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Romatoloji Bilim Dalı 



• Kronik,  inflamatuar, otoimmün egzogrinopatidir 

• 1933’de İsveçli göz doktoru Henrik Sjögren 
tarafından tanımlanmış 

• 1953 yılında literatürde yerini almıştır 

• Prevalans %0.92-1.56    

• K/E:14/1……….24/1 

• Glandüler 

• Ekstraglandüler tutuluş 

• Primer, sekonder 

 



Etioloji 

• Tam bilinmiyor 

• Genetik 

• Enfeksiyonlar; 

EBV 

Koksaki virüsler 

HIV 

HCV 



Belirti ve Bulgular 

• Tükürük ve gözyaşı bezlerinin etkilenmesi 



Tükürük bezlerinin etkilenmesi 
 

• Ağız kuruluğu 

• Diş çürükleri 

• Parotis ve diğer majör tükürük bezlerinde 
şişme 







Gözyaşı bezlerinin etkilenmesi 

• Gözyaşı azalması 

• Gözyaşı kalitesinin bozulması 

• Gözde yanma batma, yabancı cisim hissi  

 



Diğerleri 

• Çabuk yorulma  

• Kronik yorgunluk 

• Artralji, artrit 

• Cilt kuruluğu, burun kuruluğu, vagen kuruluğu  

• Kuru öksürük 

• AC tutulumuna bağlı nefes darlığı, öksürük 

• Lenfoma gelişimi 









TANI 



• 1965 yılından bu yana sınıflama setleri yapılmış 

• Kriter Setleri: 

Subjektif semptomlar 

Glandüler değişiklikler 

Otoantikorlar 

Oküler testler 



• 1993 Preliminer Kriterler 

• 1996 da Gözden Geçirilmiş Kriterler 

• 2002 Amerika-Avrupa Konsensus Kriterleri 

• 2012 ACR SICCA Grup Kriterleri 

• 2016 ACR-EULAR Kriterleri 

 



Göz kuruluğu değerlendirilmesi 

• Schirmer testi 

• BUT 

• Oküler boyanma 

 



Schirmer testi 

• Schirmer Testi: Gözyaşı sekresyonunu ölçmek 
için kullanılır 

• Gözün 1/3 dış tarafına alt kapak ve göz arasına 
konan özel bir filtre kâğıdı ile ölçüm yapılır 

• 5 dakika sonra yapılan ölçümde 5mm'den az ise 
kuru göz lehine, 10mm' den fazla ise normal 
olarak değerlendirilir 

• Test SS için spesifik değil 



Gözyaşı kırılma zamanı 

• BUT 

• Gözyaşı filminin stabilitesini değerlendirir 

• Gözyaşının boyanması için floresein damla veya 

floresein emdirilmiş kağıt şeritler kullanılır 

• Floreseinin oküler yüzeyde etkili olarak dağılması için 

hastadan 3-4 kez gözünü kırpması istenir 

• Biyomikroskopta mavi kobalt ışığı altında son göz 

kırpmadan sonra ilk kuru nokta oluşana kadar geçen 

süre saniye olarak kaydedilir.  

• Normali 10-40 saniyedir 

• 10 saniyenin altındaki değerlerde gözyaşı stabilitesi 

azalmış olarak değerlendirilir 

 





Oküler boyanma 
• Derecelendirme sistemleri var 

• Farklı boyalar var 

• Zaman alan bir işlem 

• Klinik pratikte uygulama zor 

• Floresein, lissamin yeşili ve Rose Bengal 

• Epitelyal defekt 







Tükürük bezi tutulumunun 
değerlendirilmesi 

• Tükürük akım hızı 

• Tükürük bezi sintigrafisi 

• Parotis sialografisi 

• Minör tükürük bezi biyopsisi 



Tükürük akım hızı 

• Tükürük tipleri, toplama teknikleri, 
değişken 

• Sirkadian farklılıklar, hastanın hidrasyonu, 
açlık, ilaçlar, yaş, cinsiyet tükürük 
üretimini etkiler 

• SS için spesifik ölçümler değil 



Sialografi 

• Teknik artık kullanılmamaya başladı 

• Glandüler inflamasyonun nedenlerini 
ayıramıyor 

 



Minör tükürük bezi biyopsisi 



































Laboratuvar 

• Otoantikorlar (RF, ANA,Anti-Ro, Anti-La) 

• ESH 

• CRP 

• Hematolojik değişiklikler 

• Organ tutulumuna özgü bulgular 



Otoantikorlar 

• SS hastaların %60’ında pozitiftir 

• Diğer BDH da da saptanır 

• Bu antikorların varlığı 

Erken hastalık başlangıcı 

Uzun süreli hastalık 

Ekstragladüler bulgular 

İle ilişkilidir 

 





Ayırıcı tanı 





Sjögren Sendromunun Tedavisinde   
Beklentiler 

• Multidisipliner yaklaşım 

• Büyük klinik çalışmalar 

• Uzman görüşü 

• Glandüler 

• Ekstraglandüler 

 



Tedavi Temeli 

• Kuruluk semptomları 

• Ekstraglandüler belirtiler 

• Kuruluk tedavisi  

Eğitim 

Çevresel düzenleme 

Kuruluk yapan ilaçlardan kaçınılması 

Yapay gözyaşı 

Salgıları artıran ilaçlar 





Tedavi Temeli 

• Ekstraglandüler belirtiler 

Steroid 

İmmünsupresif ilaçlar 

Biyolojiklerin rolü??? 

Hedefe yönelik tedaviler 

Tedaviye yanıtsız hastalar-yeni çalışmalar 



Hedefe Yönelik Tedavi 

• B hücre hedefli 

Direkt 

İndirekt 

• T hücre hedefli 

• Sitokin hedefli 

• İntrasellüler yolakları hedefli 

• İntralezyoner ve ardışık biyolojik kullanımı 

• Gen tedavisi 









Hasta Eğitimi 



SONUÇ 

• Sjögren Sendromu kuruluk belirtilerinin önde 
olduğu bir bağdokusu hastalığıdır 

• Diğer sistem tutulumları da görülebilir 

• Ayırıcı tanı önemlidir 

• Kuruluk semptomlarını gidermeye yönelik 
semptomatik tedavi önemlidir 

• Eğer sistem tutulumu da varsa diğer bağ dokusu 
hastalıklarında kullanılan temel etkili ilaçlar 
kullanılır 

• Hasta eğitimi semptomatik tedavi açısından 
özellikle önemlidir   





Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim 


