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8.  Streszczenie 

 
Zespół Sjögrena (ZS) jest jedną z najczęstszych układowych chorób tkanki łącznej. 

Przewlekły proces zapalny prowadzi do uszkodzenia wielu kanek i narządów, szczególnie 

gruczołów wydzielania zewnętrznego  i  istotnie pogarsza jakość życia pacjentów.   

Dotychczas brak  jest  dobrego, uniwersalnego  wskaźnika aktywności choroby, który 

miałby zastosowanie  w ocenie chorych z ZS w  codziennej praktyce klinicznej. Aktualnie 

stosowane skale: EULAR Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index [ESSDAI] i EULAR 

Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index [ESSPRI] są obszerne, pracochłonne i  rzadko 

wykorzystywane przez reumatologów.  

Trwają poszukiwania łatwego i skutecznego markera do oceny aktywności ZS. W dostępnej 

literaturze są pojedyncze doniesienia na temat zastosowania wskaźnika  neutrofilowo-

limfocytowego (NLR)  w ocenie aktywności  pierwotnego ZS. 

 

Grupę 102 badanych pacjentów z pZS podzielono na trzy grupy:  

Ø Grupa I – 80 chorych analizowanych na podstawie danych retrospektywnych 

Ø Grupa II - 22 chorych poddanych obserwacji prospektywnej  

Ø Grupa III – wszyscy chorzy na ZS (grupa I+II) – 102 osoby. 

Wszyscy chorzy byli w przewlekłej obserwacji w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób 

Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2014-2020.  

Celem pracy była ocena przydatności wskaźników hematologicznych do pomiaru aktywności 

pierwotnego zespołu Sjögrena. Podjęto próbę wykazania zależności pomiędzy wskaźnikami 

morfologii krwi, a wybranymi parametrami biochemicznymi związanymi z aktywnością 

choroby (CRP, OB., stężenie immunoglobulin IgA, IgG, IgM, składowych dopełniacza C3 i C4 

oraz czynnika reumatoidalnego w klasie RF IgM). Analizowano również zależności między 

badanymi wskaźnikami a wartością poszczególnych domen skali ESSDAI. 

W analizowanej grupie chorych zarówno w grupie retrospektywnej (n=80) jak i 

prospektywnej (n=22) wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy PLR a skalą 

ESSDAI, dodatkowo w grupie I (retrospektywnej) NLR i MLR korelowały ze skalą ESSDAI.  

Wśród wielu analizowanych obiektywnych parametrów krwi istotne zależności 

zaobserwowano w odniesieniu do składowych C3 i C4 dopełniacza oraz OB. W grupie 

pacjentów ocenianych retrospektywnie C3 korelowało ujemnie z BLR, MLR i PLR, w grupie 
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prospektywnej – z PLR. Składowa C4 dopełniacza korelowała ujemnie z PLR w obu grupach 

(I i II). 

Korelacja między OB a wskaźnikami hematologicznymi była różna, w ocenie 

retrospektywnej nie wykazano jej, natomiast w grupie prospektywnej w czasie I pomiaru 

zauważono istotną zależność OB z NLR i PLR, w czasie II pomiaru tylko z NLR, a po 

uwzględnieniu wszystkich pacjentów (n=102) z NLR i MLR.  

Wskaźnik MLR korelował z zajęciem układu mięśniowego w przebiegu pZS. Na 

podstawie przeprowadzonego badania wydaje się, że NLR, PLR i MLR mogą posłużyć jako 

marker aktywności ZS, zaś MLR może być również przydatny w prognozowaniu zmian 

narządowych w układzie mięśniowym. 

W badaniach własnych wykazano wyższe wartości MLR i PLR u pacjentów z obecnymi 

markerowymi przeciwciałami SSA-Ro52 i SSA-Ro60. To może sugerować, że potwierdzenie 

obecności markerowych autoprzeciwciał u chorych na ZS stanowi czynnik ryzyka choroby o 

większej aktywności. 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:  

1. W praktyce klinicznej do oceny aktywności pierwotnego zespołu Sjögrena są istotnie 

przydatne wskaźniki hematologiczne neutrofilowo-limfocytowy (NLR) i płytkowo-

limfocytowy (PLR), przydatne są również wskaźniki hematologiczne: bazofilowo-

limfocytowy (BLR), eozynofilowo-limfocytowy (ELR), monocytowo-limfocytowy 

(MLR) 

2. Istnieją istotnie zależności pomiędzy powszechnie używaną skalą aktywności ESSDAI 

a wskaźnikami hematologicznymi takimi jak NLR, PLR, MLR 

3. Obserwuje się istotne zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami 

hematologicznymi a poszczególnymi domenami skali ESSDAI 

4. Wybrane markery biochemiczne i serologiczne są przydatne w ocenie aktywności 

zespołu Sjögrena (C3, C4, OB.) 

5. Istnieją istotne zależności pomiędzy obecnością markerowych dla zespołu Sjögrena 

autoprzeciwciał SSA-Ro60 oraz SSA-Ro52 a wskaźnikami hematologicznymi MLR i 

PLR 

6. W pierwotnym zespole Sjögrena istnieją istotne zależności pomiędzy obecnością 

autoprzeciwciał SSB-La a wskaźnikami NLR, BLR, MLR i PLR. 
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Summary 

 
Sjögren's Syndrome (SS) is among the most widely prevalent systemic connective tissue 

diseases. Chronic inflammation has a detrimental effect on multiple tissues and organs, 

including, in particular, exocrine glands, and is known to markedly worsen patients’ quality of 

life.   

There is a distinct lack of an adept universal index of the disease activity that could be 

applicable in the course of evaluation of SS patients in daily clinical practice. The current 

situation could be attributed to the immense complexity and effort required of the clinicians 

using the present-day scales: EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index [ESSDAI] 

and EULAR Sjögren's Syndrome Patient Reported Index [ESSPRI]. Consequently, they are 

seldom utilized by rheumatologists.  

Effective and reliable markers of SS activity are to date non-existent and, thus, in high 

demand. The ongoing search has led to certain initial attention having been given to the role of 

the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in the context of primary SS activity assessment. 

The cohort of 102 primary SS study patients was subject to analysis in three groups:  

Ø Group I – retrospective data from 80 patients  

Ø Group II – 22 patients from prospective observation  

Ø Group III – all patients with SS (group I+II) – 102 patients. 

The subjects were under ongoing observation at the Department of Rheumatology and Systemic 

Connective Tissue Diseases of the Medical University of Lublin, between 2014 and 2020.  

The purpose of the research was to investigate the applicability of haematological indices for 

the assessment of primary Sjögren's Syndrome activity. The study also set out to try and 

establish the relationship between blood morphology indices and specific biochemical 

parameters associated with disease activity (CRP, ESR, levels of IgA, IgG, and IgM 

immunoglobulins, the C3 and C4 complement components, and the IgM-class rheumatoid 

factor RF IgM). Furthermore, the correlation between the indices in question and particular 

ESSDAI scale domains was tested. 

The analysis of patient data from both groups (retrospective n=80 and prospective n=22) 

revealed a statistically significant correlation between PLR and ESSDAI scale. In addition, 

NLR and MLR were demonstrated to correlate with the ESSDAI index in group I (retrospective 

data).  
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Regarding objective blood parameters, they were found to be strongly associated with 

the C3 and C4 complement components and ESR. In the retrospective group of patients (I), a 

negative correlation was established between C3 and BLR, MLR and PLR, whereas in the 

prospective group – with PLR. The data on the C4 complement component indicated a clear 

negative relationship with PLR in both groups (I and II). 

The correlation between ESR and haematological indices was characterised by some 

variation: while it was not established in the retrospective evaluation, a close correlation in the 

prospective group was observed between ESR and NLR and PLR in the first measurement. 

During the second measurement, it was further confirmed only with NLR, and having 

accounted for all patients (n=102) – with NLR and MLR.  

A clear link between MLR and muscular involvement in the course of SS was identified. 

The primary findings from our study indicate that NLR, PLR, and MLR may serve as markers 

of SS activity. What is more, MLR was shown to provide firm promise in predicting organ 

changes in the muscular system. 

Elevated rates of MLR and PLR were also recorded in patients with prevalence of SSA-

Ro52 and SSA-Ro60 marker antibodies. Therefore, this finding is a message that the 

confirmation of marker autoantibodies in patients with SS could be regarded as a risk factor for 

a more active instance of the disease. 

 

It is possible to derive the following conclusions from our study:  

1. In clinical practice, neutrophil-to-lymphocyte (NLR) and platelet-to-lymphocyte (PLR) 

ratios are accurate haematological indicators for assessing the activity of primary Sjögren's 

Syndrome; basophil-to-lymphocyte (BLR), eosinophil-to-lymphocyte (ELR), and monocyte-

to-lymphocyte (MLR) haematological indices are comparably capable. 

2. There is a notable correspondence between the indicators of the well-established ESSDAI 

score and the investigated haematological indicators: NLR, PLR, and MLR. 

3. There are relevant associations between the investigated haematological markers and 

particular domains of the ESSDAI scale. 

4. The biochemical and serological markers documented here demonstrate good analytical 

prowess in the evaluation of Sjögren's Syndrome activity (C3, C4, ESR). 

5. The presence of SSA-Ro60 and SSA-Ro52 marker autoantibodies correlates with the levels 

of haematological indices MLR and PLR in SS patients.  

6. There is evidence of a strong relationship between the incidence of SSB-La autoantibodies 

and NLR, BLR, MLR, and PLR in primary Sjögren's Syndrome. 


