
 

 باريه وعالجها في سياق فيروس زيكا-انتحديد متالزمة غي
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 مقدمة  -١

 معلومات أساسية ١-١

باريه من االضطرابات التي تجعـل جهـاز مناعـة -غيانمتالزمة تعتبر 
مجموعـة  تفضـيالجسم يهاجم جزءًا مـن الجهـاز العصـبي المحيطـي. و 

إلـى  متنوعة من العدوى، بما فيها فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا
هـــذه المتالزمـــة. وقـــد تـــؤثر المتالزمـــة علـــى األعصـــاب الطرفيـــة التـــي 

لك تلــــك التـــي تنقــــل اإلحســــاس بــــاأللم تـــتحكم فــــي قــــوة العضـــالت وكــــذ
ودرجة الحـرارة واللمـس. وقـد يـؤدي هـذا إلـى ضـعف العضـالت وفقـدان 

٪ ٢٥و/ أو الـــذراعين. ويحتـــاج مـــا يقـــرب مـــن  قـــدميناإلحســـاس فـــي ال
باريــه إلــى عنايــة مركــزة كمــا -غيــانمــن المرضــى المصــابين بمتالزمــة 

عمـة المناسـبة، ٪ حتفـه حتـى مـع الرعايـة الدا٥و ٣يلقى ما يتراوح بين 
مــن جــراء المضــاعفات المتعلقــة بمــا يلــي: شــلل العضــالت التــي تــتحكم 

  ).١السكتة القلبية؛ أو جلطات الدم (أو في التنفس؛ 
  

وقــد أفــادت اآلن الســلطات الصــحية فــي البرازيــل وكولومبيــا والســلفادور 
باريــه -غيــانوســورينام وفنــزويال بحــدوث زيــادات فــي حــاالت متالزمــة 

ــــي ســــياق ان ــــا ف ــــي بولينيزي ــــى نطــــاق واســــع. وف ــــروس زيكــــا عل ــــال في تق
باريـــه البـــالغ -غيـــانالفرنســـية، جـــاءت نتيجـــة جميـــع حـــاالت متالزمـــة 

ـــة والتـــي تـــم تحديـــدها خـــالل فاشـــية فيـــروس زيكـــا فـــي  ٤٢عـــددها  حال
فــــي تحليــــل تــــم إجــــراؤه بــــأثر رجعــــي (اختبــــار  ٢٠١٤و ٢٠١٣عــــامي 

دوى فيــــروس التحييــــد المصــــلي) ايجابيــــة لكــــل مــــن حمــــى الضــــنك وعــــ
باريـه فـي -غيـانيزال سبب الزيادة في اإلصابة بمتالزمـة ). وال٢( زيكا

البرازيـــل وكولومبيـــا والســــلفادور وســـورينام غيــــر معـــروف، خاصــــة وأن 
فيروسات حمى الضنك، وشيكونغونيا، وزيكا تنتشر في األمريكتين في 

ـــتم اآلن إجـــراء تحقيقـــات لتحديـــد ســـبب وعوامـــل نفـــس ذات  الوقـــت. وي
باريــه -غيــانر، وعواقــب هــذه المجموعــات مــن حــاالت متالزمــة الخطــ

  وغيرها من المضاعفات العصبية الحالية.
  

للتعريــــف بحــــاالت  بدئيــــةوتهــــدف هــــذه الوثيقــــة إلــــى تقــــديم إرشــــادات م
باريــــه واســــتراتيجيات معالجــــة المتالزمــــة، فــــي ســــياق -غيــــانمتالزمــــة 

باريـــه. وتهـــدف هـــذه -غيـــانواحتمـــال ارتباطهـــا بمتالزمـــة  فيـــروس زيكـــا
الوثيقـــــة إلـــــى توجيـــــه عمليـــــة وضـــــع البروتوكـــــوالت الســـــريرية المحليـــــة 
والسياسـات الصـحية ذات الصـلة برعايـة المرضـى المصـابين بمتالزمـة 

 ٢٠١٦مــارس  باريــه. وســيتم تنظــيم اجتمــاع للخبــراء فــي آذار/-غيــان
باريــه وغيرهــا -غيــانمتالزمــة  لوضــع إرشــادات إضــافية بهــدف تحديــد

مـــن االضـــطرابات العصـــبية المحتملـــة فـــي ســـياق انتقـــال فيـــروس زيكـــا 
  وعالجه.

  
  الجمهور المستهدف ٢-١

المهنيـين فـي  ،يشمل الجمهور األساسي الذي تستهدفه هـذه اإلرشـادات
مجـــــال الرعايـــــة الصـــــحية بمـــــا فـــــي ذلـــــك أطبـــــاء األســـــرة، والممارســـــين 

ـــــاء األعصـــــا ـــــي طـــــب العمـــــوميين، وأطب ـــــاء المتخصصـــــين ف ب واألطب

الطــوارئ والرعايــة الحرجــة والممرضــات. وقــد يســتخدم هــذه اإلرشــادات 
ن عــن وضــع البروتوكــوالت والسياســات الصــحية علــى و المســؤول أيضــاً 

الصــعيد المحلــي والــوطني، وراســمي السياســات فــي المنــاطق المتضــررة 
  من انتقال فيروس زيكا.

  
  المؤقتةالتوصيات  -٢
ــــى   )أ( ــــى التعــــرف عل ــــة الصــــحية عل ــــدمي الرعاي ــــدريب مق ينبغــــي ت

حـــــالتهم  باريـــــه وتقيـــــيم-غيـــــانالمرضـــــى المصـــــابين بمتالزمـــــة 
وعالجهـــــا. وينبغـــــي بشـــــكل خـــــاص تعزيـــــز المهـــــارات الخاصـــــة 

عـــالج حـــاالت متالزمـــة والتـــدريب علـــى بالفحوصـــات العصـــبية 
  باريه الحادة.-غيان

ريــــف حالــــة متالزمــــة ع) لت٣ينبغــــي اســــتخدام معــــايير برايتــــون (  )ب(
نظــر أدنـــاه). وينبغـــي إجــراء الفحـــوص العصـــبية اباريـــه (-غيــان

باريــه، -غيــانلجميــع المرضــى المشــتبه فــي إصــابتهم بمتالزمــة 
االختبــــــارات المتعلقــــــة بدراســــــات التوصــــــيل العصــــــبي/ ٕاجــــــراء و 

  الكهربائي والبزل القطني حال توافره.

-غيـانيرتبط خطر وفيات المرضى الذين يعانون من متالزمـة   )ج(
بما فيهـا فشـل الجهـاز التنفسـي، وعـدم انتظـام  باريه بمضاعفات

ضــربات القلــب، وجلطــات الــدم. وينبغــي تــوفير الرعايــة الداعمــة 
المثلــــى بمــــا فيهــــا تكــــرار التقيــــيم العصــــبي، والعالمــــات الحيويــــة 

عــانون مــن متالزمــة ورصــد الوظــائف التنفســية للمرضــى الــذين ي
  باريه.-غيان

ينبغــــي تــــوفير العــــالج المنــــاعي عــــن طريــــق الوريــــد أو تغييـــــر   )د(
باريـــه -غيـــانمتالزمـــة المصـــابين بالبالزمـــا العالجيـــة للمرضـــى 

متقدمــة أعــراض  مــن يعــانون مــنالقــادرين علــى المشــي أو  غيــر
ينبغي إتاحة الوصول إلى هـذه األدويـة والتـدريب و . بشكل سريع
  .ها بشكل مناسبعلى عالج

ة المستشــــفيات للمرضــــى الــــذين يعــــانون مــــن أســــرّ  تــــوفيرينبغــــي   )ه(
باريـــه ، بحيـــث يمكـــن للمرضـــى -غيـــانمتالزمـــة لمظـــاهر حـــادة 

  الحصول على الرعاية الداعمة المثلى.
 
باريـــه باســـتخدام معـــايير -غيـــانتعريـــف حالـــة متالزمـــة  -٣

 برايتون

-غيـــان) لتعريـــف حالـــة متالزمـــة ٣معـــايير برايتـــون (ينبغـــي اســـتخدام 
واالختبــــارات باريــــه. وهــــي تســــتند إلــــى تقــــديم نتــــائج الفحــــص الســــريري 

ويتم بما في ذلك النتائج الفسيولوجيا العصبية والبزل القطني.  المعاونة
 (أعلــــى مســــتوى مــــن التشــــخيص ١مســــتوى ال مــــنف المرضــــى يتصــــن
) وقـــد المؤكـــد ن التشــخيص(أدنــى مســـتوى مـــ ٣مســـتوى ال) إلـــى المؤكــد

-غيــانوضــعت هــذه المعــايير لتوحيــد جمــع المعلومــات عــن متالزمــة 
والتـي دراسة أماكن القابلة للتطبيق في: بطريقة تجعلها ، وتقييمهاباريه 



باريه وعالجها في سياق فيروس زيكا- غيانتحديد متالزمة   

تتفـاوت الرعايـة الصـحية التـي  وأماكنموارد؛ التوافر  يتفاوت فيها مدى
؛ ول عليهــــاومــــدى الحصــــ تــــوافر الرعايــــة الصــــحية فيمــــا بينهــــا حســــب

جغرافيـة. وينبغـي التأكيـد علـى أنـه علـى الـرغم مـن المناطق مختلف الو 
ــــي  احتمــــال تطبيقهــــا  التشــــخيصإال أن مســــتوى ســــريرية، ال األمــــاكنف

فـــــي المقـــــام األول ألغـــــراض وبائيـــــة ولـــــيس كمعيـــــار  المؤكـــــد يســـــتخدم
  ).٣(  للعالج

  
  

  
  

  باريه-غيانمعايير برايتون لتعريف حالة متالزمة  :١الجدول 

  من التشخيص المؤكد ٣المستوى   من التشخيص المؤكد ٢المستوى   من التشخيص المؤكد ١المستوى 
  وضعف األطراف الثنائي والرخو؛   •
انخفــاض غيــاب المــنعكس الــوتري العميــق   •

  وفي األطراف الضعيفة؛ 
حــــــادي الطــــــور؛ والفتــــــرة أنمــــــط االعــــــتالل   •

الزمنية بين بداية الضعف وأقل مستوى لـه 
يومـًا؛  ٢٨سـاعة و ١٢في مدة تتراوح بـين 

  ووالمستوى السريري التالي؛ 
عـــــــــدم وجـــــــــود تشـــــــــخيص بـــــــــديل محـــــــــدد   •

  وللضعف؛ 
( بمعنــى  Cytoalbuminologicانفصــال   •

الســـائل النخـــاعي مســـتوى بـــروتين ارتفـــاع 
وتجـــــــــــاوزه للقيمـــــــــــة المختبريـــــــــــة العاديـــــــــــة 

لي عـــــدد الخاليـــــا البيضـــــاء إجمـــــا ويكـــــون
  و/ ميكرولتر؛ خلية ٥٠<

الكهربية متسقة مـع متالزمـة تكون النتائج   •
  باريه.-غيان

  وضعف األطراف الثنائي والرخو؛   •
انخفــاض أو غيــاب المــنعكس الــوتري العميــق   •

  وفي األطراف الضعيفة؛ 
نمط االعـتالل أحـادي الطـور؛ والفتـرة الزمنيـة   •

بــين بدايــة الضــعف وأقــل مســتوى لــه فــي مــدة 
يومــًا؛ والمســتوى  ٢٨ســاعة و ١٢تتــراوح بــين 

  والسريري التالي؛ 
  وعدم وجود تشخيص بديل محدد للضعف؛   •
يـــا البيضــاء للســـائل يكــون إجمـــالي عــدد الخال  •

خليـــة/ ميكرولتـــر (مـــع وجـــود  ٥٠النخـــاعي <
بـروتين السـائل لمسـتوى أو عدم وجـود ارتفـاع 

 أوالنخــاعي عــن القيمــة المختبريــة العاديــة)؛ 
الكهربيـــة متســـقة مـــع متالزمـــة النتـــائج تكـــون 
ــــان ــــة عــــدم جمــــع الســــائل -غي ــــي حال ــــه ف باري

  النخاعي أو عدم توافر النتائج.

  وضعف األطراف الثنائي والرخو؛   •
انخفــاض أو غيــاب المــنعكس الــوتري   •

  والعميق في األطراف الضعيفة؛ 
نمـط االعـتالل أحــادي الطـور؛ والفتــرة   •

الزمنيــــــة بــــــين بدايــــــة الضــــــعف وأقــــــل 
ــــــين  ــــــراوح ب ــــــي مــــــدة تت ــــــه ف مســــــتوى ل

يومــــــــًا؛ والمســــــــتوى  ٢٨ســــــــاعة و ١٢
  والسريري التالي؛ 

ـــــديل محـــــدد   • عـــــدم وجـــــود تشـــــخيص ب
  للضعف؛ 

  
  
 إعداد اإلرشادات -٤

 شكر وتقدير ١-٤

فــــي إعــــداد هــــذه اإلرشــــادات المبدئيــــة:  التاليــــة أســــماؤهمســــاهم األفــــراد 
غريتشـن بيربـك (قسـم األعصـاب وعلـم األوبئـة فـي كليـة الطـب  األستاذ

، الواليــات المتحــدة األمريكيــة)؛ الــدكتور بجامعــة روتشســتر ، روتشســتر
فرانسيسكو خـافيير كـارود أرتـال (استشـاري طـب األعصـاب، مستشـفى 

إيغـور  األسـتاذ؛ )ريجمور بالمملكة المتحدة، اينفيرنيس المملكة المتحدة
الطبـي،  Beth Israel Deaconessكورالنيك (علم األعصـاب، مركـز 

الـــــدكتور قســـــطنطين مالمـــــا  ؛بوســـــطن، الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة)
(متخصـــص فـــي علـــم الفيروســـات، وزارة الصـــحة فـــي زامبيـــا، لوســـاكا، 
زامبيـــا)؛ الـــدكتور فـــرح متـــين (أســـتاذ مســـاعد، كليـــة طـــب هارفـــارد فـــي 

سـتاذ أفنـدرا نـاث (باحـث أول األ ؛بوسطن، الواليات المتحدة األمريكيـة)
 ؛مريكيـة)في المعهد الوطني للصـحة فـي بيثيسـدا، الواليـات المتحـدة األ

، في مستشفى في مجال الطب العام يعملالدكتور إروان أولر (طبيب 
 فـــي األوبئـــة علـــم( أوزوريـــو ليـــدا األســـتاذتـــاهيتي، بولينيزيـــا الفرنســـية)؛ 

 كـــارلوس الـــدكتور ؛)كولومبيـــا كاوكـــا، ديـــل فـــالي كـــالي، فـــالي، جامعـــة
اللتهاب النخاع المستعرض، جامعة  هوبكنز جونز مركز مدير( باردو

لـــورا  األســـتاذجـــونز هـــوبكنز، بـــالتيمور، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة)؛ 
رودريجيــز (وبائيــات األمــراض المعديــة فــي كليــة لنــدن للصــحة وطــب 

الــدكتور جــيمس ســيجفار  ؛، لنــدن، المملكــة المتحــدة)المنــاطق المداريــة

ـــة، مركـــز مكافحـــة  ـــم األوبئ ـــة (طبيـــب األعصـــاب وعل األمـــراض والوقاي
تـوم سـليمان (مـدير  األستاذمنها، أتالنتا، الواليات المتحدة األمريكية)؛ 

، جامعــة ليفربــول، ليفربــول، علــى صــعيد العــالممعهــد العــدوى والصــحة 
ـــم  ـــاكور (أســـتاذ مســـاعد، قســـم عل ـــران ث ـــدكتور كي المملكـــة المتحـــدة)؛ ال

يويـــــورك، األعصــــاب، كليــــة األطبـــــاء والجــــراحين بجامعـــــة كولومبيــــا، ن
جوزيــف زنــت (علــم األعصــاب  األســتاذالواليــات المتحــدة األمريكيــة)؛ 

والصـــــــحة العالميـــــــة، جامعـــــــة واشـــــــنطن، ســـــــياتل، الواليـــــــات المتحـــــــدة 
  األمريكية).

  
اإلدمـان تعاطي مواد الصحة النفسية و  إدارةوشارك أيضًا موظفون من 

 شــيخار ساكســيناو فــي منظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف (تــارون دوا 
ومــــــاريوس فــــــولبرج) والمكتــــــب اإلقليمــــــي لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة 

  لألمريكتين (أرماندو فاسكويز) في إعداد هذه اإلرشادات.
  
  اإلرشادات إعدادأساليب  ٢-٤

تـــم تحديـــد الخبـــراء العـــالميين فـــي مجـــاالت األمـــراض العصـــبية، وعلـــم 
 حاليــةباريــه مــن خــالل الشــبكات ال-غيــانالمناعــة العصــبية، ومتالزمــة 

ألطباء األعصاب. وشـمل ذلـك خبـراء مـن أفريقيـا واألمـريكتين وجنـوب 
شــرق آســيا وأوروبــا والمحــيط الهــادئ. ونظــرًا لضــيق الوقــت، لــم يتيســر 

  تحديد وضم خبراء من مناطق أخرى.



باريه وعالجها في سياق فيروس زيكا- غيانتحديد متالزمة   

في منظمة الصـحة الصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان إدارة وقامت 
. ٢٠١٦فبرايـر  شـباط/ ٩بعقد مـؤتمر صـحفي فـي العالمية في جنيف 

علــى هــذه المالحظــات،  وتــم توثيــق المالحظــات فــي الســجالت. وبنــاءً 
تــم إعــداد إرشــادات مبدئيــة. وتــم تعمــيم المالحظــات التــي تــم تســجيلها 
ومســــــودة اإلرشــــــادات المبدئيــــــة علــــــى الخبــــــراء. وتــــــم أدراج التعليقــــــات 

  والمراجع التي اقترحها الخبراء في اإلرشادات المنقحة.
  
  المصالح إعالن ٣-٤

 فـي للـدماغ المؤسسة األمريكيةل بَ قِ  قد كلفت من أنها متينف إت أعلن
باســـــتخدام  الهنـــــد فـــــي باريـــــه-غيـــــانمتالزمـــــة  بدراســـــة ٢٠١٢-٢٠١٠
وقـد رؤي أن هـذا األمـر ال يمثـل تضـاربًا . شـلل األطفـال ترصـد بيانات

 لــم يــتم. و فــي عمليــة إعــداد اإلرشــاداتبالكامــل  للمصــالح وتــم إشــراكها
أخـرى  أي أمـوال تم اسـتخدامولـم يـ أية مصـالح أخـرى متضـاربة. تحديد

  .محددة إلعداد هذه اإلرشادات المبدئية
  
  تاريخ المراجعة ٤-٤

، وســـتظل الطـــوارئ فـــي إطـــار إجـــراءات هـــذه التوصـــيات قـــد تـــم إعـــداد
الصـــحة  إدارة تكونوســـ .٢٠١٦ أغســـطس آب/ حتـــى ســـارية المفعـــول

 فـي جنيـف فـي منظمـة الصـحة العالميـة اإلدمـانتعاطي مـواد و  النفسية
، هءذلــك الحــين أو أثنــا قبــل هــذا المبــدأ التــوجيهي مراجعــة عــن ةمســؤول
  .حسب االقتضاء وتحديثه
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