Краниален полиневрит - подтип на синдромът на Guillain – Barre?
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Увод:
Синдромът на Guillain-Barre (GBS) е имуномедииран остър полирадикулоневрит. Подразделя се на няколко субтипа, различаващи се
патохистологично, неврофизиологично и клинично (1,2,4). Краниалният полиневрит е отделен субтип, различен от синдрома на Miller-Fisher (остра
офталмоплегия свързана с атаксия и генерализирана арефлексия), като най-често засяга очедвигателната група краниални нерви, следвани от
n.facialis- рядко с двустранно засягане и има докладвани единични случаи с едновременно засягане на n.facialis и булбарната група краниални нерви
(3). Този локален вариант на синдрома според някои автори е отделен субтип, който стои между синдрома на Guillain-Barre и синдрома наMillerFisher (11). Ние представяме два идентични клинични случая на пациенти на 76 г. и 52 г. с остро развил се изолиран фацио-фарингеален краниален
полиневрит, CТ и MRI находки несъотносими към клиничната картина, данни за белтъчно-клетъчна дисоциация от церебро-спинална течност,
нормално електрофизиологично изследване на периферни нерви и добро възстановяване след приложение на и.в. имуноглобулин.
Клинични случаи:
Пациент на 76 год. постъпил в Неврологична клиника по повод на оплакване от внезапно настъпили говорни и гълтателни нарушения. От
неврологичният статус при постъпването се установи: лека остатъчна лезия на левият лицев нерв по периферен тип (преживяна такава преди 50
години) и лека дизартрия. Постепенно в рамките на 3-4 дни се разви тежко двустранно засягане на VII краниален нерв (КН) по периферен тип и
булбарната група - IX,X, XII КН, до степен на прозоплегия, анартрия и афония. Липсваха отклонение в останалият неврологичен статус. От
проведените параклинични излседвания не се установиха съществени отклонения, нормални възпалителни маркери, серологично изследване за
невроборелиоза негативно. От образните изследвания - рентгенография на бял дроб - в норма, CТ на гл. мозък със съмнение за епендимом в десен
окципитален рог и MRI с контрастно усилване с данни за хороид-плксус папилом, които находки бяха интерпретирани като случайни, нямащи
отношение към клиничната картина. Извършеното на 5-тият ден от началото на острата неврологична симтоматика ликворологично изследване бе с
данни за белтъчно-клетъчна дисоциация - с ниво на ликворен белтък 0,72 g/l. Проведеното двукратно ЕМГ излседване (на 6-тият и 12- ти ден),
показа данни за остатъчна невропраксична увреда на VII КН в ляво, без засягане на други периферни нерви. фиг.1, фиг.2
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Вторият ни пациент на 52 год., постъпи в клиниката по-повод на внезапно настъпили говорни нарушения. Анамнестично бе с данни за преживян
през 2011г. хеморагичен мозъчен инсулт в лява голямомозъчна хемисфера с умерена остатъчна десностранна централна хемипареза (ДЦХП). От
неврологичният статус се установи двустранна увреда на VII КН и тежка булбарна пареза, които симптоми много бързо прогресираха до пълна
прозоплегия, анартрия и афония. Резидуалният неврологичен дефицит бе без динамика, както и не се установиха други съществени отклонения от
неврологичния статус. Проведените хематологични и електрофизиологични изследвания не показаха отклонения. От СТ на гл. мозък се установиха
данни за мултиинфарктна енцефалопатия. Резултатът от проведената лумбална пункция на вторият ден от приемането показа белтъчно-клетъчна
дисоциация с ниво на ликворен белтък 0,82 g/l. Проведената електромиография на 10-тият ден от началото на симптомите не показа засягане на
периферни нерви. фиг.3
И при двамата пациенти липсваше анамнеза за предшестваща вирусна инфекция, но с оглед находката от ликворологичното изследване, се
прецени, че се касае за имуномедииран краниален полиневрит и се започна лечение с i.v. имуноглобулин. При първият пациент на петия ден от
хоспитализацията в доза 10g/дн.(0,1mg/kg/24h) за 5 дни, при втория пациент на втория ден от приемането в доза 10g/дн.(0,1mg/kg/24h) за 5 дни.
Отчете се подобрение на симптомите след втората инфузия с имуновенин при първият пациент и на 3-тият ден при вторият пациент. На петия ден от
началото на лечението и при двамата пациенти се наблюдава значително подобрение на лицевата диплегия, свалена бе назо-гастралната сонда,
като персистираше лека дизартрия и дизфония. Динамичното проследяване на двамата пациенти показа пълното им възстановяване след около
един месец.

Обсъждане:
В исторически план терминът краниален полиневрит е използван за описание на някои пациенти с GBS, представени с множество засягане на краниални нерви
при липса на слабост на крайниците (6). На настоящия етап краниалният полиневрит включва редица състояния проявяващи се със засягане на множество
черепно-мозъчни нерви, което го прави труден за класифициране. Съществуват различни етиологични причини за неговото проявяване, като често се предполага
провокираща, предшестваща инфекция, имуно-медииран или идиопатичен механизъм на увреждане, при липса на структурна увреда на ЦНС (7). В литературата
има съобщени няколко случая на краниален полиневрит, при липсваща установена етиологична причина за неговото развитие и много добър ефект от лечението с
IVIG, което предполага включването им в подгрупата наимуно-медиираните заболявания в частност синдрома на Guillain-Barre (8). Някои автори предлагат нова
система за диагностична класификация на синдрома на Guillain-Barre и синдрома на Miller-Fisher (MFS), като по средата на двата синдрома в отделен подтип
поставят изолираният краниалниален полиневрит в резултат на постинфекциозен синдром с белтъчно-клетъчна дисоциация (5,6).
Все още липсват ясни диагностични критерии за отдиференциране на краниалния полиневрит вариант на синдрома на GBS от другите краниални полиневропатии.
Приетите в литературата и националният консенсус критерии за диагноза на синдрома на GBS не могат да бъдат отнесени към изолираните, краниални форми на
синдрома. Описаните от нас случаи се характеризират с липса на анамнеза за предшестваща инфекция, бързо развитие на фацио-фаренгиална плегия без засягане
на очедвигателни нерви, липса на ЕМГ находка за увреда както от VII, така и от останалите периферни нерви, наличие на белтъчно-клетъчна дисоциация в
ликвора и много добрият отговор на лечение с по-ниски от оптималните дози и.в. имуноглобулин. Наличието на белтъчно-клетъчна дисоциация и добрия отговор
на имуномодулираща терапия са основание да се предполага имуномедииран механизъм на увреда, но достатъчно основание ли са за приемане на вариант на
синдрома на GBS?
Заключение:
Изолираният краниаленполиневрит е рядко заболяване, съобщено в литературата като подтип на синдрома на Guillain-Barre с недостатъчна информация за
протичане, терапевтична ефективност и липса на ясно очертани диагностични критерии за потвърждаването му. Основавайки се на клиничното протичане,
ликворологичната находка, терапевтичен ефект от приложеният IVIG, липсващите данни за друго съпътстващо заболяване, което да обясни клиничната картина,
въпреки липсата на ЕМГ критерии считаме, че описаните от нас случаи могат да бъдат отнесени към изолиран фацио-фарингеален вариант на синдрома на
Guillain-Barre.
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