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Γούναρη Νατάσα

, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα

Το σύνδρομο Sjögren (SS)είναι διαταραχή που προσβάλλει τους εξωκρινείς αδένες και
εκδηλώνεται στο 1.9-3.0% του γεροντικού πληθυσμού, αν και έχει υψηλή επίπτωση στους
μεσήλικες. Περίπου στο 20% όλων των ασθενών με SS έχει προσβληθεί το κεντρικό
νευρικό σύστημα, περλαμβανομένης και της άνοιας, που είναι επακόλουθο αγγειίτιδας.

Στους ασθενείς με SS ανήκει το 7.5% των πασχόντων από γνωσιακή έκπτωση, όπως τούτο
καταμετρήθηκε σε μια κλινική μνήμης και η οποία συνοδεύεται από βλάβες της
υποφλοιώδους λευκής ουσίας και ασύμμετρη υποαιματάρδευση [1].

Η ξηροστομια αποτελεί συνηθισμένο σύμπτωμα στα ηλικιωμένα άτομα. Από έρευνες που
έχουν γίνει, έχει φανεί ότι 40% των ξηροστομιών στα ηλικιωμένα άτομα οφείλονται στο
σύνδρομο Sjogren.. Το σύνδρομο Sjogren είναι μια αυτοάνοση πολυσυστηματική
εξωκρινοπάθεια με ξηροστομία, ξηροφθαλμία και εκτεταμένη εξωαδενική συμμετοχή.

Οι εξωκρινείς εκδηλώσεις του συνδρόμου Sjogren αφορούν το στόμα, φάρυγγα,
εςπιπεφυκότες, ρινικό βλεννογόνο, έσω ώτα, κολπικό βλεννογόνο, το αναπνευστικό και το
γαστρεντερικό σύστημα. Η μη εξωκρινής συμμετοχή στο σύνδρομο περιλαμβάνει τις
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αρθρώσεις, το θυρεοειδή αδένα, τους νεφρούς, το μυοσκελετικό, το αγγειακό και το
κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το σύνδρομο Sjogren παραμενει μια από τις περισσότερο αδιάγνωστες καταστάσεις,
ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα, καθώς τα κύρια συμπτώματα ξηρότητας, που
χαρακτηρίζουν τη νόσο αποδίδονται συνήθως στο προχωρημένο της ηλικίας ή στη λήψη
φαρμάκων, πράγμα που καθιστερεί την διάγνωση [2].

Αυτή η καθυστέρηση στη διάγνωση συνεπάγεται σημαντική σωματική, ψυχολογική και
οικονομθκή επιβάρυνση στα ηλικιωμένα άτομα. Γιαυτό επιβάλλεται να γίνεται εκτίμηση των
εξωκρινών και μη εξωκρινών στοιχείων της νόσου με τη συνεργασία του
ωτορινολαρυγγολόγου, στοματολόγου, ρευματολόγου και οφθαλμιάτρου.
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