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Εισαγωγή 
Σύνδρομο Sjogren (Sjogren’s Syndrome - SS):  

● συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα  

● προσβάλλει κυρίως τους σιελογόνους και δακρυϊκούς αδένες προκαλώντας 

συμπτώματα ξηρότητας 

● ορισμένοι ασθενείς με SS δεν παραπονιούνται για ξηροφθαλμία ή ξηροστομία 

● αυτοί οι ασθενείς πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης 2016 ACR-EULAR, βάση 

συμπτωμάτων/σημείων από το ερωτηματολόγιο δραστηριότητας νόσου, το ESSDAI 

● μελέτες σε αυτούς τους ασθενείς ελλείπουν 
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Η περιγραφή ασθενών με σύνδρομο Sjogren που δεν έχουν υποκειμενικά συμπτώματα ξηρότητας 

(sicca) 

Σκοπός της Μελέτης 



Μέθοδοι  

● Ανασκόπηση βάσης δεδομένων 1738 διαδοχικών ασθενών με σύνδρομο Sjogren (από 

4 πανεπιστημιακά επιστημονικά κέντρα σε Ελλάδα και Ιταλία) που πληρούν τα κριτήρια 

ταξινόμησης ACR-EULAR 2016 

● Επιλογή ατόμων χωρίς sicca συμπτώματα (n=38) 

● Σύγκριση κλινικών, εργαστηριακών, ανοσολογικών και ιστολογικών δεδομένων με 

ασθενείς που παρουσίαζαν ξηροφθαλμία και ξηροστομία 

i. Ομάδα αντίστοιχη ως προς φύλο, ηλικία και διάρκεια νόσου (n=76) 

ii. Όλοι οι ασθενείς της βάσης δεδομένων με ξηροφθαλμία και ξηροστομία (n=1516) 



Αποτελέσματα Κλινικοεργαστηριακά 

ευρήματα 

Ασθενείς χωρίς 

ξηρότητα, %, n=38 

Ασθενείς με ξηρότητα, 

%, n=76 
p-value 

Αντιπυρηνικά αντισώματα % 100 (36/36) 95.9 (71/74) 0.55 

Ρευματοειδής Παράγων % 58.3 (21/36) 64.3 (45/70) 0.7 

Anti-Ro αντισώματα % 100 (38/38) 90.8 (69/76) 0.09 

Anti-La αντισώματα % 54.1 (20/37) 50.7 (38/75) 0.89 

Βιοψία χείλους θετική % 93.9 (31/33) 89.8 (53/59) 0.71 

Focus score 2.12 2.19 0.97 

Οφθαλμικά τεστ ξηρότητας 

θετικά % 
55.6 (15/27) 93.9 (62/66) <0.001 

Παρωτιδική διόγκωση % 26.3 (10/38)  30.3 (23/76) 0.83 

Αρθραλγίες % 52.6 (20/38) 56.6 (43/76) 0.84 

Αρθρίτιδα % 25.7 (9/35) 17.6 (12/68) 0.48 

Φαινόμενο Raynaud % 23.7 (9/38) 27.6 (21/76) 0.82 

Πορφυρικό εξάνθημα % 7.9 (3/38) 18.4 (14/76) 0.17 

Λεμφαδενοπάθεια % 22.6 (7/31) 20.3 (13/64) 0.99 

Λευκοπενία % 20.7 (6/29) 26.1 (18/69) 0.76 

Λεμφοπενία % 0 (0/23) 17.3 (9/52) 0.049 

Ουδετεροπενία % 20.8 (5/24) 5.8 (3/52) 0.1 

Θρομβοπενία % 13.8 (4/29) 3.1 (2/64) 0.07 

Χαμηλό C4 % 23.3 (7/30) 30.3 (20/66) 0.65 

Κρυοσφαιριναιμία % 10.5 (2/19) 3.9 (2/51) 0.3 

Λέμφωμα % 10.8 (4/37) 6.7 (5/75) 0.47 

38 (2,19%) ασθενείς με SS δεν είχαν 
εκδηλώσεις sicca  
 
Συγκριτικά με αντίστοιχη ως προς το 
φύλο, ηλικία και διάρκειας νόσου 
ομάδας ασθενών με ξηρότητα (n=76), 
οι ασθενείς χωρίς ξηρότητα εμφάνισαν: 
  
1. θετικά οφθαλμικά τεστ ξηρότητας 

λιγότερο συχνά καθώς και  
 

2. σπανιότερα λεμφοπενία 



Αποτελέσματα Κλινικοεργαστηριακά 

ευρήματα 

Ασθενείς χωρίς 

ξηρότητα, %, n=38 

Ασθενείς με ξηρότητα, 

%, n=1516 
p-value 

Αντιπυρηνικά αντισώματα % 100 (36/36) 90.4 (1344/1486) 0.04 

Ρευματοειδής Παράγων % 58.3 (21/36) 58.1 (826/1422) 0.89 

Anti-Ro αντισώματα % 100 (38/38) 79.7 (1190/1493) <0.001 

Anti-La αντισώματα % 54.1 (20/37) 37.2 (551/1482) 0.055 

Βιοψία χείλους θετική % 93.9 (31/33) 89.1 (903/1013) 0.57 

Focus score 2.12 2.1 0.48 

Οφθαλμικά τεστ ξηρότητας 

θετικά % 
55.6 (15/27) 91.7 (1220/1331) <0.001 

Παρωτιδική διόγκωση % 26.3 (10/38)  89.1 (903/1013) 0.57 

Αρθραλγίες % 52.6 (20/38) 61.6 (929/1508) 0.34 

Αρθρίτιδα % 25.7 (9/35) 18.1 (225/1243) 0.35 

Φαινόμενο Raynaud % 23.7 (9/38) 24.3 (312/1284) 0.92 

Πορφυρικό εξάνθημα % 7.9 (3/38) 9.9 (150/1514) 1 

Λεμφαδενοπάθεια % 22.6 (7/31) 16.1 (197/1225) 0.47 

Λευκοπενία % 20.7 (6/29) 12.9 (184/1426) 0.44 

Λεμφοπενία % 0 (0/23) 13 (136/1048) 0.1 

Ουδετεροπενία % 20.8 (5/24) 7.5 (79/1050) 0.04 

Θρομβοπενία % 13.8 (4/29) 4.2 (58/1383) 0.04 

Χαμηλό C4 % 23.3 (7/30) 28.8 (379/1316) 0.65 

Κρυοσφαιριναιμία % 10.5 (2/19) 9.8 (91/926) 0.71 

Λέμφωμα % 10.8 (4/37) 10 (151/1515) 0.78 

Συγκριτικά με όλους τους ασθενείς 

που έπασχαν από ξηρότητα και 

ξηροφθαλμία (n=1516) οι ασθενείς 

χωρίς ξηρότητα διέφεραν στα 

ακόλουθα: 

 

1. ήταν νεότεροι (40 έναντι 53 ετών, 

p<0,001) 

 

2. εμφάνιζαν υψηλότερη συχνότητα 

αντι-Ro/SSA και αντιπυρηνικών 

αντισωμάτων  

 

3. είχαν συχνότερα ουδετεροπενία και 

θρομβοπενία  

 

4. είχαν χαμηλότερο ποσοστό θετικών 

αντικειμενικών οφθαλμικών τεστ 

ξηρότητας  

 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές όσον αφορά τη διόγκωση 

σιελογόνων αδένων, το focus score ή 

την κρυοσφαιριναιμία. 



Συμπεράσματα 
Αν και οι ασθενείς με SS χωρίς ξηρότητα αποτελούν έναν 

ιδιαίτερο και ξεχωριστό φαινότυπο Sjogren, μοιράζονται 

κοινούς ανοσοπαθολογικούς μηχανισμούς με τους τυπικούς 

Sjogren ασθενείς με sicca συμπτωματολογία 


