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ه زبان ب ،رگاین نوشته توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطالع رسانی به بیماران و افراد عالقمند دی

علمی در مورد آموزش بیماران روماتیسمی بررسی منابع مختلف ومعتبر . پس ازشده استفارسی تهیه 

سعی شده است که آخرین اطالعات به زبانی ساده در دسترس خوانندگان قرار گیرد. مطالب این سایت 

این نوشته ها جایگزین پزشک برای تشخیص و درمان بیماران  .گیرندمرتبا مورد بازنگری قرار می 

 .نمایندود مراجعه کرده و دستورات وی را اجرا نیست و توصیه می شود که همه بیماران به پزشک خ

 

 : فهرست مطالب

 ؟ن چیستگرشوسندرم  -

 چه کسانی مبتال به سندرم شوگرن می شوند؟ -

 عالئم سندرم شوگرن -

 تشخیص سندرم شوگرن -

 درمان سندرم شوگرن -

 درمان خشکی چشم -

 درمان خشکی دهان -

 گرفتاری قسمت های دیگر بدن در سندرم شوگرن -

 لنفومسندرم شوگرن و  -

 داروهائی که خشکی ایجاد می کنند -

 سایر منابع -
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 سندرم شوگرن چیست؟

عوامل خارجی محافظت زند گ زبطور طبیعی سیستم ایمنی بدن را ا. است مزمن یک بیماری خود ایمنی ،وگرنسندرم ش

می کند ولی در بیمار مبتال به بیماری خودایمن سیستم ایمنی بدن به بافت ها و سلول های خودی حمله می کند. در 

 چشم، خشکی تهاجم این بدنبال و میکند حمله اشک و بزاقی غدد جمله از مختلف غدد به ایمنی سیستمسندرم شوگرن 

و غدد اشکی که رطوبت دهان و چشم ها را تامین می کنند گرفتار می  زاقیدد بغمیدهد،  روی بدن دیگر نقاط و دهان

و اشک چشم شده و در نتیجه خشکی دهان و خشکی چشم ها بوجود  زاقگرفتاری این غدد موجب کاهش تولید ب .شوند

 .می آید

چشم ها که در شکی است که برای خشکی زاصطالح پ (sicca Keratoconjunctivitis) کراتوکنژنکتیویتسیکا

سندرم شوگرن وجود دارد بکار می رود. خشکی چشم ها را بیماران با عباراتی نظیر احساس وجود شن و خاک در چشم 

بیماران دچار تاری دید بوده و یا براثر نور شدید و نور فلوئورسنت ناراحتی در چشم ها پیدا  زها بیان می کنند. بعضی ا

 .می کنند

خشکی دهان موجب اختالل  .شکی است که برای خشکی دهان بکار می رودزصطالح پا (Xerostomia) گزرستمی

ق می تواند پوسیدگی های دندان و یا عفونت زاکمبود ب .ت کردن و گاهی اشکال در بلع می شودحبی صیدرحس چشا

 .های دهان هم ایجاد کند

ن بدی .دو نوع بیماری های سیستمیک هستنددو نوع سندرم شوگرن وجود دارد که اولیه و ثانویه نامیده می شوند. هر 

ج قی بتدریزاقسمت های بدن را گرفتار می کنند. در شوگرن اولیه کاهش عملکرد غدد اشکی و ب زمعنی که بسیاری ا

 بوجود می آید. شوگرن ثانویه در زر بدن نیگپیشرفت می کنند و عالوه بر گرفتاری این غدد عالئمی در قمسمت های دی

 زنی پوسلویا  آرتریت روماتوئیدابی مانند هخودایمنی و الت ای زمینهبیمارانی اتفاق می افتد که مبتال به یک بیماری 

شوگرن ثانویه  .ی می شودزاقشوگرن اولیه سریعتر پیشرفت می کند و موجب اختالل در عملکرد غدد اشکی و ب .هستند

لیه خشکی کمتری در چشم ها و دهان ایجاد می کند ولی در این بیماران هم بیماری اولیه و هم عالئم نسبت به نوع او

 .شوگرن ثانویه باید درمان شوند

همانطور که گفته شد سندرم شوگرن یک بیماری سیستمیک است و می تواند قمسمت های مختلف بدن را گرفتار کند. 

درد  بیماران زی خشکی پوست سرفه های خشک و خشکی واژن. برخی اگ: خستزدر سندرم شوگرن عبارتند ا گرعالئم دی

 کبد و ریه کلیه، درگیری بندرت شدن اندام ها شکایت دارند.زگزِحسی وِ گ بی زو خشکی و تورم در مفاصل داشته و یا ا

 .کبداب ریه کلیه ها و هالت ،ضایعات پوستی :زعالئمی که کمتر شایع هستند عبارتند ا میشود دیده

 افراد طبیعی است. با اینکه زتر ا زیاد (سرطان غدد لنفاوی)در بیماران مبتال به سندرم شوگرن خطر پیدا شدن لنفوم 

فوم اصلی دارند. لن یزاقرگ شدن غدد بزتوجه خاصی به ب شکانزبیماران مبتال به لنفوم می شوند ولی پ زدرصد کمی ا

و یا ریه ها پیدا شود. اگر بیمار عالئمی مانند تعریق شبانه تب های با علت غدد لنفاوی روده ها  زاقیممکن است درغدد ب

 .شک اطالع دهدزیا ضایعات پوستی پیدا کند باید این عالئم را به پ زنی شدید کاهش وگنامعلوم خست
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 چه کسانی مبتال به سندرم شوگرن می شوند؟

ور کش بطوریکه شایعترین بیماری خود ایمنی در آنمیلیون نفر به سندرم شوگرن مبتال هستند  3در آمریکا حدود 

هر دو  است شده گزارش سنین تمام در و میشود دیده مردان در هم و زنان در هممحسوب می شود. سندرم شوگرن 

هستند و بیشتر آن ها در سنین  زننفر  9 ،نفر بیمار مبتال 01هر  زن و مرد و در هر سنی دیده می شود ولی ازجنس 

 .به بعد تشخیص داده می شوندی گسال 30

جواب قطعی برای این سئوال که چرا بیماری  زی است. با آنکه هنوگعوامل خطر برای ابتال به سندرم شوگرن یائس زیکی ا

مردان وجود دارد موجود نیست ولی بسیاری فکر می کنند که هورمون استروژن احتماال نقشی در  زنان خیلی بیشتر ازدر 

 .موارد نادر بچه ها هم ممکن است مبتال به سندرم شوگرن شوندبیماری دارد. در 

 عوامل ژنتیکی زیک علت مشخص برای سندرم شوگرن شناخته نشده است ولی محققان معتقدند که مجموعه ای ا زهنو

ژن ایش می دهند ولی زبیماری دخالت دارند. با اینکه چند ژن خطر بروب سندرم شوگرن را اف زو عوامل محیطی دربرو

نظر ژنتیکی مستعد به بیماری است یک عامل محیطی مثل یک عفونت  زعمل نمی کنند. در شخصی که ا ییاهها به تن

 .ایت بیماری ایجاد می شودهویروسی یا میکروبی سیستم ایمنی را تحریک کرده و در ن

 بزاقی و اشکی غدد جمله از دنب مختلف ارگانهای به لنفوسیت بنام سیستم این سلولهای از یکی ایمنی سیستم تحریک با

 میشود. آن ها ترشح کاهش سبب و میکند حمله

 زشواهد موجود مبین این حقیقت هستند که اگر در افراد فامیل شخصی سندرم شوگرن وجود داشته باشد خطر برو

وجود دارد. هم  زدرصد بیماران مبتال به سندرم شوگرن بیماری در افراد فامیل آنان نی 01ایش می یابد . در زبیماری اف

وس و ر نظیر لوپگمعمول به انواع بیماری های خودایمنی دی زچنین افراد فامیل بیمار مبتال به سندرم شوگرن بیشتر ا

موضوع  زلی در بروب سندرم شوگرن نیدچار می شوند. نقش سیستم اعصاب و غدد داخ (کم کاری تیروئید)هیپوتیرویئدی 

 .تحقیقات در سندرم شوگرن می باشند

 عالئم سندرم شوگرن:

 :زیادی ایجاد می کند که شایعترین آن ها عبارتند ازسندرم شوگرن عالئم 

  :خشکی چشم ها -

شن یا ش یا خارش در چشم ها وجود دارد. بعضی بیماران بیان می کنند که احساس وجود زدر سندرم شوگرن سو

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 

یاد دندان و زق می تواند موجب پوسیدگی های زاشود. کاهش بمی  ییاشکال در بلع صحبت کردن و حس چشا
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 حساسیت و دهان در سوزش و درد بصورت قارچی عفونت خصوصا دهان لثه،عفونتهای تحلیل .عفونت های دهان شود

 شود وزن کاهش به منجر میتواند جویدن و بلع در اختالل.میشود مشخص ترش غذاهای به شدید

 اقی : زرگ شدن غدد بزب -

. یگوش بنا غدد بزرگی یا یر فک قرار دارند وجود دارد که بدون درد استزاقی که زب رگ شدن غددزبعضی مواقع بدر 

 و دارد متعدد علل غدد این شدن بزرگ البته که ممکن است دیده شود زری نیگاقی در موارد دیزرگ شدن غدد بزب

شوگرن می تواند قسمت های مختلف بدن را مبتال  همانطور که قبال گفته شد سندرمعفونتهاست.  آن ها مهمترین از

 :ایجاد کند زیر را نیزعالئم  کرده و

 درد مفاصل و عضالت  -

 حد پوست زخشکی بیش ا -

 )پورپورا)ضایعات پوستی بر روی اندام ها  -

 سرفه های خشک -

 خشکی واژن -

 شدن اندام هازگزحسی یا ِگ بی -

  کندمره اختالل ایجاد می زیاد که در کارهای روزی گخست -

 

 تشخیص سندرم شوگرن

ی مایشات داده مزامتحان بالینی و آاست  آزمایشگاهی تستهای و معاینه بیمار عالیم برپایهتشخیص سندرم شوگرن 

الئم ع سندرم شوگرن شبیه بتواند این بیماری را تشخیص دهد وجود ندارد. چون عالئم ییاهشود. هیچ تستی که به تن

ال بیماری معمو صحیح بیماری ممکن است مدت ها به تعویق بیافتد. برحسب عالئمر است تشخیص گبیماری های دی

شکان متخصصان گوش و حلق و بینی و یا روماتولوژیست ها مراجعه زپ شکان دندانزشکان عمومی چشم پزبیماران به پ

  .می کنند

 شکزی را به پیمصرف هر نوع داروم است که بیماران زداروها می توانند خشکی دهان ایجاد کنند. ال زمصرف بسیاری ا

 ز:شک درخواست می شوند عبارتند ازتوسط پ که برای تشخیص سندرم شوگرن ییمایش هازخود اطالع دهند. آ

 :  Schirmerتست  -

ک کاغذی را زیک نوار ناپزشک  چشممایش زمایش مقدار اشک چشم را اندابه گیری می کند. برای انجام این آزاین آ

 د.ه گیری می کنزدقیقه رطوبت ایجاد شده در کاغذ را اندا 5 زو بعد ا پائینی چشم قرار می دهددر داخل پلک 

 

 : lamp Slit با شمچ انتحما -

 زشک با این وسیله چشم ها را بطور دقیق معاینه کرده و شدت خشکی چشم و التهاب را تشخیص می دهد.پ شمچ

و سپس قسمت های مختلف را که به علت خشکی آسیب  چشم پزشک یک قطره از ماده رنگی را در چشم می رسزد

 دیده اند را مشاهده می کند.
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 امتحان دهان: -

امتحان خارج دهان برای تشخیص التهاب و بزرگ شدن غدد بزاقی که زیر فک تحتانی قرار دارند و امتحان داخل 

دهان برای بصورت خشک بودن  دهان برای عالئک خشکی دهان انجام می شود که عبار تند از: تغییرات مخاط داخل

 قرمزی، وجود پوسیدگی های دندان، بزاق غلیظ یا عدم وجود بزاق، زبان خشک و زخم در گوشه لب ها.

 بیوبسی لب: -

بیوبسی )تکه برداری( از قسمت داخلی لی تحتحانی برای جواب به این سوال انجام می شود که آیا خشکی دهان 

در سندرم شوگرن تعییرات خاصی در غدد بزاقی واقع در لب تحتانی وجود مربوط به سندرم شوگرن است یا خیر؟ 

 میکند. بیماری تشخیص در بسیاری کمک نمونه دارد و این

 آزمایش های خون: -

 ANA, RF, RO, LA, serum مانند ایمونولوژی کلیه، تستهای عملکرد خون، خونی، قند سلولهای شمارش

complement و ... 

 شامل: آزمایشات ایمنولوژیک -

Immunoglobulins 

Antithyroid antibodies 

Rheumatoid factor 

Antinuclear antibodies (ANA) 

Anti SS-B(La)  وAnti SS-A(Ro) 

Serum Complements 

 Cآزمایش های مربوط به بررسی عفونت هپاتیت  -

 عکس برداری با اشعه ایکس از ریه ها -

 امتحان ادرار -

 نرم شوگرندس ماندر

سندرم شوگرن از بیماری به بیماردیگر و بر حسب گرفتاری قسمت های مختلف بدن متفاوت است. در همه بیماران درمان 

برای کنترل عالئم، به ویژه خشکی چشم و دهان استفاده از قطره های اشک مصنوعی، محرک ترشح بزاق و مرطوب کننده 

 های دهان توصیه می شوند.

های دیگر بدن )بجز خشکی دهان و خشکی چشم( وجود داشته باشد، بر حسب  اگر در سندرم شوگرن گرفتاری قسمت

 عالئم، داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:

 داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی : -

 از قبیل ایبوپروفن برای درد مفاصل و عضالت 

 داروهای کورتیکواستروئیدی: -
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 ها، عروق خونی و عصب ها مانند پردنیزولون برای کاهش التهاب در ریه ها، کلیه

 داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی: -

 مانند هیدروکسی کلروکین، متوترکسیت و سیکلوفسفامید

 میگردد.  تعیین معالج پزشک نظر طبق و بالینی شرایط به با توجه فرد هر در البته درمان

 م:خشکی چش ماندر

 قطره های اشک مصنوعی:  -

انواع قطره ها برای مرطوب کردن چشم وجود دارند که به اشک مصنوعی معروف هستند و جایگرین برای اشک 

طبیعی هستند. غلظت اشک های مصنوعی متفاوت است. بعضی از قطره ها حاوی مواد نگهدارنده هستند که ممکن 

 ند، چشم ها را تحریک نمی کنند.را تحریک کنند. اشک ها ی مصنوعی که بدون مواد نگهدانرده هستاست چشم ها 

 

 پمادها: -

معموال آن ها را برای چون خاصیت مرطوب کنندگی آن ها نسبت به قطره ها به مدت طوالنی تری باقی می ماند، 

 استفاده در شب ها تجویز می کنند.

 

 : (Hydroxypropylmethylcellulose)هیدروکسی پروپیل متیل سلولز  -

کوچک در پلک تحتانی قرار داده می شود که قطره اشک مصنوعی بر روی آن ریخته شود،  pelletاین ماده بصورت یک 

حل شده و یک غشای نازک تشکیل می دهد. به این ترتیب اشک بین این غشا و سطح چشم باقی مانده و رطوبت چشم 

 تامین می شود.

 داروهای ضد التهابی موضعی: -

و قطره سیکلوسپورین را برای مواردی تجویر می کنند که سطح  قطره های حاوی استروئید های )کورتون( موضعی

استرونید های موصعی می توانند فشار داخل چشم را باال ببرند، بنابراین اگر از این   چشم دچار التهاب شده باشد.

 نوع داروها استفاده می شود، امتحان مرتب چشم ها ضروری است.

 

 مراقبت از چشم ها

مصنوعی که چشمان شما را تحریک می کنند استفاده نکنید. قطره های مختلف را امتحان کنید طره های اشک ق زا -

دارنده هستند برای گهی که بدون مواد نیطره هامعموال ق .و قطره ای را پیدا کنید که چشمان شما را ناراحت نکند

 .استفاده طوالنی مناسب هستند

ته . بخاطر داشدن کمتر می شودزخواندن یا کار با کامپیوتر پلک  عموقیاد انجام بدهید. معموال در زدن را زعمل پلک  -

 .یدزنبار پلک ب 6تا  5باشید که در هر دقیقه 



 

7 
 

 .گرد و خاک و باد محافظت کنید زچشمان خود را ا -

آن ها در سیستم گرما  زاه های مولد رطوبت قرار دهید و یا اگهائی که بیشتر وقت خود را می گذرانید دست در اتاق -

 .و سرمای محل سکونت خود استفاده کنید

 .ار وجود دارد نمانیدگنکشید و در اتاق هائی که دود سی ارگسی -

- برای جلوگیری  .آن استفاده کنید بطوریکه وارد چشم ها نشود زریمل استفاده می کنید فقط در نوک مژه ها ا زاگر ا

 .تحتانی نمالیدکرم های صورت را در زیرپلک تحریک چشم ها زا

 .داروهائی که مصرف می کنید ایجاد خشکی می کنند زشک خود سئوال کنید که آیا هیچکدام ازپ زا -

 

 درمان خشکی دهان

این روش ها را خودتان امتحان کنید  زبرای کم کردن خشکی دهان راه های مختلفی وجود دارد . شما می توانید بعضی ا

 .می کند زشک معالج برای شما تجویزدرمان ها را هم پ زو بعضی ا

  :جویدن آدامس و مکیدن آب نبات -

اق ترشح می کنند شما می توانید با جویدن آدامس یا مکیدن آب نبات آن ها را زمقداری ب زاقی شما هنوزاگر غدد ب

یرا دهان خشک شما را مستعد پوسیدگی های زند باشند انواع بدون ق زآدامس و آب نبات باید اتحریک کنید. اما 

 می کندشدید دندانی 

  :نوشیدن آب -

 بنوشید. دقت کنید که نوشیدن زبدون قند و بدون گار گآب یا نوشیدنی دیرعه( )یک جکمی هر بار مقدار زدر طول رو

نوشیدن یک جرعه آب نیست و  زر برطرف کردن خشکی دهان موثرتر اد زطول رور در گاد آب یا مایعات دییزمقدار 

 زبنوشید اما دفعات نوشیدن نیت کنید که هربار مقدار کمی مایعات شود. دقشدن دفعات ادرار کردن می یاد زباعث 

د ط دهان را می پوشانیقه یک بار مایعات بنوشید ماده موکوس مانندی که مخایاد باشد. اگر هر چند دقزنباید خیلی 

  .ایش دهدزد احساس خشکی در دهان را افمی توان رود که خود این امر بین می زکم شده یا ا

 رب کردن لب ها :چ -

لینی استفاده زوا نوع روغنی یا زاکننده های لب  چرب زرک خورده می توانید ابرای نرم کردن لب های خشک و ت

 یا ژل تجویز کند.شویه پماد  ب دهانهااست برای برطرف کردن درد و الت شک ممکنزپخم دهان دارید زکنید. اگر 

- ق:زاین بگزجای 

ند. این ک زاق برای شما تجویزین بگزجایشک ممکن است یک زپ ،آن خیلی کم استاق ندارید یا مقدار زاگر ب 

یرا زاما اثر آن ها محدود است ق را دارند و بیمار احساس می کند که دهان او تر است زاخواص ب زمحصوالت بعضی ا

الئم یرا عزاستفاده شود این ترکیبات بجای آب  زتر است اهبیدار شدن ب زصبح ها بعد ا .بیمار آن را می بلعددر نهایت 

 .ایش نمی دهندزفیف می دهند و مقدار ادرار را افرا بطور موثرتری تخ

- داروها: 
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(. cevimeline and pilocarpine) ویِملینسپیلوکارپین و  زیاد می کنند که عبارتند ازاق را زدو نوع دارو ترشح ب

مصرف کند. اما این داروها برای  زبار در رو 4تا  3کشد و بیمار می تواند آن ها را  اثر این داروها چند ساعت طول می

 .همه بیماران مناسب نیستند

بطور مثال بیمارانی که خشکی  .بیماران باید درمان شود زدر بعضی ا زعوارض آن نی ،عالوه بر درمان خشکی دهان

 زمعفونت لکه های قر می شوند. بر اثر این (candidiasis) دهان دارند به آسانی دچار عفونت قارچی کاندیدایی

 .ش در دهان پیدا می شود. درمان این عفونت با داروهای ضد قارچ صورت می گیردزرنگ همراه با سو

 

 : اهمیت رعایت بهداشت دهان

 بین میبرد. زاق طبیعی حاوی موادی است که میکروب های مسئول ایجاد پوسیدگی دندان و عفونت های دهان را ازب

ری یر برای جلوگیزیادتری پیدا می کند. رعایت نکات زداشت دهان اهمیت هاق موجود نباشد رعایت بزبنابراین اگر ب

 :پوسیدگی دندان و عفونت ها مفید هستند زا

 .شک مراجعه کنیدزپ کردن آن ها به دندان زبطور مرتب حد اقل دو بار در سال برای معاینه دندان ها و تمی -

کی یرا الکل خشزشویه هایی که حاوی الکل هستند استفاده نکنید  دهان زبا آب بشوئید. ا زخود را چندبار در رو دهان -

 .ایجاد می کند

خواب  زهر غذا و قبل ا زبان خود را بعد ازخمیردندان های حاوی فلورید استفاده کنید و بطورمالیم دندان ها لثه و  زا -

 .کف ایجاد نمی کنند کمتر خشکی ایجاد می کنند نید. خمیر دندان هائی کهزمسواک ب

آدامس ها آب نبات ها و  زخوردن مواد قندی در بین غذاها خودداری کنید. این بدان معناست که بین غذاها ا از -

مصرف مواد قندی یا نوشابه های شیرین بالفاصله دندان های خود را  زنوشابه های بدون قند استفاده کنید. بعد ا

 .دنیزمسواک ب

شک مراجعه زپ ری شدید بالفاصله به دندانگش دائم دهان یا عالمت دیزاگر متوجه عالمت غیرمعمولی مانند سو -

 .کنید

 شک خود سئوال کنید که آیا احتیاج به مصرف فلوراید خوراکی یا ژل فلوراید در شب ها دارید. دندانزپ دندان زا -

 .شک ممکن است دندان ها را فلوراید کندزپ

 

 قسمت های دیگر بدن در سندرم شوگرنگرفتاری 

همان واکنش خودایمنی که موجب خشکی دهان و خشکی چشم ها در سندرم شوگرن می شود می تواند در قسمت های 

 :یر این مشکالت شرح داده می شوندزاب ایجاد کند. در همختلف بدن الت

 : مشکالت پوستی -

بیماران فقط خارش دارند که گاهی  زبعضی ا . باشدپوست بیماران مبتال به سندرم شوگرن ممکن است خشک  

خراش ایجاد می شود که ممکن است دچار عفونت شوند. عفونت ممکن است  زخیلی شدید است. در پوست برخی نی
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پوست که دچارعفونت می شوند برنگ تیره در  زبیمارانی که خارش شدید پوست دارند هم پیدا شود. مناطقی ا در

 .بین رفتن خارش رنگ پوست هم طبیعی می شود زبرطرف شدن عفونت و ا زمی آیند ولی بعد ا

 زکنید. برای پوست خشک استفاده ااستفاده  زدر رو بار 4تا  3 ز کرم های مرطوب کنندهابرای درمان پوست خشک 

رفتن گشتر کنند. دوش سرعت بخار می شوند و می توانند خشکی پوست را بیه یرا بزلوسیون ها توصیه نمی شود 

خشک کردن کامل پوست ز طوب کننده استفاده کنید و بعد اصابون های مر زا .یقه طول بکشددق 5 ز نباید بیش ا

یا پماد حاوی ، پزشک ممکن است کرم انجام کارهای باال خارش را برطرف نکنداگر .به تمام پوست بمالیدکرم 

 کند. زبرای شما تجوی)کورتون(  استروئید

 برای پوست مفید است. زه مولد رطوبت در اتاق خواب نیاگدست زاستفاده ا 

 اینکه زآفتاب حساس بوده و بعد ابعضی بیماران مبتال به سندرم شوگرن بویژه آن هائی که لوپوس هم دارند به نور  

ی دردناک پوست پیدا می کنند. اگر به نور آفتاب حساس گسوخترار گیرند مدت کوتاهی در معرض نور آفتاب ق

 .استفاده کنید( SPF 15 لبا درجه حداق)کرم های ضد آفتاب  زخانه بیرون می روید ا زهر موقع اهستید 

 :خشکی واژن -

نانی که خشکی واژن دارند زنان یائسه چه سندرم شوگرن داشته یا نداشته باشند خشکی واژن شایع است. در زدر 

مشکل کمک کننده باشد.  ی تواند برای اینمرطوب کننده و ژل واژینال م زدیکی درناک است. استفاده ازعمل ن

 زمال زواژن نیکرم های پوستی بر روی پوست خارج  زی توصیه نمی شود. استفاده مرتب اژل های روغن زاستفاده ا

 .است

 :مشکالت ریوی -

 در نسج ریه گلبول های سفید خونشود.  مراجعه پزشک به آنها بروز محض به و دارد بسیار اهمیت ریوی عالیم

بر حسب نوع وشدت ، خاصی را ایجاد می کنند. برای درمان عوارض ریوی  (التیاب ریه) یک پنومونی  (لنفوسیت ها)

 زیممکن است تجو (کورتون)کننده برونش یا کورتیکواستروئیدها زاه مولد رطوبت داروهای باگدست زآن استفاده ا

 .شوند

این عارضه را با ( است. pleurisy) اب پرده جنبهری که در سندرم شوگرن ممکن است دیده شود التگمشکل دی

 .ابی غیر استروئیدی درمان می کنندهداروهای ضدالت

 

 :محافظت از صدا

اب تارهای صوتی حنجره و یا سرفه های مکرر و خشکی گلو هدر بیماران مبتال به سندرم شوگرن ممکن است براثر الت

شروع به صحبت گلویتان را صاف نکنید درعوض  زتارهای صوتی قبل اتحریک ز ی صدا ایجاد شود. برای جلوگیری اارگرفت

 " ِِاه – ِِاه "شروع به صحبت گفتن  زجرعه ای آب بنوشید یا آدامس بدون قند بجوید یا آب نبات بدون قند بمکید. قبل ا

ولت هبا س دیک شده و خارج شدن صوتزم نهیم موجب می شود که تارهای صوتی بیا خندیدن مال "اوهوم-اوهوم " یا

 .باعث تحریک تارهای صوتی می شود بیشتر صورت گیرد ولی صاف کردن شدید گلو
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 :مشکالت کلیوی -

شایعترین مشکل کلیوی در بیماران مبتال به سندرم شوگرن التیاب نسج کلیه در اطراف گلومرول هاست . التیاب 

ادرار باعث اختالل در  زمواد اسیدی ات مربوط به عدم دفع بعضی اشکاال ت. گلومرول های کلیه کمتر شایع اس

 .موادشیمیائی مانند پتاسیم شده که بر روی عضالت قلب و عصب ها تاثیر می گذارند

ر هدر اکثر بیماران عوارض کلیوی که در باال گفته شد احتیاج به درمان ندارد مرر آنکه عملکرد کلیه ها کم شوند. ب

داروهای قلیائی  زضعیت کلیه ها تحت نظر خواهد بود و در صورت نیامایشات مرتب خون و ادرار وزحال با انجام آ

ستروئیدها کورتیکوازمی شوند تا تعادل مواد شیمیائی بدن بر قرار شود. چنانچه عوارض شدید کلیوی بوجود آید ا زتجوی

 .و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده می شود (کورتون)

 مشکالت اعصاب -

به سندرم شوگرن سیستم اعصاب ممکن است گرفتار شود. نوروپاتی های محیطی در اندام ها ایجاد  در بیماران مبتال

بیحسی ، عصاب جمجمه ممکن است درد در صورتضعف عضالت می شود. نوروپاتی های ا شدن وزگز گدرد بیحسی 

مشکالت اعصاب را با . کنندایجاد  بویائیبین رفتن حس چشائی و ز چشم ها و گوش ها و گلو؛ و ا ،بانز ،در صورت

اب تاثیر هیا سایر داروهائی که بر روی الت (کورتون)وم با کورتیکواستروئیدها زداروهای کنترل کننده درد و درصورت ل

 .دارند مثل سیکلوفسفامید درمان می کنند

 :مشکالت کبدی -

 Cirrhosis)صفراوی اولیه ز کند. سندرم شوگرن با سیرو زاب در کبد ممکن است ایجاد هپاتیت و سیروهلتا

Biliary Primary)  صفراوی اولیه بیماری کبدی است که عالئم آن خارش  زسیرو. دیکی داردزهم ارتباط ن

داروهای  زکبدی است. درمان بسته به شدت بیماری متفاوت بوده و ممکن است ا زسیرو ایتهی و در نگخست

 .ننده سیستم ایمنی استفاده شودو داروهای تضعیف ک (کورتون)ضدالتیابی استروئیدها 

 :یدیئاختالالت تیرو -

همراه با پرکاری تیروئید و  (disease Gravesریوز )بیماری های خودایمنی غده تیروئید شامل بیماری گ

بیماران مبتال  زهمراه با کم کاری غده تیروئید است. بسیاری ا(  disease s‘Hashimoto) تیروئیدیت هاشیموتو

بیماران مبتال به  زبه بیماری های خودایمنی غده تیروئید دچار سندرم شوگرن هم هستند و هم چنین بسیاری ا

 .سندرم شوگرن عالئم بیماری های تیروئید را هم دارند

 

 : پدیده رینود -

تنگ شده در نتیجه درد و  اینکه در معرض سرما قرار می گیرند زر این عارضه رگ های خونی دست ها و پاها بعد اد

در  زرمبعد برنگ آبی و قشتان ابتدا سفید شده و در مراحل گشتان پیدا می شود. رنگ انگحسی در ان شدن وبیزگزگ

اینکه  زاد می کنند. پدیده رینو معموال قبل امی آیند. درمان این عارضه با مصرف داروهائی است که رگ ها را گش

 .خشکی چشم و دهان ایجاد شود در بیماران مبتال به سندرم شوگرن وجود دارد

 :واسکولیت -
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اب رگ های خونی وجود دارد و بعلت تنگ شدن خون رسانی به قسمت های هالت  (Vasculitis)در واسکولیت 

مختلف بدن دچار اشکال می شود. در بیماران مبتال به سندرم شوگرن واسکولیت در آن هائی بیشتر دیده می شود 

کند  رسمت های مختلفی را گرفتامان قزکه پدیده رینو و بیماری ریوی و کبدی دارند. واسکولیت می تواند در یک 

داشته باشد. درمان این عارضه با  (عوارض پوستی)یا عالئم موضعی  (ن و آرتریتزتب کاهش و)و عالئم عمومی 

 .کورتیکواستروئیدها و سیکلوفسفامید یا سایر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی انجام می شود

 

                                                                     سایر بیماری های خود ایمنی بافت هم بندی

ایت دچار خشکی چشم ها و دهان هبیمارانی که مبتال به یک بیماری خودایمنی بافت هم بندی هستند ممکن است در ن

ر بافت هم بندی است داده می شود. این گشوند. در این مواقع تشخیص سندرم شوگرن ثانویه که همراه با بیماری دی

 ز:عبارتند ابیماری ها 

 یتزپلی میو -

ابی عضالت است که سبب ضعف عضالت و گاهی مشکالت ریوی و بلع می شود. اگر پوست هم در هیک بیماری الت

و  (ونکورت)یت خوانده می شود. درمان این بیماری با ورتیکواستروئیدها زاری گرفتار شود به نام درماتومیواین بیم

 .داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی است

  :آرتریت روماتوئید -

اب شدید مفاصل همراه است. در آرتریت روماتوئید عضالت رگ های خون و سایر اعضای هنوعی آرتریت است که با الت

درمان آرتریت روماتوئید شامل فیبیوتراپی استراحت داروهای ضدالتیابی غیر  .بدن هم ممکن است گرفتار شوند

 .داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و داروهای بیولوژیک است ( کورتون)استروئیدی استروئیدها 

 :سکلرودرمیا -

مقدار غیر طبیعی در پوست انباشته می شود. در نتیجه پوست سخت و کشیده می ه بیماری است که در آن کالژن ب

ای خونی شود و احتمال آسیب در عضالت مفاصل و اعضای داخلی مانند مری روده ها ریه ها قلب کلیه ها و رگ ه

 .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 قلب ریه ها کلیه و 

یت روماتوئید درمان آن برحسب گرفتاری قسمت های سیستم اعصاب بوجود می آید. همانند درمان بیماری آرتر

بی غیراستروئیدی داروهای تضعیف کننده سیستم هاداروهای ضدالت( کورتون)مختلف بدن شامل استراحت استروئیدها 

 .ایمنی درمان عوارض کلیوی و داروهای ضد فشار خون است

 رابطه سندرم شوگرن و لنفوم

یر ز قی که درزامی شوند. چنانچه غدد بمناطق مختلف بدن بیماران مبتال به سندرم شوگرن دچار لنفوم در  زدرصد کمی ا

م انجام زشک معاینه شده و بررسی های الزرگ شده و این مسئله به مدت طوالنی باقی بماند باید توسط پزفک قرار دارند ب
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اگرچه وجود آن ها دلیل حتمی بر وجود لنفوم نیست و  ،پیدا شوند ممکن است بر اثر ابتالی به لنفوم زیر نیزعالئم  .گیرد

 :ری داشته باشندیگممکن است علت د

 تب با علت نامعلوم -

 هتعریق شبان -

 ی دائمیگخست -

 خارش پوست -

 رنگ بر روی پوستزلکه های قرم -

 

 داروهائی که خشکی ایجاد می کنند

خود سئوال  شکزپ زیر استفاده می کنید ازداروهای  زداروها می توانند خشکی چشم و دهان ایجاد کنند. اگر ا زعضی اب

داروهای خود را قطع نکنید.  شکزکنید که آیا ممکن است علت خشکی مصرف داروها باشد. در هرحال بدون مشورت با پ

 :ازند داروهائی که می توانند خشکی چشم یا دهان ایجاد کنند عبارت

 آنتی هیستامین ها -

 داروهای ضداحتقان بینی -

 درمداروهای  -

 لهاداروهای ضد اس زبعضی ا -

 داروهائی که برای بیماری های روانی بکار می رود زبعضی ا -

 داروهای آرام بخش -

 داروهای ضد فشارخون زبعضی ا -

 داروهای ضد افسردگی -
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 ی(:به زبان انگلیس)سایر منابع اینترنتی  

http://www.niams.nih.gov 

http://www.rheumatology.org 

http://www.arthritis.org 

http://www.sjogrens.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یر در تغی اعمالن و بدو منبع سایت با ذکر نطالب ایماست . کپی برداری از  نایرا ماتولوژیرو انجمن هتعلق بمسایت  نام حقوق ایمت

 .است مانعبال متون

 6931دین فرور به تاریخ هی شدزنگربا
 

www.iranianra.ir 

http://www.sjogrens.org/

