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• Синдромът на Хорнер - набор от симптоми, 
които възникват при увреда на симпатиковата 
нервна система. Прояви: 

едностранна миоза,       ипсилатерална птоза 

ретракция на долен клепач, 

лицева анхидроза  

конюнктивна хиперемия 

Хетерохромия                    променено ВОН 

• Има три неврона, които участват в 
симпатиковата инервация на окото 
(започващи от постолатералния хипоталамус и 
завършват  като цилиарни нерви, които 
захранват дилататора на ириса и горните 
тарзални мускули). Тези пътища съдържат 
неврони от първи, втори и трети ред, които се 
увреждат от различни патологични процеси, 
зависимост от нивото им. 

 dovepress.com/horner-syndrome 
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Цел: 

 

Да преставим два клинични случая 
от нашата практика с различна 
етиология на синдром на Хорнер. 



Клиничен случай 1 П.П. 
жена на 39г. 

• Анамнеза:  зачервяване на двете очи. От 2 месеца 
ЛО е по-притворено. При физическо натоварване се 
изпотява само дясната половина на лицето. 

• Обективно състояние: BCVA OD = 1,0 BCVA OS = 1.0 
ЛО- птоза, с компесаторна елевация на веждата. 
Роговици- прозрачни. Зеници-ДО/ЛО 5/4мм. Ирис- 
по-светъл на ЛО. Лещи-прозрачни. Очно дъно- без 
патология. 

• Насочена за консултации: невролог и ЯМР на глава- 
от изследванията се уточни съдов проблем.   

• Пацинтката прекъсна посещенията си при нас- 
предполагаме засягане на първи или втори неврон 
поради лицевата анхидроза. 

 

 



Клиничен случай 2: Т.И. жена 
на  64г. 

• Пациентката е диагностицирана с ПОЪГ на лечение с Дуотрав и 
Азопт. Поради незадоволителен ефект към терапията е добавен 
Бримонидин в състава на Симбринза на ЛО. На 2-3 ден след 
смяната на терапията забелязва, че зеницата на ЛО е по-тясна 
от зеницата на ДО. 

• Обективно състояние: Анизокория: ДО- 4мм, ЛО- 2мм /фиг.1/, 
запазени ФМР. Лещи: прозрачни. Очни дъна: ДЗН- Ед=0,2 п.д., 
Ел=0,3 п.д., хеморагия на папилата долу темпорално.  

• Насочена за консултации: невролог, Доплер-сонография на 
магистрални съдове, ЕМГ-б.о. 

• След проведените изследвания и изключване на заблявания с 
друга генеза, на пациентката е поставена диагноза синдром на 
Хорнер индуциран от приложението на α2-рецепторен агонист. 

• Бримонидин се изключи от терапията и се забаляза симетрия в 
размера на зениците               

• Честота на синрома на Хорнер причинен от приложението 
на Бримонидин е 1:10000                         



Заключение: 

Синдромът на Хорнер: 

• Рядко заболяване с разнообразна етиология.  

• Дългият ход на симпатиковата инервация на окото я прави податлива 
на увреда от голям комплекс заболявания, първи признак на който може 
да е синдромът на Хорнер.  

• Много деференциално диагностични възможности, което налага 
мултидисциплинарен подход.  

• Познаването на симптомокоплекса и насоченото изследване на тези 
пациенти е от изключителна важност.  

Благодаря за вниманието! 


