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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Miller-Fisher (MFS) είλαη κηα ζπάληα παξαιιαγή ηνπ ζπλδξόκνπ Guillain-Barré 

πνπ αθνξά ηα θξαληαθά λεύξα (GBS; δείηε απηόλ ηνλ όξν). Η εηήζηα επίπησζε ππνινγίδεηαη ζε 

1/1.000.000. Τν MFS ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θιηληθή ηξηάδα ηεο νμείαο έλαξμεο ηνπ αηαμηθνύ 

βαδίζκαηνο, ηεο απώιεηαο ησλ αληαλαθιαζηηθώλ θαη ηεο νθζαικνπιεγίαο. Τν βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ MFS είλαη ε νμεία έλαξμε ηεο εμσηεξηθήο νθζαικνπιεγίαο. Έρνπλ επίζεο 

αλαθεξζεί παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ πξνκεθηθώλ λεύξσλ. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

πεξηπηώζεσλ, ην MFS εκθαλίδεηαη κεηά από ινίκσμε κε θακππινβαθηεξίδην  jejuni. Μνινλόηη ν 

αθξηβήο παζνινγηθόο κεραληζκόο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο, ην MFS ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνπζία αληηγαγγιηνζηδηθώλ αληηζσκάησλ (θπξίσο, αληη-GQ1b). Η θιηληθή εηθόλα MFS 

παξνπζηάδεη θιηληθή επηθάιπςε κε ηελ εγθεθαιίηηδα ηνπ ζηειέρνπο Bickerstaff (BBE; δείηε απηόλ 

ηνλ όξν), ε νπνία επίζεο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλνπο ηίηινπο αληηζσκάησλ αληη-GQ1b, νδεγώληαο 

ζηελ ππόζεζε όηη ε BBE θαη ην MFS αληηπξνζσπεύνπλ δηαθνξεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ίδηνπ 

θιηληθνύ θάζκαηνο. Ωζηόζν, νη αζζελείο κε BBE έρνπλ επηπιένλ ζπκκεηνρή ηνπ θεληξηθνύ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νδεγεί ζε δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

ηεηξαπάξεζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαληαθώλ λεύξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ελδνθζάικησλ λεύξσλ πνπ νδεγνύλ ζε ζηαζεξέο  θόξεο). Τν MFS είλαη γεληθά 

απηνπεξηνξηδόκελν θαη νη αζζελείο αλαξξώλνπλ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, σζηόζν, έρνπλ 

αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε MFS πνπ εμειίρζεθαλ ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη 

είραλ ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηνπ MFS θαη ησλ άιισλ κνξθώλ GBS (MFS / GBS ζύλδξνκν 

επηθάιπςεο). 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


