
ً  AIDP متالزمة غیالن باریھ 	 GBSوتسمى أیضا  

مرض یتصف باعتالل أعصاب عدیدة التھابي حاد نازع لمادة النخاعین (المییلین).   

ً وشدیداً. وھو مرض التھابي مزیل لغمد النخاعین عن األعصاب. وھو اعتالل  یحدث سریعا

العدید من األعصاب حیث یصاب العدید منھا. داء غیالن باریھ ھو مرض مناعي ذاتي حاد، 

وھذا یعني أن جھاز الدفاع الخاص للجسم یصیب (یھاجم) األعصاب، ومن ھنا یصاب الجھاز 

جزء المھم لألعصاب الذي ھو أغماد النخاعین تلتھب وتتخرب. العصبي المحیطي، فال  

ً وال تعود تعمل. فالعضالت واإلحساسات ووظائف  األعصاب المصابة تصبح متأثرة وظیفیا

ً ما تبدأ اإلصابة بأعصاب القدمین والساقین ثم الیدین  األعضاء كالقلب والتنفس تتأثر، وغالبا

والذراعین.  

 

ا یمكن أن تحدث:األعراض التالیة وغیرھ   

تشنجات في الساقین والذراعین، مع إمكانیة اضطراب الحس وحتى انعدامھ فیھما.•   

آالم الظھر والذراعین والساقین، آالم عصبیة حادة أو آالم المقعد (اإللیتین).•   

ابتداء الوھن في العضالت، الذي یمكن أن یتطور بسرعة حتى الشلل. •   

مشكالت في الحركة والتوجھ والتالؤم مع اآلخرین. اضطراب القدرة على الجلوس والتوازن. •  

شكل عضالت الوجھ واضطراب البلع. •  

أعراض تنفسیة وحتى توقف التنفس. •  

مشكالت مع الوظائف الحقیقیة للقلب والرئة والغدد (تعرق) والمثانة البولیة واألمعاء•  

ألعصاب التي تخص األعضاء السابقة.وھذا ما یحدث عندما تصاب ا   

 

 

 

 



َسْیر المرض:  

تسوء الحالة العامة عند بعض المرضى خالل بضعة أیام وھذا ما یؤدي إلى شلل تام. ویصل  

المرض إلى مداه األقصى خالل أربعة إلى ستة أسابیع من بدایة األعراض األولى. وبعد ذلك ال 

إلى ما یسمى مرحلة القمة والثبات في تطوره  تكون الشكاوى أسوأ من السابق، ویأتي المرض

ویصبح لیس أسوأ وال أحسن. وبعد عدة أیام تستقر الحالة وتمیل نحو التعافي، حیث تعود القوة 

العضلیة والحس ووظائف األعضاء: القلب والرئة والغدد والمثانة البولیة واألمعاء ببطء. تختلف 

. بعد المعالجة واالستشفاء یحدث غالباً عودة األعراض وسیر المرض كثیراً من شخص إلى آخر

الصحة وتبقى أحیاناً بعض التحددات (إعاقات).  

المعالجة:   

یعالج مرض غیالن باریھ بالغلوبولینات المناعیة أو فصادة المصورة (البالزما). التشخیص  

ت التفریقي: تعبیر متالزمة غیالن باریھ یصف عدا ما سبق أو یلتبس مع طیف من اعتالال

األعصاب النادرة ما بعد اإلنتان ھذا الذي یحدث عدا ذلك لدى األشخاص األصحاء. یعود ھذا 

الطیف من اعتالالت األعصاب إلى: اعتالل األعصاب الحركي الحاد. اعتالل األعصاب 

-الحركي الحسي الحاد وھذا ما یسمى متالزمة میلر فیشر، غیر ذلك من اعتالالت عصبیة  

-ھو مرض مزمن CIDPعصاب العدیدة مزیل النخاعین اإللتھابي المزمن متنوعة. اعتالل األ

-یدوم طویالً إلتھابي -إلتھامي مزیل للنخاعین مخرب لغمد النخاعین المخرب لألعصاب اعتالل 

-عصبي عدید (متالزمة غیالن باریھ  CIDPتصاب بھ أعصاب عدیدة إعتالل األعصاب العدیدة 

ً بأعراض في  GBSالمزمنة)  یتطور ببطء خالل فترة زمنیة تمتد ألشھر عدیدة. یبدأ غالبا

القدمین والساقین والیدین والذراعین. یشعر المصابون بتزاید الضعف ببطء.  
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