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 مرض شوغرن

  طوال شهر ابريل حملة عالمية للتحسيس بالمرض
Maladie de Gougerot-Sjögren : campagne mondiale de sensibilisation 

، شبكة  "شوغرن لمرضالشبكة العالمٌة  تنظمها التً (maladie de Sjogren)وغرن  ش بمناسبة الحملة العالمٌة لمرض

إلى المجتمع الدولً من اجل  (أماٌٌس)الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة والجهازٌة  تنضم ،"(إٌسن)شوغرن الدولٌة 

 .النساء  خصوصامن الناس℅ 0.5  و ٌصٌب ٌتمٌز بجفاف الفم و العٌون الذي المرض بهذا التحسٌس

International Sjögren’s Network 
 

 

من بين أمراض المناعة الذاتية وغرن مرض ش

  من الممكن أن ٌؤثر على غدد أخرى خارجٌة و الغدد الدمعٌة و اللعابٌة   التهاب فً عنٌنتجوغرن مرض مناعً ذاتً ش مرض
 الجهاز و  الكلًو الرئتٌن و الكبد و المفاصل أهمها من أخرى أعضاء على و البنكرٌاس و المعدةاإلفراز على صعٌد الجلد و  

 ٌمكن ٬ الحمل  و فً فترةمن مصابً مرض شوغرن % 8 لدى حوالً  حدوث سرطانات الغدد اللمفاوٌة إمكانٌة مع العصبً
. الجنٌن أن تخترق المشٌمة مخلفة أضرارا فً للب بالمرض الخاصةلألجسام المضادة 

  أحداث محتملة ذات عواقب خطيرة و مختلفة عالمات

 مع إمكانٌة األحٌان، بعض فًٌصعب على المرٌض فتح عٌنه تلمائٌا عند االستٌماظ إزعاج كبٌر و و احمرار ،العٌون  جفافٌعطً
نمص اللعاب ٌودي إلى صعوبة فً المضغ و البلع مع أالم فً الفم تزعج المرٌض فً نومه مع .   تمرح المرنٌةانتفاخ الغدة الدمعٌة و

 المعروفة األطراف برودة  والعٌاء المفرط شوغرن كدالن  مرضٌسبب. مخاطرة اكبر إلصابة الفم بالفطرٌات و تسوس األسنان
أالم و التهاب  فً المفاصل و   و اللمفاوٌة  رٌنود،  وخلل فً خالٌا الدم مع ظهور للة الصفٌحات ، وتضخم الطحال والغدد بظاهرة

. العضالت
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 المصبات و  عند جفاف الحنجرةسعالجلدي و  حكة و ظهور طفح مع  و الجلدالمخاطٌة األخرى الجفاف األغشٌة أن ٌطال ٌمكن
.  المهبل لدى النساء المصاباتجفاف عند حكةو .البلعوم البلع أتناء جفاف  وعسر،الهوائٌة

جفاف الفم و العٌون لٌس حكرا على مرض شوغرن وٌمكن أن ٌنتج مع التمدم فً السن و عن بعض األدوٌة،  و كدالن إثر المعالجة 
  .باإلشعاع على مستوى الرأس و العنك و إثر أمراض أخرى مثل التهاب الكبد الوبائً و فمدان المناعة المكتسبة

 عالجات للسيطرة على تداعيات المرض

 والبخار للرٌحالتعرض   تجنبمع الدموعال ٌوجد عالج رادٌكالً للمرض لكن ٌمكن السٌطرة على األعراض باستعمال بدائل 
صحة الفم نظرا ألن البكتٌرٌا تتكاثر فً   المحافظة علىمع. الفمداخل، ٌمكن رش بدائل اللعاب الفم جفاف عند. وأجهزة تكٌٌف الهواء 

األعضاء  بعض التهاب أن مع هدا.  جفاف الفمحدةالفم عندما ٌمل اللعاب ، مع تجنب  معجون  األسنان المبٌض التً ٌزٌد من 
 هً مجموعة البٌولوجٌة وفً الحاالت األكثر خطورة ، ٌتم استخدام العالجات  .ٌستدعً اللجوء إلى الكورتٌزون أو مثبطات المناعة

 األنسجة والخالٌا وبعض)أدوٌة ٌتم إنتاجها باستخدام طرق التكنولوجٌا الحٌوٌة والتً تعتمد على استخدام  الكائنات الحٌة 
 .(المٌكروبات

 

 الدكتورة خديجة موسيار

  اختصاصية في الطب الباطني و أمراض  الشيخوخة

 رئٌسة الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة و والجهازٌة

 

 ABSTRACT : CAMPAIGN: "Month of Awareness of Sjögren´s Syndrome" 

The two main symptoms of Dry Syndrome are Dry eye (keratoconjuctivitis sicca) and. Dry 

mouth (xerostomia) 

Sjögren’s Syndrome is a chronic, inflammatory, multi-system, auto-immune disorder that is progressive, 

with a dry syndrome. This means those who have Sjögren’s have it for the rest of their lives and it may 

affect many parts of their bodies. Sjögren’s predominately affects woman (90 % of people with 

Sjögrens are women, 10 % men )   

Auto-immune refers to a process whereby the cells that are usually directed to fighting infections are 

actually attacking our own cells, creating inflammation and damage to tissues, in particular the mucous 

membranes (moisture-producing tissues/glands). This damage is slowly progressive (gets worse with 

time). There are over 100 different autoimmune diseases, and these range from common to very rare 

diseases 

Some of the over 100 autoimmune diseases are lupus, type 1 diabetes, scleroderma, celiac, multiple 

sclerosis, Crohn’s disease, autoimmune hepatitis, rheumatoid arthritis, Graves disease, myasthenia 

gravis, myositis, antiphospholipid syndrome (APS), Sjogren’s syndrome, uveitis, polymyositis, Raynaud’s 

phenomenon, and demyelinating neuropathies.  

The Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association (AMMAIS) is a health association 

dedicated to bringing a national focus to autoimmunity and the eradication of autoimmune diseases 

and the alleviation of suffering and the socioeconomic impact of them. The chairwoman of the 

association is Khadija Moussayer, MD PHD. 

 


