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ННООВВООССТТИИ  ВВ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  ИИ  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯТТАА  ППРРИИ  ББЛЛЕЕФФААРРООССППААЗЗЪЪММ  

 

Нашият експерт от Библиотека „Редки болести” и управител на 

Медицински център „РареДис” – д-р Радостина Симеонова, дм прави обзор 

на рядката болест блефароспазъм. 

 

Дефиниция 

Блефароспазъм е локализирана форма на мускулна дистония, манифестираща 

се с неволни клонични и тонични контракции на околоочните мускули, което 

причинява пълно или частично затваряне на очните клепачи от няколко секунди 

до няколко минути. Първите симптоми се проявяват обикновено между 40 и 70 

годишна възраст. Жените заболяват по-често от мъжете. Съотношението мъже-

жени е около 2 : 3. 

Етиология 

Точната причина за появата на първичния блефароспазъм е неясна. Най-

вероятно се дължи на абнормална функция на базиларните ядра в ЦНС, които 

играят важна роля при координацията на движенията – superior colliculus и substantia nigra от 

ретикуларната формация. Блефароспазъмът може да се дължи и на друго основно заболяване, в този 

случай се нарича вторичен блефароспазъм или рефлексивен спазъм. 

Наследственост 

В повечето от случаите няма генетично разстройство. Все пак регистрирани са фамилни форми, особено 

при синдром на Meige. Съобщава се за фамилна история при 20% от случаите. 

Клинична картина и форми 

Проявата на симптомите обикновено е постепенна в продължение на няколко седмици или месеци. В 

началото може да се наблюдава по-изразено често мигане, което се развива в класически мускулни 

контракции. Симптомите са билатерални – засегнати са и двете очи. Спазмите са по-силно изразени при 

слушане, ходене, втренчване, поглед нагоре. Обратно, могат значително да отслабнат по време на 

говорене, пеене, гледане надолу, кашляне и концентриране. Спазмите са по-слабо интензивни сутрин, 

и подчертано изразени през деня. 

Диагноза 

Диагнозата се поставя на основа на типичните клинични признаци. Трябва да се определи точната 

клинична форма. Важно е да се разграничи първичният от вторичния блефароспазъм, тъй като 

лечението им е различно. 

Лечение  

Лечението на блефароспазъм е симптоматично, освен когато е вторичен или следствие на друго 

основно заболяване (в този случай лечението е насочено към първичното заболяване, причиняващо 

блефароспазъм). Лечението е консервативно-медикаментозно (като медикаментите могат да се 

приемат през устата или инжекционно-локално), немедикаментозно и комплементарни техники и 

хирургическо. 

А. Консервативно лечение: 

1. Медикаменти, инжектирани локално: 

- Инжекции с Botulinum toxin тип А. Поставянето на инжекция осигурява стабилен резултат 

в продължение на 3-6 месеца. В случай на неутрализиране действието на токсин А от 

антитела е възможно алтернативно лечение с Botulinum toxin B. 

- Алкохолни инжекции. Най-широко разпространеният метод до 1970 г.  

2. Медикаментозно лечение, приложени перорално 

- Бензодиазепини; Миорелаксани; Антихолинергични средства  
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3. Консервативно алтернативно лечение. 

- Психотерапия; техники за релаксация – автогенен тренинг; техники за ума и тялото като 

йога, медитация, метод на Фелденкраис; хипноза; контролирани физически упражнения 

като пилатес и мекотъканни техники; акупунктура за облекчаване на болката и спазмите.  

4. Физикални средства 

Поради засягането предимно на мобилността и лицевите мускули приложените 

физикални средства имат симптоматичен и козметичен ефект. Обучението на пациента за 

справяне с мускулните контракции и използване на заместителни движения и техники за 

контрол е задача на медицинската рехабилитация. Най-често се правят комбинации от 

средства, които са насочени към оплакванията на болния и целят да се провеждат чести 

рехабилитационни курсове – поне на два месеца. Акцентът се поставя на рефлекторни 

методики в областта на шията, електро- и светлолечение, кинезитерапия. Прилагането на 

специализирани кинезитерапевтични техники значително подобрява състоянието на 

пациента. Лазерпунктурата също е едно от препоръчваните средства. Подводната 

гимнастика и подводният масаж са методи с доказан положителен ефект. Пациентите с 

блефароспазъм са силно затруднени да изпълняват служебните си задължения поради 

ограничения визус и психологическите бариери, които поставя естетичният проблем. 

Затова не на последно място се прилагат различни варианти на трудотерапия, които да 

послужат двояко – с терапевтична цел и с педагогическа (за професионална 

преквалификация). При нарушения в говора се провеждат и логопедични занимания, 

както и консултации с психолог.  

Б. Хирургическо лечение – препоръчва се, когато ефикасността на лечението с ботулинов токсин 

намалява с течение на времето (поради формиране на анти-ботулин-токсин антитела) или е било 

неефективно от самото начало (поради липса на рецептори на ботулиновия токсин). Използват се 

различни хирургически техники. 

Прогноза 

Първичният блефароспазъм не е животозастрашаващо състояние, но продължителното му развитие 

оказва силно влияние върху пациентите в психологическия и социален аспект. Състоянието им може да 

се подобри с продължително консервативно лечение и/или хирургическо лечение. 
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