Το Σύνδροµο Guillain-Barré
(Ghee-yan' Bah-ray'), το ο̟οίο
ονοµάζεται
ε̟ίσης
οξεία
ιδιο̟αθής ̟ολυνευρίτιδα και
ανιούσα
̟αράλυση
τύ̟ου
Landry, είναι µια φλεγµονώδης
διαταραχή των ̟εριφερικών
νεύρων ̟ου βρίσκονται στο
εξωτερικό του εγκεφάλου και στον νωτιαίο µυελό.
Χαρακτηρίζεται α̟ό ταχεία εµφάνιση αδυναµίας και
συχνά ̟αράλυσης των κάτω άκρων, των άνω άκρων,
των ανα̟νευστικών µυών και του ̟ροσώ̟ου. Συχνά η
µυϊκή αδυναµία συνοδεύεται α̟ό ̟αραισθησίες.

Τι είναι το
Σύνδροµο
GuillainBarré (GBS);

Πολλοί ασθενείς χρειάζονται εισαγωγή σε µονάδα
εντατικής θερα̟είας στα ̟ρώτα στάδια της ασθένειάς
τους, ιδιαίτερα εάν α̟αιτείται µηχανική υ̟οστήριξη
της ανα̟νοής. Παρόλο ̟ου οι ̟ερισσότεροι ασθενείς
ανανή̟τουν, µ̟ορεί να χρειαστούν µήνες, και
ορισµένοι µ̟ορεί να έχουν µακροχρόνιες ανα̟ηρίες
διαφορετικού βαθµού. Ποσοστό µικρότερο του 5 τοις
εκατό α̟οβιώνουν. Το Σύνδροµο GBS µ̟ορεί να
εµφανισθεί σε ο̟οιοδή̟οτε άτοµο ο̟οιασδή̟οτε
ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου ή εθνοτικού υ̟οβάθρου.
Σχετικά συχνά,
τα συµ̟τώµατα
του ασθενούς και
η
ιατρική
εξέταση είναι αρκετά για την ε̟ιβεβαίωση της
διάγνωσης. Η ταχεία εκδήλωση (ανιούσας) αδυναµίας,
η ο̟οία συχνά συνοδεύεται α̟ό ̟αραισθησία ̟ου
̟λήττει εξίσου και τις δύο ̟λευρές του σώµατος,
α̟οτελεί κοινή κλινική εικόνα. Συνήθως δια̟ιστώνεται
α̟ώλεια των αντανακλαστικών, ό̟ως η σύσ̟αση του
γονάτου. Προκειµένου να ε̟ιβεβαιωθεί η διάγνωση,
µ̟ορεί να διεξαχθεί οσφυονωτιαία ̟αρακέντηση για
τον εντο̟ισµό αυξηµένης υγρής ̟ρωτεΐνης και
ηλεκτρικός έλεγχος της λειτουργίας των νεύρων και
των µυών.

Πώς ̟ραγµατο̟οιείται η
διάγνωση του GBS;

Πώς
αντιµετω̟ίζεται το
σύνδροµο GBS;

Ε̟ειδή
η
αρχική
̟ορεία της νόσου είναι
α̟ρόβλε̟τη, οι νεοδιαγνωσθέντες στην
̟λειοψηφία τους διακοµίζονται συνήθως σε µονάδα εντατικής θερα̟είας
για την ̟αρακολούθηση της ανα̟νοής και των άλλων
σωµατικών λειτουργιών.
Η ̟ερίθαλψη ̟εριλαµβάνει τη χρήση γενικών
υ̟οστηρικτικών µέτρων για τον ασθενή ̟ου βρίσκεται
σε ̟αράλυση, καθώς ε̟ίσης και µεθόδους ̟ου είναι
ειδικά σχεδιασµένες για την ε̟ιτάχυνση της
ανάρρωσης, ιδιαίτερα για τους ασθενείς εκείνους µε
σοβαρά
̟ροβλήµατα,
ό̟ως
αδυναµία
να
̟ερ̟ατήσουν. Η ανταλλαγή ̟λάσµατος (διαδικασία
«αιµοκάθαρσης») και η χορήγηση ενδοφλεβίως
µεγάλης δόσης ανοσοσφαιρινών συχνά βοηθά στην
̟ερικο̟ή της ̟ορείας του συνδρόµου GBS.
Οι ̟ερισσότεροι ασθενείς, µετά την αρχική
̟αραµονή τους στο νοσοκοµείο και όταν η κατάστασή
τους σταθερο̟οιηθεί, συµµετέχουν σε ̟ρόγραµµα
α̟οκατάστασης ώστε να βοηθηθούν στη βέλτιστη
χρήση των µυών τους καθώς ε̟ανέρχεται η νευρική
̟αροχή.
Η αιτία του συνδρόµου GBS
είναι άγνωστη. Ίσως το 50%
των
̟εριστατικών
να
εµφανίζονται αµέσως µετά α̟ό
µια ιογενή ή βακτηριδιακή
λοίµωξη ό̟ως ̟ονόλαιµο ή διάρροια. Πολλά
κρούσµατα
σηµειώθηκαν
σε
άτοµα
̟ου
εµβολιάστηκαν κατά της γρί̟̟ης των χοίρων το 1976.
Σύµφωνα µε τις υφιστάµενες θεωρίες, ένας
αυτοάνοσος µηχανισµός, στον ο̟οίο το αµυντικό
σύστηµα των αντισωµάτων και των λευκών
αιµοσφαιρίων
του
ασθενούς
ενεργο̟οιείται
καταστρέφοντας το νευρικό ̟ερίβληµα ή τη νευρική
µόνωση, οδηγεί σε αδυναµία και αφύσικη αίσθηση.

Τι ̟ροκαλεί το
σύνδροµο
GBS;

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες, γράψτε στο
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Το ίδρυµα συγκροτήθηκε
το 1980 α̟ό τους
Robert & Estelle Benson
µε στόχο την ̟αροχή
βοήθειας σε άτοµα ̟ου ̟άσχουν α̟ό αυτή την
τροµακτική και ̟ιθανώς καταστροφική διαταραχή η
ίαση της ο̟οίας είναι αβέβαιη. Το Ίδρυµα διαθέτει
̟ερισσότερες α̟ό 160 µονάδες στις Ηνωµένες
Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώ̟η, την Αυστραλία,
την Νότιο Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία. Στόχος του
είναι να υ̟οστηρίξει εσάς, τον ασθενή ̟ου ̟άσχει α̟ό
το εν λόγω σύνδροµο και την οικογένειά σας. Το
Ίδρυµα είναι υ̟ερήφανο για το γεγονός ότι στο ιατρικό
γνωµοδοτικό συµβούλιο συµµετέχουν ορισµένοι α̟ό
τους κορυφαίους ̟αγκοσµίως ειδικούς στο σύνδροµο
GBS, καθώς και ιατρούς ̟ου υ̟έφεραν και οι ίδιοι
α̟ό την εν λόγω διαταραχή.

Το Ίδρυµα GBS/CIDP
Foundation International

Εάν ̟άσχετε α̟ό το σύνδροµο
GBS ή γνωρίζετε κά̟οιον ̟ου
̟άσχει α̟ό το εν λόγω σύνδροµο
και χρειάζεται υ̟οστήριξη ή
ενηµέρωση, ε̟ικοινωνήστε µε το Ίδρυµα. Εάν θέλετε
να δηµιουργήσετε µια το̟ική οµάδα υ̟οστήριξης ή να
γνωρίσετε το̟ικούς ιατρούς ̟ου είναι εξοικειωµένοι µε
το σύνδροµο GBS, ε̟ικοινωνήστε µαζί µας. Εάν είστε
ε̟αγγελµατίας του τοµέα ιατρικής ̟ερίθαλψης και
χρειάζεστε φυλλάδια ή συναισθηµατική υ̟οστήριξη
για τους ασθενείς σας, µην διστάσετε να
ε̟ικοινωνήσετε µαζί µας. Είµαστε εδώ για να σας
εξυ̟ηρετήσουµε.

Χρειάζεστε
βοήθεια;

∆ιαθέσιµες Υ̟ηρεσίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκέψεις σε ασθενείς από άτοµα που
θεραπεύτηκαν
Εκτενές ενηµερωτικό εγχειρίδιο, “GBS, µια
Επισκόπηση για τον Ανειδίκευτο»
Αφίσα, ανακοινώνοντας τις υπηρεσίες
Υποστήριξη ασθενών από τοπικές µονάδες
Κατάλογος µονάδων παγκοσµίως
Ονόµατα ιατρών που έχουν εµπειρία στο
σύνδροµο GBS
Ενηµερωτικά ∆ελτία
Χρηµατοδότηση Έρευνας
∆ιεθνή Εκπαιδευτικά Συµπόσια για την
ιατρική κοινότητα και το ευρύ κοινό
Φύλλο ∆εδοµένων CIDP
Επισκεφθείτε τον ιστότοπό µας

GBS/CIDP Foundation International
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