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საქართველოს  

შოგრენის 

ასოციაცია 

ძვირფასო ქალბატონებო, 
 
შოგრენის სინდრომი არის ქრონიკული ანთებითი აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც 
ვლინდება თვალისა და პირის სიმშრალით.  
რისკ ფაქტორებია: 
სქესი: უპირატესად ავადდებიან ქალბატონები (10 პაციენტიდან 9 ქალია); 
ასაკი: 40-55 წლის ასაკში, პერი და პოსტმენოპაუზის პერიოდში, რაც უკავშირდება 
ჰორმონალურ ძვრებს; 
რევმატოიდული დაავადებები: ხშირია იმ პირებში, ვისაც ასევე სხვა აუტოიმუნური 
დაავადება გააჩნიათ, მაგალითად, რევმატოიდული ართრიტი და წითელი მგლურა. 
ოჯახური ანამნეზი: ხშირად შოგრენის სინდრომი ერთი ოჯახის წევრებში გვხვდება.  
 
შოგრენის სინდრომის განვითარების ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს. 
მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე ფაქტორის კომბინირებულ ზემოქმედებას შეუძლია 
გამოიწვიოს ეს დაავადება. ეს მიზეზებია: გარემო მავნე ფაქტორები, ასაკობრივი 
ჰორმონალური ცვლილებები და გენეტიკური წინასწარგანწყობა.  
ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა, მაგალითად, ვირუსული ან ბაქტერიული ინფექცია, ან 
თუნდაც თამბაქოს კვამლი შეიძლება გახდეს მაპროვოცირებელად  იმ ინდივიდებში, ვისაც 
აქვთ გენეტიკური მიდრეკილება. ვირუსული ინფექციებიდან საყურადღებოა ინფექციური 
მონონუკლეოზი, რომელიც ნერწყვით გადადის და მისი არიდება შეიძლება, თუ 
საზოგადოებრივ კვების ობიექტებში ვიხმართ ერთჯერად ჭურჭელს.  
 

სტატისტიკური მონაცემებით შოგრენის სინდრომის გავრცელება საქართველოში შეადგენს 
17,256 პაციენტს, ხოლო არადიაგნოზირებული შემთხვევები  მოსალოდნელია 34,513 
მოსახლეობის 4,693,892-ზე. 
 

გარკვეული გარემო მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისაგან თავის არიდება  და დაცვა 
შესაძლებელია, როგორებიცაა:   

1. ცხელი, მშრალი და ქარიანი ამინდი; 
2. მთაში მაღალ სიმაღლეზე მზის სხივების პირდაპირი დამაზიანებელი 

ზემოქმედება;  
3. კონდიცირებული ოთახში ხანგრძლივად ყოფნა, როგორც ცივი, ასევე ცხელი 

ჰაერის ქვეშ; 
4. სიგარეტის კვამლი და თამბაქოს მოწევა; 
5. კომპიუტერის ეკრანთან შეუსვენებლივ მუშაობა; 
6. კონტაქტური ლინზების ხანგრძლივად ხმარება; 
7. ვიტამინი A-ს დეფიციტი; 
8. ქრონიკული უმართავი სტრესი (დეპრესია). 

 
გთხოვთ პასუხი გასცეთ რამდენიმე კითხვას და საჭიროების შემთხვევაში მოგვმართოთ. 

დაგვიკავშირდით საქართველოს შოგრენის ასოციაციის ტელეფონებზე (იხ. კითხვარის 
ბოლოს) 



გთხოვთ მიუთითეთ თქვენი გვარი, სახელი, ასაკი და ტელეფონი 
 
 

 

 გაქვთ თუ არა ყოველდღიურად, მუდმივად შემაწუხებელი თვალის სიმშრალე 
ბოლო 3 თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში? 

 დიახ           არა  
 გაქვთ თუ არა პერიოდულად თვალში ‘ქვიშის’ უსიამოვნო შეგრძნება ? 

 დიახ           არა  
 გესაჭიროებათ თუ არა თვალის წვეთების ჩაწვეთება და რამდენჯერ დღეში? 

 დიახ           არა  
 ხშირად თუ იწვეთებთ თვალის წვეთებს, 3-ჯერ დღეში ან მეტჯერ? 

 დიახ           არა  
 თუ ყველა პასუხი დადებითი გაქვთ, მაშინ საჭიროა ვიცოდეთ სხვა წამლებსაც თუ 
ღებულობთ? რომლებს და რამდენი ხანია? 

 დიახ           არა        
__________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 
 გაქვთ თუ არა ყოველდღიურად პირის  სიმშრალეც ბოლო 3 თვის ან მეტი ხნის 
განმავლობაში? 

 დიახ           არა  
 ხომ არა გაქვთ  შესიებული სანერწყვე ჯირკვლები ისე, როგორც მოზარდებს 
’ყბაყურას’ დროს? 

 დიახ           არა  
 ჭამის დროს საჭმელს წყალს ხომ არ ატანთ, რომ გაგიადვილდეთ მშრალი ლუკმის 
ჩაყლაპვა? 

 დიახ           არა  
 
 
 
 

მადლობთ და ველით თქვენგან შეკითხვებს 
დაგვიკავშირდით 
საქართველოს შოგრენის ასოციაციის ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი 
თამარ ჩაჩიბაია 
ტელ:   322 290 552 
მაგთი: 599 290 552 
ფიქსი: 790 290 552 
e-mail: nanogeorgia@gmail.com 


