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Częstość występowania nużycy oka i stan powierzchni oka u pacjentów 

zakwalifikowanych do operacji zaćmy 

Streszczenie 
 

Doktorat stanowi cykl trzech publikacji dotyczących epidemiologii, nowoczesnej diagnostyki  

i rozpowszechnienia nużycy ocznej u pacjentów zakwalifikowanych do operacji zaćmy. 

Głównym celem pracy była analiza częstości występowania nużycy oka i stanu powierzchni 

oka u pacjentów zakwalifikowanych do operacji zaćmy. 

Demodex (nużeniec) jest pasożytniczym roztoczem wywołujący demodekozę oczną, 

prowadzącą do przewlekłych, opornych na leczenie zapaleń brzegów powiek, nawracających 

jęczmieni i gradówek, a także zespołu suchego oka.   

W publikacji „Epidemiologia zakażeń wywołanych przez roztocze z rodzaju Demodex” 

przeanalizowano publikacje dotyczące rozpowszechnienia nużycy w różnych populacjach. 

W pracy „Demodekoza oczna - najnowsze metody rozpoznawania” zaprezentowano metody 

diagnostyczne demodekozy ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii konfokalnej. 

W pracy „Prevalence of ocular demodicosis and ocular surface conditions in patients selected 

for cataract surgery” zbadano 73 pacjentów zakwalifikowanych do operacji zaćmy. Oceniono 

odcinek przedni za pomocą lampy szczelinowej, rzęsy zbadano za pomocą mikroskopu 

świetlnego. Dodatkowo wykonano testy Schirmera I, BUT przed operacją oraz 1 i 3 miesiące 

po operacji. Do oceny zmiennych demograficznych wykorzystano specjalnie opracowany 

kwestionariusz zawierający m.in. informacje o przewlekłych chorobach skóry i oczu, 

wcześniejszych operacjach okulistycznych oraz nawykach higienicznych pacjentów. 

Większość pacjentów była w wieku 70–79 lat, w badanej grupie było więcej kobiet (83%). 

Demodex folliculorum stwierdzono u 48% pacjentów. Wystąpiła korelacja między liczbą 

pasożytów a obecnością zapalenia powiek, wydzieliny na brzegach powiek i przekrwienia 

spojówek. Wyniki testów Schirmera I i BUT były niższe u chorych na zarażenie nużeńcem 

przed i po operacji zaćmy. Większa liczba roztoczy była skorelowana z niższymi wynikami 

testu Schirmera I po operacji. Obecność roztoczy Demodex wpływa na spojówki i brzegi 

powiek, prowadząc do stanu zapalnego.  

W części końcowej zawarto najważniejsze wnioski wynikające z badań empirycznych i studiów 

literatury. 



Summary 
 

This thesis represents a series of three publications on epidemiology, the modern diagnosis and 

prevalence of ocular demodicosis in patients selected for cataract surgery. The main aim of the 

study was to analyse the prevalence of ocular demodicosis and ocular surface condition  

in patients scheduled for cataract surgery. 

Demodex is a parasitic mite causing ocular demodicosis, leading to chronic, treatment-resistant 

marginal blepharitis, recurrent chalazia and chalazions and dry eye syndrome.   

In the study entitled "Epidemiology of infections caused by Demodex mites" the publications 

devoted to prevalence of ocular dermatitis in different populations were analysed.  

In the paper entitled "Ocular demodicosis - the latest diagnostic methods" different diagnostic 

methods for demodicosis with special emphasis on confocal microscopy were presented. 

In the paper entitled "Prevalence of ocular demodicosis and ocular surface conditions in patients 

selected for cataract surgery" 73 patients selected for cataract surgery were examined.  

The anterior segment was evaluated with a slit lamp and the eyelashes were examined with  

a light microscope. Additionally, Schirmer I and BUT tests were performed before the surgery 

and 1 and 3 months after the surgery. A specially designed questionnaire was used to assess 

demographic variables, such as information about chronic skin and eye diseases, previous eye 

surgeries and hygienic habits of the patients. The majority of the patients were aged 70-79  

and there were more women in the study group (83%). Demodex folliculorum was found in 

48% of the patients. There was a correlation between the number of parasites and eyelid 

inflammation, discharge on eyelid margins and conjunctival congestion. Schirmer I and BUT 

test scores were lower in patients with Demodex infestation before and after the cataract 

surgery. A higher number of mites was correlated with lower Schirmer I test scores after the 

surgery. The presence of Demodex mites affects the conjunctiva and eyelid margins, leading to 

inflammation.  

The concluding section contains the most important conclusions from the empirical  

and literature studies. 

 


