
جفاف  يسبب  مناعي،  مرض  هو  شوغرن  متالزمة 
بسبب  والفم  العني  أغشية  وخاصة  املخاطية،  األغشية 
وخاصة  أكثر،  النساء  يصيب  واللعاب.  الدموع  نقص 
في منتصف العمر ويتفاقم مع التوتر واإلجهاد. تتحسن 
أعراضه لفترات بني احلني واآلخر. يترافق مع األمراض 
تظهر  ال  املرضى  معظم  عند  األخرى.  الروماتيزمية 
االعتيادية  حياتهم  ممارسة  وميكنهم  خطيرة،  مشاكل 

والعمل بشكل طبيعي. 
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متالزمة شوغرن

ما هي اإلنزعاجات التي ُيسببها؟ 
قد يسبب جفافًا في العينني، وأحيانًا يسبب أمراض عينية، 
اللثة  في  والتهاب  األسنان  وتسوس  الفم  جفاف  وأيضًا 

وصعوبات في مضغ وبلع الطعام. 
كما ميكن أن يؤدي إلى جفاف األنف، ويسبب اضطرابات 
في األمعاء، والتهاب الشعب الهوائية، وآالم املفاصل، والتعب 
املزمن، والقلق واالكتئاب، وآالم في املنطقة التناسلية أثناء 

اجلماع. 

ما الذي ميكنني فعله في هذه احلالة؟
احرص على أن يكون اجلو في العمل واملنزل 
)األجواء  املعّبأة  األجواء  جتّنب  رطبًا. 
املغلقة، احلارة أو املشحونة بالدخان( أو 
أجواء الهواء املُكّيف. إذا كنت مدخنًا فإنه 
من الضروري اإلقالع عن التدخني. اشرب 
باستمرار رشفات صغيرة من املاء. وإذا 
منت بشكل جيد خالل ساعات كافية فإن 
حاول  كثيرًا.  يقّل  اجلفاف 
التي  األدوية  تناول  جتنب 

التمارين  وتساعد  هذا  اجلفاف.  تسبب  قد 
اللطيفة على التخفيف من اآلالم.

للشفاه: استخدم الكرميات الواقية للشفة.

للبشرة: املرطبات والصابون والشامبو خفيف التركيز.

اللعاب  أو  السكر،  من  اخلالية  واحللوى  العلكة،  للفم: 
األسنان  معجون  باستخدم  أسنانك  نظف  االصطناعي. 

طبيب  ُزر  الفلوريد.  على  احملتوي 
األسنان بشكل منتظم.

للعيون: ضع نظارات مع أغطية جانبية للوقاية من الهواء 
الشديد والشمس. جتنب قضاء ساعات طويلة أمام التلفاز 
الدموع االصطناعية  عينيك  في  قّطر  الكمبيوتر.  أو شاشة 
بذلك. ميكن  بتحسن  تشعر  لم  وإن  حتى  متكررة،  بصورة 
وضع املراهم العينية املرطبة قبل النوم. قد يتوجب على بعض 
املرضى ارتداء نظارات السباحة لياًل من أجل احملافظة على 
ميكن  ال  الالصقة.  العدسات  تستعمل  ال  رطبتني.  العينني 
اخلضوع للعمل اجلراحي من أجل معاجلة قصر النظر في 

هذه احلالة.

لألنف: إذا شعرت بجفاف األنف وتيسبه من الداخل، ضع 
قطرات من محلول املصل الفيزولوجي لألنف.

ميكن استخدام مواد ُملينة للمهبل من أجل جتنب املشاكل 
أثناء العالقة اجلنسية.

املؤلف: ميكيل راموس، ريكارد سيرفيرا ولورديس الونسو
املراجعة العلمية: م. خيسوس خيالدو، مار رودويغيز وماغدا بيي
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