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Въведение и цел 
Лицевият нерв води началото си от pons cerebri.  

 Съдържа двигателни нервни влакна, които инервират мимическите мускули 

на лицето и сетивни влакна, за вкусовата сетивност на предните 2/3 на езика. 

  Парализата бива централна и периферна.  

             Централната парализа възниква в резултат на увреждане на двигателните ядра на нерва в 

главния мозък и клинично се проявява със засягане на мускулатурата на контралатералната долна 

лицева половина.  

            Периферната парализа е резултат на засягане на нерва по неговия ход извън мозъка и се различава 

от централната със засягане на мускулите в челната област на лицето. В зависимост от степента на 

увреда, парализата може да бъде пълна или непълна.  

 Може да възникне в резултат на вирусни инфекции, травма, оперативни интервенции, туморни 

образувания или да има идиопатичен произход.  

 Характерни симптоми са: невъзможност за затваряне на окото и набръчкване на 

челото,лагофталм, увиснал устен ъгъл от засегнатата страна, изгладена кожна гънка между носа 

и бузата, намалена слъзна секреця 

 N. facialis е най-често засегнатият нерв при експанзия на неоплазмиите на 

n.vestibulocochlearis(6% от всички интракраниални тумори) и е възможно да бъде засегнат при 

операции в тази област.  

 Парализата на n. facialis e сред водещите причини за развитие на паралитичен ектропион и 

лагофталм. При тази група пациенти има висок риск от развитие на усложнения като 

роговични ерозии, невротрофични язви и перфорации.  

        Нашата цел е да представим клиничния ни подход при пациент с           

постоперативен паралитичен  лагофталм настъпил в резултат на увреда 

на лицевия нерв.  



Методи за лечение на паралитичен лагофталм  

1. Консервативно лечение  
• често прилагане на капки тип изкуствена сълза 

• гелове за овлажняване и епителизиране на очната повърхност  

• поставяне на мека контактна леща 

• поставяне на нощна превръзка по време на сън 

• липфилинг на горен клепач инжектиране на филър 

• инжектиране на хиалуронова киселина 

• автогенно присаждане на трансплантат от хрущял на ушната 
мида 

• нжектиране на ботулинов токсин в m. levator palpebrae 

 

2. Оперативно лечение  
• тарзорафия – временна и постоянна. Недостатъците са, че не 

подобрява активното затваряне на клепачите, ограничава 
периферното зрение на пациента и няма добър козметичен резултат. 

• Латерална тарзална стрип кантопластика 

• BICK-кантопластика -това е латерална кантална суспензия със 
скъсяване на долен клепач с триъгълна форма и тарзорафия  

• Gold weight имплантация  - имплантация на малка златна пластинка в 
горния клепач, която се фиксира за тарза и служи като тежест, 
подпомагаща затварянето на  клепачите под действието на силите на 
тежеста и гравитацията.  

• лифтинг на средна трета на лицето  
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Клиничен случай   

Представяме пациент П.П.  на 53г.  с пълна периферна пареза на 
n.facialis в лява лицева половина след ексцизия на тумор (шваном) на 
n.vestibulocochlearis. В друго лечебно заведение е  извършена 
временна тарзорафия на клепачите на ляво око (снимка №1). 

При преглед в клиниката е с оплаквания от сълзене и дразнене в ляво 
око, гноевиден обилен секрет в латералния ъгъл на клепачите и 
невъзможност за пълното им затваряне и надигане на 
веждите.Пациентът се оплаква и от намалено периферно зрение , 
чувство за дискомфорт и неудовлетвореност от естетичния резултат.  

Очен статус:  

 птоза на лява вежда, лява буза и устен ъгъл 

 паралитичен лагофталм  

 ектропион на долен ляв клепач 

 хиперемия на конюнктивата  

 епифора 

  роговица – епителизирал дефект и панус на 10ч., не се багри с 
флуоресцин 

  без данни за патологични промени в ЗОС 

      Нормална зрителна острота и нормотония. 

 

 

 

 

 

снимка №1 



Нашият терапевтичен подход  

 Започнахме  интензивно прилагане на 

епителотонични и овлажняващи  капки (Oзодроп, 

Оксибио и Корнерегел), поставяне на нощна превръзка 

и отстраняване на двата спонджа от клепачите. 

Препоръка за специализирани упражнения на лицевата 

мускулатура и насочен за оперативно лечение на 

клепачите. 

 Първит етап: Оперативното лечение включва 

латерален тарзален стрип на долен клепач, директен 

лифтинг на вежда и лифтиране на средна трета на 

лицето с конци. 

 Втори етап(един месец след операциятата):  

поставиха се филъри на лява скула, темпорално и под 

устния ъгъл. 

 На контролния преглед пациентът беше със спокоен 

преден очен сегмент, без секрет и  дразнене в лявото 

око.Поради лек остатъчен лагофталм през нощта 

поставя превръзка на окото и епителотонични капки.  

 Функионалният и естетичен реултат за пациентът 

е удовлетворяващ.  

Преди първата операция 

за 

реконструкция на 

клепачите. 

След първата операция 

за 

реконструкция на 

клепачите. 



Заключение  

След извършена реконструкция на лява вежда и клепач бе постигнат не само добър 

естетиен резултат и психологичен комфорт за пациента, но и съществено подобрение на 

офталмологичния статус на засегнатото око.  

Благодаря за вниманието!  


