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:: Σύνδρομο Guillain-Barré  

 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA2103  

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σύνδρομο Guillain-Barré (GBS) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 

φάσμα σπανίων μετα-λοιμωδών νευροπαθειών, που εμφανίζονται συνήθως σε κατά τα άλλα 

υγιείς ασθενείς. Το GBS παρουσιάζει κλινική ετερογένεια και περιλαμβάνει την οξεία 

φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια (AIDP), την οξεία κινητική αξονική 

νευροπάθεια (AMAN) και την οξεία κινητική-αισθητική αξονική νευροπάθεια (ΑMSAN), το 

σύνδρομο Miller-Fisher  (MFS; Δείτε αυτούς τους όρους) και κάποιες άλλες τοπικές παραλλαγές. 

Η συνολική ετήσια επίπτωση του GBS κυμαίνεται μεταξύ 1/91.000 και 1/55.000. Στην Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αμερική, η AIDP είναι η πιο συχνή μορφή του GBS (αντιπροσωπεύει περίπου το 

90% των περιπτώσεων) και έτσι ο όρος GBS σε γενικές γραμμές είναι συνώνυμος του AIDP στις 

δυτικές χώρες. Οι αξονικές μορφές αντιπροσωπεύουν μόλις το 3-5% των περιπτώσεων στις 

δυτικές χώρες, αλλά είναι πολύ πιο συχνές (30% -50% των περιπτώσεων GBS) στην Ασία και τη 

Λατινική Αμερική. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μια λοίμωξη  προηγείται της έναρξης της 

αδυναμίας των άκρων, με την λοίμωξη από Campylobacter jejuni να προσδιορίζεται ως το πιο 

συχνό  αρχικό συμβάν. Το GBS έχει επίσης αναφερθεί μετά από  εμβολιασμό ή μετά από 

χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία αποτελείται από την άμεση ενδοφλέβια χορήγηση 

ανοσοσφαιρίνης (IVIg) ή πλασμαφαίρεση (PE). Η φυσικοθεραπεία και η αποκατάσταση είναι 

επίσης σημαντικές. Η πρόγνωση ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή του GBS και κυμαίνεται από 

πλήρη αποκατάσταση των ασθενών, σε εκείνους που δεν μπορούν να περπατήσουν 6 μήνες 

μετά την έναρξη της νόσου και σε ασθενείς στους οποίους η νόσος έχει θανατηφόρα έκβαση. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


