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  Список скорочень
ВВІг — внутрішньовенне введення імуноглобулінів
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини
ГЗДП — гостра запальна демієлінізуюча полірадикулонейропатія
ГМАН — гостра моторна аксональна нейропатія
ГМСАН — гостра моторно-сенсорна аксональна нейропатія
ЗДП — запальна демієлінізуюча полінейропатія
МРТ — магнітно-резонансна томографія
СГБ — синдром Гієна–Барре
СМР — спинномозкова рідина
СНІД — синдром набутого імунодефіциту
ХЗДП — хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія
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  Передмова
Запальні демієлінізуючі полінейропатії (ЗДП) є поширеною клінічною про-
блемою. Отерплість і слабкість стоп та кистей, біль у кінцівках, розлади 
ходи і повсякденного самообслуговування не є рідкісними скаргами па-
цієнтів лікарів загальної практики. Комплексність нейроанатомії і пато-
морфології цих станів створює значні труднощі як для сімейних лікарів, 
так і неврологів. Складається враження, що діагностика (зокрема, дифе-
ренційна) та лікування ЗДП є складними і таємничими. Мета цієї невеликої 
праці — демістифікувати згаданий клас захворювань і надати практичну 
інформацію щодо ведення подібних хворих.
Діагностика ЗДП дуже спрощується при застосуванні структурованого 
підходу. Нашим завданням є привнести порядок в інформаційний хаос. 
Лікування цих розладів також матиме певні переваги при адекватному 
розумінні їхньої патофізіології. У посібнику розглянуто дві найпоширеніші 
форми ЗДП — хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія (ХЗДП) і 
синд ром Гієна–Барре (СГБ). Представлено інформацію щодо їх патогенезу 
і клінічної картини, окреслено діагностичні критерії та орієнтовні алгорит-
ми лікування. Будь-які зауваження, що допоможуть покращити цей посіб-
ник, будуть сприйняті авторами із вдячністю. 
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   Хронічна запальна 
демієлінізуюча 
полінейропатія

ХЗДП є частим, хоча нерідко недодіагностованим і потенційно виліков-
ним захворюванням із середньою поширеністю приблизно 0,5 випадку 
на 100 000 дітей і 1–2 випадки на 100 000 дорослих. Клінічна подібність 
до гострого варіанта ЗДП (СГБ) і позитивний ефект від призначення 
імуно супресорів дозволяє думати про імуноопосередкований пато-
генез. Від часу перших описів стероїдреактивних пацієнтів із хронічними 
полінейро патіями спектр клінічних проявів і діагностичні можливос ті 
дуже розширилися, те саме можна сказати і про лікування. Диференці-
ація названого стану від інших поширених моторно-сенсорних уражень 
периферичних нервів, що супроводжують цукровий діабет, алкоголізм 
чи недоїдання, залишається принциповою. Нижче узагальнено актуальні 
дані щодо клінічної картини ХЗДП, діагностичних критеріїв та процедур 
при ній, а також стратегій лікування на основі висновків рандомізованих 
контроль ованих досліджень.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ

Класична хронічна запальна
демієлінізуюча полінейропатія 
Класична ХЗДП характеризується розвитком симетричної слабкості м’язів 
проксимальних і дистальних відділів кінцівок, що прогресує понад 2 місяці. 
Вона також асоціюється із чутливими розладами, зниженням або зникнен-
ням сухожилкових рефлексів, підвищенням вмісту білка у спинномозковій 
рідині (СМР), змінами, типовими для демієлінізації при проведенні елек-
трофізіологічних досліджень, та ознаками демієлінізації за результатами 
біопсії. Її перебіг може бути рецидивуючим або хронічно прогресуючим, 
причому останній типовіший для хворих молодого віку.
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Оскільки цю хворобу розпізнають усе частіше, її вивчали у різних клініч-
них дослідженнях; кілька експертних груп запропонували клінічні визна-
чення такого варіанта полінейропатії (табл. 1). Усі вони обґрунтовують 
діагноз переважно клінічними симптомами і результатами електрофізіо-
логічних досліджень, тоді як потреба в дослідженні СМР чи біопсії коли-
вається залежно від рівня клініко-діагностичної точності, який перебуває 
у діапазоні від можливого до точного. Два останні обстеження необхідні 
для встановлення чіткого діагнозу згідно з критеріями Американської 
академії неврології, але не згідно з поширеними критеріями Saperstein 
et al. чи рекомендаціями Групи з вивчення причин і лікування запальних 
нейропатій (INCAT). Класична ХЗДП зазвичай добре відгукується на ліку-
вання кортикостероїдами, що допомагає в її диференціації з іншими фор-
мами набутих демієлінізуючих полінейропатій. 

Демієлінізуючі полінейропатії, 
відмінні від класичної хронічної запальної
демієлінізуючої полінейропатії
Ґрунтовний клінічний аналіз дозволив виділити інші форми набутих де-
мієлінізуючих полінейропатій з імовірним аутоімунним або дизімунним 
механізмом, що відрізняються від ХЗДП як щодо клінічної картини, так і в 
сенсі терапевтичної реакції. Поки що невідомо, чи є вони варіантами цього 
стану, чи окремими клінічними одиницями.
Набута демієлінізуюча дистальна симетрична полінейропатія

Припускають, що це захворювання є окремою формою. Його характерни-
ми проявами є зростання поширеності у чоловіків і осіб віком понад 50 ро-
ків, сенсорний дефіцит і легка слабкість переважно в дистальних відділах 
кінцівок (на відміну від більш генералізованих уражень при ХЗДП) і нестій-

Таблиця 1.  Діагностичні критерії ХЗДП

Ознака
Критерії 

Американської 
академії неврології

Критерії 
Saperstein

Критерії 
INCAT

Клінічна 
еволюція

Моторний і сенсор-
ний дефіцит із за-
лученням більше 
1 кінцівки

Великі: симетрична 
слабкість прокси-
мальних і дистальних 
відділів кінцівок
Малі: виключно слаб-
кість або чутливий 
дефіцит у дистальних 
відділах

Прогресуючий 
або рецидивуючий 
моторно-сенсорний 
дефіцит із залучен-
ням більше 1 кінцівки
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Ознака
Критерії 

Американської 
академії неврології

Критерії 
Saperstein

Критерії 
INCAT

Тривалість 
(місяці)

2 і більше 2 і більше Більше 2 

Результати
електрофізіоло-
гічних 
досліджень

Наявність 3 із 4 кри-
теріїв: 
•   частковий блок про-

відності 1 і більше 
моторного нерва 

•   зниження швид-
кості провідності 
у 2 і більше мотор-
них нервах

•   пролонгована дис-
тальна латентність 
2 і більше моторних 
нервів

•   пролонгована ла-
тентність F-хвиль 
2 і більше моторних 
нервів або відсут-
ність цих хвиль

2 із 4 електрофізіоло-
гічних критеріїв Аме-
риканської академії 
неврології

Частковий блок про-
відності 2 і більше 
моторних нервів і па-
тологічна швидкість 
провідності або дис-
тальна латентність чи 
латентність F-хвиль 
в 1 іншому нерві; 
або, за відсутності 
часткового блоку 
провідності, пато-
логічна швидкість 
провідності, дисталь-
на латентність або 
латентність F-хвиль 
у 3 моторних нервах; 
або електрофізіоло-
гічні дані, що свідчать 
про наявність деміє-
лінізації у 2 нервах 
плюс гістологічні 
докази останньої

СМР •   Кількість лейкоцитів 
понад 10 клітин/мм3 

•   Негативні результа-
ти венерологічних 
досліджень 

•   Підвищений рівень 
білка (допоміжний 
критерій)

•   Рівень білка понад 
45 мг/дл 

•   Кількість лейкоцитів 
понад 10 клітин/мм3 
(допоміжний кри-
терій)

Аналіз СМР реко-
мендується, але не є 
обов’язковим

Результати 
біопсії

Докази на користь 
демієлінізації і ре-
мієлінізації

Переважно ознаки 
демієлінізації; на-
явність запалення 
необов’язкова

Процедура не-
обов’язкова, за 
винятком наявності 
електрофізіологічних 
порушень лише у 
2 моторних нервах

Продовження табл. 1
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кість ходи. IgM-парапротеїнемія наявна майже у 2/3 пацієнтів із таким ста-
ном. Він, імовірно, слабко реагує на імуносупресивну терапію.
Мультифокальна моторна полінейропатія

Дуже важливо відрізняти мультифокальну моторну полінейропатію від 
хвороб мотонейрона. Перша характеризується наявністю асиметричної 
слабкості без чутливого дефекту, часто розпочинається у м’язах дисталь-
них відділів кінцівок. Частковий блок моторної провідності в різних міс-
цях  — характерна електрофізіологічна ознака, хоч і не в усіх пацієнтів. 
Це саме стосується виявлення циркулюючих антигангліозидних антитіл. 
Вміст білка і кількість клітин зазвичай у межах норми. Хоча призначен-
ня кортико стероїдів і плазмаферез при мультифокальній моторній полі-
нейропатії переважно неефективні, стан покращується при застосуванні 
імуно глобулінів або циклофосфаміду.
Набута демієлінізуюча мультифокальна моторно-сенсорна

полінейропатія (синдром Люїса–Самнера)

Набута демієлінізуюча мультифокальна моторно-сенсорна полінейропатія 
(синдром Люїса–Самнера) має певні подібності як з ХЗДП (моторно-сен-
сорний дефіцит, підвищений вміст білка в СМР, патологічні зміни при 
електрофізіо логічних дослідженнях), так і з мультифокальною моторною 
полінейропатією (асиметрична поява симптомів, часто початок від верхніх 
кінцівок, наявність блоку провідності). У деяких осіб із цим станом виявля-
ють антитіла до гангліозидів, і вони відносно добре реагують на внутріш-
ньовенне введення імуноглобулінів (ВВІг) і циклофосфамід.
Інші полінейропатії, близькі до ХЗДП

Багато інших варіантів набутих і хронічних полінейропатій схожі на ХЗДП, 
їх класифікують за підгрупами. Це — аксональна, суто сенсорна, суто мо-
торна і аксональна ХЗДП. Про кожну з них існують лише поодинокі згадки 
в літературі. В основному, саме пацієнти з демієлінізацією периферичних 
нервів і доброю чи хоча б частковою реакцією на імуно терапію вважають-
ся такими, що мають розлад із групи хронічних набутих демієлінізуючих 
полінейропатій. Залежно від структури клінічної картини такий діагноз 
може бути можливий, імовірний і чіткий. Хронічні ідіопатичні аксональні 
полінейропатії є гетерогенною групою повільно прогресуючих нейро-
патій із болем або без нього та легкою або помірною інвалідизацією.

Супутні захворювання
ХЗДП може асоціюватися із супутніми захворюваннями, наприклад, інфі-
куванням вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або гепатиту С, синдромом 
Шегрена, запальними захворюваннями кишечника, меланомою, лімфо-
мою, цукровим діабетом і моноклональною IgM-, IgG- та IgA-гаммапатією. 
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Патогенетична важливість таких асоціацій залишається незрозумілою. 
Більше того, на відміну від набутої демієлінізуючої дистальної симетрич-
ної полінейропатії з IgM-парапротеїнемією, клінічні прояви вищеназваних 
станів із м’язовою слабкістю проксимальних і дистальних відділів кінцівок 
практично ідентичні з ХЗДП і лікуються згідно з тими самими терапевтич-
ними підходами. Особливий інтерес викликає асоціація із цукровим діабе-
том, що має принципові наслідки для діагностики і лікування. Інколи ХЗДП 
може нашаровуватися на іншу полінейропатію зі спадковим підґрунтям 
(хвороба Шарко–Марі–Тута).

Залучення центральної нервової системи
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку виявляє демієліні-
зуючі вогнища у деяких пацієнтів із ХЗДП, незважаючи на велику рідкісність 
у цій популяції мозкових або мозочкових симптомів. Разом з тим, за резуль-
татами одного з досліджень, демієлінізація зорових шляхів, засвідчена за 
допомогою пролонгованої латентності зорових викликаних потенціалів, 
спостерігалася в половини таких хворих. У 5–30% цих пацієнтів також вияв-
ляють симптоми ураження черепних нервів. Цікаво зазначити, що клінічні 
симптоми церебрального генезу, а також мозкові вогнища за висновками 
МРТ при ХЗДП можуть зникати після призначення імуноглобулінів.

ДІАГНОСТИКА
Діагноз дистальної набутої демієлінізуючої симетричної полінейропатії пе-
реважно ґрунтується на клінічних проявах і результатах досліджень про-
відності нервів, що співвідносяться з демієлінізацією (див. табл. 1). Зростан-
ня вмісту білка в СМР без плеоцитозу і гістологічні ознаки демієлінізації та 
ремієлінізації, часто із запаленням за висновками біопсії, дають додаткову 
інформацію. При діагностичних сумнівах ми рекомендуємо проведення 
біо псії нерва, беручи до уваги ятрогенні наслідки і серйозні побічні ефекти 
тривалої імуномодулюючої та імуносупресивної терапії. Розгляд найбільш 
доречних елементів диференціальної діагностики ХЗДП подано у табл. 2.

Електрофізіологічні методи діагностики
Дослідження невральної провідності виявляють кардинальні прояви демієлі-
нізації. Спеціальний комітет Американської академії неврології визначив ос-
новні обов’язкові нейрофізіологічні ознаки, типові для цього стану: частковий 
блок провідності рухових нервів (рис. 1А), зниження швидкості їх провідності, 
пролонгована латентність дистальних рухових нервів і пролонгована латент-
ність F-хвиль. Для уточнення критеріїв включення у клінічні дослідження кри-
терії власне демієлінізації були модифіковані. Thaisetthawatkul et al. наголошу-
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Таблиця 2.  Диференціальна діагностика ХЗДП

Тип поліней-
ропатії Приклад Коментар

СГБ — М’язова слабкість прогресує про-
тягом періоду до 1 місяця

Спадкові 
полінейропатії

Спадкові мотосенсорні полінейро-
патії; спадкова полінейропатія зі 
схильністю до пресорних парезів

Необхідні аналіз сімейного анам-
незу і генетичні дослідження

Аутосомно-рецесивні спадкові 
полінейропатії

Дані сімейного анамнезу часто 
не дають результатів 

Метаболічні 
полінейропатії

Діабетична полінейропатія 
і полінейропатія, асоційована 
з порушеною толерантністю 
до глюкози; уремічна, печінкова 
і акромегалічна полінейропатія; 
гіпотиреоїдна полінейропатія

Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження

Паранеоплас-
тична 
полінейропатія

Полінейропатія, асоційована 
з лімфомою або раком

Необхідна діагностика первин-
них причин

Полінейропатія, 
асоційована 
з моноклональ-
ною гамма-
патією

Полінейропатія, асоційована 
з остеосклеротичною мієломою, 
моноклональними гаммапаті-
ями і макроглобулінемією Ван-
дельстрема

Необхідна діагностика первин-
них причин

Інфекційні 
полінейропатії

СНІД Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження

Лепра Зазвичай починається із чутли-
вого дефіциту, легка слабкість 
розвивається на пізніх стадіях

Бореліоз 
(включно з хворобою Лайма)

Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження

Дифтерія Необхідний бактеріальний посів 
для з’ясування збудника

ють на дисперсії дистального складного м’язового потенціалу дії як на дуже 
чутливій діагностичній ознаці ХЗДП. Хоча науково-дослідні критерії мають 
високу специфічність, їхні клінічні варіанти повинні бути ще більш чутливими, 
щоб ідентифікувати пацієнтів, які потребуватимуть лікування.
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Тип поліней-
ропатії Приклад Коментар

Полінейропатії, 
асоційовані 
із системними 
запальними 
й імунними 
захворюван-
нями

Саркоїдоз, амілоїдоз, васкуліти, 
включаючи вузликовий періар-
теріїт, синдром Чарга–Штрауса, 
ревматоїдний артрит, синдром 
Шегрена, гранульоматоз Вегене-
ра, системний червоний вовчак, 
системний склероз, гігантсько-
клітинний артеріїт, синдром Бех-
чета, кріоглобулінемія, хвороба 
Кастлмана

Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження плюс за показан-
нями біопсія м’язів і литкового 
нерва

Несистемна васкулітна поліней-
ропатія

За показаннями — біопсія м’язів 
і литкового нерва

Токсичні 
полінейропатії

Алкоголь, промислові агенти 
(наприклад, акриламід), метали 
(наприклад, свинець), лікарські 
препарати (наприклад, платино-
вмісні медикаменти, аміодарон, 
пергексилін, такролім, хлорохін 
і сурамін)

Домінує аксональне ураження, 
а не демієлінізація

Нутритивна 
полінейропатія

Недостатність вітамінів В1, В6, В12 
або Е

Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження

Порфірійна 
полінейропатія

— Необхідні відповідні лабораторні 
дослідження

Полінейропатія 
критичних 
станів

Полінейропатія, асоційована 
із сепсисом, поліорганною недо-
статністю чи тривалою інтубацією

—

Продовження табл. 2

Лабораторні дослідження
Більшість експертів рекомендують аналіз СМР для демонстрації типових 
проявів ХЗДП: підвищення вмісту білка і нормальної чи дещо підвищеної 
кількості клітин. Разом з тим, згідно з критеріями Групи з вивчення при-
чин і лікування запальних нейропатій, у таких хворих люмбальна пункція 
необов’язкова (див. табл. 1). У деяких хворих іноді потрібні розширені ла-
бораторні дослідження з метою з’ясування інших причин демієлінізуючих 
полінейропатій та супутніх патологій (див. табл. 2). 
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Рис. 1. Результати діагностичних досліджень при ХЗДП

А — частковий блок провідності моторних 
нервів і їх патологічний часовий розподіл 
зі зниженням складного м’язового потенці-
алу дії у відвідному м’язі мізинця кисті піс-
ля стимуляції ліктьового нерва в зоні ліктя 
(крива внизу), порівняно з амплітудою піс-
ля стимуляції в зоні зап’ястка (крива вгорі). 

Аксіальна МРТ нижньо-грудного відділу 
хребта в Т1-режимі, проведена перед (В) і 
після (С) введення гадолінію, де видно ви-
ражене посилення сигналу з передніх і зад-
ніх спинномозкових корінців (стрілки). 

Перехресний зріз литкового нерва (D і Е), на 
якому видно типові прояви ХЗДП, причому 
імуногістохімічна візуалізація відображає 
специфічний патерн розподілу Т-лімфоци-
тів і макрофагів. Атакуючі CD3+ Т-клітини 
переважно локалізуються в периваскуляр-
них інфільтратах (D, стрілки) епіневрію та 
периневрію, тоді як CD68+ імунореактивні 
макрофаги (Е, стрілки) — в ендоневрію. 

F — напівтонкий зріз, в якому діапазон за-
пального процесу відображений втратою 
мієліну (великі стрілки вказують на деміє-
лінізовані аксони, звичайні стрілки — на 
залишки тонких мієлінізованих волокон) та 
інвазією макрофагів (напівпрозорі стрілки). 
На електронній мікрофотографії (G) пока-
зано формування клітин Шванна (стрілка) 
навколо демієлінізованих аксонів.

A

B

D

F

G

C

E
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Біопсія нервів
Діагностична цінність невральної біопсії (переважно литкового нерва) при 
ХЗДП дуже інтенсивно дискутується протягом кількох попередніх років. Деякі 
експерти взагалі не вважають її за діагностичний метод, інші — розглядають 
як визначальний елемент у діагностиці та лікуванні понад 60% таких хворих. 
Bosboom et al. порівняли ознаки демієлінізації, аксональної дегенерації, реге-
нерації і запалення в біоптатах пацієнтів із ХЗДП і хронічною ідіопатичною ак-
сональною полінейропатією. Патоморфологічні зразки в більшості осіб з обох 
груп мали близькі або сумісні розлади. Крім того, через кілька причин біопсія 
нерва має низьку діагностичну цінність при згаданому стані. Найбільш вира-
жені розлади можуть бути наявні в проксимальних невральних сегментах 
моторних нервів чи спинномозкових корінців, які не завжди анатомічно до-
ступні для цієї процедури. Також одночасні або вторинні аксональні зміни, що 
розпочинаються на ранніх стадіях хвороби, можуть затіняти початкові прояви 
демієлінізації та запалення до моменту проведення біопсії.
Незважаючи на вищезгадані обмеження, цей метод за певних обставин 
вважають за потрібний багато спеціалістів (див. рис. 1D–1G). На думку Haq 
et al., вивчення біоптату литкового нерва має вищу чутливість порівняно з 
електрофізіологічними дослідженнями. Аналогічно, Vallat et al. повідомля-
ють, що з 44 хворих 8 осіб мали патоморфологічні зміни, які свідчили про 
ХЗДП навіть за відсутності електрофізіологічних даних щодо демієлінізації. 
Важливо зазначити, що 5 із них позитивно відреагували на лікування.
Біопсію настійно рекомендують у пацієнтів із клінічною підозрою на 
ХЗДП, в яких дослідження невральної провідності не вказують на деміє-
лінізацію або існує ймовірність васкуліту. Серед 100 хворих із цим невро-
логічним розладом Bouchard et al. виявили, що аксональне руйнування 
при проведенні процедури було найбільш чутливим прогностичним 
чинником, який вказував на несприятливий перебіг захворювання. Вони 
виявили демієлінізацію в 71% хворих, змішані аксональні і демієлінізуючі 
зміни — у 21%, суто аксональні розлади — лише у 5%. Базовий діагнос-
тичний алгоритм при ХЗДП представлено на рис. 2.

Томографія
МРТ можна використовувати для демонстрації гадолінієвого підсилення 
(див.  рис. 1В, 1С) і збільшення проксимальних відділів нервів або спин-
номозкових корінців, що відображають активні запалення і демієлініза-
цію кінського хвоста або плечового сплетіння. Зміни з боку останнього 
(асимет ричне набрякання і посилення інтенсивності сигналу в Т2-режимі) 
виявляли у понад 50% пацієнтів із ХЗДП. Цікаво, що саме такі зміни знахо-
дили у хворих на дистальну демієлінізуючу полінейропатію, асоційовану з 
IgM-моноклональною гаммапатією.
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Рис. 2. Діагностичний алгоритм при ХЗДП
Якщо пацієнт має в наявності або в анамнезі симптоми, що дають підстави думати про 
ХЗДП і тривають 2 та більше місяці, необхідно провести дослідження невральної про-
відності для виявлення ознак демієлінізації — часткового блоку провідності, зниженої 
швидкості провідності та тривалої дистальної латентності моторних нервів, відсутно-
сті F-хвиль або їх пролонгованої латентності — для диференціації між мієліно патією і 
аксонопатією. Також застосовують лабораторні дослідження, включаючи рівень білка 
і кількість клітин СМР, для оцінки допоміжних критеріїв і виключення інших причин. 
Якщо специфічні причини виключені, а електрофізіологічні і допоміжні лікворологічні 
критерії співвідносні, хворим можна прописати тривалу протизапальну й імуносупре-
сивну терапію. Для верифікації діагнозу рекомендують біопсію литкового нерва.

Прогресуючий або рецидивуючий парез проксимальних,
дистальних або всіх відділів кінцівок, з гіперестезіею або без неї, 

а також зниження або відсутність сухожилкових рефлексів
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ПАТОГЕНЕЗ
Специфічні аспекти патогенезу ХЗДП представлено на рис. 3.
Спрощена схема головних аспектів клітинної і гуморальної імунної 
відповіді засвідчує, що аутореактивні Т-клітини розпізнають специфіч-
ний аутоантиген у контексті класу II головного комплексу гістосуміс-
ності і співстимулюючих молекул на поверхні антигенпрезентуючих 
клітин (макрофагів) у власне імунній системі. Інфекція може запускати 
цей процес через механізми молекулярної мімікрії, перехресні реакції 
щодо епітопів, спільних для бактерій і невральних антигенів. Активо-
вані Т-лімфоцити долають гематоенцефалічний бар’єр за допомогою 
молекул міжклітинної адгезії, матриксних металопротеїназ і хемокінів. 
У периферичній нервовій системі Т-клітини активують макрофаги, що 
посилюють фагоцитарну активність, утворення цитокінів і вивільнен-
ня токсичних медіаторів, включаючи оксид азоту, реактивні різновиди 
кисню, матриксні металопротеїнази і прозапальні цитокіни (альфа-фак-
тор некрозу пухлин і гамма-інтерферон). Аутоантитіла долають гемато-
енцефалічний бар’єр або утворюються локально плазмоцитами і спри-
яють демієлінізації і аксональному ураженню. Вони також опосередко-
вують руйнування мієлінового шару через механізми антитілозалежної 
цитотоксичності, потенційно блокують епітопи, функціонально важливі 
для нервової провідності, і класично активують систему комплементу, 
наслідком чого є утворення прозапальних медіаторів і літичного мемб-
раноатакуючого комплексу С5b-9. 
Припинення запальної реакції реалізується через індукцію апопто-
зу Т-клітин і вивільнення протизапальних цитокінів (інтерлейкін-10 і 
трансформуючий фактор росту бета). Мієліновий шар складається з 
різних білків, наприклад 0-білка мієліну, що утворює понад 50% загаль-
ного мембранного протеїну мієлінового шару периферичної нервової 
системи, мієлінового білка 2, основного білка мієліну, мієлінасоційо-
ваного глікопротеїну, конексину 32, а також гангліо зидів і споріднених 
гліколіпідів. Ці молекули вже ідентифіковані як антигени-мішені для 
різночастотної реакції з боку антитіл у пацієнтів із ХЗДП.

ЛІКУВАННЯ
Загалом, лікування названого розладу спрямоване на блокування пато-
імунних процесів, пригнічення запалення і демієлінізації та запобігання 
вторинній аксональній дегенерації. У пацієнтів, які відреагують на нього, 
терапія має тривати до досягнення максимального покращення і роз-
витку стабілізації; тому існує потреба у підтримуючому лікуванні, його 
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Рис. 3. Імунопатогенез ХЗДП
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слід індивідуалізувати щодо конкретного хворого з метою запобігання 
і зниження частоти загострень або прогресування захворювання. Пози-
тивна терапевтична реакція полягає у відчутному покращенні моторики 
і чутливості, а також здатності пацієнта до повсякденного функціонуван-
ня. Важливо пам’ятати, що інфекції і гарячкові стани також впливають на 
демієлінізацію і можуть погіршувати клінічні симптоми ХЗДП. Одночасне 
призначення нейротоксичних препаратів чи наявність системних хво-
роб, асоційованих із полінейропатіями, теоретично також здійснюють 
ефект на прояви цього захворювання.
Найпоширенішими напрямами терапії ХЗДП є ВВІг, плазмаферез і при-
значення кортикостероїдів. Лікування необхідно розпочинати на яко-
мога ранніх стадіях хвороби, щоб запобігти наростанню демієлінізації 
і вторинному аксональному руйнуванню, що призводить до постійної 
інвалідизації. Згідно з опублікованими даними, ймовірно, немає різниці 
в ефективності цих трьох стратегій. Рішення щодо вибору конкретної 
з них ухвалюють, враховуючи ціну, доступність (наприклад, плазмафе-
рез) і побічні ефекти (особливо, коли йдеться про серйозні довготри-
валі побічні впливи кортикостероїдів). Приблизно у 60–80% пацієнтів 
із класичною ХЗДП стан покращується при застосуванні лише одного з 
вищенаведених підходів, проте довготерміновий прогноз тут визнача-
ється моментом ініціації лікування і ступенем асоційованого аксональ-
ного ураження. Азатіоприн, циклофосфамід і циклоспорин тривалий 
час використовували як агенти другого ряду, втім, точні дані щодо їх 
ефективності з рандомізованих контрольованих досліджень недоступ-
ні. Через нечіткі причини переваги названих препаратів є набагато 
менш вражаючими при полінейропатії, що супроводжується наявністю 
антитіл до мієлінасоційованого глікопротеїну.
Беручи до уваги ймовірну аутоімунну причину ХЗДП, а також те, що вона 
патогенетично подібна до розсіяного склерозу, було проведено дослі-
дження імуномодулюючих препаратів, що довели свій ефект при друго-
му захворюванні. 20 хворих із медикаментозно резистентною ХЗДП були 
включені у проспективне багатоцентрове відкрите дослідження, де вив-
чали інтерферон бета-1а внутрішньом’язово у дозі 30 мкг 1 раз на тиж-
день протягом 6 місяців. 35% пацієнтів відмічали покращення, стабіліза-
цію захворювання спостерігали у 50%, що спонукало авторів рекоменду-
вати проведення крупного плацебо-контрольованого дослідження. Ра-
зом з тим, інше дослідження, в якому лікували 4 хворих на ХЗДП, засвід-
чило, що лікування інтерфероном дає ефект лише в комбінації з ВВІг. Крім 
того, невелике рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контроль оване 
перехресне дослідження 10 пацієнтів із фармакорезистентним варіан-
том цього захворювання, яким призначили інтерферон бета-1а (3  рази 
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на тиждень підшкірно 3 млн МО протягом 2 тижнів і 6 млн МО протя-
гом 10 тижнів), не засвідчило вірогідних переваг такого лікування. Роль 
альфа-інтерферону при ХЗДП залишається незрозумілою, хоча існують 
поодинокі повідомлення, і навіть результати відкритого проспективного 
пілотного дослідження, про користь цього агента.
Існує певне занепокоєння, що, згідно з кількома повідомленнями, згада-
ний розлад виникає при застосуванні як альфа-, так і бета-інтерферонів. 
Останні не були ефективними у хворих на IgM-моноклональну гамма-
патію та СГБ. Такі спостереження спричинили появу провокативного за-
питання: чи пов’язані причинно інтерферонові середники з розвитком 
ХЗДП замість її пригнічення? Hughes et al. дійшли висновку, що на сьогод-
ні немає адекватних доказів на користь названих препаратів при такому 
різновиді полінейропатії.
Інші варіанти лікування перевірялися у відкритих дослідженнях на ма-
лій кількості хворих, або навіть окремих пацієнтах. Повідомляли про 
позитивні результати у хворих з наявністю в анамнезі фармакорезис-
тентної ХЗДП від призначення комбінації плазмаферезу і ВВІг, мікофе-
нолату мофетилу, циклоспорину, етанерсепту, циклофосфаміду і ауто-
логічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. У пацієнтів 
із мультифокальною моторною полінейропатією або ХЗДП поєднання 
імуноглобулінів і мікофенолату мофетилу допомогло знизити дозу як 
перших, так і кортикостероїдів, що підтвердило відкрите дослідження 
6  хворих і ретроспективний аналіз 21 пацієнта. Два останні великі до-
слідження 30 хворих виявили покращення клінічного стану серед осіб з 
IgM-асоційованою демієлінізуючою полінейропатією на фоні лікування 
ритуксимабом, який є химерним людським моноклональним антитілом 
проти антигену CD20, що знижує рівень В-лімфоцитів. Разом з тим, не 
існує жодних даних рандомізованих контрольованих досліджень з до-
статньою кількістю хворих, на основі яких було б реально розробити 
чіткі рекомендації щодо лікування названими агентами. Докази щодо 
ефективності плазмаферезу, ВВІг і кортикостероїдів походять лише з 
короткотривалих досліджень. Досвід окремих лікарів свідчить, що при-
значення імуносупресорів дає можливість знизити частоту і навіть від-
мінити плазмаферез і використання імуноглобулінів зі значною еконо-
мією коштів. Очевидно, існує необхідність у проведенні контрольованих 
досліджень для оцінки довготермінових аспектів лікування ХЗДП.
Патогенетична терапія останньої допускає експериментальне викори-
стання таких агентів, як інгібітори факторів росту нервової тканини, вазо-
дилататори, гамма-ліноленова кислота, ацетил-L-карнітин. На жаль, судити 
про ефективність багатьох з них неможливо, оскільки вони дотепер вико-
ристовувалися лише в експериментальних роботах.
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Дослідниками відмічено опосередкований вплив оксидативного стресу 
на розвиток ХЗДП. У зв’язку з цим терапевтичне застосування такого 
анти оксиданту, як альфа-ліпоєва кислота, являє певний інтерес. Її ме-
ханізми дії включають пригнічення утворення вільних радикалів, покра-
щення  енергетичного метаболізму нейронів, відновлення порушеного 
ендо неврального кровотоку і, як результат, посилення провідності сен-
сорними і моторними нервовими волокнами.
Альфа-ліпоєва кислота утворюється в організмі природним шляхом і 
за хімічною будовою позначається як 1,2-дитіолан-3 пента ноєва кис-
лота (С8Н14О2S2). У людей вона синтезується в печінці та інших ткани-
нах. Спочатку ця сполука була відома як незамінний біохімічний кофак-
тор для мітохондріальних ферментів. Однак протягом попереднього 
десяти ліття було виявлено, що альфа-ліпоєва кислота і проміжний 
продукт її обміну — дигідроліпоєва кислота — є потужними антиокси-
дантами. У зв’язку з тим, що перша є як жиро-, так і водорозчинним 
субстратом, вона має здатність до впливу на оксидативний стрес 
як у клітинних мембранах, так і в цитозолі. Альфа-ліпоєва кислота 
міститься в нормальних продуктах харчування людини і в достатку 
знайдена в тканинах тварин з високим обміном речовин. Крім того, 
вона може синтезуватися в клітинах людини de novo в результаті низ-
ки біохімічних реакцій у мітохондріях. На тваринних моделях показано, 
що доза альфа-ліпоєвої кислоти 10 мг/кг, прийнята per os, досягає піко-
вого рівня в головному і спинному мозку, а також у периферичних нер-
вах уже за 30 хвилин, а при постійному застосуванні спостерігається її 
рівно мірний розподіл у всіх структурах центральної нервової системи 
і периферичних нервах. Альфа-ліпоєва кислота призводить до знижен-
ня перекисного окислення у мозку і периферичних нервах.
Зараз альфа-ліпоєва кислота (у вигляді препарату Діаліпон®, зокрема) 
є ефективним засобом у лікуванні різних форм периферичної полінейро-
патії (не виключаючи і ХЗДП), що підтвердили такі широкомасштабні 
багатоцентрові багаторічні дослідження, як ALADIN (Alpha-Lipoic Acid in 
Diabetic Neuropathy) і DEKAN (Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie).
Вивчення механізму її дії у пацієнтів з різними периферичними нейропаті-
ями засвідчило широкий вплив на нормалізацію ендоневрального крово-
току, редукцію оксидативного стресу і покращення васкулярної дисфунк-
ції. Комплексний механізм дії препарату передбачає її ефективність і 
щодо всіх соматично зумовлених нейропатій, патогенез яких пов’язаний 
з токсико-дисметаболічним, аутоімунним і судинним компонентами.
Дійсно, описано успішне застосування альфа-ліпоєвої кислоти при 
низці соматогенно зумовлених нейро патій. Наприклад, її успішно за-
стосовують для лікування уремічної нейропатії. Показано, що аль-
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фа-ліпоєва кислота ефективна в 70% пацієнтів з алкогольною нейро-
патією, впливаючи на сенсорні та моторні симптоми, а також здій-
снюючи позитивний ефект на інвалідизуючі больові та парестетичні 
прояви. Останнім часом з’явилися повідомлення про сприятливий 
ефект альфа-ліпоєвої кислоти щодо нейропатій, індукованих цито-
статиками. Таким пацієнтам альфа-ліпоєву кислоту призначали в 
дозі 600  мг внут рішньовенно протягом 3–5  тижнів, а потім 1800 мг 
у таблетованій формі до регресу симптомів нейропатії. Середня три-
валість лікування становила 2 місяці. Зменшення симптомів нейропа-
тії спостерігали, в  середньому, через 4  тижні лікування. Різні автори 
роблять висновок про корисність превентивного застосування аль-
фа-ліпоєвої кислоти в поєднанні з цито статиками для лікування та 
профілактики ураження периферичної нервової системи. Таким чином, 
альфа-ліпоєва кислота показана для лікування полінейропатій, в генезі 
яких значну роль відіграє оксидативний стрес (діабетичні, алкогольні, 
медикаментозні тощо), і ХЗДП тут не є винятком.
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СГБ — епонім для гетерогенної групи імуноопосередкованих периферич-
них нейропатій. Рисою, спільною для всіх варіантів СГБ, є швидко наростаю-
ча полірадикулонейропатія, якій передує певна пускова подія, найчастіше, 
інфекція. Цей стан загалом маніфестується у вигляді симетричного моторно-
го паралічу із сенсорними та вегетативними розладами або без них.
У різних країнах світу було проведено популяційні дослідження, де 
намагалися оцінити річну частоту СГБ. Загалом, дослідники зійшлися 
на цифрах 1–3 випадки на 100 000 осіб на рік. Хвороба трапляється в 
усіх вікових групах, хоча дещо рідше в дітей. У віковому діапазоні від 
народження до 30 років середньорічна частота відносно стабільна — 
1,3–1,9 випадки на 100 000 осіб. Перший пік захворюваності корелює з 
підвищеним ризиком інфікування цитомегаловірусом та Campylobacter 
jejuni. Причина наступного піку захворюваності в осіб похилого віку не-
відома, але, ймовірно, пов’язана з дефектами імуносупресорних меха-
нізмів. Ще однією закономірністю є еволюція частоти захворювання у 
жінок під час вагітності та в післяпологовий період. Згідно з великим 
епідеміологічним дослідженням, проведеним у Швеції, рівень захворю-
ваності низький протягом періоду вагітності, але підвищується протя-
гом наступних кількох місяців після пологів.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
СГБ проявляється у хворих слабкістю, яка супроводжується пекучою диз-
естезією в кінцівках. Вона більше виражена у проксимальних відділах кін-
цівок; частіше в ногах, а не руках. Трапляються парестезії, які поширюють-
ся проксимально, але не далі зап’ясть і щиколоток. Глибокі сухожилкові 
рефлекси зникають в інтервалі кількох днів після виникнення симптомів.
Прогресуюча фаза синдрому триває від кількох днів до 4 тижнів. Приблиз-
но 73% пацієнтів досягають піку порушення функцій за 7 днів, 98% — за 
4 тижні. За прогресуючою фазою йде фаза плато (персистуючі, незмінні 
симптоми), після цього розпочинається відновлення. Період часу до зник-
нення проявів хвороби дуже коливається серед різних пацієнтів.
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Унаслідок залучення черепних нервів у пацієнтів можуть бути розлади з боку 
повітроносних шляхів, мімічних та окорухових м’язів, ковтання. Таких хворих 
слід госпіталізувати для динамічного спостереження. Приблизно 30% осіб, 
які захворіли на СГБ, у певний момент хвороби потребуватимуть зовнішньої 
допоміжної вентиляції. Поганий прогноз головним чином пов’язаний з тяж-
ким ступенем хвороби — рівень смертності сягає 20%, переважно в пацієн-
тів, які потребують зовнішньої підтримки дихання. Біль, ще одна поширена 
ознака СГБ, трапляється приблизно в половини хворих й інколи має дуже 
неприємний характер, посилюючись навіть при спробах зробити мінімальні 
рухи. Він найбільш виражений у м’язах пояса верхніх кінцівок, спини і задньої 
частини стегон. Суб’єктивно хворі описують його як неприємне відчуття, яке 
нагадує м’язовий дискомфорт, що виникає після фізичних вправ. Біль може 
супроводжуватися м’язовими спазмами; його інтенсивність найвища вночі.
Події, що передують захворюванню. Гострі інфекційні хвороби є 
загально відомими подіями, що передують СГБ у 2/3 випадків. Перехресне 
реагування між патогеном і нервовою тканиною запускає аутоімунну ре-
акцію. Пацієнти зазвичай повідомляють про інфекції дихальних шляхів або 
гастроентерит, які минають на початку нейропатії.
Результати дослідження за типом «випадок-контроль», проведеного в 
1995  році за участі 103 пацієнтів із СГБ, виявили, що 26% з них — серо-
позитивні на C.  jejuni порівняно з 2% у групі контролю і 1% у групі конт-
ролю, порівнянній за віком. 70% хворих, інфікованих C. jejuni, повідомляли 
про наявність діареї в інтервалі 12 тижнів перед початком неврологічних 
проявів. Іншими тригерними інфекціями є цитомегаловірус, ВІЛ, віруси 
Епштейна–Барр і вітряної віспи.
Електрофізіологічні дослідження демонструють, що гостра моторна аксо-
нальна нейропатія (ГМАН) і гостра моторно-сенсорна аксональна нейро-
патія (ГМСАН) трапляються частіше у хворих на СГБ, інфікованих C. jejuni, 
порівняно з гострою запальною демієлінізуючою полірадикулонейропаті-
єю (ГЗДП). Інфікування C. jejuni також асоціюється з повільнішим одужан-
ням, аксональною дегенерацією і тяжкою залишковою інвалідизацією.
Нещодавня імунізація від грипу також була пов’язана із СГБ. В одному дослі-
дженні зроблено огляд усіх випадків СГБ у періоди піку захворюваності на 
грип у 1992–1993 і 1993–1994 роках і виявлено ризик розвитку СГБ в 1–2 ви-
падках на 1 млн вакцинацій. Згідно з даними Системи нагляду за побічними 
ефектами після вакцинації, керованої з Центру запобігання і контролю над 
хворобами та Управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медика-
ментів США (2003), ризик розвитку СГБ, пов’язаного з імунізацією, є меншим 
порівняно з ризиком розвитку тяжкого грипу. Крім того, незважаючи на 
збільшення кількості призначуваної вакцини протягом останніх 4 сезонів 
грипу, кількість випадків СГБ залишається стабільною.
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ДІАГНОСТИКА
СГБ — найпоширеніший варіант швидко прогресуючого захворювання пе-
риферичної нервової системи. Але з ним, особливо на початку хвороби, 
плутають кілька інших розладів (табл. 3).
Діагноз СГБ ґрунтується на типових клінічних проявах; у його верифіка-
ції допомогу надають електрофізіологічна діагностика та дослідження 
СМР (табл. 4).

Таблиця 3.  Прояви захворювань, що відрізняються від СГБ

(диференціальна діагностика)

Закупорка основної артерії (асиметричний парез кінцівок)

Ботулізм (низхідний параліч)

Інтоксикація важкими металами (дезорієнтація, психоз, синдром органічного 
ураження головного мозку)

Гіпофосфатемія (дратівливість, тривожність, гіпервентиляційний синдром, нормальні 
показники ліквору)

Метаболічні міопатії (також супроводжуються симптомами ураження головного мозку 
та мозочка)

Міастенія (слабкість, що зменшується після відпочинку)

Неопластичний менінгіт (асиметричний спастичний параліч)

Отруєння нейротоксинами морських продуктів (спонтанне одужання в інтервалі 
24 годин)

Паранеопластична нейропатія (хронічний стан)

Поліомієліт (суто руховий розлад з менінгітом)

Поліміозит (хронічний стан, уражаються м’язи проксимальних відділів кінцівок)

Стиснення спинного мозку (асиметричність неврологічних симптомів)

Кліщовий параліч (відсутні чутливі розлади, нормальні показники ліквору)

Поперечний мієліт (раптова двобічна слабкість ніг, висхідний сенсорний дефіцит)

Васкулітні нейропатії (мононейропатія)
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Таблиця 4.  Діагностичні критерії типового СГБ

Ознаки, необхідні для постановки діагнозу

Прогресуюча двобічна слабкість рук та ніг

Арефлексія

Ознаки, що чітко підтверджують діагноз

Прогресування симптомів протягом кількох днів (максимум — до 4 тижнів)

Відносна симетричність проявів 

Незначні чутливі симптоми 

Залучення черепних нервів (особливо двобічна слабкість мімічних м’язів)

Одужання починається через 2–4 тижні після припинення прогресування

Вегетативні порушення

Відсутність гарячки на початку хвороби

 Висока концентрація білка в лікворі, кількість клітин — до 10/мм3

Типові результати електрофізіологічних досліджень

Ознаки, що виключають діагноз

Діагноз ботулізму, міастенії, поліомієліту чи токсичної нейропатії

Порушений метаболізм порфірину

Дифтерія у недавньому анамнезі

Суто чутливі симптоми без слабкості

Головні дані електрофізіологічних методів дослідження, що дозволяють 
припустити СГБ, — відсутність Н-рефлексу, низька амплітуда чи відсут-
ність потенціалів дії чутливих нервів, патологічна F-хвиля. На їх основі 
можна вирішувати питання щодо специфічного лікування на початку за-
хворювання, але точний діагноз ставиться лише приблизно на 5-й день 
після розвитку симптомів.
Характерними змінами у СМР є підвищення білка (більше 0,55 г/дл) без плео-
цитозу (підвищена кількість клітин у лікворі). Часто СМР є нормальною в пер-
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ші 48 годин після розвитку симптомів, але наприкінці 1-го тижня рівень білка 
в ній підвищується. З підвищенням кількості лейкоцитів ліквору (10–100 клі-
тин/мм3) у хворого з типовими ознаками СГБ зростає ймовірність хвороби 
Лайма, новоутворень, СНІДу, саркоїдного менінгіту та інших захворювань.
СГБ має 5 відмінних підваріантів: ГЗДП, ГМАН, ГМСАН, синдром Міллера 
Фішера і гостра вегетативна нейропатія. Згідно з певними припущення-
ми, загалом, аксональні форми мають гірший прогноз, що вказує на по-
требу визначення специфічного різновиду хвороби. Останні розрізняють 
електрофізіологічно і патологоанатомічно (табл. 5).

Таблиця 5.  Різновиди СГБ

ГЗДП

Аутоімунний розлад, опосередкований антитілами

Запускається вірусною чи бактеріальною інфекцією, що передує самому 
захворюванню

Електрофізіологічні дослідження демонструють демієлінізацію

Запальна демієлінізація може супроводжуватися руйнуванням аксонів

Ремієлінізація наявна після припинення імунних реакцій

ГМАН

Суто моторна аксональна форма нейропатії 

66% хворих є серопозитивними на кампілобактеріоз

При електрофізіологічних дослідженнях чутливі нерви не змінені, функції моторних — 
знижені чи повністю порушені 

Одужання зазвичай набагато швидше

 Високий відсоток хворих — діти

ГМСАН

Подібне до валлерівського переродження мієлінізованих моторних і сенсорних волокон

 Мінімальні запалення і демієлінізація 

Близька до ГМАН, за винятком того, що при ГМСАН уражуються сенсорні нерви і корінці

Зазвичай хворіють дорослі
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Синдром Міллера Фішера

Рідкісний стан

Швидко еволюціонуюча атаксія, арефлексія, легка слабість у кінцівках і офтальмоплегія

Втрата чутливості нетипова, але може порушуватися пропріоцепція

Демієлінізація та запалення III і VI черепних нервів, спинномозкових вузлів 
і периферичних нервів

Знижені чи відсутні потенціали дії чутливих нервів, зазвичай відсутній тибіальний 
Н-рефлекс

Зникнення симптомів настає через 1–3 місяці

Гостра вегетативна нейропатія

Найрідкісніший варіант СГБ

Залучається як симпатична, так і парасимпатична нервова система

Частими є серцево-судинні розлади (постуральна гіпотензія, тахікардія, гіпертензія, аритмії)

Погіршення зору, сухість в очах і ангідроз

Одужання поступове і часто неповне 

Часто поєднується з чутливими симптомами

ПАТОГЕНЕЗ
СГБ не лише ускладнює інфекційні хвороби, а й виникає первинно. Дока-
зом правомірності його виділення в самостійну форму могло б слугувати 
встановлення збудника. Автори, які вперше описали названий синдром, 
припускали його вірусну природу. Разом з тим, такий збудник поки що 
не виявлено. У хворих виділяли вірус грипу А, ЕСНО-6 тощо, що свідчить 
про неспецифічність етіологічних факторів. Загальноприйнятою є інфек-
ційно-алергічна теорія виникнення хвороби. Алергічна природа змін при 
СГБ підтверджена експериментальними дослідженнями з використанням 
в якості антигену емульсії з тканини нервових стовбурів, що призводило 
до розвитку полірадікулонейропатіі у тварин. Наголошувалося на пошко-
дженні спинномозкових корінців, периферичних нервів і гангліїв у вигляді 

Продовження табл. 5
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запальних і дегенеративних змін з інфільтрацією мононуклеарами і де-
мієлінізацією. У гострій фазі хвороби спостерігають зміни показників клі-
тинного та гуморального імунітету. У сироватці крові виявляють антитіла 
до мієліну периферичних нервів, підвищену відносну кількість активних 
Т-клітин і зменшену кількість Т-супресорів. Відмічається висока варіабель-
ність загальної кількості лімфоцитів, включаючи Т-клітини. Активація гумо-
рального імунітету проявляється різким збільшенням концентрації IgM і 
IgA, циркулюючих імунних комплексів, загальної гемолітичної активності 
комплементу. Основним місцем імунного конфлікту є субпериневральний 
простір. Скупчення імунних комплексів по довжині мієлінових оболонок 
периферичних нервів і корінців може призвести до розпаду мієліну.
Важливу роль у патогенезі СГБ відіграють метаболічні порушення. Відмі-
чаються зміни в системі простаноїдів та перекисного окислення ліпідів. 
У крові значно змінюється співвідношення між про- і антиоксидантами, 
підвищується вміст малонового діальдегіду. Оскільки мембрани шван-
нівських клітин утворені в основному ліпідами, активація перекисного 
окислення ліпідів сприяє їх дестабілізації і руйнуванню. Збільшується 
сумарна концентрація загального пулу простаноїдів та їх окремих ком-
понентів: простагландинів, простацикліну і тромбоксану А. Це посилює 
запальні та демієлінізуючі реакції і, можливо, підвищує проникність 
бар’єру між кров’ю і периферичними нервами. Патоморфологічні зміни 
характеризуються клітинною інфільтрацією периферичної нервової сис-
теми лімфоцитами і макрофагами з наступною деструкцією мієліну.
При електронно-мікроскопічному дослідженні біоптатів периферичних 
нервів виявляється фазність перебігу процесу. Спочатку відмічають на-
бряк і розширення ендоневрального інтерстицію, розчинення базальної 
мембрани, деформацію лемоцитів. Потім до мієлінового волокна прони-
кають моноцити з подальшою запальною реакцією. При тяжких формах 
захворювання поряд з вираженим розпадом мієліну виникає дегенера-
ція аксона. У таких хворих повного відновлення рухових функцій не на-
стає. Таким чином, патологоанатомічна картина при СГБ не відрізняється 
гомогенністю: виявляються як запальні, так і дистрофічні зміни.

ЛІКУВАННЯ
Лікування СГБ включає два компоненти: підтримуючу (базову) і специфіч-
ну терапію. Якщо хворий проходить через гостру фазу захворювання, то 
в більшості випадків функції відновлюються. Проте інколи полінейропатія 
може наростати настільки швидко, що ендотрахеальна інтубація і механіч-
на вентиляція будуть необхідними в інтервалі доби від появи симптомів. 
Тому всіх хворих на СГБ слід госпіталізувати для постійного спостере-
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ження на предмет дихальної недостатності, порушень функцій черепних 
нервів і вегетативних розладів. Останні можуть маніфестувати у виді ко-
ливань артеріального тиску, серцевих аритмій, ознак псевдонепрохід-
ності шлунково-кишкового каналу і затримки сечовипускання. Слід за-
безпечити профілактику тромбозу глибоких вен, оскільки такі пацієнти 
часто залишаються знерухомленими протягом багатьох тижнів.
При розвитку слабкості дихальних м’язів необхідно розглянути можливість 
вибіркової ендотрахеальної інтубації. Прогресування дихальної недостат-
ності реально передбачити за допомогою певних параметрів (табл. 6).

Таблиця 6.  Показання для інтубації при СГБ

Форсована життєва ємність легенів менше 20 мл/кг

Максимальний інспіраторний тиск менше 30 мм Н2О

Максимальний експіраторний тиск менше 40 мм Н2О

Прогресування констатують при зниженні життєвої ємності легенів, максимального 
інспіраторного чи експіраторного тиску більше ніж на 30%

Хворі, не здатні підтримувати мінімальне функціонування легенів, потре-
бують інтубації. Постійна серійна оцінка дихальних показників при швид-
кому прогресуванні є критично важливою. Додаткові предиктори необхід-
ності механічної вентиляції: 
1) період часу від початку СГБ до госпіталізації — до 7 днів; 
2) нездатність хворого самостійно підняти лікті чи голову; 
3) нездатність хворого стояти; 
4) відсутність ефекту від кашлю у видаленні харкотиння; 
5) підвищення рівня ферментів печінки. 
Предикторами необхідності механічної вентиляції у хворих із уже виміряною 
життєвою ємністю є період часу від початку СГБ до госпіталізації до 7 днів, 
нездатність пацієнта самотужки підняти голову і показники життєвої ємності 
менше 60% від попередньо передбачуваних. У таких пацієнтів також треба 
лікувати біль — одну з важливих скарг. Наркотичні засоби необхідно засто-
совувати із застереженням через підвищений ризик кишкової непрохідності. 
Фізіотерапія із залученням поверхневого масажу, пасивних фізичних вправ і 
частої зміни положення тіла може дати певне полегшення болю. 
Для цього ж використовують як ад’ювантну терапію карбамазепін чи 
габапентин (Медітан®). Пацієнти, які приймали ці лікарські препарати, 
менше потребували знеболення наркотиками, мали мінімальні побічні 
ефекти та седацію порівняно з тими, хто застосовував плацебо.
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Специфічну терапію треба розпочинати натомість після постановки діагно-
зу. Це — ВВІг (з розрахунку 400 мг/кг/день протягом 5 днів) чи плазмаферез 
(5 сеансів протягом 5–8 днів). Для визначення того, наскільки ВВІг ефектив-
ніша порівняно з плазмаферезом при СГБ, було розроблено і реалізовано 
багато центрове дослідження за участі 150 хворих протягом 4 тижнів. У ньому 
не спостерігалося статистично достовірної різниці в рівнях інвалідизації се-
ред обох груп. Виявили, що ВВІг і плазмаферез однаково ефективні. Нещодав-
но проведений метааналіз найбільших досліджень за базою даних Cochrane 
засвідчив, що обидва методи мають ефект у прискоренні одужання при СГБ у 
пацієнтів, які потребують сторонньої допомоги під час ходьби.
В іншому багатоцентровому контрольованому дослідженні за участі 
380  хворих не спостерігали додаткових переваг при поєднанні ВВІг і 
плазма ферезу порівняно з монотерапією — різниця в рівнях рецидивів 
не була статистично значущою. Імунотерапію слід розпочинати дуже рано, 
відразу після появи моторних симптомів; водночас, вона не обов’язкова в 
легких випадках без чітких рухових дефектів.
Пацієнти, яким рано почали застосовувати плазмаферез, рідше потре-
бували механічної вентиляції, і в них був коротший період госпіталізації. 
При цій процедурі відбувається відфільтрування з крові циркулюючих 
імунних комплексів, які мають відношення до патогенезу СГБ. Об’єдна-
на французька група з плазмаферезу при СГБ дійшла висновку, що для 
хворих з легкими проявами хвороби достатньо і 2 сеансів, пацієнтам 
із тяжчими формами будуть необхідні ще 2 додаткові сеанси. Існують 
певні розходження стосовно оптимальної кількості процедур, але, згід-
но з даними практично всіх досліджень, виражений ефект настає через 
4–6 сеансів. Сьогодні цей метод лікування вважається єдиним, що ефек-
тивніший від ізольованої підтримуючої терапії. Більше того, хоча він і 
найкращий у пацієнтів, здатних ходити, та в інтервалі 2 тижнів від почат-
ку хвороби, він має свої позитивні аспекти і в іммобілізованих хворих 
у діапазоні аж до 30 днів від розвитку захворювання. Недоліками плаз-
маферезу є рідкісні ускладнення за типом сепсису, що можуть бути ви-
кликані зниженням рівня імуноглобулінів крові. При використанні для 
замінного вливання свіжозамороженої плазми існує ризик зараження 
вірусними інфекціями (гепатитом, СНІДом).
ВВІг має певні переваги над плазмаферезом, оскільки його легше вико-
нати, воно дає менше ускладнень і зручніше для хворого. Цей метод ре-
комендують у хворих на СГБ, які не можуть рухатися без сторонньої до-
помоги в інтервалі 2–4 тижнів від виникнення симптомів. Уважають, що 
при його використанні відбувається модуляція імунної системи через 
доволі гетерогенні механізми із залученням постійних і варіабельних 
регіонів у молекулах IgG, а також рецепторах макрофагів і В-клітин. Па-
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тологічні антитіла можуть зв’язуватися з IgG, що посилює їх видалення. 
Крім того, через активацію поки що неясного механізму відбувається 
посилення функцій CD8+ T-клітин.
Незважаючи на всі позитивні аспекти, при терапії за допомогою ВВІг існу-
ють певні побічні ефекти, зокрема збільшення об’єму плазми, тому імуно-
глобуліни слід обережно вливати при застійній серцевій і нирковій недо-
статностях. У хворих може розвинутися гарячка, міалгія, головний біль, ну-
дота і блювання, але ці «грипоподібні» симптоми зникають спонтанно, без 
будь-якого лікування. Також іноді можуть мати місце асептичний менінгіт, 
нейтропенія і гіпертензія. Дані про анафілактичні реакції на імуноглобулі-
ни в анамнезі є протипоказанням для їх повторного застосування. Ризик 
зараження гепатитом С останнім часом дуже знизився із поширенням мо-
дифікованих очищених форм препаратів.
Колись припускали, що кортикостероїди корисні в лікуванні СГБ унаслі-
док їх імуносупресорних властивостей. Проте аналіз рандомізованих до-
сліджень за базою даних Cochrane, в яких здійснювали гормонотерапію та 
уникали її, не продемонстрував будь-якої різниці у прогнозі. Нині цей клас 
препаратів виключено зі стандартних схем терапії СГБ.
Вагому роль у допоміжній емпіричній фармакотерапії цього стану ві-
діграє вітамінотерапія. Вітаміни групи В покращують обмін речовин у 
нервовій тканині, метаболізм медіаторів, передачу збудження і як наслі-
док підвищують швидкість проведення збудження нервовими волокнами, 
а також реалізують помірну аналгетичну дію.
У результаті процесів фосфорилювання тіамін (вітамін В1) в організ-
мі людини перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом ба-
гатьох ферментних реакцій. Вона відіграє важливу роль у вуглеводному, 
білковому і жировому обмінах, а також бере активну участь у процесах 
проведення нервового збудження в синапсах (забезпечує аксональний 
транспорт, що визначає регенерацію в нервовій тканині), модуляції нер-
вово-м’язової передачі N-холінорецепторів. 
Усмоктуючись з кишечника, тіамін перетворюється на тіамінпірофос-
фат. Останній, будучи активною формою тіаміну, є коферментом піру-
ватдекарбоксилазного і альфа-кетоглутаратдекарбоксилазного комп-
лексів, а також транскетолази. Перші два ферменти беруть участь у ме-
таболізмі вуглеводів, а транскетолаза функціонує в пентозофосфатному 
шляху, беручи участь у перенесенні глікоальдегідного радикала між кето- і 
альдоцукрами. Тіамінпірофосфат синтезується ферментом тіамінпіро-
фосфокіназою, в основному в печінці та тканинах мозку. Реакція вимагає 
присутності вільного тіаміну, іонів Mg++ і АТФ. При порушенні обміну тіа-
міну, в першу чергу, виникає розлад окисного декарбоксилювання кетокис-
лот і частково блокується метаболізм вуглеводів.
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Для нормального функціонування центральної і периферичної нервової 
системи необхідний піридоксин (вітамін В6). У фосфорильованій формі 
він є коферментом у метаболізмі амінокислот (декарбоксилювання, пере-
амінування тощо); виступає як кофермент найважливіших ферментів, що 
діють у нервових тканинах; бере участь у біосинтезі багатьох нейромеді-
аторів — дофаміну, норадреналіну, адреналіну, гістаміну та гамма-аміно-
масляної кислоти, таким чином беручи участь у забезпеченні синаптичної 
передачі. Крім того, піридоксин допомагає ефективно використовувати 
глюкозу в клітині, знижує рівень «шкідливих» ліпопротеїнів низької щільнос-
ті, що сприяють розвитку атеросклерозу судин, а також покращує скорот-
ливу здатність серцевого м’яза, активізує кровотворення.
Ціанокобаламін (вітамін В12) необхідний для нормального кровотво-
рення і дозрівання еритроцитів, бере участь у низці біохімічних реакцій, 
що забезпечують життєдіяльність організму (перенесення метильних 
груп, синтез нуклеїнових кислот і білка, обмін амінокислот, вуглеводів, 
ліпідів), сприятливо впливає на процеси в нервовій системі, активізує ре-
синтез мієліну (синтез нуклеїнових кислот і ліпідний склад цереброзидів і 
фосфоліпідів). У дозуванні понад 200 мкг він має виражену аналгетичну дію, 
якщо вогнище знаходиться в периферичній нервовій системі (тобто при 
пошкодженні нейрона). Коферментні форми ціанокобаламіну — метил-
кобаламін і аденозилкобаламін — необхідні для реплікації і росту клітин, 
тобто для регенерації тканин. Вітамін B12 також стимулює імунітет 
шляхом посилення фагоцитарної активності лейкоцитів, перешкоджає 
відкладенню жирових клітин у паренхіму печінки, нормалізує низький ар-
теріальний тиск. При дефіциті цього вітаміну на фоні анемічної клінічної 
картини або без неї можуть виникнути неврологічні розлади, у тому числі 
демієлінізація і незворотна загибель нервових клітин.
Препарати тіаміну, як і інших вітамінів групи В, багатьма десятиліттями 
застосовували при різних захворюваннях периферичної нервової системи, у 
тому числі і при різних формах полінейропатії, не виключаючи СГБ. Накопи-
чений клінічний досвід та експериментальні дані свідчать на користь його 
ефективності, проте далеко не завжди призначення традиційних препа-
ратів тіаміну приносить значущий терапевтичний ефект. Недостатня 
ефективність застосовуваних раніше традиційних препаратів тіаміну по-
яснювалася серед іншого тим, що тіамін є водорозчинним з’єднанням, і його 
всмоктування в кишечнику відбувається за рахунок активного транспор-
ту, можливості якого обмежені. Таким чином, поглинається приблизно 10% 
прийнятої дози, і її збільшення не призводить до істотного збільшення кіль-
кості абсорбованого препарату. Більше того, будучи водорозчинною спо-
лукою, тіамін погано проникає крізь мембрану нейронів, і тому в нейронах 
створюється дуже низька внутрішньоклітинна концентрація препарату.
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Впровадження в клінічну практику жиророзчинних похідних тіаміну, на-
самперед бенфотіаміну, відкрило нові перспективи в ад’ювантому ліку-
ванні різних полінейропатій, зокрема їх гострих варіантів. Ступінь всмок-
тування бенфотіаміну в кишечнику істотно вищий. Цей агент створює 
більш високу концентрацію тіаміну в крові, ніж традиційні препарати. 
Зокрема, після його прийому досить висока концентрація тіаміну під-
тримується протягом тривалішого часу. Крім того, бенфотіамін значно 
краще проникає через гематоневральний бар’єр і, створюючи більш висо-
ку концентрацію всередині клітини, швидше перетворюється на тіамін-
пірофосфат, що є загальним активним метаболітом різних похідних тіа-
міну. Тіамінпірофосфат виступає в ролі коферменту в процесах окисного 
фосфорилювання і сприяє оптимальній утилізації глюкози, що може пояс-
нювати нейропротекторний ефект. Порівняння бенфотіаміну з тради-
ційним препаратом тіаміну в еквімолярній концентрації (по 100 мг) пока-
зало, що біологічна ефективність першого вища в 10 разів. Таким чином, 
застосування бенфотіаміну розглядається багатьма авторами як важ-
ливий елемент патогенетичної терапії різних полінейропатій, незалеж-
но від їх патогенетичних механізмів, що може сприяти регресу больового 
синдрому, порушень чутливості, вегетативних проявів.
Ще однією важливою умовою ефективності тіаміну є призначення 

його в комбінації з іншими вітамінами групи В. Останні діють в орга-

нізмі в ансамблі, тому з практичної точки зору доцільне застосування 

комбінованих препаратів вітамінів групи В (наприклад, у вигляді пре-

парату Вітаксон®), що значно спрощує процедуру лікування хворих.

Приблизно 85% хворих на СГБ досягають повного і функціонального оду-
жання в інтервалі 6–12 місяців. Максимальне воно за 18 місяців від почат-
ку хвороби. Проте в деяких хворих спостерігають персистуючі слабкість, 
арефлексію і парестезії. Приблизно 7–15% пацієнтів мають залишкові нев-
рологічні наслідки за типом двобічного парезу стопи, атрофії м’язів кистей, 
сенситивної атаксії і дизестезії. Рівень смертності у спеціалізованих центрах 
становить менше 5%. Причинами смерті є респіраторний дистрес-синдром 
у дорослих, сепсис, тромбоемболія легеневої артерії і зупинка серця.
Декілька факторів гострої фази захворювання є предикторами поганого оду-
жання: вік понад 60 років; тяжка, швидко прогресуюча форма хвороби; низь-
ка амплітуда провідності по нервах при дистальній стимуляції, що свідчить 
про аксональне руйнування. Допоміжними факторами є тривала механічна 
вентиляція протягом більше 1 місяця і наявність захворювання легенів перед 
розвитком СГБ. У цілому ж, поганий довготерміновий прогноз безпосередньо 
пов’язаний із ступенем тяжкості гострої фази і затримкою ініціації специфічної 
терапії. Рецидиви трапляються в малому відсотку випадків (3–5%), вони досто-
вірно не пов’язані з напрямом лікування або будь-якими іншими факторами.
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   Висновки
Пацієнтів із ЗДП виявляють не тільки у невропатологічній практиці, а 
й практиці лікарів інших спеціалізацій. Нерідко ці стани мають добрий 
прог ноз і успішно реагують на застосоване лікування. Протягом попе-
редніх  десятиліть ми побачили чіткі успіхи у розумінні патофізіології, зо-
крема імуно патології, цих захворювань. Адекватно застосовані діагнос-
тичні критерії дають змогу швидко верифікувати діагноз та ініціювати 
відповідну терапію.
ХЗДП є, зазвичай, ідіопатичним станом, який проявляється відносно си-
метричними, прогресуючими або рецидивуючими слабкістю, розладами 
чутливості, гіпо- або арефлексією. Ключовим у діагностиці є виявлення 
моторно-сенсорної полінейропатії з мультифокальною демієлінізацією 
за даними електрофізіологічних досліджень. Більшість таких хворих реа-
гують на імунотерапію; методом першого вибору залишається ВВІг. ХЗДП 
у дітей зустрічається рідше, ніж у дорослих, але лікується аналогічно.
СГБ належить до станів, який асоціюють із гострим розвитком радикуло-
полінейропатії, що порушує чутливі, моторні та, до певної межі, вегетатив-
ні функції периферичної нервової системи, а згодом залучає і головний та 
спинний мозок. Приблизно у 2/3 пацієнтів захворюванню передує неспе-
цифічна інфекція. Патоморфологічно при СГБ домінує демієлінізація, хоча 
при тяжких формах виявляють і гостру моторно-сенсорну нейропатію з 
аксональною дегенерацією. Інтенсивна підтримуюча терапія в поєднанні 
з імуномодулюючим лікуванням (плазмаферез і ВВІг) достовірно скорочу-
ють тривалість захворювання та зменшують летальність.
Доступне лікування при ЗДП є як симптоматичним, так і патогенетич-
ним, у більшості випадків воно цілком ефективне. Важливим моментом, 
особливо при СГБ, є часовий діапазон між початком захворювання та 
ініціацією терапії.
Найближчі дослідження ЗДП слід зосередити на покращенні клінічних 
діагностичних критеріїв, що дозволить точно окреслити когорти паці-
єнтів з атиповими проявами. Також вони мають забезпечити більш гли-
бинне розуміння основоположних механізмів цих розладів, що полег-
шить розробку ефективніших схем і режимів лікування.
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