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( یک اختالل خودایمنی نادر است که در آن سیستم ایمنی بدن Ghee-YAN Bah-RAY) سندرم گیلن باره

می تواند عالئمی را ایجاد  GBSشخص به اعصاب آسیب می رساند و باعث ضعف عضالنی و گاهی فلج می شود. 

صبی کند که از چند  سیب ع شد. اکثر افراد به طور کامل بهبود می یابند، اما برخی آ سال طول بک هفته تا چند 

یل  به دل ند. برخی از مردم  ند GBSدائمی دار که توسططط  فوت کرده ا له  قا ما دربهترین . در این م همکاران 

 دازیم.به تفصیل به عالئم، علل، تشخیص و درمان این سندروم می پر آزمایشگاه پاسداران تهران

در شدیدترین شکل سندرم گیلن باره یک اورژانس پزشکی است، این احساسات می توانند به سرعت پخش شوند 

 و در نهایت کل بدن را فلج کنند. اکثر افراد مبتال به این عارضه باید برای درمان در بیمارستان بستری شوند.

ران عالئم عفونت را در شش هفته قبل گزارش می علت دقیق سندرم گیلن باره ناشناخته است. اما دو سوم بیما

 کنند. که شامل عفونت تنفسی یا دستگاه گوارش یا ویروس زیکا است.

هیچ درمان شططناخته شططده ای برای سططندرم گیلن باره واود ندارد، اما چندین روش درمانی می توانند عالئم را 

اد از سندرم گیلن باره بهبود می یابند، اما میزان کاهش داده و طول مدت بیماری را کاهش دهند. اگرچه اکثر افر

درصد افراد می توانند تا شش بعد راه بروند. بیماران ممکن  80تا  60درصد است. بین  7تا  4مرگ و میر آن بین 

 است اثرات طوالنی مدتی از امله ضعف، بی حسی یا خستگی را تجربه کنند.

 عالئم سندروم گیلن باره چیست؟

سمت باالیی سندرم گیلن  شود و به ق شروع می  ساق پا  شود که از پاها و  شروع می  ضعف  باره اغلب با گزگز و 

شروع  10بدن و بازوها گسترش می یابد. در حدود  صورت  صد از افراد مبتال به این اختالل، عالئم از بازوها یا  در

 شود.می شود. با پیشرفت سندرم گیلن باره، ضعف عضالنی می تواند به فلج تبدیل 

 عالئم و نشانه های سندرم گیلن باره ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 احساس سوزن سوزن شدن در انگشتان دست، انگشتان پا، مچ پا یا مچ دست 

 ضعف در پاها که به قسمت باالیی بدن سرایت می کند 

 راه رفتن ناپایدار یا ناتوانی در راه رفتن یا باال رفتن از پله ها 

 ت صورت، از امله صحبت کردن، اویدن یا بلعیدنمشکل در حرکا 

 دوبینی یا ناتوانی در حرکت چشم 

  شب بدتر ست در  شد و ممکن ا شته با شیدن یا گرفتگی دا ست احساس تیر ک شدیدی که ممکن ا درد 

 شود
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 مشکل در کنترل مثانه یا عملکرد روده 

 ضربان قلب سریع 

 فشار خون پایین یا باال 

 دشواری در تنفس 

  به سندرم گیلن باره معموالً در عرض دو هفته پس از شروع عالئم، بیشترین ضعف را تجربه می کنند.افراد مبتال

 انواع سندرم گیلن باره چیست؟

سندرم گیلن باره که زمانی تصور می شد که یک اختالل واحد است، اکنون به اشکال مختلفی رخ می دهد. انواع 

 اصلی عبارتند از:

  پلی رادیکولونوروپاتی( دمیلینه کننده التهابی حادAIDP .شایع ترین شکل در آمریکای شمالی و اروپا ،)

شایع ترین عالمت ضعف عضالنی است که از قسمت پایین بدن شروع می شود و به سمت باال گسترش 

 می یابد.

 ( شر شود. MFSسندرم میلر فی شروع می  همچنین با راه رفتن ناپایدار  MFS(، که در آن فلج از چشم 

 در ایاالت متحده کمتر رایج است اما در آسیا رایج تر است. MFSمراه است. ه

 ( نوروپاتی آکسونی حرکتی حادAMAN( و نوروپاتی حاد آکسونی حسی حرکتی )AMSAN در ایاالت )

 در چین، ژاپن و مکزیک شیوع بیشتری دارند. AMSANو  AMANمتحده کمتر شایع هستند، اما 

 ؟علل سندرم گیلن باره چیست

ستگاه  ست. این اختالل معموال چند روز یا چند هفته پس از عفونت د شخص نی سندرم گیلن باره م علت دقیق 

تنفسی یا گوارشی ظاهر می شود. به ندرت، اراحی یا واکسیناسیون اخیر می تواند باعث ایجاد سندرم گیلن باره 

سن ست.  شده ا ست پس از ابتال به شود. اخیرا مواردی در پی ابتال به ویروس زیکا گزارش  درم گیلن باره ممکن ا

کنند، به اانسون و اانسون را دریافت می 19-رخ دهد. همچنین در افرادی که واکسن کووید 19ویروس کووید 

 صورت نادر رخ داده است.

ستم ایمنی بدن  سی سندرم گیلن باره،  سم های مهاام حمله می کند  -در  شروع به  -که معموال فق  به ارگانی

، شایع ترین شکل سندرم گیلن باره در ایاالت متحده، پوشش محافظ اعصاب AIDPه به اعصاب می کند. در حمل

)غالف میلین( آسیب می بیند. این آسیب از انتقال سیگنال به مغز توس  اعصاب و ایجاد ضعف، بی حسی یا فلج 

 الوگیری می کند.
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 عوامل خطرسندرم گیلن باره :

سن افزایش می سندرم  سنی را تحت تاثیر قرار دهد. اما خطر آن با افزایش  گیلن باره می تواند همه گروه های 

 یابد. همچنین در مردان شایع تر از زنان است.

 سندرم گیلن باره ممکن است در موارد زیر ایجاد شود:

 (عفونت با کمپیلوباکتر )نوعی باکتری که اغلب در طیور پخته نشده یافت می شود 

 ویروس آنفوالنزا 

 سیتومگالوویروس 

 ویروس اپشتین بار 

 ویروس زیکا 

  هپاتیتA ،B ،C  وE 

 HIV 
 پنومونی مایکوپالسما 

 عمل اراحی 

 ضربه 

 لنفوم هوچکین 

 به ندرت، واکسن آنفوالنزا یا واکسیناسیون دوران کودکی 

  19ویروس کووید 

 اانسون و اانسون 19-واکسن کووید 

 ؟عوارض سندرم گیلن باره چیست

سططندرم گیلن باره بر اعصططاب ت ثیر می گ.ارد. از آنجایی که اعصططاب حرکات و عملکرد بدن را کنترل می کنند، 

 افراد مبتال به گیلن باره ممکن است این موارد را تجربه کنند:

مشططکالت تنفسططی: ضططعف یا فلج می تواند به عضططالت کنترل کننده تنفس سططرایت کند، که یک عارضططه بالقوه 

درصطططد از افراد مبتال به سطططندرم گیلن باره برای تنفس در هفته اول که برای درمان در  22ت. تا کشطططنده اسططط

 بیمارستان بستری می شوند، به دستگاه های کمکی تنفس نیاز دارند.
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سی یا  ضعف ازئی، بی ح سندرم گیلن باره به طور کامل بهبود می یابند یا فق   سی: اکثر افراد مبتال به  بی ح

 .گزگز دارند

مشططکالت قلبی و فشططار خون: نوسططانات فشططار خون و ریتم نامنآم قلب )آریتمی قلبی( از عوارض اانبی شططایع 

 سندرم گیلن باره هستند.

درد: یک سططوم افراد مبتال به سططندرم گیلن باره، درد شططدید عصططبی را تجربه می کنند که ممکن اسططت با دارو 

 کاهش یابد.

 رد کند روده و احتباس ادرار ممکن است ناشی از سندرم گیلن باره باشد.مشکالت عملکرد روده و مثانه: عملک

لخته شطططدن خون: افرادی که به دلیل سطططندرم گیلن باره بی حرکت هسطططتند در معرض خطر ایجاد لخته خون 

هستند. تا زمانی که نتوانند به طور مستقل راه بروند، مصرف داروهای رقیق کننده خون و پوشیدن اوراب ساق 

 د توصیه می شود.بلن

زخم های فشططاری: بی تحرکی بیمار را در معرض خطر ابتال به زخم بسططتر )زخم فشططاری( قرار می دهد. تغییر 

 موقعیت مکرر ممکن است به الوگیری از این مشکل کمک کند.

 درصد افراد مبتال به سندرم گیلن باره، عود بیماری را تجربه می کنند. 5تا  2عود: بین 

سندرم گیلن باره به طور قابل تواهی خطر عوارض طوالنی مدت ادی را افزایش می دهد. عالئم  شدید و اولیه 

 به ندرت ممکن است مرگ در اثر عوارضی مانند سندرم دیسترس تنفسی و حمالت قلبی رخ دهد.

 چگونه سندرم گیلن باره را می توان تشخیص داد؟

شوا سندرم گیلن باره در مراحل اولیه د شخیص  سایر اختالالت ت شابه عالئم  شانه های آن م ست. عالئم و ن ر ا

 عصبی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

 پزشک احتماالً با یک سابقه پزشکی و معاینه فیزیکی کامل اقدامات زیر را درخواست میکند:

یین کمر خارج می شطططود و برای آزمایش مایع مغزی و نخاعی: مقدار کمی مایع از کانال نخاعی در قسطططمت پا

 بررسی به آزمایشگاه ارسال میشود. 

الکترومیوگرافی: الکترودهای سوزنی نازک در عضالتی که پزشک می خواهد بررسی کند وارد می شود. الکترودها 

 فعالیت عصبی را در عضالت اندازه گیری می کنند.
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 درمان سندرم گیلن باره چیست؟

ن باره واود ندارد. اما دو نوع درمان می تواند بهبود را تسریع کرده و شدت بیماری هیچ درمانی برای سندرم گیل

 را کاهش دهد:

شود.  سلول های خونی ادا می  شده و از  شته  سما( بردا سمافرزیس(: بخش مایع خون )پال سما )پال تبادل پال

کند تا آنچه که برداشته شده شوند، که پالسمای بیشتری تولید میهای خونی به بدن بازگردانده میسپس سلول

را ابران کند. پالسمافرزیس ممکن است با خالصی پالسما از آنتی بادی های خاصی که به حمله سیستم ایمنی 

 به اعصاب محیطی کمک می کنند، عمل کند.

ریق ایمونوگلوبولین درمانی: ایمونوگلوبولین حاوی آنتی بادی های سطططالم از اهداکنندگان خون از طریق ورید تز

می شود. دوزهای باالی ایمونوگلوبولین می تواند آنتی بادی های مخربی را که ممکن است در ایجاد سندرم گیلن 

 باره نقش دارند، مسدود کند.

 همچنین احتماالً دارو برای موارد زیر تجویز می شود:

 تسکین درد 

 ودبرای پیشگیری از لخته شدن خون که می تواند در زمان بی حرکتی ایجاد ش 

افراد مبتال به سندرم گیلن باره قبل و در حین بهبودی نیاز به کمک و درمان فیزیکی دارند. مراقبت های فیزیکی 

 ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 حرکت بازوها و پاها توس  مراقبین، برای کمک به انعطاف پ.یری و قوی ماندن عضالت

خسططتگی کنار بیایید و قدرت و حرکت مناسططب را به دسططت  فیزیوتراپی در دوران ریکاوری کمک می کند تا با

 آورید

 آموزش با وسایل تطبیقی، مانند ویلچر یا بریس، تا به شما مهارت های حرکتی و مراقبت از خود را بدهد.

اگرچه برخی از افراد ممکن اسططت ماه ها و حتی سططال ها طول بکشططد تا بهبود یابند، اکثر افراد مبتال به سططندرم 

 اره این ادول زمانی کلی را تجربه می کنند:گیلن ب

 .پس از اولین عالئم و نشانه ها، وضعیت به تدریج به مدت حدود دو هفته بدتر می شود 

 .عالئم در عرض چهار هفته به سطح باالیی می رسد 
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  ًماه طول می کشد، اگرچه برای برخی افراد ممکن است  12تا  6سپس بهبودی شروع می شود، معموال

 سال طول بکشد. تا سه

 در میان بزرگساالن بهبود یافته از سندرم گیلن باره:

  درصد می توانند شش ماه پس از تشخیص به طور مستقل راه بروند 80حدود 

  درصد یک سال پس از تشخیص، قدرت حرکتی را به طور کامل بازیابی می کنند 60حدود 

  درصد بهبودی بسیار با تاخیر دارند 10تا  5حدود 

  ساالن به طور کامل سبت به بزرگ شوند، به طور کلی ن سندرم گیلن باره مبتال می  کودکان به ندرت به 

 بهبود می یابند.
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