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RozdRozděělenleníí

DemyelinizaDemyelinizaččnníí forma forma 

Klasický GBSKlasický GBS= AIDP= AIDP

AxonAxonáálnlníí forma forma 

AMAN, AMAN, AMSAN

IzolovanIzolovanéé formyformy

VariantyVarianty

Miller Miller FisherFisherůůvv syndromsyndrom
OftalmoplegieOftalmoplegie, ataxie, areflexie, ataxie, areflexie

Faryngo-cerviko-brachiální forma

Faciální diplégie

Klinicky neodlišitelná od 
klasického demy GBS



EpidemiologieEpidemiologie

11--2/100 tis./rok2/100 tis./rok
MuMužži / i / ŽŽeny 1,25 / 1,0eny 1,25 / 1,0
MladMladíí dospdospěěllíí, >55 rok, >55 rokůů



Patogeneze
Molekulární mimikry

Homologní epitopy bakteriálních a virových 
agens a myelinu

Efektorové mechanismy
Makrofágy
T lymfocyty
Protilátky
Komplement
Prozánětlivé mediátory



ProdromyProdromy (75%)(75%)
HCDHCD

50%50%
CampylobacterCampylobacter jejunijejuni

32%32%
Enteritida: kolikovEnteritida: kolikovéé bolesti, vodnatbolesti, vodnatéé prprůůjmy, asociace jmy, asociace 
s AMAN a protils AMAN a protiláátkami GM1tkami GM1

CMVCMV
15%15%

MladMladíí lidlidéé, t, těžěžký prký průůbběěh, protilh, protiláátky proti GM2tky proti GM2
EBVEBV

10%10%

11--2 týden 2 týden ššestinedestineděěllíí, operace, , operace, GvHGvH, LB, trauma, , LB, trauma, 
myokplasmamyokplasma pneumoniaepneumoniae (5%), (5%), HodkinHodkin, vakcinace, vakcinace



Klinický obrazKlinický obraz
Incipientní příznaky

Slabost převážně na DK
(Descendentní průběh 14%)

Dorsalgie, radikulární bolesti
distální parestezie

Slabost
symetrická distální i proximální
kvadruplegie 30%, upoután na lůžko 30%

Respirační selhání (1/3 nemocných- intubace)



Kraniální nervy (50- 70%)
Facialis, hypoglossus
Extraokulární svaly (10-20%)  (MFS)

Senzitivní příznaky
Parestézie iniciálně u 50%
Bolesti dominují u 70%
Hypestezie pro všechny kvality distální, symetrická

Klinický obraz (2)Klinický obraz (2)



Reflexy
Časná areflexie u 70%

ŠA nejčastěji postižen, Bi nejčastěji zachován
Uchování reflexů v celém průběhu- reviduj 
diagnózu

Zachovány u <5%
Dysautonomie (65%)

TK, arytmie, retence, ileus
postižení sfinkterů u 10-15% nemocných

Klinický obraz (3)Klinický obraz (3)



Miller Fisherův syndrom
5% GBS
Iniciálnín diplopie (léze abducentů) progreduje do kompletní
oftalmoplegie

Často i ptóza, zpravidla bez pupilárních abnormalit
Proximální slabost

1/3- ½ nemocných
Ataxie, areflexie
Likvor

Normální nebo lehká elevace  CB
EMG

ztráta SNAP
axonální i demy nálezy

Klinicky vypadá jako kmenový syndrom



Varianty GBSVarianty GBS-- AMANAMAN

Asociace s různými typy protilátek proti 
gangliosidům a protilátkami proti  CJ
Terapie- IVIG
Žádné senzitivní postižení klinicky ani EMG
EMG- axonopatie



Varianty GBSVarianty GBS-- ASNASN

Klinika
Pansenzitivní ztráta
Lehká autonomní dysfunkce
Motorika normální nebo lehká slabost

EMG
Absence senzitivních neurogramů



PrPrůůbběěhh
Vrchol potíží 9. den

Obecná definice: progrese <4 týdny

Mortalita 3- 10% (5%)

15% neschopno chůze po roce

příčiny: pneumonie, dysautonomie

Monofazický průběh

relapsy vzácné



DiagnostikaDiagnostika-- elektrofyziologieelektrofyziologie

Demyelinizační +- axonální léze
V prvním týdnu nemoci

DML, F vlna, (NCV)
Elektrofyziologickým korelátem akutní
slabosti je blok vedení
Nízké amplitudy CMAP- špatná prognóza
Axonopatie Fi+POV 2.-4 týden, max 2- 3 měs.



Diagnostika- CSF
1. -2. den je nález v 85% normální
Buňky- v 90% normální
CB (>0,55 g/l)

66% abnorm. v prvním týdnu
82% abnorm. v druhém týdnu

Likvorové hodnoty nekorelují s klinickým 
obrazem ani prognózou



Protilátky
Anti GM1

Asociace s c. jejuni a axonálními formami
Anti GM2

Senzitivní léze, infekce SMV
Anti GQ1b

Asociace s MFS (90%) i jinými GBS s 
oftalmoplegií



DiferenciDiferenciáálnlníí diagnostikadiagnostika
Hranice čití, dominantní sfinkterové potíže

míšní léze
Výrazná asymetrie paréz

vaskulitida
>50 bb/mm3

infekční choroby (LB, HIV)
MCV <32 m/s

CIDP



DiferenciDiferenciáálnlníí diagnostika (2)diagnostika (2)

Diferenciální diagnostika akutní neuromuskulární
slabosti…

Svalové choroby
Rabdomyolýza
Periodické paralýzy

Porfýrie
Poliomyelitida
Poruchy NS přenosu

MG
Botulismus

ATM



TerapieTerapie

TPF nebo TPF nebo IVIgIVIg
Neschopen chůze bez pomoci
Bulbární příznaky
Rychlý rozvoj
Co nejdříve (do 2 týdnů od začátku potíží)

Stejný efekt s výjimkou asociace s IgG anti GM1, 
GM1b- IVIg efektivnější



IVIg
2 g/Kg 2-5 dnů
Relativní kontraindikace

renální insuficience
srdeční selhávání
IgA deficit

Výhody proti TPF
jednoduché podání, méně komplikací

TerapieTerapie



TPF
1- 1,5 PO 3-5x

(1,3 PO odstraní 72% protilátek v jednom sezení)

Výhody
Méně pozdních relapsů
Žádná alergie
Cena ???

TerapieTerapie



IVIgIVIg je lje léékem prvnkem prvníí volby pvolby přři ti těžěžkkéé formforměě GBSGBS

Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barré
Syndrome Trial Group 1997

Randomizováno 379 pacientů do 3 stejných kohort

Van der Meché, F. G. A., Schmitz, P. I. M. and Dutch
Guillain-Barre Study Group, "A randomized trial
comparing intravenous immune globulin and
plasma exchange in Guillain-Barre syndrome,"
New England Journal of Medicine 326 (1992): 1123-
1129.

Randomizováno 150 pacientů do dvou kohort

TerapieTerapie



Terapie lehTerapie lehččíích foremch forem
To wait and see…

French Cooperative Group on Plasma 
Exchange in Guillain-Barre Syndrome 1997

556 GBS/ 91 lehkých forem
2 plasmaferézy nebo nic

Léčení pacienti lepší výsledky- statisticky 
nesignifikantní



DalDalšíší terapieterapie
Dysautonomie (65%)

Trvalá i paroxysmální hypertenze
Hypotenze
Arytmie

Malé dávky krátkodobě působících dobře 
titrovatelných léků

Výživa
Prevence HŽT / TEN
Infekce (pneumonie, sepse)



Kdy UPV?Kdy UPV?
FVC <12- 15 ml/Kg
Toaleta DC, neschopnost odkašlat
pCO2>6.0 KPa pO2<8.0 Kpa

POZDNÍ PŘÍZNAKY
Patogeneze RI

Paréza bránice, atelektázy
Doporučuje se intubovat při FVC 12 ml/Kg bez 
ohledu na plyny a subjektivní dechový komfort

FVC <1 l nebo pokles 25-30% ukazuje na 
významné riziko respiračního selhání nebo smrti

U GBS jde o plánované rozhodnutí ne o akutní zákrok !!!



PrognostickPrognostickéé faktoryfaktory
Klinický aspekt

věk >40 let
těžká slabost, ventilační podpora, rychlý rozvoj
kompletní areflexie na začátku
dlouhá doba do začátku zlepšování (>3 T)

Laboratorní aspekt
axonální deficit- CMAP <20%

Serologie
IgG GM1, předcházející CJ infekce, recentní CMV 
infekce



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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