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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena częstości występo-

wania i przedstawienie obrazu klinicznego zespołu su-
chego oka (ZSO) u pacjentów z chorobami reumatoidal-
nymi.

Materiał i metody: Badaniami objęto 35 pacjentów 
w wieku od 45 do 68 lat, z rozpoznaną chorobą reuma-
toidalną. U wszystkich zebrano dokładny wywiad oku-
listyczny i ogólnolekarski, wykonano badanie narządu 
wzroku ze szczegółową oceną przedniego odcinka oka 
w lampie szczelinowej oraz testy, stosowane w diagno-
styce zespołu suchego oka (LIPCOF, BUT, test Schirme-
ra, przyżyciowe barwienie rogówki fluoresceiną i ziele-
nią lizaminy, pachymetria).

Wyniki: Objawy ZSO występowały u 30 pacjentów, 
w tym u 93,3% kobiet i 6,7% mężczyzn. 85,7% kobiet 
było w wieku pomenopauzalnym. Wśród objawów pod-
miotowych dominowało uczucie suchości w oczach, 
pieczenia i piasku pod powiekami. Objawy nasilały się 
w zadymionym pomieszczeniu, na wietrze i podczas pra-
cy przy komputerze. Test LIPCOF wypadł prawidłowo 
u wszystkich osób bez objawów ZSO, natomiast u cho-
rych z dolegliwościami suchości w oku zmiany odpowia-
dające 0° stwierdzono u 46,7%, zmiany 1° – u 43,3%, a 2° 

– u 10% badanych. BUT był obniżony u 76,7% pacjentów 
z objawami ZSO i u 40% bez dolegliwości. Wynik testu 
Schirmera był obniżony u 56,7% chorych, zgłaszających 
objawy suchego oka. Rogówka w tej grupie barwiła się 
fluoresceiną w 80% przypadków, a zielenią lizaminy 
u 33,3% badanych.

Wnioski: Objawy suchego oka często towarzyszą 
chorobom reumatoidalnym. Zaburzenia hormonalne po 
menopauzie stanowią istotny czynnik ryzyka rozwoju 
ZSO. Do najbardziej wiarygodnych testów diagnostycz-
nych ZSO należą czas przerwania filmu łzowego oraz 
barwienie rogówki i spojówki fluoresceiną. Wyniki ba-
dań dodatkowych nie zawsze korelują z nasileniem obja-
wów podmiotowych.
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Summary
Background: The aim of the study was evaluation 

of frequency and clinical features of dry eye syndrome 
(DES) in patients with rheumatoid diseases.

Materials and methods: This study analyzed 35 pa-
tients aged 45 to 68 with diagnosed rheumatoid disease. 
Detailed ophthalmological and all-medical history was 
taken from all, ophthalmological examination was proce-
eded with detailed evaluation of anterior segment of the 
eye, and testings typical in dry eye syndrome diagnostics 
(LIPCOF, BUT, Schirmer test, intravital cornea staining 
with fluorescein and lissamine green, pachymetry).

Results: DES symptoms occurred in 30 examined 
patients, 93.3% women and 6.7% men. 85.7% of women 
were in their postmenopausal age. Among subjective 
symptoms dominated eye dryness sensation. The symp-
toms intensified in smoky rooms, in windy conditions and 
during working on a computer. The LIPCOF test, came 
out regular in all patients without dry eye symptoms, ho-
wever in DES affected group changes corresponding with 
0° were found in 46.7%, 1° – in 43.3%, 2° – in 10%. BUT 
was decreased in 76.7% of patients with DES symptoms 
and in 40% of patients without them. The Schirmer test 
was decreased in 56.7% of those with DES. In this group 
patients cornea was stained with fluorescein in 80% of 
cases, and lissamine green in 33.3%.

Conclusions: Dry eye syndrome symptoms are fre-
quent with rheumatoid diseases. The hormonal distur-
bances after menopause are the important risk factor for 
DES. Among the most reliable DES diagnostic tests are 
BUT, and cornea and conjunctiva staining with fluore-
scein. Additional tests results do not always correlate 
with the intensification of subjective symptoms.
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