 
for påvirkning av menneskelige ”feil”. Selv enkeltblindede studier vil ha risiko for at 
deltakere påvirker resultatene med placebo, motvilje mot medikament, oppsøking av 
informasjon som kan påvirke respons på terapi ut ifra forutinntatthet. På forfatterenes 
side kan man tenke seg at et ønske om å påvise en hypotese vil kunne påvirke hvordan 
de tolker deltakernes symptomer, bedring og hva forfatterene selv vil signalisere til 
pasientene. Alt i alt vil man ved randomisterte og dobbeltblindede studier forsikre seg 
om at metodologiske forskjeller og subjektiv innflytelse ikke inntrer og at 
utgangspunktet for studieresultatene er det samme slik at det er mulig å sammenlikne 
funn.  

 
Det som primært er undersøkt i denne oppgaven har vært komplett tilheling, definert som  
House- Brackmann grad I etter minimum seks måneder. Den vanligste anvendte skalaen i 
verden er House- Brackmann. Den er seksgradig og graderer ansiktsfunksjonen fra I til VI, 
der I innebærer normal funksjon og VI totalt slapp muskulatur (paralyse). 
Sekundært endepunkt i oppgaven er forekomst av synkinesier.  
 
 
 
 
 
Resultater 
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Ved å gjøre et systematisk søk i databasene PubMed og Cochrane ble det gitt totalt 525 treff, 
hvorav 37 studier hadde en viss relevans. Av disse møtte kun fire inklusjonskriteriene. Noen 
treff så ut til å kunne passe inn i denne oppgaven, men en del av disse var på originalspråket 
og ikke oversatt til engelsk, derfor er det vanskelig å vite om de møter inklusjonskriteriene. 
Noen få studier ble ekskludert på grunnlag av at de ikke møtte ett eller flere at kriteriene i 
denne oppgaven, men deres resultater er vist til i flere meta-analyser og danner bakgrunn for 
mange av anbefalingene som har blitt gitt tidligere. Disse er blant annet Adour 1996 med 
oppfølgingstid til fire måneder 23. De Diego 1998, hvor det var uklart hvorvidt studien var 
blindet og som ikke oppga oppfølgingstid 24. I tillegg var verken Kawagutci 2007 25 eller Hato 
2007 26 blindet.  
 
Engstrøm et al. fra 2008 21 er en randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind studie med 
oppfølging opptil 12 måneder. Det er en multisenter-studie fra 17 studiesentre i Sverige og 
Finland, hvor pasienter med akutt, ensidig, perifer ansiktslammelse ble inkludert innen 72 
timer fra sykdomsdebut. Pasienter mellom 18 og 75 år ble vurdert som mulige kandidater for 
studien. Pasientene ble randomisert til en av fire grupper ved bruk av faktoriell metode. Det 
ble brukt en nummergenerator på data, som valgte tilfeldige grupper på åtte. 
Randomiseringskoden var dobbeltblind for alle personell, deltagere og dataanalytikere frem 
til alle pasientene hadde fullført oppfølgingsperioden.  
Pasientene ble randomisert til behandling med:  

-‐ Placebo pluss placebo  
-‐ Prednisolon pluss placebo  
-‐ Valaciclovir pluss placebo  
-‐ Prednisolon pluss valaciclovir 

Prednisolon ble gitt som 5 mg tabletter i en enkel dose på 60 mg daglig i fem dager, dosen ble 
så redusert med 10 mg per dag, med en total behandlingstid på ti dager.  
Valaciclovir ble gitt som to 500 mg tabletter tre ganger per dag i syv dager. 
Medikamentene ble gitt innen 72 timer etter debut av symptomene.  
Oppfølgingsbesøk skjedde mellom dag 11 og 17, og ved en måned, to måneder, tre måneder, 
seks måneder og 12 måneder etter randomisering.  
Ved komplett tilheling etter to eller tre måneder skjedde neste oppfølging ved 12 måneder.  
Øre-, nese- og halsundersøkelser og ipsilateral smerteregistrering ble gjort ved hvert besøk de 
første to månedene. Smerteregistreringene skjedde ved en visuell skala på en til ti. 
Bivirkninger ble registrert mellom dag 11 og 17 og ved en måned. Oppfølgingsmåling av 
antistoffer mot borrelia burgdorferi ble gjort etter to måneder. 
Ansiktsfunksjon ble målt ved alle besøk med House-Brackmann og Sunnybrook skalaene. 
Målingene ble gjort på stedet og ved individuelle undersøkere. De fleste konsultasjonene ble 
gjort av en av to eller tre erfarne øre-, nese- og halsleger med en spesiell interesse for 
ansiktsnervesykdommer. De tidligste målinger ble gjort av mindre erfarne leger med hjelp av 
en mer erfaren kollega på klinikken eller på telefon.  
Det ble målt tid til komplett tilheling, definert som House-Brackmann grad I, og 
ansiktsfunksjon ved 12 måneder.  
Alle randomiserte pasienter som mottok minst en dose av medikamenter ble inkludert i 
analysen, mens pasienter som ikke startet på behandlingen ble ekskludert. 
Analyser av primære og sekundære endepunkter ble gjort ved ”intention to treat”-metoden. 
”The  last-observation-carried-forward”-metoden ble brukt til den modifisterte ”intention to 
treat”-analysen. Resultatet for kontinuerlige variabler ble gitt med medianverdien av IQR og 
resultater for dikotome data er gitt som proporsjoner med 95% KI. Kaplan Meyer er brukt til 
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overlevelseskurver. Kategorielle variabler ble sammenlignet med Fisher´s test. Cox modell 
ble brukt til å estimere hazard ratioen for bedring, inkludert 95% KI. Schoenfeld residualer 
testet proporsjonelle skader/lidelse (p=0,73). Alle utregninger be gjort med SAS software og 
R.  
 
Resultater: 
Studien inkluderte 829 pasienter. 206 pasienter mottok placebo pluss placebo, 210 pasienter 
fikk prednisolon pluss placebo, 207 pasienter fikk valaciclovir pluss placebo og 206 pasienter 
fikk valaciclovir pluss prednisolon.  
Tid til tilheling var signifikant kortere for de 416 pasientene som fikk prednisolon i forhold til 
de 413 pasientene som ikke fikk prednisolon (HR 1.40, 95%KI 1.18 til 1.64; p=0.0001). Tid 
frem til tilheling var ikke signifikant forskjellig mellom de som fikk valaciclovir og de som 
ikke fikk valaciclovir (HR1.01, 95%KI 0.85 til 1.19; p=0.90). 
Ingen interaksjon ble funnet mellom effekten av prednisolon og effekten av valaciclovir 
(p=0.59).  
Ved 12 måneder hadde 78% (324/416) av pasientene i prednisolongruppen blitt friske 
(House-Brackmann I) sammenlignet med 64% (237/413) av pasientene som ikke fikk 
prednisolon (p>0.0001).  
Utfallet for de 413 pasientene som fikk valaciclovir var ikke forskjellig fra de 416 pasientene 
som som ikke fikk valaciclovir (p=0.66).  
Ved 12 måneder ble synkinesier rapportert hos 14% (51/370) av pasienter behandlet med 
prednisolon, sammenlignet med 29% (107/373) av de som ikke fikk prednisolon. Dette var en 
signifikant forskjell i favør av prednisolon, p<0.0001. 20% (73/369) av pasienter som fikk 
valaciclovir hadde synkinesier, mens 23% (85/374) pasienter som ikke fikk valaciclovir hadde 
synkinesier. Det var ikke signifikant forskjell mellom gruppene, p= 0,37.  
 
Tabell 1. 
Tabellen er fra studien til Engstrøm et al. og viser antall og prosent av pasientene med full 
tilheling ved undersøkelsestidspunkt i studien. 
 
 11.17dager 1 mnd 2mnd 3mnd 6mnd 12mnd 
Prednisolon 
og placebo 
(n=210) 

      

House-
Brackmann I 

18,  
9% 

71, 
34% 

111, 
53% 

137, 
65% 

150, 
71% 

160, 
76% 

Prednisolon og 
valaciclovir 
(n=206) 

      

House-
Brackmann I 

15, 
7% 

78, 
38% 

116, 
56% 

134, 
65% 

149, 
72%  

164, 
80% 

 
 
 
  
Sullivan et al fra 2007 20 er en randomisert, placebo-kontrollert, dobbeltblindet studie, med 
oppfølging til ni måneder. Pasientene ble undersøkt ved 17 sentre over hele Skottland. Det ble 
inkludert pasienter over 16 år som presenterte med unilateral ansikstsvakhet uten noen 
identifiserbar årsak. De oppsøkte lege eller tannlege og ble henvist til øre-, nese-, halslege 
innen 72 timer etter debut av symptomer. Randomiseringen ble gjort ved en uavhengig, sikker 



	   9	  

telefonrandomiserings-tjeneste med faktoriell metode, hvor pasientene ble randomisert ved 
grupper på fire eller åtte. Hverken pasientene, rekrutteringspersonale, studiebesøkere eller 
målere av resultater hadde kunnskap om hvilken gruppe pasientene var allokert til.  
Pasientene ble randomisert til en av fire studiegrupper:  

-‐ Placebo og placebo 
-‐ Prednisolon og placebo  
-‐ Acyclovir og placebo 
-‐ Prednisolon og acyclovir  

 
Prednisolon ble gitt som 25 mg to ganger daglig i ti dager.  
Aciclovir ble gitt som 400 mg fem ganger daglig i ti dager.  
Første dose ble gitt før pasientene forlot sykehuset. Tre til fem dager etter randomisering ble 
pasientens ansiktsfunksjon undersøkt med House-Brackmann skalaen, ved hjelp av fotografier 
av fire standardiserte ansiktsuttrykk: i hvile, et tvunget smil, med hevede øyebryn og med 
øynene knepet igjen. Fotoene ble vurdert av tre uavhengige eksperter: en øre-, nese-, halslege, 
en nevrolog og en plastikkirurg, som var uvitende om allokeringen til pasientene. Medianen 
av de tre fungerte som endelig bestemmelse (92% av vurderingene hadde mindre enn to 
grader forskjell).videre oppfølging ble gjort ved tre måneder. Om bedringen var ukomplett 
(grad II eller mer på House-Brackmann skalaen) ble en ny vurdering gjort ved ni måneder.  
Det primære endepunktet var full tilheling av facialisfunksjon, definert som House-
Brackmann grad I.  
Det sekundære endepunkt var livskvalitet, ”selvopplevelse” og smerte.  
Bivirkninger ble målt ved hver konsultasjon. Compliance med medisineringen ble vurdert ved 
første møte og på telefon syv dager etter randomisering og en uke etter behandlingstiden var 
avsluttet (ti dager etter randomisering). 
Statistisk analyse: 
Alle analysene ble basert på ”intention to treat”. Til å begynne med ble dataene testet for 
interaksjoner mellom studiegruppene. Resultatene ble også målt for sensitivitet for frafall, 
antatt at frafallet skjedde tilfeldig. Om resultatene ikke var signifikante ble målet av det 
primære endepunktet på komplett tilheling ved tre måneder og ni måneder mellom pasienter 
som fikk og ikke fikk prednisolon sammenlignet med en tosidig Fishers test. Denne 
prosedyren ble gjentatt for aciclovir. I tillegg ble prednisolon og placebo, aciclovir og 
placebo, kombinasjonen av aciclovir og prednisolon og placebo alene sammenlignet. 
Resultater:  
551 pasienter gjennomgikk randomisering. 141 pasienter mottok placebo pluss placebo, 135 
pasienter mottok prednisolon pluss placebo, 135 pasienter mottok acyclovir pluss placebo og 
130 pasienter mottok prednisolon pluss acyclovir.  
Ved 3 måneder så man en signifikant forskjell mellom gruppen som fikk prednisolon, hvor  
full tilfriskning var på 83% (205/247), mot gruppen som ikke fikk prednisolon hvor 
tilfriskningsandelen kun var på 63,6 % (152/239) (p<0,001).  
Hos gruppen som fikk acyclovir tilhelte 71,2% (173/243) mot 75,7%(184/243) av pasientene 
som ikke fikk aciclovir, det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene (p=0.05).  
For pasienter med dobbel placebo var 64,7% friske etter tre mnd. 
Ved ni måneder hadde 94,4% (237/251) av pasientene som fikk prednisolon tilhelt, mens kun  
81,6 %(200/245) av de som ikke fikk prednisolon var tilhelt (p<0.001).  
I gruppen som ikke hadde fått acyclovir hadde 90,8%(226/249) blitt helt friske, mens i 
gruppen med acyclovir var 85,4%(211/247) fullstendig tilhelet, ingen signifikant 
forskjell(p=0.10).  
I gruppen som fikk dobbel placebo var 85,2% friske etter ni måneder 
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Sekundære analyser ble kun gjort på pasienter som ikke hadde blitt bra etter tre måneder. 
Forfatterne konkluderte med at behandling av Bells parese med prednisolon er effektivt, mens 
behandling med acyclovir alene eller sammen med prednisolon ikke har effekt.  
 
Tabell 2. Tabellen viser odds ratio for komplett tilheling, definert som grad I på House-
Brackman-skalaen ved tre og ni måneder. 
 
 Prednisolon og placebo Prednisolon og acyclovir 
 Odds ratio (95% KI) og p-verdi Odds ratio (95% KI) og p-verdi 
3 måneder 2.58(1.37-4.88), 0.003 1.73(0.96-3.12), 0.07 
9 måneder 3.23(1.13-9.22), 0.03 1.76(0.74-4.16), 0.20 
  
Lee et al fra 2013 27 er en prospektiv, randomisert, dobbeltblind studie med 6 måneders 
oppfølging. Randomiseringen foregikk ved enkle randomiseringskoder generert ved 
Microsoft excel 2007. Pasienter som hadde akutt unilateral, perifer facialisparese uten 
hudlesjoner eller intraorale lesjoner, og oppsøkte lege innen syv dager etter symptomene 
oppsto ble vurdert for inklusjon. Bare pasienter med de mest alvorlige paresene ble inkludert i 
studien (House-Brackmann grad V eller VI). Pasientene ble på sykehuset i en uke. Ved hjelp 
av randomisering ble pasientene inndelt i to grupper hvor det enten ble gitt behandling med 
methylprednisolon alene eller kombinasjonen methylprednisolon og famciclovir.  
 Methylprednisolon ble gitt intravenøs i ti dager, i doseringene 64 mg/d i de første fire dagene, 
48mg/d de neste to dagene, så 32mg/d påfølgende to dager og til slutt 16mg/d de siste to 
dagene.  
Famciclovir ble gitt i tablettform i doseringen 750 mg om dagen, i syv dager.   
Alle pasientene skulle ha en kontroll seks måneder etter utskrivelse. House-Brackmann grad I 
eller II ble sett på som komplett tilheling, og grad III eller over som inkomplett bedring. En 
øre-, nese-, halslege som ikke var involvert i studien vurderte pasientene under innleggelsen 
og etter seks måneder.  
Statistisk analyse: Univariat analyse ble brukt ved bruk av tidligere kjente faktorer i tillegg til 
behandlingsmetodene. Multivariate analyser ble brukt på de identifiserte prognostiske 
faktorene.  
Resultater: 
237 pasienter gjennomgikk randomisering. 124 pasienter ble randomisert til behandling med 
prednisolon og 113 pasienter mottok behandlingen kombinasjon methylprednisolon og 
famciclovir. Antall fullstendig tilhelede (House-Brackman grad I eller II) pasienter i 
kombinasjonsgruppen var på 82,8 % (82/99), mens hos steroidgruppen var det 66,4 % 
(71/107) som var tilhelet, dette er en signifikant forskjell (p=0.010). 
Ved multivariat analyse av de identifiserte prognostiske faktorene var sannsynligheten for 
komplett tilfriskning 2,6 ganger større hos gruppen med famciclovir- og 
methylprednisolonbehandling enn hos methylprednisolongruppen. Studien konkluderte med 
at ved alvorlig til komplett parese som er lik eller høyere enn grad V, økte famciclovir- og 
steroidebehandlingen sjansen for bedring. De fant også at behandlingsstart ikke påvirket 
utfallet signifikant. 
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Tabell 3. Antall pasienter i de to behandlingsgruppene hos Lee et al. ved seks måneder, 
inndelt etter ansiktsfunksjon, gradert med House-Brackmann skalaen.  
 
Endelig ansiktsgradering Kun steroidbehandling Kombinasjonsbehandling 
House-Brackmann-skår Antall pasienter, 

prosentandel  
Antall pasienter, 
prosentandel 

I 42(39.3%) 31(31.3%) 
II 29(27.1%) 51(51,5%) 
III 26(24.3%) 12(12.1%) 
IV 7(6.5%) 5(5.1%) 
V 2(1.9%) 0(0.0%) 
VI 1(0.9%) 0(0.0%) 
Komplett bedring (%) 66.4 % 82.8% 
 
 
Yeo et al fra 200828 er en prospektiv, dobbeltblind, randomisert studie med oppfølging inntil 6 
måneder. 91 pasienter med akutt perifer facialisparese som oppsøkte lege innen fire dager 
etter symptomdebut ble inkludert i studien. Ett enkelt medisinsk senter i Sør Korea utførte 
studien. Pasientene ble randomisert til to grupper, enten til behandling med prednisolon alene 
eller kombinasjonen prednisolon og acyclovir.  
Prednison ble gitt som tablett i dosering på 1mg/kg/dag, maksimum 80 mg, i fire dager. 
Deretter ble det gitt 60 mg/d de to neste dagene,  så 40 mg/d i to dager og 20mg/d de siste to 
dagene.   
Aciclovirbehandlingen besto av tabletter med 2400 mg om dagen gitt i fem dager.  
Etter utskrivning ble pasientene fulgt opp minst en gang i måneden inntil full tilheling, eller i 
seks måneder. En enkelt ørelege vurderte alle pasientenes House-Brackmann gradering ved 
innleggelsen og to og seks måneder etter symptomstart. Full tilheling ble definert som House-
Brackman grad II.  
Statistisk analyse: x2 ble brukt til sammenligning av tilfredsstillende bedringsrate. P-verdi< 
0.05 ble ansett som statistisk signifikant.  
Resultater: 
97 pasienter ble randomisert til to grupper. 47 pasienter mottok kun prednisolon og 44 
pasienter mottok kombinasjonen acyclovir og prednisolon.  
I gruppen som fikk steroider viste 74% (35/47) pasienter full tilheling ved to måneder og 85% 
(40/47) ved seks måneder. 
I prednisolon pluss acyclovir gruppen viste 82% (36/44) full tilheling ved to mnd og 93% 
(41/44) ved seks mnd. Forskjellen mellom de to gruppene var ikke statistisk signifikant. 
 
Tabell 4. Tabellen viser antall tilhelede i studien til Yeo et al. ved to måneder og seks 
måneder.  
 
Behandling mot tid 2 måneder 6 måneder 
Steroid 74.4%(35/47) 85.1% (40/47) 
Steroid pluss aciclovir 81.8%(36/44) 93.1%(41/44) 
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Av 525 studier som kom opp etter søk i pubmed og cochrane,  møtte kun fire studier 
inklusjonskriteriene. De fire studiene inkluderte til sammen 1687 pasienter, median antall 
pasienter var 422, fra den minste studien på 91 pasienter 28, til den største på 829 pasienter 21. 
Studiene ble utført i til sammen fem land. Sullivan et al. 20 rekrutterte pasienter til 17 sentere i 
Skottland, mens Engstrøm et al 21 utførte studien ved 16 sentere i Sverige og ett i Finland.  
Studiene til Lee et al 27 og Yeo et al 28 foregikk på en institusjon hver. En studie rekrutterte 
pasienter med symptomdebut inntil syv dager tidligere 27, en inkluderte pasienter med 
symptomer av fire dagers varighet 28 , mens de to siste satte grensen på 72 timer 20,21. To 
studier inkluderte kun pasienter over 16 år, en rekrutterte pasienter mellom 18 og 75 år, mens 
den siste inkluderte alle pasienter. Alle studiene hadde som intensjon å sammenligne effekten 
av kun kortikosteroidbehandling med effekten av kombinasjonen kortikosteroid og antiviral 
behandling. Det varierte hvilken definisjon studiene hadde på komplett tilheling. Sullivan et 
al. 20 og Engstrøm et al 21definerte komplett tilheling som House- Brackmann grad I og og 
Engstrøm et al. brukte i tillegg Sunnybrook =100. Yeo et al. definerte komplett tilheling som 
House-Brackmann grad I eller II, mens Lee et al. definerte komplett tilheling som House- 
Brackmann I eller II ved seks måneder etter behandlingsstart. To av studiene oppga å ha 
analysert tallene utifra Intention-to-treat metoden 20,21. To av studiene randomiserte til fire 
grupper etter faktoriell metode: placebo pluss placebo, placebo pluss prednisolon, placebo 
pluss aciclovir og aciclovir pluss prednisolon 20,21, mens de andre to sammenlignet gruppene 
prednisolon/methylprednisolon og prednisolon/methylprednisolon pluss aciclovir/famciclovir 
28, 27 . Sullivan et al. brukte automatisk telefonrandomisering , Engstrøm et al. brukte en 
datastyrt nummergenerator, Lee et al. brukte enkle randomiseringskoder ved hjelp av 
Microsoft Excel versjon 2007, mens Yeo et al. ikke oppga metoden for randomisering. Valg 
av medikamenter varierte noe mellom studiene; Lee et al. brukte methylprednisolon og 
famciclovir, Yeo et al. brukte prednison og acyclovir, mens Sullivan brukte acyclovir og 
prednisolon og Engstrøm el al. brukte prednisolon og valaclovir. Alle 
kortikosteroidbehandlingene varte i ti dager, mens det var variasjoner i varigheten til den 
antivirale behandlingen. Engstrøm et al. og Lee et al. behandlet i syv dager, Yeo et al. i fem 
dager. Det var litt uklart hos Sullivan et al., men det later til at behandlingslengden var på ti 
dager både med acyclovir og prednisolon.  
Hos Sullivan et al. ble oppfølging av pasientene gjort tre til fem dager etter randomisering og 
deretter ved tre måneder. Dersom pasientene ikke hadde oppnådd tilfredsstillende bedring, 
(House-Brackman grad II eller mer) , ble pasienten undersøkt igjen etter ni måneder. 
Vurderingen av pasientene ble gjort ved fotografier av pasienten med fire ansiktsuttrykk: 
hvile, tvunget smil, hevede øyebryn og gjenknepne øyne. Bildene ble gradert på House-
Brackmann skalaen av tre spesialister: en øre-nese-halslege, en nevrolog og en plastikkirurg. 
Engstrøm et al. så pasienten mellom dag 11 og 17 etter randomisering. Deretter ved en 
måned, to måneder, tre måneder, seks måneder og 12 måneder. Dersom bedringen var 
tilfredsstillende etter to eller tre måneder, ble neste møte gjort ved 12 måneder etter 
randomisering. Vurderingen av pasientens bedring ble gjort ved både Sunnybrook og House-
Brackmann graderingssystemene, av undersøkere uten spesiell trening i gradering av 
ansiktsfunksjon, men som allikevel var erfarne spesialister i øre-nese-hals-faget. Yeo et al 
gjorde evaluering ved to og seks måneder etter at paresen oppsto. Undersøkelsen ble gjort av 
en og samme lege ved begge møtene.  Lee et al. gjorde EMG og vurdering av ansiktsmuskler 
ved to uker og senere skulle pasientene besøke sykehuset seks måneder etter utskriving. En 
øre-nese-hals lege som ikke deltok i studien, undersøkte pasientene ved seks måneder.  
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Hos Sullivan et al. gjennomgikk 551 pasienter randomisering etter at 132 av 752 pasienter ble 
funnet uegnet ved undersøkelse. 55 Pasienter trakk seg fra studien innen den var avsluttet, så 
resultater av behandlingsmetodene forelå kun for 469 pasienter (90%). Hos Engstrøm et al. 
møtte 1114 av 1953 pasienter ikke inklusjonskriteriene. Pasienter ved senteret i Helsinki som 
gjennomgikk screening, men ikke møtte kriteriene, ble ikke registrert, så antallet pasienter 
som ble screenet var høyere enn 1953. Ti pasienter som gjennomgikk randomisering tok ikke 
medikamentene de ble tildelt, og ble derfor ekskludert fra studien. Således ble 829 pasienter 
inkludert i den modifiserte intention-to-treat analysen. Hos Lee et al. ble 269 pasienter 
undersøkt, 32 ble eksludert. 31 pasienter fullførte ikke studien, to av disse på grunn av 
bivirkninger av medikamentene. 206 pasienter fullførte studien. Yeo et al. nevner ikke hvor 
mange pasienter som ble undersøkt, eller pasienter som ikke møtte inklusjonskriteriene. I 
studien 99 pasienter inkludert, det nevnes ikke om noen pasienter falt fra studien.  
Hos Sullivan et al. leverte 86% av pasientene inn pilleboksene sine, 90% av disse leverte 
tomme bokser, 8% leverte doser for fem dager eller mindre og 3% returnerte doser for seks 
dager eller mer. Hos Engstrøm et al. returnerte 728 av 829 pasienter ingen 
prednisolon/placebo tabletter, og tre eller færre valaciclovir/placebo tabletter. Dette gir en 
total compliance på 88% i studien. Samlet var det 80% compliance for 96% av alle 
pasientene. Verken Lee et al. eller Yeo et al. nevner noe om compliance i sin studie. Verken 
Sullivan et al eller Engstrøm et al. fant interaksjon mellom henholdsvis acyclovir og 
valacyclovir, og prednisolon. Yeo et al. og Lee et al. nevner ikke noe om interaksjoner 
mellom medikamenter. 
 
Sullivan et al. fant ved tre måneder at det var signifikant forskjell mellom komplett tilheling 
hos pasientene som fikk prednisolon 83.0%(205/247) og pasientene som ikke fikk 
prednisolon 63.6%(152/239), en p-verdi på < 0.0001. I motsetning var det ingen signifikant 
forskjell på gruppen som fikk acyclovir 71,2%(173/243) og pasientene som ikke fikk 
acyclovir 75,7%(184/243), en p-verdi på 0.05. Ved ni måneder var de tilsvarende tallene 
94,4%(237/251) for de som fikk prednisolon mot 81.6%(200/245) hos de som ikke fikk 
prednisolon, p-verdi<0.0001. 85.4%(211/247) hos pasientene som fikk acyclovir mot 
90.8%(226/249) hos de som ikke fikk acyclovir, p-verdi=0.10.Når analysene ble gjentatt 
vektet i forhold til pasientene som trakk seg fra studien var det ingen betydelig forskjell 
resultatene. 6.9%(34/496) av pasientene ble vurdert som fullstendig tilhelet ved første besøk 
(innen 8 dager etter symptomdebut). For pasientene som fikk dobbel placebo var andelen 
tilhelet 64.7%(79/122) etter 3 måneder og 85.2%(103/122) etter ni måneder. Ved tre måneder 
ble det funnet at den absolutte risikoreduksjonen assosiert med prednisolon var på 19%, noe 
som gir en number needed to treat på seks. Ved ni måneder var de tilsvarende tallene 12% og 
åtte. Når det gjaldt skår på Derriford appearance scale 59 fant Sullivan et al. ingen 
signifikante forskjeller ved hverken tre eller ni måneder.  
 
Hos Engstrøm et al. fant de en signifikant kortere tid før komplett tilheling for de som fikk 
kun prednisolon, i forhold til de som ikke fikk prednisolon (HR 1.40, 95%KI 1.18 til 1.64; p-
verdi < 0,0001). Det var ingen forskjell mellom de som fikk valaciclovir og de som ikke fikk 
det (HR 1.01, 95%KI 0.85 til 1.19; p-verdi= 0.90). Median tid til komplett tilheling var 75 
dager i prednisolon pluss placebo-gruppen, 104 dager i placebo pluss placebo-gruppen og 153 
dager i valaciclovir pluss placebo-gruppen. Ved 12 måneder hadde 78%(324/416) av 
pasientene i prednisolongruppen blitt bra, sammenlignet med 57%(237/413) i gruppen som 
ikke fikk prednisolon (p<0.0001). Utfallet for de 413 pasientene som fikk valaciclovir var 
ikke forskjellig fra de 416 som ikke fikk valaciclovir (p=0.66). Ved 12 måneder hadde 
prednisolon pluss placebo-gruppen en andel som hadde tilhelet på 76%(160/210), mens 
gruppen med valaciclovir hadde 64%(133/207), noe som gir en p=verdi på 0.006. 
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Av 743 pasienter som fikk 12 måneders oppfølging hadde 14%(51/370) pasienter som fikk 
prednisolon synkinesier. I sammenligning var andelen 29%(107/373) hos pasientene som ikke 
fikk prednisolon. P-verdi<0.0001. Hos pasienter som fikk valacyclovir var andelen pasienter 
med synkinesier 20%(73/369), sammenlignet med 23%(85/374) av pasientene som ikke fikk 
valaciclovir. For pasientene som fikk prednisolon pluss placebo hadde 17%(32/186) 
synkinesier, mens for pasientene som fikk valaciclovir hadde 29%  (54/185) av pasientene 
synkinesier (p=0.007). 
 
Hos Lee et al. ble det funnet en signifikant forskjell i komplett tilheling (grad I eller II på 
House-Brackmann skalaen), mellom gruppen som kun fikk methylprednisolon 66.4%(71/107) 
og gruppen som fikk methylprednisolon og famciclovir 82.8%(82/99) en p-verdi på 0.010. 
Med våre kriterier om House-Brackmann grad I for komplett tilheling får vi 39.3% (42/107) 
hos gruppen som kun fikk methylprednisolon og 32,3% (31/99) hos pasientene som fikk 
kombinasjonen methylprednisolon og famciclovir. Ved å følge inklusjonskriteriene i denne 
oppgaven finnes det ikke noen signifikant forskjell, med en p-verdi på 0.221. 
 
Yeo et al. Fant at 74.4%(35/47) pasienter i prednisolonbehandlings-gruppen viste 
tilfredsstillende bedring ved to måneder, gitt ved House-Brackmann grad I eller II, og 
85.1%(40/47) ved seks måneder. Tilsvarende tall hos de som ble gitt kombinasjonsbehandling 
med prednisolon pluss acyclovir, var 81.8%(36/44) ved to måneder og 93.1%(41/44) ved 6 
måneder. Forskjellen var ikke statistisk signifikant mellom de to gruppene. Hos pasienter som 
startet behandling innen tre dager etter symptomdebut viste 75%(18/24) pasienter i 
prednisolongruppen tilfredsstillende bedring ved to måneder og  91.6%(22/24) ved seks 
måneder. Hos pasientene som ble gitt kombinasjonsbehandling var 83.3%(20/24) og 
95.8%(23/24) tilhelet etter henholdsvis to og seks måneder. Yeo et al. angir tilfredsstillende 
bedring som House Brackmann grad I eller II, og det oppgis ikke detaljert tallmateriale som 
differensierer mellom House Brackmann grad I og II.  
 
 
Diskusjon  
 
I alle studiene som er inkludert i denne oppgaven har jeg funnet enighet om effekt av tidlig 
behandling med kortikosteroider ved Bell’s parese. Engstrøm et al. og Sullivan et al. har 
begge funnet signifikant større effekt av kortikosteroider mot antiviral behandling, mens Lee 
et al. og Yeo et al. kun studerte effekt av kortikosteroider mot kombinasjonsbehandling 
antivirale midler og kortikosteroider. Yeo et al. fant ikke signifikant forskjell i bedringsrate 
mellom kombinasjonsbehandling steroid og acyclovir i forhold til kortikosteroidbehandling 
alene.  Lee et al. fant signifikant bedre tilheling ved kombinasjonsbehandling mot monoterapi 
med kortikosteroider. Engstrøm et al. og Sullivan et al. fant derimot ikke signifikant bedre 
effekt av monoterapi med kortikosteroider i forhold til kombinasjonsbehandlingen.  
 
Når det gjelder kortisokosteroidbehandling samsvarer mine funn konklusjonene fra flere 
metaanalyser: I Cochrane meta-analysen utført av Salinas et. al. i 201029 ønsket de å se på 
effekten av kortikosteroider i behandling av Bells parese. De inkluderte syv studier med til 
sammen 1507 pasienter, blant annet Engstrøm et al. og Sullivan et al.,og fant signifikant økt 
frekvens av tilhelelse ved kortikosteroidbehandling sammenlignet med placebo. Almeida et al 
gjorde i 200930 en meta-analyse hvor de hos totalt 2786 pasienter konkluderte med at 
behandling med kortikosteroider gir en redusert sjanse for utilfredsstilende tilheling. I tillegg 
har disse meta-analysene vist en signifikant redusert forekomst av synkinesier. 
Subgruppeanalyser fra Engstrøm et al. tyder på at kortikosteroider er effektivt uansett 
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alvorlighetsgrad av paresen og også i alle aldersgrupper 31,32 . Kortikosteroider er et 
medikament som virker hemmende på betennelsesprosesser i kroppen. Funnene i studier ved 
kirurgisk frilegging av nerven samt MR undersøkelser av temporalbenet taler for at det pågår 
en inflammatorisk prosess i nerven ved Bells parese. Det er sannsynlig at effekten av 
kortikosteroider kan forklares av demping av denne inflammatoriske prosessen.  
 
 
I de studiene jeg har undersøkt fant man ikke noen  bedre effekt av antiviralbehandling i 
forhold til placebo. Dette er i samsvar med flere meta-analyser der man har funnet manglende 
effekt av monoterapi med antivirale midler. De Almeida 200930 fant ikke noen assosiasjon 
med redusert forekomst av utilfredsstillende tilheling. I Lockhart et al. sin Cochrane-Meta-
analyse33 lyktes de ikke å finne noen signifikant bedre effekt med monoterapi med antivirale 
midler sammelignet med placebo eller kortokosteroider. Quant et al34 fant i sin meta-analyse 
ingen signifikant bedre effekt av å bruke antivirale medikamenter i kombinasjon med 
kortikosteroider, sammenlignet med kortikosteroider alene. Mange har foreslått at årsaken til 
Bell’s parese kan være reaktivering av herpes simplex virus (Murakami et al.10, Adour et al. 
9). På tross av dette har man ikke funnet effekt av antiviral monoterapi. Man kan derfor 
spekulere i om herpes infeksjon i det hele tatt er årsaken til Bells parese. Et argument som har 
blitt brukt som forklaring på den manglende effekten av antivirale midler er at de griper inn i 
virusreplikasjonen, og vil således ikke ha noen effekt på virus som allerede er replikert. Om 
dette stemmer kan det tenkes at man burde ha sett forskjell på behandlingsstart med antivirale 
midler i forhold til grad av bedring 26. Som nevnt tidligere har man forsøkt å forklare den 
manglende effekten av antivirale midler med at ved tidspunktet for symptomdebuten vil 
skaden viruset har påført facialisnerven allerede være gjort, og hemming av virusreplikasjon 
vil ikke gi økt effekt på tilheling når det blir satt sammen med kortikosteroider. 
 
Blant de fire studiene som oppfylte kriteriene i min analyse kunne ikke Sullivan et al. eller 
Engstrøm et al. konkludere med signifikant bedre effekt av kombinasjonsbehandling med 
kortikosteroider og antivirale midler i forhold til kortison. Lee et al. og Yeo et al. definerte 
full tilheling som House Brackman grad I eller II, og dette vil kunne gi ulike resultater enn 
hos Sullivan et al. og Engstrøm et al. som definerer full tilheling som House Brackman grad I. 
Lee et al. som er tatt med i denne oppgaven konkluderer med at kortikosteroider og antiviral 
behandling er mer effektivt enn steroider alene. Dersom man ser på tallene for House-
Brackmann grad I i studien til Yeo et al., finner man ingen signifikant bedre effekt av 
kombinasjonsbehandling i forhold til kortikosteroider alene. Denne studien er dog liten og det 
kan tenkes at et større antall deltakere ville gitt et annerledes resultat. Lee et al. som fant 
signifikant bedre effekt av kombinasjonsbehandlingen fremfor monoterapi med 
kortikosteroider alene, definerte fullstendig tilheling som House-Brackmann grad I eller II. 
Dersom man ser på resultatene de har for House-Brackman grad I, finner man heller ikke i 
denne studien signifikant bedre effekt av kombinasjonsbehandlingen. De to største studiene 
som også har best metodologisk kvalitet viste imidlertig entydig at det ikke var effekt av å gi 
antivirale midler sammen med kortikosteroider 20,21. Med formålet om å se på resultater for 
House Brackman grad I, har jeg derfor ikke funnet en sikker effekt av 
kombinasjonsbehandling med kortison og antivirale midler sammenlignet med 
kortikosteroidbehandling alene. Noen studier som ikke møtte mine inklusjonskriterier har vist 
en signifikant økt effekt av kombinasjonsbehandling, sammenlignet med 
kortikosteroidbehandling alene. Blant annet studiene av Hato et al 26 og Adour et al. 23, som 
ikke møtte inklusjonskriteriene i denne oppgaven, har vist en signifikant økt effekt av 
kombinasjonsbehandling i forhold til kortikosteroidbehandling alene. Disse studiene har 
metodologiske svakheter ved manglende dobbeltblinding, kort oppfølging og stort frafall. 
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Dette har medført at man i noen meta-analyser har rapportert at man ikke kan utelukke en 
tilleggseffekt av antivirale midler i kombinasjon med kortikosteroider sammenlignet med 
monoterapi med kortikosteroider 30,35. En diskusjon om tilleggseffekten av antiviral 
behandling pågår og først og fremst gjelder dette om pasienter med en alvorlig parese skal 
tilbys denne behandlingen som tillegg til kortikosteroidbehandlingen 36. Subgruppeanalyser 
av data fra den skandinaviske Bells parese- studien tyder ikke på noen tilleggseffekt av 
antivirale midler ved alvorlige pareser 37. Basert på de studiene som jeg har inkludert i min 
oppgave kan jeg ikke konkludere med at kombinasjonsbehandling har bedre effekt enn 
kortikosteroidebehandling alene.  
 
Av studiene inkludert i denne oppgaven er det kun Engstrøm et al 2008 som har sett på 
forekomsten av synkinesier (medbevegelser i ansiktsmuskulaturen). De fant signifikant 
redusert forekomst av synkinesier hos gruppen som fikk prednisolon mot gruppen som ikke 
fikk det. De fant ingen effekt av valaciklovir på forekomsten av synkinesier. I sin meta-
analyse fra 2010 konkluderer Salinas et al. med at kortikosteroider gir en signifikant 
reduksjon av synkinesier sammenlignet med placebo. Dette baserer de på tallene til Lagalla 
fra 200238 og Engstrøm 2008. Den samme konklusjonen kommer de Almeida et al. til 30. 
 
Man anser at behandlingen må starte tidlig etter at pasientene får Bells parese. Engstrøm og 
Sullivan startet behandlingen innen 72 timer etter at paresen oppstod. Yeo et al så på forskjell 
i bedring mellom pasienter som fikk behandling etter tre dager, mot de som fikk behandling 
etter fire dager, men de fant ikke noen signifikant forskjell mellom gruppen som ble behandlet 
med kombinasjonen acyclovir og prednisolon, og prednisolon alene. Lee inkluderte pasienter 
så sent som en uke etter symptomdebut, da de så på forskjellen mellom bedring blant de som 
fikk behandling etter tre dager, mot de som ble behandlet mellom tre dager og syv dager etter 
debut, fant de ikke en signifikant forskjell i bedring. Etter publikasjon av studien til Engstrøm 
et al, tok Axelsson et al for seg tallmaterialet fra samme studie. De ønsket å se på tid til 
behandling i sammenheng med tilheling blant de som fikk prednisolon alene mot de som ikke 
fikk prednisolon. I konklusjon fant de signifikant forskjell i favør av gruppen som mottok 
prednisolon, både når det gjaldt tilheling og forekomst av synkinesier, og at tilhelingen var 
signifikant innen 48 timer, men ikke etter det.  
 
 
Mulige svakheter ved denne oppgaven er det lille antallet studier som er inkludert, og at kun 
to av studiene hadde et stort antall deltagere, mens de resterende to hadde ett lite antall. Det er 
utført mange studier på medisinsk behandling av Bell’s parese men dessverre veldig få med 
høy metodologisk kvalitet som oppfylte mine inklusjonskriterier. Jeg har ikke gjort noen 
samlet statistisk analyse av de fire inkluderte studiene hvilket kunne gitt samlede statistiske 
resultater fra alle pasientene inkludert i de fire studiene. Dette ville være for omfattende for en 
slik oppgave med tanke på manglende tilgang på fullstendig tallmateriale, komplisert 
statistikk og at de ulike studiene fremstiller funnene sine på ulike måter.  
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