سندرم شوگرن
این نوشته توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطالع رسانی به بیماران و افراد عالمقمند دیرر به ببان فارسی تییه
شده است  .پس اب بررسی منابع مختلف ومعتبر علمی در مورد آموبش بیماران روماتیسمی سعی شده است که
آخرین اطالعات به ببانی ساده در دسترس خوانندگان مقرار گیرد .مطالب این سایت مرتبا مورد بابنرری مقرار می
گیرند .ا ین نوشته ها جایربین پبشک برای تشخیص و درمان بیماران نیست و توصیه می شود که همه بیماران به
پبشک خود مراجعه کرده و دستورات وی را اجرا کنند.
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سندرم شوگرن چیست ؟
وگرن ) (Sjögren’s Sydnromeیک بیماری خود ایمنی است .بطور طبیعی
سندرم ش ِ
سیستم ایمنی بدن را اب گبند عوامل خارجی محافظت می کند ولی در بیمار مبتال به بیماری
خودایمن سیستم ایمنی بدن به بافت ها و سلول های خودی حمله می کند .در سندرم شوگرن
غدد ببامقی و غدد اشکی که رطوبت دهان و چشم ها را تامین می کنند گرفتار می شوند.
گرفتاری این غدد موجب کاهش تولید بباق و اشک چشم شده و در نتیجه خشکی دهان و
خشکی چشم ها بوجود می آید.
کراتوکنژنکتیویت سیکا ) (Keratoconjunctivitis siccaاصطالح پبشکی است که برای
خشکی چشم ها که در سندرم شوگرن وجود دارد بکار می رود .خشکی چشم ها را بیماران با
عباراتی نظیر احساس وجود شن و خاک در چشم ها بیان می کنند .بعضی اب بیماران دچار
تاری دید بوده و یا براثر نور شدید و نور فلوئورسنت ناراحتی در چشم ها پیدا می کنند.
گ ِِبرستمی ) (Xerostomiaاصطالح پبشکی است که برای خشکی دهان بکار می رود.
خشکی دهان موجب اختالل درحس چشائی صب حت کردن و گاهی اشکال در بلع می شود.
کمبود بباق می تواند پوسیدگی های دندان و یا عفونت های دهان هم ایجاد کند.
دو نوع سندرم شوگرن وجود دارد که اولیه و ثانویه نامیده می شوند .هر دو نوع بیماری های
سیستمیک هستند بدین معنی که بسیاری اب مقسمت های بدن را گرفتار می کنند .در شوگرن اولیه
کاهش عملکرد غدد اشکی و ببامقی بتدریج پیشرفت می کنند و عالوه بر گرفتاری این غدد
عالئمی در مقسمت های دیرر بدن نیب بوجود می آید .شوگرن ثانویه در بیمارانی اتفاق می افتد
که مبتال به یک بیماری خودایمنی و التیابی مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیب هستند.
شوگرن اولیه سریعتر پیشرفت می کند و موجب اختالل در عملکرد غدد اشکی و ببامقی می شود.
شوگرن ثانویه نسبت به نوع اولیه خشکی کمتری در چشم ها و دهان ایجاد می کند ولی در این
بیماران هم بیماری اولیه و هم عالئم شوگرن ثانویه باید درمان شوند.
همانطور که گفته شد سندرم شوگرن یک بیماری سیستمیک است و می تواند مقسمت های
مختلف بدن را گرفتار کند .عالئم دیرر در سندرم شوگرن عبارتند اب :خستری خشکی پوست
سرفه های خشک و خشکی واژن .برخی اب بیماران درد و خشکی و تورم در مفاصل داشته
و یا اب بیحسی و گِبگِب شدن اندام ها شکایت دارند .عالئمی که کمتر شایع هستند عبارتند اب:
ضایعات پوستی؛ التیاب ریه کلیه ها و کبد.
در بیماران مبتال به سندرم شوگرن خطر پیدا شدن لنفوم ( سرطان غدد لنفاوی ) بیاد تر اب
افراد طبیعی است .با اینکه درصد کمی اب بیماران مبتال به لنفوم می شوند ولی پبشکان

توجه خاصی به ببرگ شدن غدد ببامقی اصلی دارند .لنفوم ممکن است درغدد ببامقی غدد
لنفاوی روده ها و یا ریه ها پیدا شود .اگر بیمار عالئمی مانند تعریق شبانه تب های با علت
نامعلوم خستری شدید کاهش وبن یا ضایعات پوستی پیدا کند باید این عالئم را به پبشک
اطالع دهد.
چه کسانی مبتال به سندرم شوگرن می شوند؟
در آمریکا حدود  3میلیون نفر به سندرم شوگرن مبتال هستند بطوریکه شایعترین بیماری خود
ایمنی در آن کشور محسوب می شود .سندرم شوگرن هر دو جنس بن و مرد و در هر سنی دیده
می شود ولی اب هر  01نفر بیمار مبتال  9نفر بن هستند و بیشتر آن ها در سنین  31سالری
به بعد تشخیص داده می شوند.
یکی اب عوامل خطر برای ابتال به سندرم شوگرن یائسری است .با آنکه هنوب جواب مقطعی
برای این سئوال که چرا بیماری در بنان خیلی بیشتر اب مردان وجود دارد موجود نیست ولی
بسیاری فکر می کنند که هورمون استروژن احتماال نقشی در بیماری دارد .یکی دیرر اب عوامل
خطر برای ایجاد سندرم شوگرن وجود بیماری خوایمنی دیرر مانند آرتریت روماتوئید یا
لوپوس است .در موارد نادر بچه ها هم ممکن است مبتال به سندرم شوگرن شوند.
هنوب یک علت مشخص برای سندرم شوگرن شناخته نشده است ولی محققان معتقدند که
مجموعه ای اب عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی دربروب بیماری دخالت دارند .با اینکه چند ژن
خطر بروب سندرم شوگرن را افبایش می دهند ولی ژن ها به تنیائی عمل نمی کنند .در شخصی
که اب نظر ژنتیکی مستعد به بیماری است یک عامل محیطی مثل یک عفونت ویروسی یا
میکروبی سیستم ایمنی را تحریک کرده و در نیایت بیماری ایجاد می شود.
شواهد موجود مبین این حقیقت هستند که اگر در افراد فامیل شخصی سندرم شوگرن وجود
داشته باشد خطر بروب بیماری افبایش می یابد  .در  01درصد بیماران مبتال به سندرم شوگرن
بیماری در افراد فامیل آنان نیب وجود دارد .هم چنین افراد فامیل بیمار مبتال به سندرم شوگرن
بیشتر اب معمول به انواع بیماری های خودایمنی دیرر نظیر لوپوس و هیپوتیرویئدی ( کم کاری
تیروئید) دچار می شوند .نقش سیستم اعصاب و غدد داخلی در بروب سندرم شوگرن نیب
موضوع تحقیقات در سندرم شوگرن می باشند.
عالئم سندرم شوگرن
سندرم شوگرن عالئم بیادی ایجاد می کند که شایعترین آن ها عبارتند اب:

 خشکی چشم ها :در سندرم شوگرن سوبش یا خارش در چشم ها وجود دارد .بعضی
بیماران بیان می کنند که احساس وجود شن یا خاک در چشم دارند .بعضی بیماران هم
دچار اختالل دید و یا ناراحتی چشم ها در اثر نور شدید یا نور فلوئورسنت می شوند.
 خشکی دهان :احساس خشک بودن ویا احساس وجود گچ در دهان عالمت شایع در
سندرم شوگرن است  .خشکی دهان باعث اشکال در بلع صحبت کردن و حس چشائی
می شود .کاهش بباق می تواند موجب پوسیدگی های بیاد دندان و عفونت های دهان
شود.
 ببرگ شدن غدد ببامقی  :در بعضی موامقع ببرگ شدن غددببامقی که بیر فک مقرار
دارند وجود دارد که بدون درد است .ببرگ شدن غدد ببامقی در موارد دیرری نیب
ممکن است دیده شود مثل بیماری اوریون هپاتیت  Cو یا سارکوئیدوب
همانطور که مقبال گفته شد سندرم شوگرن می تواند مقسمت های مختلف بدن را مبتال کرده و
عالئم بیر را نیب ایجاد کند:
 درد مفاصل و عضالت
 خشکی بیش اب حد پوست
 ضایعات پوستی بر روی اندام ها (پورپورا)
 سرفه های خشک
 خشکی واژن
 بیحسی یا گِب ِگبشدن اندام ها
 خستری بیاد که در کارهای روبمره اختالل ایجاد می کند
تشخیص سندرم شوگرن
تشخیص سندرم شوگرن بر پایه مجموعه یافته ها در سوابق پبشکی امتحان بالینی و آبمایشات
داده می شود .هیچ تستی که به تنیائی بتواند این بیماری را تشخیص دهد وجود ندارد .چون عالئم
سندرم شوگرن شبیه عالئم بیماری های دیرر است تشخیص صحیح بیماری ممکن است مدت
ها به تعویق بیافتد .برحسب عالئم بیماری معموال بیماران به پبشکان عمومی چشم پبشکان
دندانپبشکان متخصصان گوش و حلق و بینی و یا روماتولوژیست ها مراجعه می کنند.
مصرف بسیاری اب داروها می توانند خشکی دهان ایجاد کنند .البم است که بیماران مصرف هر
نوع داروئی را به پبشک خود اطالع دهند .آبمایش هائی که برای تشخیص سندرم شوگرن
توسط پبشک درخواست می شوند عبارتند اب:
 تست  : Schirmerاین آبمایش مقدار اشک چشم را اندابه گیری می کند .برای انجام
این آبمایش پبشک یک نوار نابک کاغذی را در داخل پلک پائینی چشم مقرار می دهد














و بعد اب  4دمقیقه رطوبت ایجاد شده در کاغذ را اندابه گیری می کند که در بیماران
مبتال به سندرم شوگرن معموال کمتر اب  8میلی متر است.
اهتحبى چطن ثب  :Slit lampچطن پسضک ثب ایي ّسیلَ چطن ُب را ثطْر دلیك هؼبیٌَ کردٍ
ّ ضذت خطکی چطن ّ التِبة را تطخیص هی دُذ .چطن پسضک یک لطرٍ از هبدٍ
رًگی درچطن هی ریسد ّ سپس لسوت ُبی هختلف چطن را کَ ثؼلت خطکی آسیت دیذٍ
اًذ را هطبُذٍ هی کٌذ.
اهتحبى دُبى  :اهتحبى خبرج دُبى ثرای تطخیص التِبة ّ ثسرگ ضذى غذد ثسالی کَ
زیر فک تحتبًی لرار دارًذ ّ اهتحبى داخل دُبى ثرای ػالئن خطکی دُبى اًجبم هی
ضْد کَ ػجبرتٌذ از :تغییرات هخبط دُبى ثصْرت خطک ثْدى ّلرهسی ّ ،جْد پْسیذگی
ُبی دًذاى  ،ثساق غلیظ یب ػذم ّجْد ثساق  ،زثبى خطک ّ زخن در گْضَ لت ُب
ثیْپسی لت :ثیْپسی (تکَ ثرداری) از لسوت داخلی لت تحتبًی ثرای جْاة ثَ ایي سئْال
اًجبم هی ضْد کَ آیب خطکی دُبى هرثْط ثَ سٌذرم ضْگرى است یب خیر .در سٌذرم
ضْگرى تغییرات خبصی در غذد ثسالی ّالغ در لت تحتبًی ّجْد دارد.
آزهبیص ُبی خْى  :ثرای ضوبرش گلجْل ُب  ،لٌذ خْى ّ تست ُبی ػولکرد کلیَ ُب
آزهبیص ُبی ایوًْْلْژیک ضبهل :
Immunoglobulins
Antithyroid antibodies
Rheumatoid factor
)Antinuclear antibodies(ANA
)Anti SS-B(La) ّ Anti SS-A(Ro
Serum Complements
آزهبیص ُبی هرثْط ثَ ثررسی ػفًْت ُپبتیت C
ػکس ثرداری ثب اضؼَ ایکس از ریَ ُب
اهتحبى ادرار

درهاى سٌدرم شوگرى
درهبى سٌذرم ضْگرى از ثیوبری ثَ ثیوبر دیگر ّ ثرحست گرفتبری لسوت ُبی هختلف ثذى
هتفبّت است .در ُوَ ثیوبراى ثرای کٌترل ػالئن  ،ثْیژٍ خطکی چطن ّ دُبى استفبدٍ از لطرٍ
ُبی اضک هصٌْػی  ،هحرک ُبی ترضح ثساق ّ هرطْة کٌٌذٍ ُبی دُبى تْصیَ هی ضًْذ.
اگر در سٌذرم ضْگرى گرفتبری لسوت ُبی دیگر ثذى (ثجس خطکی دُبى ّ خطکی چطن ) ّجْد
داضتَ ثبضذ  ،ثرحست ػالئن  ،دارُّبی زیر هوکي است تجْیس ضًْذ:
 دارُّبی ضذالتِبثی غیراسترّئیذی  :از لجیل ایجْپرّفي ثرای درد هفبصل ّ ػضالت

 دارُّبی کْرتیکْاسترّئیذی  :هبًٌذ پردًیسّلْى ثرای کبُص التِبة در ریَ ُب ،کلیَ ُب،
ػرّق خًْی ّ ػصت ُب
 دارُّبی تؼذیل کٌٌذٍ سیستن ایوٌی  :هبًٌذ ُیذرّکسی کلرّکیي  ،هتْترکسیت ّ
سیکلْفسفبهیذ

درهاى خشکی چشن









لطرٍ ُبی اضک هصٌْػی :اًْاع لطرٍ ُب ثرای هرطْة کردى چطن ّجْد دارًذ کَ ثَ
اضک هصٌْػی هؼرّف ُستٌذ ّ جبیگسیٌی ثرای ًجْدى اضک طجیؼی ُستٌذ .غلظت
اضک ُبی هصٌْػی هتفبّت است ّ ُر ثیوبر ثبیذ ثب هصرف چٌذ ًْع از آى ُب ًْ ،ع
هٌبست را پیذا کٌذ .ثؼضی از لطرٍ ُب حبّی هْاد ًگِذارًذٍ ُستٌذ کَ هوکي است چطن
ُب را تحریک کٌٌذ .اضک ُبی هصٌْػی کَ ثذّى هْاد ًگِذارًذٍ ُستٌذ  ،چطن ُب را
تحریک ًوی کٌٌذ.
پوبد ُب :چْى خبصیت هرط ْة کٌٌذگی آى ُب ًسجت ثَ لطرٍ ُب ثَ هذت طْالًی تری
ثبلی هی هبًذ  ،هؼوْال آى ُب را ثرای استفبدٍ در ضت ُب تجْیس هی کٌٌذ.
ُیذرّکسی پرّپیل هتیل سلْلس) : (Hydroxypropylmethylcelluloseایي هبدٍ
ثصْرت یک ] [pelletکْچک در پلک تحتبًی لرار دادٍ هی ضْد کَ ّلتی لطرٍ اضک
هصٌْػی ثر رّی آى ریختَ ضْد ،حل ضذٍ ّ یک غطبی ًبزک تطکیل هی دُذ  .ثَ
ایي ترتیت اضک ثیي ایي غطب ّ سطح چطن ثبلی هبًذٍ ّ رطْثت چطن تبهیي هی ضْد.
دارُّبی ضذالتِبثی هْضؼی :لطرٍ ُبی حبّی استرّئیذُبی (کْرتْى ) هْضؼی ّ
لطرٍ سیکلْسپْریي را ثرای هْاردی تجْیس هی کٌٌذ کَ سطح چطن دچبر التِبة ضذٍ
ثبضذ .استرّئیذُبی هْضؼی هی تْاًٌذ فطبر داخل چطن را ثبال ثجرًذ  ،ثٌبثرایي اگر از ایي
ًْع دارُّب استفبدٍ هی ضْد  ،اهتحبى هرتت چطن ُب ضرّری است.
ثستي هجرای اضکی  :یکی از رّش ُبی درهبى خطکی چطن ،ثستي هجرای اضکی است
کَ تْسظ چطن پسضکبى اًجبم هی ضْد .هجرای اضکی  ،اضک را از چطن ثَ داخل ثیٌی
هی ثرد .رّش ُبی هختلفی ثرای ایي ًْع جراحی ّجْد دارد.

مراقبت از چشم ها
 اب مقطره های اشک مصنوعی که چشمان شما را تحریک می کنند استفاده نکنید .مقطره
های مختلف را امتحان کنید و مقطره ای را پیدا کنید که چشمان شما را ناراحت نکند.
معموال مقطره هائی که بدون مواد نریدارنده هستند برای استفاده طوالنی مناسب هستند.









عمل پلک بدن را بیاد انجام بدهید .معموال در مومقع خواندن یا کار با کامپیوتر پلک
بدن کمتر می شود .بخاطر داشته باشید که در هر دمقیقه  4تا  5بار پلک ببنید.
چشمان خود را اب گرد و خاک و باد محافظت کنید.
در اتاق هائی که بیشتر ومقت خود را می گذرانید دستراه های مولد رطوبت مقرار دهید و
یا اب آن ها در سیستم گرما و سرمای محل سکونت خود استفاده کنید.
سیرار نکشید و در اتاق هائی که دود سیرار وجود دارد نمانید.
اگر اب ریمل استفاده می کنید فقط در نوک مژه ها اب آن استفاده کنید بطوریکه وارد
چشم ها نشود .برای جلوگیری اب تحریک چشم ها ک ِِرم های صورت را در بیر پلک
تحتانی نمالید.
اب پبشک خود سئوال کنید که آیا هیچکدام اب داروهائی که مصرف می کنید ایجاد
خشکی می کنند.

درمان خشکی دهان
برای کم کردن خشکی دهان راه های مختلفی وجود دارد  .شما می توانید بعضی اب این روش
ها را خودتان امتحان کنید و بعضی اب درمان ها را هم پبشک معالج برای شما تجویب می کند:








جویدن آدامس و مکیدن آب نبات :اگر غدد ببامقی شما هنوب مقداری بباق ترشح می
کنند شما می توانید با جویدن آدامس یا مکیدن آب نبات آن ها را تحریک کنید .اما
آدامس و آب نبات باید اب انواع بدون مقند باشند بیرا دهان خشک شما را مستعد
پوسیدگی های شدید دندانی می کند.
نوشیدن آب :در طول روب هر بار مقد ار کمی (یک جرعه) آب یا نوشیدنی دیرر
بدون مقند و بدون گاب بنوشید .دمقت کنید که نوشیدن مقدار بیاد آب یا مایعات دیرر در
طول روب در برطرف کردن خشکی دهان موثرتر اب نوشیدن یک جرعه آب نیست و
باعث بیاد شدن دفعات ادرار کردن می شود .دمقت کنید که هربار مقدار کمی مایعات
بنوشید اما دفعات نوشیدن نیب نباید خیلی بیاد باشد .اگر هر چند دمقیقه یک بار مایعات
بنوشید ماده موکوس مانندی که مخاط دهان را می پوشاند کم شده یا اب بین میرود که
خود این امرمی تواند احساس خشکی در دهان را افبایش دهد.
چرب کردن لب ها  :برای نرم کردن لب های خشک و ترک خورده می توانید اب چرب
کننده های لب ( که مثل ماتیک هستند ) اب نوع روغنی یا وابلینی استفاده کنید .اگر بخم
دهان دارید پبشک ممکن است برای برطرف کردن درد و التیاب دهانشویه پماد
یا ژل تجویب کند.
جایربین بباق :اگر بباق ن دارید یا مقدار آن خیلی کم است پبشک ممکن است یک
جایربین بباق برای شما تجویب کند .این محصوالت بعضی اب خواص بباق را دارند و
بیمار احساس می کند که دهان او تر است اما اثر آن ها محدود است بیرا باالخره

بیمار آن را می بلعد .صبح ها بعد اب بیدار شدن بیتر است اب این ترکیبات بجای آب
استفاده شود بیرا عالئم را بطور موثرتری تخفیف می دهند و مقدار ادرار را افبایش
نمی دهند.
 داروها :دو نوع دارو ترشح بباق را بیاد می کنند که عبارتند اب پیلوکارپین و
سِ ویمِلین ) .(pilocarpine and cevimelineاثر این داروها چند ساعت طول می
کشد و بیمار می تواند آن ها را  2تا  3بار در روب مصرف کند .اما این داروها برای
همه بیماران مناسب نیستند.
عالوه بر درمان خشکی دهان عوارض آن نیب در بعضی اب بیماران باید درمان شود.
بطور مثال بیمارانی که خشکی دهان دارند به آسانی دچار عفونت مقارچی کاندیدایی
) (candidiasisمی شوند .بر اثر این عفونت لکه های مقرمب رنگ همراه با سوبش در
دهان پیدا می شود .درمان این عفونت با داروهای ضد مقارچ صورت می گیرد.
اهمیت رعایت بهداشت دهان
بباق طبیعی حاوی موادی است که میکروب های مسئول ایجاد پوسیدگی دندان و عفونت
های دهان را اب بین میبرد .بنابراین اگر بباق موجود نباشد رعایت بیداشت دهان اهمیت
بیادتری پیدا می کند .رعایت نکات بیر برای جلوگیری اب پوسیدگی دندان و عفونت ها مفید
هستند:










بطور مرتب حد امقل دو بار در سال برای معاینه دند ان ها و تمیب کردن آن ها به
دندانپبشک مراجعه کنید.
دهان خود را چندبار در روب با آب بشوئید .اب دهانشویه هایی که حاوی الکل هستند
استفاده نکنید بیرا الکل خشکی ایجاد می کند.
اب خمیردندان های حاوی فلورید استفاده کنید و بطورمالیم دندان ها لثه و ببان
خود را بعد اب هر غذا و مقبل اب خواب مسواک ببنید .خمیر دندان هائی که کف ایجاد
نمی کنند کمتر خشکی ایجاد می کنند.
هر روب دندان های خود را نخ بیاندابید.
اب خوردن مواد مقندی در بین غذاها خودداری کنید .این بدان معناست که بین غذاها
اب آدامس ها آب نبات ها و نوشابه های بدون مقند استفاده کنید .بعد اب مصرف
مواد مقندی یا نوشابه های شیرین بالفاصله دندان های خود را مسواک ببنید.
اگر متوجه عالمت غیرمعمولی مانند سوبش دائم دهان یا عالمت دیرری شدید
بالفاصله به دندانپبشک مراجعه کنید.
اب دندانپبشک خود سئوال کنید که آیا احتیاج به مصرف فلوراید خوراکی یا ژل
فلوراید در شب ها دارید .دندانپبشک ممکن است دندان ها را فلوراید کند.

گرفتاری قسمت های دیگر بدن در سندرم شوگرن
همان واکنش خودایمنی که موجب خشکی دهان و خشکی چشم ها در سندرم شوگرن می شود
می تواند در مقسمت های مختلف بدن التیاب ایجاد کند .در بیر این مشکالت شرح داده می شوند:
 مشکالت پوستی :پوست بیماران مبتال به سندرم شوگرن ممکن است خشک باشد.
بعضی اب بیماران فقط خارش دارند که گاهی خیلی شدید است .در پوست برخی نیب
خراش ایجاد می شود که ممکن است دچار عفونت شوند .عفونت ممکن است در
بیمارانی که خارش شدید پوست دارند هم پیدا شود .مناطقی اب پوست که دچارعفونت
می شوند برنگ تیره در می آیند ولی بعد اب برطرف شدن عفونت و اب بین رفتن
خارش رنگ پوست هم طبیعی می شود.
برای درمان پوست خشک اب ک ِِرم های مرطوب کننده  2تا  3بار در روب استفاده
کنید .برای پوست خشک استفاده اب لوسیون ها توصیه نمی شود بیرا بسرعت بخار می
شوند و می توانند خشکی پوست را بیشتر کنند .دوش گرفتن نباید بیش اب  4دمقیقه طول
بکشد اب صابون های مرطوب کننده استفاده کنید و بعد اب خشک کردن کامل پوست
ک ِِرم به تمام پوست بمالید .استفاده اب دستراه مولد رطوبت در اتاق خواب نیب برای
پوست مفید است .اگر انجام کارهای باال خارش را برطرف نکند پبشک ممکن است
ک ِِرم یا پماد حاوی استروئید (کورتون) برای شما تجویب کند.
بعضی بیماران مبتال به سندرم شوگرن بویژه آن هائی که لوپوس هم دارند به نور
آفتاب حساس بوده و بعد اب اینکه مدت کوتاهی در معرض نور آفتاب مقرار گیرند
سوختری دردناک پوست پیدا می کنند .اگر به نور آفتاب حساس هستید هر مومقع اب
خانه بیرون می روید اب کرم های ضد آفتاب ( با درجه حدامقل  )15 SPFاستفاده
کنید.
 خشکی واژن :در بنان یائسه چه سندرم شوگرن داشته یا نداشته باشند خشکی واژن
شایع است .در بنانی که خش کی واژن دارند عمل نبدیکی درناک است .استفاده اب
مرطوب کننده و ژل واژینال می تواند برای این مشکل کمک کننده باشد .استفاده اب ژل
های روغنی توصیه نمی شود .استفاده مرتب اب کرم های پوستی بر روی پوست خارج
واژن نیب البم است.
 مشکالت ریوی :در بیماران مبتال به سندرم شوگرن برونشیت و تراکئوبرونشیت
ممکن است بروب کند .در نسج ریه گلبول های سفید خون (لنفوسیت ها ) یک
پنومونی (التیاب ریه ) خاصی را ایجاد می کنند .برای درمان عوارض ریوی

بر حسب نوع وشدت آن استفاده اب دستراه مولد رطوبت داروهای بابکننده برونش یا
کورتیکواستروئیدها (کورتون) ممکن است تجویب شوند.
مشکل دیرری که در سندرم شوگرن ممکن است دیده شود التیاب پرده جنب
) (pleurisyاست .این عارضه را با داروهای ضدالتیابی غیر استروئیدی درمان می
کنند.
محافظت از صدا
در بیماران مبتال به سندرم شوگرن ممکن است براثر التیاب تارهای صوتی حنجره و یا سرفه
های مکرر و خشکی گلو گرفتری صدا ایجاد شود .برای جلوگیری ابتحریک تارهای صوتی
مقبل اب شروع به صحبت گلویتان را صاف نکنید درعوض جرعه ای آب بنوشید یا آدامس
بدون مقند بجوید یا آب نبات بدون مقند بمکید .مقبل اب شروع به صحبت گفتن " اِه – اِه " یا
"اوهوم -اوهوم" یا خندیدن مالیم موجب می شود که تارهای صوتی بیم نبدیک شده و خارج
شدن صوت با سیولت بیشتر صورت گیرد ولی صاف کردن شدید گلوباعث تحریک تارهای
صوتی می شود.
 مشکالت کلیوی :شایعترین مشکل کلیوی در بیماران مبتال به سندرم شوگرن التیاب
نسج کلیه در اطراف گلومرول هاست  .التیاب گلومرول های کلیه کمتر شایع است .
بعضی اشکاالت مربوط به عدم دفع مواد اسیدی اب ادرار باعث اختالل در موادشیمیائی
مانند پتاسیم شده که بر روی عضالت مقلب و عصب ها تاثیر می گذارند.
در اکثر بیماران عوارض کلیوی که د ر باال گفته شد احتیاج به درمان ندارد مرر آنکه
عملکرد کلیه ها کم شوند .بیر حال با انجام آبمایشات مرتب خون و ادرار وضعیت
کلیه ها تحت نظر خواهد بود و در صورت نیاب داروهای مقلیائی تجویب می شوند تا
تعادل مواد شیمیائی بدن بر مقرار شود .چنانچه عوارض شدید کلیوی بوجود آید اب
کورتیکواستروئیدها (کورتون) و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده می شود.
 مشکالت اعصاب :در بیماران مبتال به سندرم شوگرن سیستم اعصاب ممکن است
گرفتار شود .نوروپاتی های محیطی در اندام ها ایجاد درد بیحسی گِبگِبشدن و
ضعف عضالت می شود .نوروپاتی های اعصاب جمجمه ممکن است درد در صورت
؛ بیحسی در صورت ببان چشم ها و گوش ها و گلو ؛ و اب بین رفتن حس چشائی و
بویائی ایجاد کنند.

مشکالت اعصاب را با داروهای کنترل کننده درد و درصورت لبوم با
کورتیکواستروئیدها (کورتون) یا سایر داروهائی که بر روی التیاب تاثیر دارند مثل
سیکلوفسفامید درمان می کنند.
 مشکالت کبدی  :التیاب در کبد ممکن است ایجاد هپاتیت و سیروب کند .سندرم شوگرن
با سیروبصفراوی اولیه ) (Primary Biliary Cirrhosisهم ارتباط نبدیکی دارد.
سیروب صفراوی اولیه بیماری کبدی است که عالئم آن خارش خستری و در نیایت
سیروب کبدی است .درمان بسته به شدت بیماری متفاوت بوده و ممکن است اب داروهای
ضدالتیابی استروئیدها (کورتون) و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده شود.

گریوب
 اختالالت تیروئیدی :بیماری های خودایمنی غده تیروئید شامل بیماری ِ
(  (Graves diseaseهمراه با پرکاری تیروئید و تیروئیدیت هاشیموتو
) (Hashimoto’s diseaseهمراه با کم کاری غده تیروئید است .بسیاری اب بیماران
مبتال به بیماری های خودایمنی غده تیروئید دچار سندرم شوگرن هم هستند و هم چنین
بسیاری اب بیماران مبتال به سندرم شوگرن عالئم بیماری های تیروئید را هم دارند.

 پدیده رینود ) : (Raynaud’s phenomenonدر این عارضه رگ های خونی
دست ها و پاها بعد اب اینکه در معرض سرما مقرار می گیرند تنگ شده در نتیجه درد و
گِبگِبشدن وبیحسی در انرشتان پیدا می شود .رنگ انرشتان ابتدا سفید شده و در مراحل
بعد برنگ آبی و مقرمب در می آیند .درمان این عارضه با مصرف داروهائی است که
رگ ها را گشاد می کنند .پدیده رینو معموال مقبل اب اینکه خشکی چشم و دهان ایجاد شود
در بیماران مبتال به سندرم شوگرن وجود دارد.

 واسکولیت  :در واسکولیت ) (Vasculitisالتیاب رگ های خونی وجود دارد و
بعلت تنگ شدن خون رسانی به مقسمت های مختلف بدن دچار اشکال می شود .در
بیماران مبتال به سندرم شوگرن واسکولیت در آن هائی بیشتر دیده می شود که پدیده
رینو و بیماری ریوی و کبدی دارند .واسکولیت می تواند در یک بمان مقسمت های
مختلفی را گرفتار کند و عالئم عمومی ( تب کاهش وبن و آرتریت ) یا عالئم موضعی
( عوارض پوستی ) داشته باشد .درمان این عارضه با کورتیکواستروئیدها و
سیکلوفسفامید یا سایر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی انجام می شود.

سایر بیماری های خود ایمنی بافت هم بندی
بیمارانی که مبتال به یک بیماری خودایمنی بافت هم بندی هستند ممکن است در نیایت دچار
خشکی چشم ها و دهان شوند .در این موامقع تشخیص سندرم شوگرن ثانویه که همراه با بیماری
دیرر بافت هم بندی است داده می شود .این بیماری ها عبارتند اب:
 پلی میوبیت  :یک بیماری التیابی عضالت است که سبب ضعف عضالت و گاهی
مشکالت ریوی و بلع می شود .اگر پوست هم در این بیماری گرفتار شود به نام
درماتومیوبیت خوانده می شود .درمان این بیماری با کورتیکواستروئیدها (کورتون) و
داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی است.
 آرتریت روماتوئید :نوعی آرتریت است که با التیاب شدید مفاصل همراه است .این
التیاب در نیایت موجب آسیب های مفاصل و استخوان ها می شود .در آرتریت
روماتوئید عضالت رگ های خون و سایر اعضای بدن هم ممکن است گرفتار شوند.
درمان آرتریت روماتوئید شامل فیبیوتراپی استراحت داروهای ضدالتیابی غیر
استروئیدی استروئیدها (کورتون) داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند
متوترکسیت و داروهای بیولوژیک است.

 اسکلرودرمی  :بیماری است که در آن کالژن بمقدار غیر طبیعی در پوست انباشته می
شود .در نتیجه پوست سخت و کشیده می شود و احتمال آسیب در عضالت مفاصل و
اعضای داخلی مانند مری روده ها ریه ها مقلب کلیه ها و رگ های خونی وجود
دارد .درمان بیماری بر حسب عالئم متفاوت بوده و شامل داروهای مختلف است.

 لوپوس اریتماتو منتشر :در بیماری لوپوس درد مفاصل و درد و ضعف عضالت
ضایعات پوستی و در انواع شدیدتر گرفتاری مقلب ریه ها کلیه و سیستم اعصاب
بوجود می آید .همانند درمان بیماری آرتریت روماتوئید درمان آن برحسب گرفتاری
مقسمت های مختلف بدن شامل استراحت استروئیدها (کورتون) داروهای ضدالتیابی
غیراستروئیدی داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی درمان عوارض کلیوی و
داروهای ضد فشار خون است.

رابطه سندرم شوگرن و لنفوم
درصد کمی اب بیماران مبتال به سندرم شوگرن دچار لنفوم در غدد ببامقی غدد لنفاوی
دستراه گوارش یا ریه ها می شوند .چنانچه غدد ببامقی که در بیر فک مقرار دارند ببرگ شده و
این مسئله به مدت طوالنی بامقی بماند باید توسط پبشک معاینه شده و بررسی های البم انجام
گیرد .عالئم بیر نیب ممکن است بر اثر ابتالی به لنفوم پیدا شوند اگرچه وجود آن ها دلیل
حتمی بر وجود لنفوم نیست و ممکن است علت دیرری داشته باشند:
 تب با علت نامعلوم
 تعریق شبانیگ
 خستری دائمی
 خارش پوست
 لکه های مقرمبرنگ بر روی پوست
داروهائی که خشکی ایجاد می کنند
بعضی اب داروها می توانند خشکی چشم و دهان ایجاد کنند .اگر اب داروهای بیر استفاده می
کنید اب پبشک خود سئوال کنید که آیا ممکن است علت خشکی مصرف داروها باشد .در
هرحال بدون مشورت با پبشک داروهای خود را مقطع نکنید .داروهائی که می توانند خشکی
چشم یا دهان ایجاد کنند عبارتند اب:









آنتی هیستامین ها
داروهای ضداحتقان بینی
داروهای مدِر
بعضی اب داروهای ضد اسیال
بعضی اب داروهائی که برای بیماری های روانی بکار می رود
داروهای آرام بخش
بعضی اب داروهای ضد فشارخون
داروهای ضد افسردگی

سایر منابع اینترنتی ( به زبان انگلیسی ):
http://www.niams.nih.gov
http://www.rheumatology.org
http://www.arthritis.org
http://www.sjogrens.org
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