
 

 فلج بلز

می بوده و  (صورت)مغزی یا عصب فاشیال 7ز که همراه فلج نیمه صورت است ناشی از درگیری عصب زوج فلج بل

–۰3در یک جمعیت صدهزار نفری ساالنه . تر است  سالگی شایع 03تا  03تواند در هر سنی روی دهد، اما در سنین 

خطرابتال به فلج بلز در افراد باردار، مبتال به اما دلیل فلج بلز ناشناخته است اگرچه  . دهد مورد از آن رخ می ۰3

  دیابت و سرماخورده بیشتر از سایر افراد می باشد

 .ماه بصورت تدریجی به بهبودی کامل می رسند 0تا  ۰بیشتر افراد ظرف  

 

 بل فلج های نشانه

 شنیدن صدای زنگ در گوش که دلیل نامگذاری این عارضه است. 

  افتادگی گوشه دهان  و سختی در نگه داشتن آب دهان 

 باز ماندن چشم در سمت درگیر که با نشت اشگ یا خشکی آن همراه است. 

  ادامه یابددرد در نیمه صورت و گوش که می تواند با اسپاسم یا فلج شل عضالت سمت درگیر. 

  اختالل در ترشح بزاق و غذا خوردن، حس چشایی، حساسیت به صدا و... 



 

 بلز فلج تشخیص

. می دهدتومورها  و  ا مانند سکته مغزی، عفونت هاه سایر بیماری افتراقی آن را ازتشخیص  بالینی  پزشک با معاینه

را مشخص کرده و شدت آسیب را معین می  جود آسیب عصبو (الکترومیوگرافی)نوار عضله اما آزمون هایی چون 

جهت بررسی فشار احتمالی بر عصب زوج هفتم  MRIاز روش های دیگر تشخیصی می توان از رادیوگرافی و  .کند

 .بهره برد

 عملکرد طبیعی درجه یک

 کمی اختالل کارکرد درجه دو

 کوتاهی در عضالت کاهش حرکات ناحیه سر و صورت،  درجه سه

 بدون حرکات سر، ناتوانی در بستن چشم ها، نامتقارنی در دهان،  درجه چهار

 کمترین حرکت در صورت درجه پنج

 بدون حرکت درجه شش

 

  درمان های فلج بلز

 درمان دارویی : 



و در کنار آن توصیه هایی  شروع شود داروهای استروئیدییک دوره اغلب مراحل درمان با  •

در  پوشش چشمیدر طول روز و برای محافظت از چشم از جمله استفاده از عینک آفتابی 

 .طی خواب  و قطره های اشگ مصنوعی به بیماران داده می شود

و روی ممکن است به رشد عصب کمک   B12 ،B6 ویتامین های: تجویز مکمل های دارویی •

 کند

•  

 عملکرد عصب و عضالت صورت  ازگشتبکنترل التهاب و کمک به هدف از درمانهای فیزیوتراپی  :فیزیوتراپی

 :بوده که شامل موارد زیر است

که در بخش جداگانه های به آن  تقویت عملکرد عضالت صورتتمرین درمانی صورت برای  •

 .پرداخته می شود

 برای جلوگیری از اتروفی عضالت تحریک الکتریکی •

 

 طبیعی صورتو خالف جهت جاذبه زمین برای حفظ فرم  در جهت تخلیه لنفاوی ماساژ دستی •

 

با . با هدف کنترل التهاب و کاهش عوارض ناشی از التهاب بر روی عصب لیزر درمانی •

بروزاین بیماری فاکتورهای التهابی به محل هجوم اورده و با تشدید التهاب باعث بروز 

 ضایعات بیشتری در عصب می گردد



 

 و حفظ شکل طبیعی صورتاستفاده از نوارهای کینزیوتیپ برای تحریک گیرنده های پوستی  •

با )برای بهبود گردش خون و دفع مواد زائد از بافت های آسیب دیده : گرمای سطحی •

، الزم به ذکر است استفاده از المپ مادون قرمز به دلیل بهداشتی  (مراقبت از چشم ها

کاربرد بیشتری نسبت به کیسه های اب گرم دارد و الزم است با پنبه خیس روی چشم ها 

 پوشیده شود

 

. تکنیک های بیوفیدبک روش هایی هستند که باعث کنترل دقیق عضالت می شود: بیوفیدبک •

در حال حاضر استفاده گسترده ای در فلج صورت حتی چند سال پس از فلج عصب صورت 

 دارد 

روش های دیگر جهت عبور هرچه سریعتر از مرحله التهاب و شروع و تکمیل مرحله ترمیم  •

 بوبازگشت عص
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