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Sjögren sendromu 

 Sjögren sendromu gözyaşı ve tükrük bezleri başta olmak üzere 
tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize 
kronik sistemik otoimmün bir hastalık 

 

 Ağız ve göz kuruluğu 

 Karakteristik otoantikorları: anti-Ro (SS-A), anti-La (SS-B) 



Sjögren sendromunun tipleri 

 Primer ya da sekonder  
 

 Başlıca romatoid artrit ve SLE’ye sekonder 



Epidemiyoloji 

 Prevalansı % 0.5-5 arasında 
 
 40-50 yaş grubundaki kadınlarda daha sık  
 
 Hastaların % 50’sini primer Sjögren sendromu  
 
 Türkiye’de primer Sjögren sendromunun prevalansı Avrupa-

Amerika kriterlerine göre % 0.72’dir. 

Kabasakal Y, Kitapcioglu G, Turk T, Oder G, Durusoy R, Mete N, et al. The prevalance of Sjogren’s 

syndrome in adult women. Scand J Rheumatol 2006; 35:379-83. 



• Multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte (romatoloji, 
oftalmoloji, patoloji vb) 
 
• Klinik, laboratuar ve histolojik özellikler bir bütün içinde 
değerlendirilmeli 

 

Tanı 



En az 3 aydır ağız kuruluğunuz var mı? 

Kuru gıdaları yutarken su içme gereksinimi olur mu? 

En az 3 aydan daha uzun süredir her gün, sürekli göz kuruluğu probleminiz var 

mı? 

Gözlerinizde yineleyen kum kaçma hissi var mı? 

Günde 3 kereden fazla yapay göz yaşı kullanır mısınız? 

ACR/EULAR Primer Sjögren Sendromu 

Sınıflama Kriterleri-2016 

Dahil etme kriterleri 

EULAR Sjögren Sendromu Hastalık Aktivite İndeksi anketi sorularından en az 

birinin pozitif olması 



 
American College of Rheumatology(ACR) /EULAR 
Primer Sjögren sınıflama kriterleri-2016 
 

Beş kritere göre ≥ 4 puan elde edilmiş olması 



 

Tanı 

• Minör tükrük bezi biyopsisi sensitivitesi yüksek ve minimal 
invazif bir işlem olmasına rağmen özellikle hasta yoğunluğunun 
yüksek olduğu kliniklerde yeteri kadar yapılmamakta   



 

Normal görünümlü oral mukozadan (genellikle alt dudak orta hattan) 

alınabilecek 5-10 glandı içeren biyopsi örneği inceleme için yeterli   

 

Gland dokusunda fokal lenfosit infiltrasyonunun gösterilmesi ve tanı 

için fokus skorunun hesaplanması önemli 

Patoloji 



Patoloji 

 Periduktal veya perivasküler bölgede 4 mm2’lik bir alanda en 
azından 50 lenfosit içeren fokal agregatların sayısı fokus 
skorunu gösterir. 

 SS’de histopatolojik s›n›flama 1968 yılında Chisolm ve Mason 
tarafından tanımlanmıştır.  

 Bu sınıflamaya göre evre 0 negatif, evre 1 hafif, evre 2 orta 
düzeyde lenfositik infiltrasyon olup fokus olmaması, evre 3 bir 
tane fokus olması ve evre 4 birden fazla fokus olması  olarak 
tanımlanmışltır. 

 2002 AECG sınıflandırma kriterlerinde histopatolojik olarak 
fokus skorunun mutlaka olması gerektiği vurgulanmıştır. 



 

Müsinöz tükrük bezi yapısı 

içerisinde, her biri 50'den 

fazla lenfositten oluşan 

inflamatuar hücre odakları 

görülmektedir. Ayrıca bazı 

lobullerde interstisyel fibrozis 

ve duktal-asiner atrofi 

görülmektedir. (H&E X200) 
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Amaç: Bu retrospektif çalışmadaki amacımız Celal Bayar Üniversite 
Hastanesi’nde son 3 yılda  yapılmış minör tükrük bezi biopsileri sonuçlarının  
kliniğe yansımasını saptamak  



 
Metot:  Celal Bayar Üniversite Hastanesi’nde Haziran 2015 tarihinden 
Haziran 2018 tarihine kadar yapılmış 91 adet minör tükrük bezi biopsisi 
histopatolojik olarak kör tek bir patolog tarafından tekrar incelendi.   
Fokus skoru hesaplandı.  
Fokus Skoru ≥1 fokus/4 mm² olması durumunda pozitif kabul edildi.  

 
 

Hastaların klinik özellikleri ve laboratuar sonuçları hastane sisteminden 
kaydedildi.   



 

İstatistik analizler:  

  Kategorik değişkenler n ve % , sürekli değişkenler ise ortalama ± standart 

deviasyon (SD) olarak verildi.  

  Kategorik verilerin ikili grup karşılaştırılmasında  ki-kare testi, sürekli 

değişkenlerin ikili grup karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U testi kullanıldı.  

  Sjögren tanısı altın standart  alınarak fokus skoru (FS) ve Chisholm skorunun 

sensitivite, spesivite , pozitif prediktif değer (PPV) ve negatif prediktif değer 

(NPV) hesaplandı.  

  İki skor arasındaki uyum kappa ve uyum oranı ile değerlendirildi.  

  FS ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi için univariate ve multvariate 

regresyon analizi yapıldı.  

  Analizler için SPSS 23.0 paket programı kullanıldı.  

  P<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 



Sonuçlar-1 

 
 
 
3 yıl içerisinde minör tükrük bezi biopsisi yapılan toplam 91 
hasta ( 79 kadın, 12 erkek ) 
 
5 hastadan başka sebeplerle  biopsi metaryeli gönderilmiş 
 
Toplam 36 sjögren hastası  (29 primer ,7 sekonder )  
 
  
 
 



Sonuçlar-2 

Değişkenler Sjögren 
Sendromu  (n:36) 

Sjögren Sendromu 
olmayan (n:55) 

P 

Yaş, ortalama ±SD 50 ±11.9 51 ±13.1 0.516 

Kadın, n;% 34/36; 94.4 45/55; 81.8 0.115 

Ağız kuruluğu, n;% 20/21; 95.2 27/29; 93.1 1.000 

Göz kuruluğu, n;% 20/23; 86.9 25/30; 83.3 1.000 

CRP, ortalama ±SD 5.4 ±4.5 4.6 ±4.2 0.247 

ESR, ortalama ±SD 29 ±17.9 20 ±14.4 0.005 

ANA, n;% 30/36; 83.3 28/48; 58.3 0.018 

Anti-Ro, n;% 17/34; 50.0 1/46; 2.2 <0.001 

Anti-La, n;% 3/34; 8.8 2/46; 4.3 0.646 

RF pozitifliği, n;% 5/34; 14.7 0 0.012 

Anti-CCP pozitifliği, n;% 4/26; 15.4 0 0.031 

FS pozitifliği, n;% 21/36; 58.3 0 <0.001 

Chisholm skor pozitifliği, n;% 28/36; 77.8 8/55; 14.5 <0.001 

Tablo 1. Sjögren tanısı alan ve tanı almamış hastaların demografik, klinik,  
laboratuvar ve patoloji sonuçları  



Sonuçlar-3 

Sensitivite, % Spesivite, % PPV, % NPV, % 

FS 58.3 100 100 72.3 

Chisholm 64.0 85.5 77.8 85.5 

Tablo 2. İki skor sisteminin sensitivite, Spesivite, PPV ve NPV sonuçları  



Sonuçlar-4 

 FS ve Chishom & Mason evreleme sistemi arasındaki 
uyum oranı:  

 %83.5 (76/91) 

 Kappa: 0.629 



Sonuçlar-4 

Değişkenler OR %95 GA p 

Yaş 1.005 0.967-1.045 0.797 

Cinsiyet 20.187 0-NA 0.999 

Ağız kuruluğu 19.895 0-NA 0.999 

Göz kuruluğu 0.850 0.149-4.92 0.863 

ANA pozitifliği 5.846 1.249-27.35 0.025 

Anti Ro pozitiflği 3.0 0.991-9.175 0.052 

Anti La pozitiflği 4.75 0.75-30.69 0.102 

RF pozitifliği 2.11 0.327-13.66 0.433 

Anti CCP antikor pozitifliği 3.0 0.38-23.33 0.294 

ESR 1.040 1.008-1.074 0.014 

CRP 1.070 0.961-1.190 0.216 

Tablo 3. FS ile ilişkili faktörlerin univariate analiz sonuçları  



Tablo 4. FS ile ilişkili değişkelerin multivariate analiz sonuçları  

Değişkenler OR %95 GA p 

ANA pozitiflği 4.93 1.035-23.52 0.045 

ESR 1.032 1.000-1.066 0.052 



 

 
Sonuçlar-5 

  

 

 Chisholm Mason skorlamasına göre pozitif  (≥3) 
olup fokus skoru <1 olan 6 hasta tespit edildi.  

 Hastalardan halen takipte olan 3’ü poliklinikte 
tekrar değerlendirildi.  

 Bunlardan 1’i RA , diğer 2 si andifferensiye bağ 
dokusu hastalığı tanıları ile tedavi değişikliği 
yapılmadan takip edilmekte 
 



Tartışma 

 Çalışmamızda, fokus skorunun Sjögren sendromu tanısında 
PPV ve spesivitesi oldukça yüksek saptanmıştır. 

 ANA pozitifliği, fokus skor pozitifliğini öngördüren tek 
faktör olarak belirlenmiştir.  

 Fokus skoru ve chisholm skorlama sistemi birbirleriyle iyi 
düzeyde uyumlu bulundu. 

 Bu veriler minör tükrük bezi biyopsisinin fokus skoru ile 
değerlendirilmesinin, SS tanısında oldukça önemli 
olduğunu vurgulamaktadır. 
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