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Streszczenie  
        Zespół Sjögrena to przewlekła choroba zapalna tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, o nie do 
końca poznanej etiopatogenezie. Dotyczy głównie kobiet po 40 – 50 roku życia. Charakteryzuje się 
upośledzeniem czynności gruczołów ślinowych, łzowych i potowych, co powoduje tzw. zespół suchości. 
Najczęstszymi jej klinicznymi objawami są brak śliny i suchość jamy ustnej (xerostomia) oraz brak łez i suchość 
oczu (xeroftalmia), charakterystyczne dla zespołu pierwotnego. Zespół wtórny występuje wtedy, kiedy oprócz 
wyżej wymienionych dolegliwości, współistnieją zaburzenia autoimmunologiczne (układowy toczeń 
rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów lub twardzina układowa).  
        Jednym z pierwszych objawów choroby jest występowanie suchości w jamie ustnej, która przyczynia się do 
utraty zębów z powodu próchnicy. Kserostomia, jak i wczesna utrata zębów mogą znacznie wyprzedzać 
rozwinięcie się pełnoobjawowego zespołu. Zdarza się także, że objawy suchości jamy ustnej i oczu mogą 
występować jednocześnie albo w różnych odstępach czasowych z różnym nasileniem. Ze względu na nie do 
końca poznaną przyczynę zespołu Sjögrena, leczenie jest wyłącznie objawowe i długotrwałe. 
        Bardzo często przed ustaleniem właściwego rozpoznania chorzy z zespołem Sjögrena  leczeni są przez 
lekarzy różnych specjalności, co powoduje, iż do stomatologa trafiają z zaawansowanymi objawami 
chorobowymi jamy ustnej. Niestety, chorzy bardzo rzadko są kierowani na konsultacje do lekarzy dentystów, a 
to mogłoby się przyczynić do wcześniejszego zdiagnozowania ZS.  
         Celem pracy było porównanie grupy badanej i kontrolnej pod względem czasu pojawienia się 
odczuwalnych objawów suchości ze strony jamy ustnej w porównaniu do dolegliwości ocznych. Obie grupy 
porównywano także pod względem cech demograficznych, statusu społeczno – ekonomicznego, poziomu 
wykształcenia, nawyków żywieniowych i higienicznych, stanu uzębienia i przyzębia oraz periodontologicznych 
potrzeb leczniczych, szybkości wydzielania śliny spoczynkowej i stymulowanej, jej pH i zdolności buforowej oraz 
typu krystalizacji śliny i łez. Próbowano również wykazać, że przy pomocy prostego badania podmiotowego, 
przedmiotowego i nieskomplikowanych testów diagnostycznych (sialometria), lekarz dentysta jest w stanie 
wcześnie rozpoznać lub podejrzewać zespół Sjögrena. W przypadku podejrzeń, może on zasugerować  
pacjentowi  dalsze badania w kierunku rozpoznania tej choroby. W pracy zwrócono uwagę na polepszenie 
diagnostyki ZS poprzez nawiązanie współpracy lekarzy dentystów i lekarzy innych specjalności (zwłaszcza 
okulistów) oraz podjęto próbę określenia głównych założeń współpracy i programu profilaktyczno-leczniczego 
dla osób z ZS w celu zapobiegania przedwczesnej utracie zębów.  
        W związku z powyższym badaniem objęto 58 osób w wieku od 21 do 81 lat. Średni wiek pacjentów wyniósł 
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46,33 ± 15,71 lat, połowa badanych nie przekroczyła 50 roku życia (Mo=50). Kobiety stanowiły większość 
badanych (91,38%). Grupę badaną stanowiły 34 osoby (13 osób z pierwotnym ZS i 21 osób z wtórnym ZS) w  
wieku od 25 do 81 lat. Grupę kontrolną stanowiły 24 osoby zdrowe w wieku od 21 do 70 roku życia. 
        Przeprowadzone badania objęły badanie podmiotowe (ankieta) oraz badanie przedmiotowe – 
zewnątrzustne i wewnątrzustne. Szczegółowy wywiad miał na celu uzyskanie informacji dotyczących płci, wieku, 
wagi, wzrostu, koloru oczu, wykształcenia, miejsca zamieszkania, warunków bytowych pacjentów, 
występowania objawów suchości w jamie ustnej i oczach, nawyków higienicznych dotyczących jamy ustnej oraz 
żywieniowych. Dodatkowo w kwestionariuszu zawarto pytania dotyczące palenia tytoniu, współistnienie chorób 
ogólnoustrojowych, przyjmowania leków na stałe, występowanie parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych 
oraz wady wzroku. W kolejnym etapie przystąpiono do badania przedmiotowego. Zewnątrzustnie oceniano 
skórę twarzy, wygląd spojówek, twardówek, warg  i kącików ust, węzły chłonne podżuchwowe, podbródkowe, 
ślinianki przyuszne, podżuchwowe, a także staw skroniowo – żuchwowy. Następnie przystępowano do badania 
wewnątrzustnego. Badanie kliniczne przeprowadzono przy użyciu podstawowego zestawu narzędzi 
stomatologicznych (lusterko stomatologiczne, zgłębnik) oraz zgłębnika periodontologicznego. Wewnątrzustnie 
oceniano stan błony śluzowej policzków, język, ujścia ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych 
oraz rodzaj i ilość wydzieliny  ślinianek, a także występowanie przykrego zapachu z ust (fetor ex ore).  
Przeprowadzono również badanie stanu uzębienia pacjentów w oparciu o średnią liczbę PUW. Pacjentów 
oceniano pod względem liczby zachowanych zębów oraz posiadanych uzupełnień protetycznych. W badaniu 
wykorzystano także wskaźniki określające poziom higieny jamy ustnej (API), nasilenie stanu zapalnego dziąseł 
(mSBI), stan przyzębia i wynikające z niego periodontologiczne potrzeby lecznicze (CPITN) oraz zmierzono 
głębokość kieszonek przyzębnych (PD), a także ruchomość zębów według skali Halla. U wszystkich pacjentów 
przeprowadzano testy ślinowe w celu zbadania szybkości wydzielania śliny spoczynkowej jak i stymulowanej, pH 
śliny spoczynkowej oraz zdolności buforowej śliny stymulowanej. Pobierano również próbki śliny i łez do 
zbadania ich typu krystalizacji. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 
        W pierwszej kolejności przeprowadzano analizę cech demograficznych i statusu społeczno – 
ekonomicznego wszystkich biorących udział w badaniu. Średnia wieku nie przekroczyła 50 lat. Większość 
badanych stanowiły kobiety (91,38%). Analizując pochodzenie pacjentów, stwierdzono, że 34,48% (n=20) osób 
mieszkało w małych miastach, 32,76% (n=19) w dużych miastach i analogiczna grupa pacjentów zamieszkiwała 
na wsi. W grupie osób chorych na ZS przeważały osoby zamieszkujące małe miasta (41,18% ) lub wsie (35,29%), 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (18,97% ) lub podstawowym (6,70%), wykonujące pracę umysłową 
(41,18%) bądź przebywające na rencie lub emeryturze (23,53%). Natomiast w grupie kontrolnej więcej osób 
podało duże miasto jako miejsce zamieszkania (45,83%) oraz wyższe lub średnie wykształcenie (33,33%; 
62,50%). Znaczny odsetek badanych stanowili studenci (45,83%) oraz osoby wykonujące pracę umysłową 
(29,71%). Warunki bytowe w obu grupach określano jako dobre. Stwierdzono, że wiek osób stanowiących grupę 
badaną był istotnie statystycznie wyższy od wieku osób stanowiących grupę kontrolną (p=0,0002).  
        Stwierdzono, że większość osób uczestniczących w badaniu szczotkowało zęby 1 – 2 razy – 48,28% (n=28) i 
ponad 2 razy dziennie – 46,55% (n=27). Nieliczną grupę stanowili pacjenci deklarujący mycie zębów rzadziej niż 
1 raz dziennie – 5,17% (n=3). Większość osób w grupie badanej, zarówno z pierwotnym jak i wtórnym ZS, 
szczotkowało zęby częściej niż 2 razy dziennie (53,85% i 61,90%), ale krócej, 1 – 2 minuty –  64,71% niż osoby w 
grupie kontrolnej 1 – 2 razy dziennie –  62,50%, co najmniej 3 minuty – 50,00%. Chorzy najczęściej stosowali 
szczoteczki średnie (58,82%) lub miękkie (26,47%), najrzadziej elektryczne (5,88%). Można było zaobserwować, 
że częściej pacjenci z grupy kontrolnej używali szczoteczek elektrycznych (29,17% vs. 5,88%), jak również 
rzadziej używali szczoteczek twardych (4,17% vs. 8,82%). Większość osób zmieniała szczoteczkę co trzy miesiące 
–62,07% (n=36) oraz co pół roku – 31,03% (n=18), pozostali zmieniali ją raz w roku – 6,90% (n=4). Znamiennie 
statystycznie częściej pacjenci z grupy badanej wymieniali szczoteczki co trzy miesiące (83,33% vs. 47,06%), 
natomiast pacjenci z grupy kontrolnej istotnie częściej wymieniali szczoteczkę do zębów raz na pół roku (44,12% 
vs. 12,50%) (p=0,019). Większa część chorych deklarowała częstość zmiany szczoteczki co 3 miesiące (83,33% ).  
        Badania pokazały, że istotnie statystycznie częściej pacjenci z grupy kontrolnej wykorzystywali wszystkie 
metody do oczyszczania zębów (66,67% vs. 14,71%), podczas gdy osoby z grupy badanej częściej wykonywali 
ruchy okrężne – osoby z pierwotnym ZS (38,24% vs. 25,00%) i ruchy pionowe – osoby z wtórnym ZS (29,41% vs. 
4,17%). W obu badanych grupach, większy odsetek osób nie czyścił języka (76,47%).  
        We wszystkich analizowanych grupach u większości osób nie występowało krwawienie z dziąseł (65,52%). 
Jeżeli chodzi o dodatkowe przybory do utrzymywania higieny jamy ustnej, osoby z ZS podawały płukanki 
(35,29%) i wykałaczki (38,24%), podczas gdy osoby z grupy kontrolnej znamiennie statystycznie częściej 
wykorzystywały nici dentystyczne (p=0,004).  
        Na regularnie wizyty do lekarza dentysty zgłaszało się 62,07% osób (n=36) badanej populacji. Istotnie 
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statystycznie częściej regularne wizyty można było zaobserwować wśród pacjentów stanowiących grupę 
kontrolną (79,17% vs. 50,00%) (p=0,024). Przeważająca część pacjentów z wtórnym ZS (79,17%), deklarowała 
nieregularne wizyty w porównaniu do pacjentów z pierwotnym ZS (69,23%). Częstość wizyt pacjentów u lekarza 
stomatologa była bardzo zróżnicowana. Wprawdzie większość pacjentów odwiedzała lekarza dentystę raz na pół 
roku (36,21%) oraz raz na rok (34,48%), niepokoi jednak fakt, że znaczny odsetek (20,69%) zgłaszał się na wizytę 
jedynie w razie bólu. W grupie kontrolnej zaobserwowano najwyższe odsetki pacjentów odwiedzających lekarza 
stomatologa raz na pół roku (41,67%) i raz na rok (33,33%). W grupie badanej natomiast najwyższy odsetek 
stanowili pacjenci zgłaszający się raz do roku (35,29%), a w dalszej kolejności raz na pół roku (32,35%). Ponadto 
wśród osób z wtórnym ZS, odnotowano rzadsze wizyty u dentysty (raz na rok – 38,10% lub w razie bólu – 
33,33%) w porównaniu z osobami z pierwotnym ZS (raz na pół roku – 53,85%).  
        W analizie sposobu odżywiania, w obu  grupach badanej i kontrolnej, znaczny procent stanowiły osoby 
spożywające powyżej trzech posiłków dziennie (61,76% vs. 54,17%), ze średnim spożyciem słodyczy (50,00% vs. 
54,17%) i zróżnicowanym odżywianiem (88,24% vs. 87,50%). Najczęściej spożywanym napojem przez wszystkich 
badanych była woda (50,00%)  i herbata (55,17%), a najmniej – cola (8,62%).  
        Palenie tytoniu zadeklarowało 20,69% osób. Wśród osób z grupy kontrolnej odsetek pacjentów palących 
wyniósł 25,00%, natomiast w grupie badanej odsetek palących był na poziomie 17,65%. Zaobserwowane 
różnice nie były istotne statystycznie (p=0,50). 
        Analizując ogólny stan zdrowia badanej populacji, przyjmowanie leków na stałe zadeklarowało 53,44% 
(n=31) osób. Istotnie statystycznie częściej były to osoby z grupy badanej (85,29% vs. 8,33%), zwłaszcza osoby z 
wtórnym ZS (95,24%). Występowanie chorób ogólnoustrojowych odnotowano u 29,22% (n=17) osób. Chorzy z  
wtórnym ZS (95,24%) częściej deklarowali przyjmowanie leków na stałe, niż chorzy z pierwotnym ZS (69,23%). 
W grupie badanej najwięcej osób, jako chorobę współistniejącą, podawało nadciśnienie tętnicze (25,86%).  
        U osób chorych, w porównaniu do osób zdrowych, znacznie częściej stwierdzano występowanie parafunkcji 
zwarciowych (zgrzytanie zębami – 14,71% vs. 4,17%; zaciskanie zębów – 29,41% vs. 12,50%). Odwrotnie było w 
przypadku parafunkcji  niezwarciowych, częściej dotyczyły one osób zdrowych (ząb – ciało obce – 16,67% vs. 
2,94%).  
        W grupie osób zdrowych zaobserwowano wysoki odsetek osób, u których nie występowała wada wzroku 
(37,50%). Wśród pacjentów z grupy badanej dominującą wadą wzorku była dalekowzroczność (55,88%).  
Stwierdzono również dłuższy czas występowania wady wzroku – u osób z pierwotnym ZS, w stosunku do osób z 
wtórnym ZS. Chorzy zarówno z pierwotnym, jak i z wtórnym ZS, podobnie częściej korzystali z noszenia 
okularów lub okularów tylko do czytania w porównaniu z grupą kontrolną.  
        U pacjentów z ZS, znacznie częściej występowały objawy suchości jamy ustnej i oczu, jak uczucie suchości w 
ciągu dnia, w nocy lub po przebudzeniu, podczas jedzenia posiłku, koniczność popijania przy połykaniu suchego 
pożywienia, częsta potrzeba zwilżania jamy ustnej, zbyt mała ilość śliny w jamie ustnej, uczucie suchości oczu, 
ciała obcego, pieczenie, zaczerwienienie oczu, trudności w otwieraniu oczu, swędzenie oczu, pogorszenie 
ostrości widzenia czy ból i nadwrażliwość na światło. Zaobserwowano, że w grupie kontrolnej, średnia liczba 
dolegliwości dotycząca suchości jamy ustnej wyniosła 2,12 ± 1,26. Natomiast średnia liczba dolegliwości ze 
strony jamy ustnej była zbliżona zarówno u pacjentów z pierwotnym, jak i z wtórnym ZS (6,31 ± 2,78 vs. 6,67 ± 
2,03).  
        Jeżeli chodzi o czas występowania suchości w jamie ustnej, był on bardzo zróżnicowany od 0 do 30 lat, a 
średni czas wyniósł 4,66 ± 6,72 lat. W grupie kontrolnej przeciętny czas  dolegliwości wyniósł 0,71 ± 2,33 lat i był 
krótszy, niż przeciętny czas w grupie badanej (7,46 ± 7,41 lat).  Zaobserwowane różnice były istotne 
statystycznie (p=0,000001).  
        Analiza własna wykazała, że średni czas występowania suchości w jamie ustnej był dłuższy u chorych z 
wtórnym ZS (9,43 ± 7,88 lat), niż u chorych z pierwotnym ZS (4,27 ± 5,44 lat). 
W grupie kontrolnej średnia liczba dolegliwości dotycząca oczu, wyniosła 1,42 ± 1,40, a dla grupy badanej 5,74 ± 
2,21. Jednakże średnia liczba dolegliwości ocznych była wyższa u osób z wtórnym ZS (6,14 ± 2,37) niż w 
pierwotnym ZS (5,08 ± 1,80).  
        Przeanalizowany czas trwania dolegliwości ocznych w dwóch grupach – grupie kontrolnej i w grupie 
badanej, różnił się. W grupie osób zdrowych, średni czas trwania dolegliwości wyniósł 1,02 ± 4,08 lat, zaś w 
badanej – 7,01 ± 6,50 lat. Zauważono, że wśród pacjentów z pierwotnym ZS średni czas występowania 
problemów ocznych, wyniósł 4,69 ± 6,64 lat i był krótszy niż u pacjentów z wtórnym ZS (8,45 ± 6,14 lat).  
W związku z powyższym stwierdzono, że w obu grupach badanych, wraz ze wzrostem liczby dolegliwości w 
jamie ustnej, rosła liczba dolegliwości ocznych oraz że wystąpiła silna zależność pomiędzy czasem występowania 
dolegliwości w jamie ustnej a czasem występowania dolegliwości ocznych (p=0,00001). We wszystkich 
analizowanych grupach nie stwierdzono korelacji pomiędzy wiekiem a występowaniem dolegliwości w jamie 
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ustnej i w oczach. Nie zaobserwowano również zależności między długością trwania choroby a występowaniem 
dolegliwościami jamy ustnej i oczu. 
        W badaniu zewnątrzustnym w grupie badanej przeważały osoby z  suchymi (91,18%) i przekrwionymi 
(76,47%) spojówkami oraz białymi (73,53%) lub przekrwionymi (50,00%) twardówkami. Dominowała 
charakterystyczna dla chorych – sucha (82,35%) i blada (52,94%)  skóra twarzy. Odnotowano suche (85,29%), 
popękane (82,35%) i złuszczone (88,24%) wargi, oraz zanik czerwieni wargowej (73,53%), a także występujące 
zapalenie kątów ust (76,47%). Tylko u chorych na wtórny ZS odnotowano zaczerwienioną i napiętą skórę twarzy. 
W grupie kontrolnej u wszystkich osób zaobserwowano różowe spojówki, białe twardówki, prawidłową barwę i 
wilgotność skóry twarzy oraz prawidłową barwę i wilgotność warg i kącików ust.  U żadnego z uczestników 
badania nie stwierdzono powiększonych i bolesnych dotykowo węzłów chłonnych podżuchwowych i 
podbródkowych oraz ślinianek przyusznych i podżuchwowych, ani nieprawidłowej ruchomości w stawie 
skroniowo – żuchwowym. Tylko u jednej osoby z wtórnym ZS, zaobserwowano powiększenie ślinianek 
przyusznych. 
        W badaniu wewnątrzustnym, częściej u chorych stwierdzano nieprawidłowy IIº i IIIº nawilżenia błony 
śluzowej policzków (pozornie nawilżona, matowa – 47,06% lub sucha, pergaminowa, zaczerwieniona, ścieńczała 
– 47,06%). Ponadto w jamie ustnej chorych zauważono niewielkie ilości ciągnącej się śliny (94,12% i 67,65%) 
oraz obecność śluzowatych pasm na języku 35,29% (n=12). U większości badanych z ZS odnotowano 
zaczerwienione ujścia ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych. U znamiennie większego 
odsetka osób z ZS wystąpił patologiczny wygląd języka (żywo czerwony – 97,06%, suchy – 91,18%, pozbawiony 
brodawek nitkowatych – 64,71%, z białym nalotem – 47,06%). Wszyscy w grupie kontrolnej posiadali 
prawidłowo nawilżoną, gładką, lśniącą błonę śluzową policzków oraz prawidłowy wygląd języka i ujść ślinianek. 
Wydzielina ślinianek również wykazywała prawidłowy wygląd i ilość.  
        Przeprowadzone badania wykazały, że u wszystkich osób w grupie kontrolnej (100,00%) lusterko swobodnie 
poruszało się po błonie śluzowej jamy ustnej. W grupie osób chorych dominował II° (50,00%) i III° (47,06%) 
testu lusterkowego. Tylko u 20,59%  osób chorych odnotowano przykry zapach z ust (fetor ex ore). 
        Zaobserwowano, że średnie nasilenie próchnicy zębów u osób z ZS było istotnie statystycznie wyższe 
(22,44) w porównaniu do średniego nasilenia próchnicy u osób zdrowych (14,38) (p=0,0003). Średnia liczba 
PUW u pacjentów z wtórnym ZS była nieznacznie wyższa (23,19) w stosunku do pacjentów z pierwotnym ZS 
(21,23). Stwierdzono więcej zachowanych zębów wśród grupy kontrolnej (9,54) niż badanej (2,41). W obu 
grupach badanych liczba ta była porównywalna. Ponadto wykazano większy odsetek osób w grupie badanej 
użytkujący uzupełnienia protetyczne niż w grupie kontrolnej (1,85 vs. 0,38). Porównując obie grupy badane, 
większy odsetek osób z uzupełnieniami protetycznymi stwierdzono u pacjentów z wtórnym ZS (2,33 vs. 1,08). 
Większą średnią liczbę zębów z kamieniem nazębnym (3,32) oraz z osadem nazębnym (3,92) odnotowano w 
grupie badanej. Zdecydowanie częściej recesje dziąseł można było zaobserwować u chorych na ZS.  
W badaniu wykazano zależność pomiędzy wiekiem a nasileniem próchnicy w analizowanych grupach. Nie 
odnotowano obecności aparatów ortodontycznych ani starć patologicznych zębów w badanej populacji osób. 
        Stwierdzono istotne statystycznie różnice w periodontologicznych potrzebach leczniczych pacjentów 
chorych i osób stanowiących grupę kontrolną (p=0,009). Większy odsetek osób zdrowych wykazywał wartość 
wskaźnika CPITN 00 (54,17%). Natomiast w grupie chorych wskaźnik ten wyniósł 2II (70,59%). Tylko 5,00% osób 
z wtórnym ZS, wymagało kompleksowego leczenia periodontologicznego. 
        Wartość wskaźnika API w obu analizowanych grupach różniła się istotnie statystycznie (p=0,013). W grupie 
kontrolnej występowała dobra (58,33%) lub optymalna (33,33%) higiena jamy ustnej. W grupie osób chorych 
dominowały – przeciętna (chorzy z pierwotnym ZS – 50,00%) i dobra (chorzy z wtórnym ZS – 35,29%) higiena 
jamy ustnej. Stwierdzono również, że istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy wartościami wskaźnika 
mSBI w grupie badanej i grupie kontrolnej (p=0,005). U osób chorych zaobserwowano częstsze występowanie 
łagodnego lub umiarkowanego (24,14% i 34,48%) zapalenia dziąseł w porównaniu do osób zdrowych.  
        U wszystkich osób z grupy kontrolnej oraz u 89,66% osób z grupy pacjentów z ZS, stwierdzono fizjologiczną 
głębokość kieszonek dziąsłowych. Natomiast u 10,34% osób z wtórnym ZS, wystąpiła patologiczna głębokość 
kieszonek dziąsłowych. U 100,00% pacjentów stanowiących grupę kontrolną odnotowano 0° rozchwiania zębów 
według skali Halla, natomiast u większości osób chorych –  00 u 75,86% osób; 10 u 10,34% osób; 20 i 30 u 6,90% 
osób. 
        W obu grupach chorych, pierwotnej i wtórnej, wzrokowy poziom nawilżenia wargi dolnej był niski 
(100,00%), zaś w grupie kontrolnej przeważał jego prawidłowy – wysoki poziom (91,67%). Wzrokowa ocena 
konsystencji śliny spoczynkowej w jamie ustnej wykazała, że w grupie kontrolnej u większości badanych 
(91,67%) można było zaobserwować lepkość w normie, podczas gdy wśród pacjentów chorych, istotnie 
statystycznie częściej występowała lepkość wysoka (79,41%). Znacznie częściej u osób chorych występowało pH 
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śliny spoczynkowej niskie (61,76%) lub średnie (26,47%), natomiast u osób zdrowych prawidłowe (70,83%).  
        Badania własne wykazały, że istotnie statystycznie częściej pacjenci z ZS mieli bardzo niską (58,82%) i niską 
(29,41%) ilość wydzielanej śliny spoczynkowej, podczas gdy u większości pacjentów z grupy kontrolnej – ilość 
wydzielanej śliny spoczynkowej było w normie (79,17%). U większości osób zdrowych (91,67%) zaobserwowano 
prawidłową ilość wydzielanej śliny stymulowanej. W grupie badanej stwierdzono liczny odsetek osób z bardzo 
niską (58,82%) i niską (29,41%) ilością wydzielanej śliny stymulowanej. Zdolność buforowa śliny u większości 
osób zdrowych była prawidłowa (87,50%). W grupie chorych dominowała zaś zdolność buforowa bardzo niska 
(50,00%) lub niska (44,12%).  
        Analiza własna nie wykazała zależności pomiędzy wiekiem a wydzielaniem śliny spoczynkowej i 
stymulowanej oraz pomiędzy wiekiem a zdolnościami buforującymi śliny stymulowanej. Nie stwierdzono 
również związku pomiędzy czasem trwania dolegliwości w jamie ustnej i w oczach a wydzielaniem śliny 
stymulowanej.  
        Na koniec od wszystkich osób biorących udział w badaniu pobrano próbki śliny i łez w celu zbadania ich 
typu krystalizacji. Wśród osób chorych najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z IV typem krystalizacji śliny 
(61,76%). III typ krystalizacji śliny wystąpił u 23,53 % osób, II typ u 14,71% osób , zaś typ I nie wystąpił wcale. 
Najliczniejszą grupę osób zdrowych stanowili pacjenci z I typem krystalizacji śliny – 79,17% osób, następnie z IV 
typem – 16,67% osób oraz z krystalizacją III typu – 4,17% osób. 
        Wśród osób zdrowych istotnie statystycznie częściej zaobserwowano I typ krystalizacji łez (87,50%), typ II 
zaś u 8,33% osób, III typ – u 4,17% osób. U pacjentów chorych  najczęstszym  był typ IV (61,76%), następnie typ 
III (23,53%) i typ II (14,71%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy typem krystalizacji 
śliny a występującymi objawami suchości w jamie ustnej oraz pomiędzy typem krystalizacji łez a występującymi 
dolegliwościami ocznymi. Nie stwierdzono także wpływu wieku na typ krystalizacji śliny i łez. 
        Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają słuszność, że lekarz dentysta jest w stanie podejrzewać lub 
wcześnie rozpoznawać zespół Sjögrena przy użyciu prostych badań i testów diagnostycznych. Potwierdzają 
również wielką potrzebę nawiązywania współpracy lekarzy wszystkich specjalności.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.    Summary  
 
Sjörgen’s syndrome is a chronic autoimmune inflammatory disease of connective tissue whose 
etiopathogenesis has not been sufficiently recognised. It substantially affects women who are over 40 - 50 years 
old and manifests itself in the impairment of salivary, lacrimal and perspiratory glands which leads to the so 
called dryness syndrome. The most common clinical symptoms are lack of saliva and dry mouth (xerostomia) as 
well as lack of tears and dry eye (xeroftalmia), typical for the primary syndrome. The secondary syndrome 
occurs while autoimmune dysfunctions such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis or systemic 
sclerosis, coexist alongside the above mentioned symptoms. 
One of the most common symptoms of the disease is the presence of dryness within the oral cavity that leads 
to the loss of teeth caused by dental caries.  Both xerostomia and early loss of teeth may significantly precede 
the development of the fully-symptomatic syndrome. It also happens that the dry mouth and eye symptoms 
may occur simultaneously or at different intervals and intensification. Due to the fact that the exact cause of 
Sjörgen’s syndrome has not been sufficiently recognised, its treatment is solely palliative and long-lasting. 
Patients suffering from Sjörgen’s syndrome are very frequently treated by doctors of various specialities before 
the exact diagnosis is made, thus when they finally get to the dental surgeon, they have already developed 
serious disease symptoms of oral cavity. Unfortunately, the patients are very rarely sent to dental surgeons for 
consultation, which could result in its early diagnosis. 
The purpose of the dissertation was the comparison of the investigated  and control groups in respect of the 
time the perceptible symptoms of dry mouth appear in relation to the eye disorders. Both groups were 
compared considering their demographic features, socio-economic status, level of education, dietary and 
hygienic habits, the state of dentition and periodontium as well as periodontologic therapeutic needs, the rate 
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of resting and stimulated saliva secretion, its pH and buffer ability along with the type of saliva and tears 
crystallisation. It was also intended to make an attempt to prove that, using simple subjective and objective 
examination in addition to uncomplicated diagnostic tests (sialometry), a dental surgeon is able to suspect or 
diagnose Sjörgen’s syndrome early at their office. Having suspicions, they may suggest the patient further tests, 
aiming at diagnosing the disease. Furthermore,  it was recognised that the improvement of SjS diagnostics is 
possible due to the cooperation of dental surgeons with representatives of other specialities, in particular eye 
specialists along with an attempt to determine main criteria for the cooperation and the programme that would 
be both preventive and therapeutic for patients suffering from SjS in order to prevent their premature loss of 
teeth. 
In connection with the above, 58 people aged 21 – 81 were the subject of the inquiry. The average age of the 
patients was 46,33 ± 15,71, while half of the tested individuals did not exceed the age of 50 (Mo=50). Women 
constituted the majority of those under investigation (91,38%). The investigated group consisted of 34 patients 
(13 of whom suffering from the primary SjS and 21 suffering from the secondary SjS) aged 25 – 81. The control 
group consisted of 24 healthy people aged 21 – 70. 
The conducted investigation included both subjective examination (questionnaire) and objective intraoral and 
extraoral examination. The aim of the detailed interview was to obtain information concerning sex, age, weight, 
height, eyes colour, education, place of residence, living conditions of the patients, occurrence of mouth and 
eye dryness, hygienic habits concerning care of oral cavity as well as dietary habits. Additionally, the 
questionnaire included questions concerning smoking, coexistence of systemic diseases, medications taken 
permanently, occurrence of parafunctions both occlusive and non-occlusive as well as visual impairment. The 
subsequent stage was the objective examination. The aspects that were assessed extraorally included the 
appearance of complexion, conjunctiva, sclera, lips and lip corners, submandibular and submental lymph nodes, 
parotid and submandibular glands along with temporomandibular joint. Afterwards, the intraoral examination 
took place. The clinical examination was performed with the use of basic set of dental instruments (dental 
mirror, dental explorer) and periodontal probe. The aspects that were assessed intraorally included the 
condition of oral mucosa, tongue, the orifice of  parotid, sublingual and submandibular glands, the kind and 
amount of salivary gland secretion together with the occurrence of bad breath (fetor ex ore). The state of 
dentition examination was also performed, based on the DMFT index. The patients were assessed in respect of 
the number of retained teeth and prosthetic appliances. Several indices were applied including those assessing 
the level of oral cavity hygiene (API), the intensification of gingivitis (mSBI), the condition of periodontium and 
consequent periodontologic  therapeutic needs (CPITN) along with probing periodontal pocket depth (PPD) and 
dental mobility according to Hall’s scale. All patients had salivary tests conducted in order to assess the rate of  
resting and stimulated saliva secretion, resting saliva pH and stimulated saliva buffer ability. Samples of saliva 
and tears were collected to determine their crystallisation type. The obtained results were the subject of static 
analysis.   
In the first place, the demographic features and socio – economic status of all participants of the inquiry were 
analysed. The average age did not exceed the age of 50. Women constituted the majority of those under 
investigation (91,38%). Analysing the patients’ background, it was concluded that 34,48% (n=20) of them lived 
in small towns, 32,76% (n=19) in big towns and similar group lived in the country. Among those suffering from 
SjS, it was the inhabitants of small towns (41,18%) or villages (35,29%) who predominated. They also declared 
vocational training (18,97%) or primary education  (6,70%), being intellectual workers (41,18%) and pensioners 
or retired persons (23,53%). On the other hand, the majority of the control group stated to live in big towns 
(45,83%) and to be the graduates of university or high school ( 33,33%; 62,50%). High percentage of them were 
university students (45,83%) or intellectual workers (29,71%). Both groups described their  living conditions as 
good. It was also observed that the age of those constituting the investigated group was significantly 
statistically higher than the age of those from the control group (p=0,0002).  
It was concluded that the majority of people participating in the study brushed their teeth 1 – 2 times a day – 
48,28% (n=28) or more than 2 times a day – 46,55% (n=27). Patients claiming to brush their teeth less 
frequently than once a day were in the minority – 5,17% (n=3). The majority of the investigated group 
members, both with primary and secondary SjS, brushed their teeth more often than twice a day (53,85% and 
61,90%) but for shorter time (1 – 2 minutes) – 64,71% than the control group  - they brushed their teeth 1 – 2 
times a day (62,50%) for at least 3 minutes (50,00%). The sufferers most often used medium (58,82%) or soft 
toothbrushes (26,47%) and the least frequently  electric toothbrushes (5,88%).  It could be noticed that the 
patients from the control group used electric toothbrushes more often (29,17% vs. 5,88%) and also rarely used 
hard toothbrushes (4,17% vs. 8,82%). Most patients changed their toothbrushes every three months – 62,07% 
(n=36) or every six months – 31,03% (n=18) while the others changed it once a year –  6,90% (n=4). 
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Symptomatically, the patients from the investigated group statistically more often changed the toothbrushes 
every three months (83,33% vs. 47,06%), whereas the patients from the control group significantly more often 
changed toothbrushes once in six months (44,12% vs. 12,50%) (p=0,019). The bigger part of the sufferers 
declared changing them every three months (83,33%). 
The study showed that significantly statistically more frequently the patients from the control group used all 
methods of cleaning teeth (66,67% vs. 14,71%) while those from the investigated group used circular motions 
more often – patients with primary SjS (38,24% vs. 25,00%) and vertical motions – patients with secondary SjS 
(29,41% vs. 4,17%). In both studied groups larger part did not clean the tongue (76,47%). 
In all studied groups, the majority did not experience bleeding from gums (65,52%). If it comes to additional 
accessories for oral cavities hygiene, people suffering from SjS mentioned mouthwash (35,29%) and toothpicks 
(38,24%) while representatives of the control group significantly statistically more frequently used dental floss 
(p-0,004). 
Regular dental check-ups were declared by 62,07% (n=36) of the studied population. Significantly statistically 
more frequently regular dental check-ups could be observed among the patients belonging to the control group 
(79,17% vs. 50,00%) (p=0,024). Predominant part of secondary SjS patients (79,17%) admitted to irregular visits 
at the dentists’ in comparison to primary SjS patients (69,23%). The frequency of dental check-ups varied 
significantly. Although the majority of patients visited their dentist every six months (36,21%) or once a year 
(34,48%), the fact that considerable percentage of patients turned up for appointments only in case of pain 
(20,69%) is rather disturbing. The highest percentages in the control group were noticed among those visiting 
their dentist every six months (41,67%) and once a year (33,33%), whereas in the investigated group it was the 
patients visiting surgeries once a year (35,29%) and subsequently, every six months (32,35%). What is more, it 
was noted that patients with secondary SjS attended dentists’ office less frequently (once a year – 38,10% or in 
case of pain – 33,33%) than those with primary SjS (every six months – 53,85%). 
Considering dietary habits, a significant percentage in both investigated and control groups were those who 
admitted to eating over three meals a day (61,76% vs. 54,17%) with average consumption of sweets (50,00% vs. 
54,17%) and diversified diet (88,24% vs. 87,50%). The most common beverage among all studied patients was 
water (50,00%) followed by tea (55,17%) while the least popular was cola (8,62%). 
Smoking was declared by 20,69% of the participants of the study. The percentage of smokers among the control 
group was 25,00%, while among the investigated group – 17,65%. The noted differences were not statistically 
significant (p=0,50). 
Analysing the general state of health of the studied population it was discovered that 53,44% (n=31) people 
admitted to taking medications permanently. Significantly statistically more frequently they were the patients 
from the investigated group (85,29% vs. 8,33%) especially suffering from secondary SjS (95,24%). The 
occurrence of systemic diseases were observed in 29,22% of all cases (n=17). The patients with secondary SjS 
(95,24%) declared taking medication permanently more often than those with primary SJS (69,23%). The most 
common coexisting disease among the studied group was arterial hypertension (25,86%).   
In case of sick persons, in comparison to the healthy ones, the occurrence of occlusal parafunctions was 
detected far more often (teeth grinding – 14,71% vs. 4,17%; teeth clenching – 29,41% vs. 12,50%). Opposite 
situation happened in case of no occlusal parafunctions, they more often applied to the healthy persons (tooth 
– a foreign body – 16,67% vs. 2,94%). 
High percentage of people not affected by a vision defect was noted among the healthy people (37,50%). The 
dominating defect among the patients of the studied group was farsightedness (55,88%). It was also discovered 
that the time of the occurrence of vision defects was longer in case of patients with primary SjS than those with 
secondary SjS. The sufferers with both primary and secondary SjS similarly more frequently wore glasses or 
used them just for reading than the control group. 
Far more often, the patients with SjS showed symptoms of mouth and eye dryness such as the feeling of 
dryness during the day, at night or right after waking up, while eating a meal, the necessity to wash down dry 
food, frequent need to moisture the oral cavity, too small amount of saliva in the oral cavity, the feeling of eye 
dryness or a foreign body, burning sensation, redness, difficulties with opening eyes, itching, deterioration of 
visual acuity, or pain and photophobia. It was noticed that the average number of disorders concerning mouth 
dryness in the control group was 2,12 ± 1,26. At the same time, the average number of disorders relating to oral 
cavity was approximate in case of patients with both primary and secondary SjS (6,31 ± 2,78 vs. 6,67 ± 2,03). 
If it comes to the time mouth dryness occurred , it was very diverse, varying from 0 to 30 years, while the 
average time being 4,66 ± 6,72 years. In the control group, the average time the disorders occurred was 0,71 ± 
2,33 years and was shorter than the average time in the investigated group (7,46 ± 7,41 years). The observed 
differences were statistically significant (p=0,000001). 
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Personal analysis showed that the average time mouth dryness occurred was longer in case of sufferers with 
secondary SjS (9,43 ± 7,88 years) than those with primary SjS (4,27 ± 5,44 years).  
The average number of disorders concerning eyes in the control group was 1,42 ± 1,40 whereas in the 
investigated group it was 5,74 ± 2,21. However, the average number of eye disorders was higher among people 
with secondary SjS (6,14 ± 2,37) than with primary SjS (5,08 ± 1,80).   
The analysed time eye disorders occurred in both control and investigated groups differed. In the group of 
healthy people the average time the disorders occurred was 1,02 ± 4,08 while in the investigated one it was 
7,01 ± 6,50. It was noted that the average time eye problems appeared among patients with primary SjS was 
4,69 ± 6,64 years and was shorter than the one among patients with secondary SjS (8,45 ± 6,14 years). 
In connection with the above, it was stated that in both studied groups the number of eye disorders increased 
along with the growing number of oral cavity disorders, as well as the fact there was a strong relation between 
the time oral cavity disorders and eye disorders occur (p=0,00001). In all studied groups, no correlation 
between age and occurrence of oral cavity and eye disorders was noticed. No bond between the time the 
disease lasted and occurrence of oral cavity and eye disorders was discovered, either. 
Considering extraoral tests conducted in the investigated group, it was the people with dry (91,18%) and blood-
shot (76,47%) conjunctivae as well as white (73,53%) or blood-shot (50,00%) sclerae, who predominated. 
Typical for sick people, dry (82,35%) and pale (52,94%) complexion was dominant. What is more, dry (85,29%), 
cracked (82,35%) and exfoliated (88,24%) lips along with of loss of labial redness (73,53%) and inflammations 
within lip corners (76,47%) were noted. Reddened and tense complexion was noticed only in case of secondary 
SjS sufferers. All members of the control group were observed to exhibit pink conjunctivae, white sclerae, 
appropriate colouring and moisture of complexion as well as appropriate colouring and moisture of lip corners. 
None of the participants of the study was observed to show submandibular and submental lymph nodes, 
parotid and submandibular glands that would be enlarged or painful on palpation, or any improper mobility of 
temporomandibular joint. Only in one case of secondary SjS was the parotid gland noted to be enlarged. 
Having performed the intraoral examinations, abnormal IIº and IIIº of buccal membrane moisture was noticed 
(seemingly moist, matt – 47,06% or dry, parched, reddened and thinned – 47,06%). Moreover, small amounts of 
gluey saliva (94,12% and 67,65%) and mucoid bands on the tongue (35,29%) (n=12) were observed within 
patients’ oral cavities. In most cases of SjS patients, reddened orifice of  parotid, sublingual and submandibular 
glands appeared. Pathologic appearance of tongue (intensely red – 97,06%, dry – 91,18%, deprived of filiform 
papillae – 64,71%, with white fur – 47,06%)  was developed in significantly higher percentage of SjS patients. 
Everyone in the control group had properly moist, smooth and shiny buccal membrane as well as proper 
appearance of the tongue and the orifice of  glands. Gland secretion showed the right appearance  and amount. 
The conducted study proved that dental mirror moved smoothly over oral mucosa in the whole control group 
(100,00%). Among the sufferers, IIº (50,00%) and IIIº (47,06%) of mirror test were dominant. Only in 20,59% of 
cases bad breath (fetor ex ore) was noticed. 
It was observed that the average intensification of dental caries among those with SjS was significantly 
statistically higher (22,44) in comparison to the average intensification of dental caries among healthy persons 
(14,38) (p=0,0003). The average DMFT index of the patients with secondary SjS was slightly higher (23,19) 
comparing to the patients with primary SjS (21,23). More preserved teeth were found among the control group 
(9,54) than the investigated group (2,41). In both investigated groups the number was proportionate. What is 
more, higher percentage of persons using prosthetic appliances was noted in the investigated group than in the 
control group (1,85 vs. 0,38). Comparing both examined groups, higher percentage of patients with prosthetic 
appliances was registered among patients with secondary SjS (2,33 vs. 1,08). Higher average number of teeth 
with dental calculus (3,32) and dental deposit (3,92) was noted in the investigated group. Far more frequently, 
gum recession could be observed in case of SjS sufferers. 
The correlation between age and intensification of dental caries in the examined groups was reviewed in the 
study. Presence of orthodontic devices or pathological attrition of teeth was not noted in the studied 
population.  
Statistically significant differences were found in periodontologic therapeutic needs between sick patients and 
the control group (p=0,009). Higher percentage of healthy persons had CPITN index 00 (54,17%) while among  
the sufferers the index was 2II (70,59%). Only 5 % of patients with secondary SjS demanded complex 
periodontologic treatment. 
The rate of API index in both studied groups significantly differed statistically (0,013). In the control group good 
(58,33%) or optimal (33,33%) oral cavity hygiene occurred, while common (sufferers with primary SjS – 50,00%) 
or good (sufferers with secondary SjS - 35,29%) oral cavities hygiene dominated among sick people. Statistically 
significant difference was also noted between the values of mSBI index in the investigated and control groups 
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(p=0,005). More frequent occurrence of mild or moderate gingivitis (24,14% and 34,48%) was observed among 
the sufferers in comparison with the healthy patients. 
Physiologic periodontal pocket depth was noted among all participants from the control group and 89,66% of 
SjS patients, whereas pathological periodontal pocket depth appeared in 10,34% cases of patients with 
secondary SjS. In case of 100,00% of patients representing the control group 0º dental mobility according to 
Hall’s scale was observed while in case of majority of sufferers it was respectively 0º – 75,86%;  1º – 10,34%; 2º 
and 3º – 6,90%. 
Visual level of lower lip moisture was low in both groups of sufferers with primary and secondary SjS (100,00%), 
while its appropriate – high level predominated in the control group (91,67%). Visual evaluation of resting saliva 
texture in oral cavity showed that in most cases of examined patients from the control group (91,67%) viscosity 
was normal while among the sufferers, significantly statistically more often high viscosity appeared (79,41%). 
Far more frequently, pH of resting saliva was low (61,76%) or average (26,47%) among the sick patients, 
whereas it was appropriate among the healthy patients (70,83%). 
Personal study proved that patients with SjS had very small (58,82%) or small (29,41%) amount of discharged 
resting saliva significantly statistically more often, while the amount of  discharged resting saliva was normal 
(79,17%) among majority of patients from the control group. In most cases of healthy people (91,67%) 
appropriate amount of discharged stimulated saliva was noticed. High percentage of the investigated group was 
observed to have very small (58,82%) or small (29,41%) amount of discharged stimulated saliva.  Saliva buffer 
ability was correct for the majority of healthy persons (87,50%). Very low (50,00%) or low (44,12%) buffer 
ability dominated among the sufferers. 
Personal analysis did not reveal correlation between age and secretion of resting or stimulated saliva as well as 
between age and buffering abilities of stimulated saliva. No relation between the time the disorders occurred in 
oral cavity or eyes and secretion of stimulated saliva was found, either. 
Finally, samples of saliva and tears were taken from all participants of the study, in order to determine their 
crystallisation type. Patients with saliva crystallisation type IV were the majority among sufferers (61,76%). 
Saliva crystallisation type III occurred in 23,53% of cases, type II in 14,71% while type I was not noted. Among 
healthy people, those with saliva crystallisation type I were the majority – 79,17%, then with type IV – 16,67% 
and type III – 4,17%. 
Considering tears crystallisation types among healthy people, significantly statistically more frequently type I 
was observed (87,50%), then  type II – 8,33% and type III – 4,17%. Among sufferers type IV was the most 
common – 61,76%, then type III – 23,53% and finally type II -14,71%. No statistically significant correlations 
between saliva crystallisation type and symptoms of mouth dryness, or between tears crystallisation type and 
occurring eye disorders were found. No influence of age on saliva and tears crystallisation type was noted, 
either. 
The results of the conducted study confirm the assumption that a dental surgeon is able to suspect or diagnose 
Sjörgen’s syndrome employing simple examination and uncomplicated diagnostic tests. They also confirm the 
urgent demand for cooperation of representatives of all specialities.  
 


