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 بیماری شوگرن

)غدد  زیاست که با اختالل در عملکرد غدد برون ر یمنیمزمن و وابسته به دستگاه ا یاختالل التهاب ینشانگان شوگرن نوع

 های خود ایمنی، و مانند اکثر بیماری شودیمشخص م کیستمیتظاهرات س ری( و سانیاگزوکر

 پاتوژنز

 باشد. به غدد اگزوکراین عامل ایجاد این بیماری می Bو  Tهای لنفوسیت افزایش ارتشاح سلول

 عالئم بالینی 

 چشم ها یو قرمز هیقرن یدگیچشم ها.خراش یریپد کیو تحر یخشک :یاختالل در غدد اشک 

 زبان و  ی(ارهای)شسورهایها، فدندان یدگیپوس ،یدهان یهادهان، زخم ی: خشک بزاقی غدد عملکرد در اختالل

 .بولریغدد ساب مند ای دیتورم غدد پاروت ،یمعده به مر اتیمحتو فالکسی، ر یسفاژیلب، د

 تیپانکرات ،ی، سوء جذب پانکراس ایسپارونی: دنیغدد اگزوکر رسای عملکرد در اختالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قابل توجه است که: 

 جادیمبتال به شوگرن ا مارانیکه در ب ییها. لنفومباشدیم لنفوم باالتر وعیشمبتال به شوگرن  مارانیدر ب (1

 . باشندیم B یهاتیمعموالً نوع لنفوس شوند،یم

لوپوس،  د،یروماتوئ تیمانند آرتر یمنیخودا یها یماریب ریساسندرم شوگرن با  یبه طرز جالب( 2

 دارد. یو .. همراه تیواسکول

 

 هاش تشخیصروش

 نام برده شده به مدت سه ماه. میاز عال یکیحداقل  ،یچشم میعال 

 نام برده شده به مدت سه ماه. میاز عال یکی: حداقل دهانی عالئم 

 مرریاز موارد نام برده شده: تست مثبت ش یکی: حداقل یچشم های نشانه(schirmer ) از چهار در  شتربی، نمره

 .کی یبا فوکوس اسکور باال کیتیسلمفو تیالدنی: سیوپسیچشم با روز بنگال. ب یزیرنگ آم

 یغد بزاق یمجارا گشادیوجود  قه،یدر پانزده دق تریل یلیبزاق کمتر از پانزده م دی: تولبزاقی غدد کار در اختالل 

 . یغدد بزاق یگراف ینتیدر اسکن س ویواکتیدر برداشت ماده راد ریتاخ د،یغده پاروت یالوگرافیدر س

 یها یباد ی: وجود آنتهایباد آنتی اتو وجود anti SSA  یاanti SSB  یا هردو 

 

باشد نشان  مثبت یباد آنتی وجود ایو  یوپسیبکه  یذکر شده در پاراگراف باال به شرط اریاز شش مع ارمعی چهار وجود

 . دهنده شوگرن است

 

 

 

 

 

 

 

 

تست شیرمر، آزمونی است که نشان دهد آیا چشم به اندازه کافی اشک 

 کند یا خیر. برای خیس نگاه داشتن آن تولید می



 درمان

اشک از چشم(.  هیتخل ی)مجار یاشک یمسدود کردن پونکتومها ،ی: اشک مصنوعچشم( ی)خشک گزروفتالمی( 1

 .یاز مصرف مواد قند زیبهداشت مناسب دندانها، پره د،یفلورا ،یدهان( : بزاق مصنوع ی)خشک یگزروستوم

 .نالیواژ یکانهایمقاربت دردناک(: استفاده از لوبر ای یزی)دش آم یسپارونید

در صورت امکان از  زیاستفاده نمود و ن نیلوکارپیاز پ توانی: منیاختالل عملکرد اگزوکر یبرا کیستمسی درمان( 2

 کرد. یهستند، خوددار کینرژیکول یخواص آنت یکه دارا ییمصرف داروها

 ا،یضد ماالر ی، داروها(NSAIDs) یدیاستروئ ریضد التهاب غ ی: داروها کیستمیس تظاهرات درمان( 3

 یمنیمهارکننده ا یداروها دها،یکوئیگلوکوکورت
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