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Czynniki wpływające na komfort użytkowania  
soczewek kontaktowych
Factors affecting the comfort of contact lenses

Wielkie postępy, jakie poczyniono w ostatnich 20 latach w zakresie soczewek 
kontaktowych, pociągnęły za sobą zmiany w podejściu do potrzeb użytkowni-
ków soczewek kontaktowych. Pojawienie się materiałów silikonowo-hydroże-
lowych (SiHy) o wysokiej przepuszczalności tlenu spowodowało przeniesienie 
części zainteresowania i obserwacji klinicznych z objawów wynikających z nie-
dostatecznego dotlenienia rogówki na inny ważny aspekt – dyskomfort, który 
jest jedną z głównych przyczyn rezygnacji z noszenia soczewek kontaktowych 
przez użytkowników [1].
Bardzo często podczas procedury dopasowywania soczewek zapracowani spe-
cjaliści skupiają swoją uwagę na komforcie pacjenta wyłącznie podczas kilku 
pierwszych minut noszenia przez niego soczewek. Jednak, jakkolwiek począt-
kowy komfort również jest ważny, dużo większe wyzwanie stanowi utrzymanie 
go pod koniec dnia i pod koniec życia soczewki.

ZROZUMIENIE PRZYCZYNY PORZUCEŃ 
Odsetek rezygnacji z soczewek kontaktowych szacuje się na ok. 25–30% 
wszystkich użytkowników. Rumpakis w międzynarodowym sondażu ustalił, 
że wskaźnik porzuceń w zależności od regionu waha się od 16% do 30% [2]. 
Dumbleton i wsp. [3] w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 4000 obec-
nych i byłych kanadyjskich użytkowników soczewek kontaktowych odkryli, że 
byli użytkownicy nosili raczej soczewki hydrożelowe niż soczewki SiHy, zaczy-
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nali nosić soczewki w późniejszym okresie życia i general-
nie byli starsi. Chalmers i wsp. [4] zasygnalizowali, że wraz 
z wiekiem rośnie liczba użytkowników rezygnujących z so-
czewek hydrożelowych, natomiast nie zaobserwowali takiej 
zależności wśród użytkowników soczewek SiHy. W młodej 
chińskiej populacji (wiek 7–14 lat) 29% użytkowników so-
czewek SiHy rezygnowało z nich w ciągu 2 lat, z czego 1/3 
z nich porzucała soczewki już w pierwszym miesiącu no-
szenia [5]. Na podstawie tych danych możemy wyciągnąć 
wniosek, że praktyka, która będzie rozwijała swoją działal-
ność w zakresie soczewek kontaktowych, będzie musiała 
wciąż zastępować użytkowników rezygnujących z soczewek 
nowymi pacjentami oraz że zmniejszenie liczby pacjentów 
porzucających soczewki może znacząco poprawić sytuację 
finansową praktyki.
Dyskomfort i objawy suchości oczu są wciąż najczęściej 
zgłaszanymi przyczynami porzuceń soczewek kontak-
towych. Szacuje się, że stanowią one ok. 50% wszystkich 
przypadków [1–3]. Objawy suchości oczu pogłębiają się 
wraz z wiekiem wśród użytkowników soczewek hydroże-
lowych, natomiast pozostają bez zmian wśród użytkowni-
ków soczewek silikonowo-hydrożelowych [4]. Schafer [6] 
ogłosił, że w ciągu ostatnich trzech lat, w wyniku przejścia 
przez użytkowników z soczewek hydrożelowych na siliko-
nowo-hydrożelowe, nastąpił znaczny spadek występowania 
symptomów suchości oczu. Z kolei Guillon [7] utrzymuje, 
że jednodniowe soczewki SiHy nie mają nad soczewkami 
hydrożelowymi żadnej znacznej przewagi pod względem 
komfortu. Wspólny wniosek płynący z tych zróżnicowa-
nych punktów widzenia jest taki, że poprawa komfortu 
użytkowania soczewek kontaktowych byłaby najbardziej 
efektywną strategią redukcji liczby porzuceń soczewek 
i zwiększenia ogólnej satysfakcji użytkowników. 

WYBÓR KONSTRUKCJI
Dobrze sprawdzająca się soczewka kontaktowa zapew-
nia wysoki komfort użytkowania, dobrą fizjologię oraz 
pozwala na łatwą manipulację. Osiąga się to dzięki od-
powiedniemu połączeniu takich czynników, jak: cechy 
materiału, z którego została wykonana, właściwie za-
projektowana konstrukcja oraz przebieg procesu wytwa-
rzania. Materiał bardziej miękki lub o niższym module 
sprężystości powinien zapewnić soczewce bardziej kom-
fortowe dopasowywanie się do oka, jednak w przypadku 
gdy zastosowany materiał jest zbyt miękki, trudniej ma-
nipulować soczewką. Konstruktor może to zrekompenso-
wać przez pogrubienie soczewki w części środkowo-pery-
feryjnej (co zwykle nie jest praktykowane), ale wpływa to 
niekorzystnie na przepuszczalność tlenu [8]. I odwrotnie, 
sztywniejszy materiał może zostać zastosowany w cień-
szej soczewce, co zapewni jej elastyczność oraz wyższą 
tlenotransmisyjność. 

OPANOWANIE WYSYCHANIA
Zarówno badania in vitro, jak i in vivo pokazały, że dehy-
dratacja soczewki kontaktowej jest związana z zawartością 
wody. Dotyczy to w równym stopniu soczewek hydrożelo-
wych, jak i silikonowo-hydrożelowych [9–12]. Symptomy 
suchości oka są mniej zauważalne w przypadku jednodnio-
wych soczewek SiHy [13]. Prawdopodobnie jednym z po-
wodów, dla których użytkownicy soczewek SiHy odczuwają 
mniej objawów suchości oka, jest fakt, że zazwyczaj zawie-
rają one mniej wody. Wynika to z ich konstrukcji, w której 
zawartość silikonu jest zwiększona w stosunku do hydroże-
lu, co pozwala uzyskać większą przepuszczalność tlenu.

ROZWAŻANIA NAD POWIERZCHNIĄ
Materiały SiHy są bardziej podatne na osady lipidowe, po-
nieważ w znacznej części składają się z hydrofobowego sili-
konu, który można znaleźć na powierzchni niektórych so-
czewek. Soczewki SiHy znacznie się różnią pod względem 
ilości gromadzących się na ich powierzchni osadów lipido-
wych. Ma na to wpływ kombinacja cech wnętrza soczewki 
i jej powierzchni [14]. Struktura silikonu otwiera szerokie 
ścieżki, którymi przemieszcza się tlen. Luźna struktura po-
zwala cząsteczkom z hydrofilnych i hydrofobowych gałęzi 
polimeru łączyć się z głównym łańcuchem polimerowym, 
a następnie swobodnie obracać się dookoła niego [15]. 
Wszystkie soczewki SiHy dobrze zwilżają się w początko-
wym okresie noszenia, ponieważ są zanurzone w roztworze 
soli fizjologicznej. Dzięki temu hydrofilne cząsteczki zwra-
cają się w stronę powierzchni soczewki, a cząsteczki hydro-
fobowe w stronę jej bardziej hydrofobowego wnętrza.
W tych okolicznościach rozwiązania pozwalające uzyskać 
hydrofilną powierzchnię w soczewkach SiHy stały się nie-
zmiernie pożądane ze względu na kliniczne działanie so-
czewek. Niektóre soczewki zawierają wewnętrzne związki 
nawilżające, w innych wykorzystuje się procesy plazmowe 
do utleniania silikonu na powierzchni, dzięki czemu po-
wstają szkliste wysepki krzemianu, jeszcze w innych stosu-
je się polimeryzację plazmową, która zapewnia soczewce 
trwałą, ciągłą, hydrofilną powierzchnię [15]. 
Powierzchnia oka oraz wnętrze powieki zwykle ślizgają się 
po sobie w mokrym środowisku, lubrykowane przez mu-
cyny i inne komponenty filmu łzowego. Podczas noszenia 
soczewki kontaktowej przednia jej powierzchnia może 
wysychać pomiędzy mrugnięciami. W przypadku socze-
wek SiHy hydrofobowe cząsteczki siloksanów obracają się 
na zewnątrz, w kierunku tego wysychającego środowiska, 
tworząc potencjalnie suche obszary. To z kolei przyciąga 
hydrofobowe osady lipidowe, które się przyczepiają, utle-
niają i powodują dalsze wysychanie [16]. W ten sposób 
koło się zamyka. Suche obszary na powierzchni soczewki 
powiększają się, przez co pogarsza się jej zwilżalność i sta-
bilność filmu łzowego. Zdolność soczewek kontaktowych 
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do utrzymania hydrofilnej, wolnej od osadów powierzchni 
przez cały cykl ich życia jest niezbędna do zachowania po-
czucia komfortu przez cały dzień, aż do momentu, kiedy 
należy je wymienić. 
Young [17] pokazał związek między zachowaniem się po-
wierzchni soczewki a odczuwanym komfortem. Według 
niego użytkownicy, którzy nie skarżyli się na symptomy 
suchości oczu, mieli soczewki o lepszej zwilżalności przed-
niej powierzchni, mniej osadów w filmie łzowym i dłuższy 
czas zerwania przedsoczewkowego filmu łzowego (TBUT). 

TBUT pogarsza się również w trakcie noszenia soczewki 
[18], wykazując wzrost hydrofobowości, co wynika praw-
dopodobnie ze zwiększenia się ilości osadów. 
Nash i wsp. [19] określili ilość cholesterolowych i prote-
inowych osadów na powierzchni używanych soczewek 
kontaktowych w chwili ich zdejmowania. Z ich badań wy-
nika, że soczewki SiHy z jednorodną powierzchnią mody-
fikowaną w plazmie mają znaczną przewagę pod wzglę-
dem unikania gromadzenia się osadów na powierzchni 
soczewki (ryc. 1a, b).

Całkowita sorpcja cholesterolu na noszonych soczewkach z materiałów  
silikonowo-hydrożelowych [19].

RYCINA 1a

Całkowita sorpcja protein na noszonych soczewkach z materiałów  
silikonowo-hydrożelowych [19].

RYCINA 1b
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Analiza danych klinicznych (157 pacjentów) [20] pokazuje 
silny związek między współczynnikiem tarcia powierzchni 
soczewki a subiektywnym poczuciem komfortu. Brzeg po-
wieki, pasmo błony śluzowej na wewnętrznym brzegu po-
wieki, jest pierwszą częścią wnętrza powieki mającą pod-
czas mrugnięcia kontakt z powierzchnią oka lub soczewki. 
Powtarzające się tarcie o suchą powierzchnię może prowa-
dzić do epiteliopatii brzegów powiek (LWE), uszkodzenia 
brzegu powiek, które objawia się barwieniem fluoresceiną 
lub zielenią lizaminy i ma ścisły związek z objawami suche-
go oka [21]. 
Warto także przyjrzeć się komfortowi, jaki soczewka kon-
taktowa zapewnia tuż przed wymianą, ponieważ najpraw-
dopodobniej jest to moment, w którym będzie się ona 
zachowywała najgorzej, co oznacza, że jest to najlepsza 
chwila na dokonanie jej oceny. Jednakże Eiden i wsp. [22] 
zbadali zwilżalność powierzchni, zanieczyszczenie oraz 
subiektywny komfort użytkowania soczewek wykona-
nych z lotrafilconu B (AIR OPTIX AQUA) po dwu- oraz 
czterotygodniowym okresie noszenia. Pod koniec miesią-
ca oceny zwilżalności oraz jakości przedsoczewkowego 
filmu łzowego wyniosły odpowiednio 0,6 + 0,7 oraz 0,8 
+ 0,8 pkt w pięciopunktowej skali, gdzie zero było oceną 
najwyższą. Subiektywnie 83,5% użytkowników zgodziło się 
ze stwierdzeniem, że soczewki te zapewniały znakomity 
komfort oraz ostre widzenie podczas całego miesiąca ich 
użytkowania. Ocena wystawiona przez użytkowników po 
pewnym okresie użytkowania soczewek, dotycząca odczu-
wanego komfortu, świadomości soczewki na oku, widzenia 
oraz zaczerwienienia oka, różniła się od oceny początkowej 
o mniej niż jeden punkt w skali dziesięciopunktowej. Au-

torzy zaznaczyli również, że wartości ocen wystawionych 
przez użytkowników po dwóch tygodniach a następnie po 
miesiącu noszenia soczewek, pozostały niezmienne.

WNIOSKI
Większość użytkowników soczewek kontaktowych rezyg-
nuje z ich użytkowania z powodu odczuwania objawów 
suchości oczu i dyskomfortu, które prawdopodobnie wy-
nikają z zanieczyszczenia oraz stopniowego pogarszania 
zwilżalności powierzchni soczewki w trakcie jej noszenia. 
Silikon zawarty w materiałach, z których wykonuje się so-
czewki SiHy, charakteryzuje się wysoką przepuszczalnoś-
cią tlenu, ale jednocześnie jest hydrofobowy. To sprawia, 
że utrzymanie czystości powierzchni soczewki stanowi nie 
lada wyzwanie, zwłaszcza pod koniec cyklu jej noszenia, 
kiedy gromadzi się na niej wiele osadów. Różne metody 
osiągania dobrej zwilżalności powierzchni soczewki i jej 
czystości mogą skutkować bardzo zróżnicowanymi zacho-
waniami soczewek. Ponieważ długotrwały komfort użyt-
kowania stanowi podstawę zadowolenia, należy pamiętać, 
żeby wyboru soczewki nie uzależniać jedynie od uczucia 
komfortu odczuwanego podczas dopasowywania soczew-
ki w gabinecie ani nawet podczas pierwszego tygodnia jej 
noszenia. Żeby uzyskać najlepszą wiedzę na temat tego, 
jak soczewka będzie się zachowywać na danym oku, wybór 
musi opierać się na sprawdzonym, długoterminowym użyt-
kowaniu i badaniach podczas wizyt kontrolnych przepro-
wadzanych krótko przed wymianą soczewek na nowe, czyli 
w momencie najbardziej dla nich krytycznym.
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