
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: ύνδρομο Sjogren 

Αξηζκόο Orphanet:378 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Σν ζύλδξνκν Sjogren (SS) είλαη κία ρξόληα απηνάλνζε δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

ηξηάδα ησλ μεξώλ νθζαικώλ (μεξή θεξαηνεπηπεθπθίηηδα), ηεο αίζζεζεο μεξόηεηαο ηνπ 

ζηόκαηνο (μεξνζηνκία) θαη / ή ηελ δηόγθσζε ησλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ δεπηεξνπαζώο ιόγσ 

ιεκθνθπηηαξηθήο ελδνδηήζεζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ εμσθξηλώλ αδέλσλ.  

Ο επηπνιαζκόο ηνπ SS εθηηκάηαη ζε 0,5-1,5% ηνπ πιεζπζκνύ ζην δπηηθό θόζκν. Σν SS πιήηηεη 

θπξίσο ηηο γπλαίθεο, κε αλαινγία 9:1 ζήιεα/ άξξελα άηνκα, παξνπζηάδεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο κεηά ηελ ηέηαξηε δεθαεηία κε αξγά εμειηζζόκελα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

εμσθξηλείο αδέλεο: μεξή θεξαηνεπηπεθπθίηηδα, μεξνζηνκία θαη δηόγθσζε ηεο παξσηίδαο. Άιιεο 

ζπρλέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ ππνγλάζην δηόγθσζε, μεξό βήρα, εξπζεκαηώδεηο κεκβξάλεο 

ζηνπο βιελλνγόλνπο ηνπ ζηόκαηνο, πςειή ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεξεδόλαο, αηξνθία ηνπ 

βιελλνγόλνπ ηνπ νηζνθάγνπ, αηξνθηθή γαζηξίηηδα, μεξόηεηα ηνπ θόιπνπ θαη δπζπαξεπλία ζηηο 

γπλαίθεο. Παξαηεξείηαη επίζεο  μεξόηεηα κε θλεζκό θαη άιια δεξκαηηθά επξήκαηα πνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ ην θαηλόκελν Raynaud,  πνξθύξα (επίπεδε ή ςειαθεηή) θαη δεξκαηηθή 

αγγεηίηηδα. πκπηώκαηα  από ηνπο κε εμσθξηλείο αδέλεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο από ην 

50% ησλ αζζελώλ, ζπρλόηεξα ζε εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ειηθία <35 ρξόληα, παξάπνλα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξόληα θόπσζε, ππξεηό θαη ήπηα επίκνλε κπαιγία. Άιγνο ησλ αξζξώζεσλ 

θαη δπζθακςία έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί ζε πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αζζελείο. 

Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο παξαηεξνύληαη ζην 20% ησλ πεξηπηώζεσλ: κε αηαμηθή αηζζεηηθή 

λεπξνπάζεηα κε κνπδηάζκαηα, αίζζεκα θαύζνπ θαη ιηγόηεξν ζπρλά αζύκκεηξε 

παξαηζζεζία.Μεξηθνί αζζελείο (7.5%) αλαπηύζζνπλ ιέκθσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηάο 

ηνπο, πνπ ζπλήζσο είλαη ιέκθσκα πνπ ζπζρεηίδεηαη κε  βιελλνγόλνπο  (MALT; δείηε απηόλ ηνλ 

όξν). Ληγόηεξν θνηλά ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πλεπκνληθή ζπκκεηνρή (βξνγρίηηδα, 

πλεπκνλία), ηελ δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ θαη ηελ επαηίηηδα. Επαλαιακβαλόκελεο απνβνιέο 

έρνπλ αλαθεξζεί ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κε απμεκέλε ζπρλόηεηα εκβξπτθνύ θαξδηαθνύ 

απνθιεηζκνύ 

Σν SS είλαη κηα απηνάλνζε αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί αλεμάξηεηα (SS πξσηνπαζήο, 

PSS, δείηε απηό ηνλ όξν) ή ζε ζπλδπαζκό κε άιιε δηαηαξαρή (δεπηεξνπαζήο SS, sSS, δείηε 

απηό ηνλ όξν), όπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ν ζπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο θαη ε 

ζπζηεκαηηθή ζθιήξπλζε (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο) .Εθηόο από ηελ ρξόληα μεξή 

θεξαηνεπηπεθπθίηηδα θαη ηελ μεξνζηνκία, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηα ζεηηθόο αληη-

SSA θαη / ή αληη-SSB ζηνλ νξό; ζθνξ ρξώζεο ηνπ θεξαηνεηδνύο 4 ή κεγαιύηεξν; ξπζκό ξνήο 

ησλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ <1,5 ml/15 min θαη ηελ  παξνπζία εζηηαθήο ιεκθνθπηηαξηθήο 

ζηειαδελίηηδαο κε 1 εζηία / 4 mm2 ή κεγαιύηεξε ζε δείγκαηα βηνςίαο από ρεηιηθνύο ζηεινγόλνπο 

αδέλεο. Σα ηππηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα έρνπλ ζεζπηζηεί από ηελ Ακεξηθαληθή-Επξσπατθή 

Οκάδα πλαίλεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηαμηλόκεζεο γηα SS. Μηα λέα ζεηξά ηαμηλόκεζεο έρεη πξνηαζεί 

από ην Ακεξηθαληθό Κνιέγην Ρεπκαηνινγίαο γηα ηελ εθαξκνγή κόλν αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ.Η 

δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ ινίκσμε από επαηίηηδα C, ινίκσμε κε HIV, HTLV-1 

ινίκσμε, ςεπδνιεκθώκαηα, ιέκθσκα Hodgkin, λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξ IgG4 θαη 
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ζαξθνείδσζε (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Η αληηκεηώπηζε πεξηνξίδεηαη ζε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία: ηερλεηά δάθξπα, δηεγεξηηθά 

ζηεινγόλσλ, ππνθαηάζηαηα ζηέινπ, απζηεξά πξνζεθηηθή ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη εμακεληαίεο 

επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν. Η πηινθαξπίλε θαη ε ζεβηκειίλε κπνξεί λα δνζεί γηα ηελ αύμεζε ηεο 

ζηέινπ θαη ησλ δαθξύσλ. Αθξηβήο ρεηξνπξγηθή ζύγθιεηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο ζνβαξήο μεξήο θεξαηνεπηπεθπθίηηδαο. Με-ζηεξνεηδή αληη-θιεγκνλώδε θάξκαθα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πόλνπ ησλ αξζξώζεσλ θαη γηα ηελ 

δπζθακςία. πζηεκαηηθέο ζεξαπείεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή, 

πδξνμπρισξνθίλε, αλνζνθαηαζηαιηηθά, όπσο ε θπθινθσζθακίδε, ε κεζνηξεμάηε, ε 

ιεθινπλακίδε, ε αδαζεηνπξίλε ή ε θπθινζπνξίλε θαη ηα βηνινγηθά πξντόληα (π.ρ. ξηηνπμηκάκπε). 

Αζζελείο κε δπζκελείο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ε πνξθύξα, ηα ρακειά επίπεδα C4-

ζπκπιεξώκαηνο ή ηηο κηθηέο κνλνθισληθέο θξπνζθαηξίλεο δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν 

αλάπηπμεο ιεκθώκαηνο θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ηαθηηθά.Η ζπλνιηθή πξόγλσζε 

είλαη θαιή, αιιά ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο μεξόηεηαο, ηεο θόπσζεο θαη ν πόλνο θαζηζηνύλ ηνλ 

αζζελή αλίθαλν. Πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ αλαπηύζζνπλ ζπζηεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηώκαηα έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαθόξσλ νξγάλσλ θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο. Η αλάπηπμε ηνπ  MALT (βι. ηνλ όξν απηό) 

ζπλδέεηαη κε έλα πην ελεξγό SS, κε πην ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο θαη κε πςειόηεξν θίλδπλν 

ζλεζηκόηεηαο. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


