
Sjögrenův 

syndrom

Zvětšení příušní žlázy



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM) 

Definice

Skupina pomalu progredujících autoimunitních

onemocnění postihujících exokrinní žlázy

převaha žen 9 : 1, první projevy mezi 15 - 65 rokem

Sjögrenova nemoc - primární

Sekundární - při RA, SLE, polymyositidě, 

systémové sklerodermii



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM)

Etiologie: neznámá

Patogeneze: role CMV, HIV, hepatitida C, 

EBV, HLA B8, DR3, DR4

faktory  prostředí   

hormonální

psychologické

asociace s maligními lymfomy



Oční symptomatologie SjS

• Keratoconjunctivitis sicca (redukce vodné 

složky slz)

• Suchost, pocit cizího tělesa (písek, štěrk)

• dráždivost, fotofobie, svědění, únava, pocit 

filmu v zorném poli,



Další glandulární symptomatologie

• GIT: xerostomie, zvětšení slinných žláz, dysfagie, 

gastritis s achlorhydrií, pankreatopatie

• ORL: suchost v nose, epistaxe, rhinopharyngitis

• DCD: „chronická bronchitis“, dráždivý kašel

• UGS: gynekologické záněty, dyspareunie

• Kožní: xeroderma, pruritus, ekzém, 

hyperpigmentace



Sjögrenův sy. 

- xerostomie



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM) 

Extraglandulární projevy

Celkové příznaky

Neerozivní nedeformující artritida

Raynaudův fenomén

Periferní neuropatie

Autoimunitní tyreoiditida

Hepatomegalie, lymfadenopatie, lymfom

Kožní vaskulitida

intersticiální pneumonitida



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM) 4

Laboratorní nálezy

vyšší FW, norm. CRP

anémie, leukopenie, trombocytopenie

hypergamaglobulinémie

pozitivita RF, ANA, ENA, SSA (Ro),

SSB (La), AMA



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM) 5

Pomocná vyšetření

Schirmerův test - KCS

barvení bengálskou červení - KCS

Ultrasonografie slinné žlázy

sialometrie

biopsie slinných žláz -lymfocytární 

infiltráty



Schirmerův 

test

> 5 mm / 5 

min



Bengálská 

červeň



MRI hlavy:
symetrické 

zvětšení 

příušních žláz



Infiltrace příušní žlázy 

lymfocyty



SJÖGRENŮV SYNDROM (SICCA 

SYNDROM) 

Diferenciální diagnóza

Infekční parotitidy

Myeloproliferativní onemocnění

Sarkoidóza

Diabetes mellitus II.typu

Waldenströmova makroglobulinémie



SJÖGRENŮV SYNDROM - terapie

Glandulární projevy 

symptomatická 

oční kapky a gely

časté pití, žvýkačky

lubrikační gely

zvlhčující mléka a lotia

Extraglandulární projevy

metotrexát

prednison + cyklofosfamid



Kasuistika
anamnéza

• Žena 55 let

• OA:  anginy časté

• AA: PNC, Oxymykoin, 

• NO: 1987 zduření slinných žlaz, 1989 regrese změn

• 1996 únavový syndrom, opakovaně virózy, léčena na imunol. odd. –

buněčný a IgA imunodeficit - Norga, vit. B, Imodin

• polovina 97 zduření pravé příušní žlázy, febrilie, pak suchost očí  

Lacrisyn, suchost úst, revmatologické vyšetření: primární Sjoegrenův  

syndrom - Prednison 15 mg a Plaquenil bez efektu, opakované   

exacerbace sialoadenitidy léčena stomatology ATB



Kasuistika

Výsledky vyšetření a léčba

• FW 46, Hb 115 

• ANA 1:80, RF- LFT 1:5120, ACLM 3,1, 

CIK 155, anti Ro+ 

Léčba: metotrexat 15 mg/týden, Acidum

folicum, Medrol 16 mg

• FW 58, ANA 1:80, CIK 115



Kasuistika

Průběh
• Zmenšení zduření příušních žláz, xeroftalmie

• FW 25, CIK 85

• 2002 Vysazen kortikoid, stále dysfagie, xerostomie

FW 25-45

2002 hysterektomie metotrexat vysazen, medrol 8 mg

Brnění v prstech , dušnost,

Závěr. Sjögrenův sy s plicním postižením a polyneuropatií

Lymfocytóza, hematol.  vyšetření, defekty na DIP HK

• Primární  Sjögrenův syndrom s kožní vaskulitidou, polyneuropatií, 
plicním postižením s přechodem do velkobuněčného lymfomu s kappa 
pozitivní plazmocytární diferenciací typ DLBLC, KS IIa, IPI2

• Obliterace periferních tepen na HK, s trofickými defekty DIP suchá 
gangréna 3.prstu PHK a 2.LHK



Kasuistika

Průběh

• Hematol. Léčba – pulzy cyklofosfamidu

• Revmatol. Léčna defektů – infúzní kúra 

Prostavasinu

Zjištěna hepatitida B  sérokonverze

Léčba: metylprednisolon 2 mg, Ca, vitamin D



Kasuistika

Závěr

• Primární  Sjögrenův syndrom s kožní 

vaskulitidou, polyneuropatií, plicním 

postižením s přechodem do velkobuněčného 

lymfomu s kappa pozitivní plazmocytární 

diferenciací typ DLBLC, KS IIa, IPI2

• Obliterace periferních tepen na HK, s 

trofickými defekty

• Stav po hepatitidě B


