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Streszczenie
 

Na zachowanie się miękkich soczewek kontakto-

wych na oku i ich komfort noszenia wpływa wiele czyn-

ników. Uwodnienie oraz struktura wody w polimerze 

decydują m.in. o ich właściwościach mechanicznych 

oraz transporcie przez soczewkę. Dehydratacja, która 

ma miejsce od momentu aplikacji soczewki na oko, 

może przyczyniać się do obniżenia komfortu i jakości 

widzenia pacjenta. Dodatkowo, podczas noszenia za-

równo na powierzchni jak i wewnątrz materiału mogą 

odkładać się zanieczyszczenia pochodzące z filmu 

łzowego. Celem badania była analiza in vitro zmian w 

strukturze wody oraz dynamice dehydratacji pojawiają-

cych się na skutek użytkowania w silikonowo-hydroże-

lowych soczewkach kontaktowych wyprodukowanych 

z materiału senofilcon A i ich zmian w czasie. Jak 

wskazują otrzymane wyniki, podczas noszenia docho-

dzi do obniżenia uwodnienia soczewek kontaktowych, 

a zawartość wody wolnej i luźno związanej spada  

o około połowę. Analiza współczynnika dehydratacji 

DR wskazuje, iż wraz ze zwiększaniem czasu nosze-

nia odparowanie wody z materiału zachodzi wolniej  

i w mniejszym stopniu, niż dla soczewek nowych.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, hydrożele 

silikonowe, dehydratacja, struktura wody

[Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 18-25] 

Wprowadzenie
 

Zrozumienie potrzeb fizjologicznych oka, a w szcze-

gólności rogówki, oraz znaczący postęp technologiczny 

doprowadziły do wprowadzania na rynek coraz to lepszych 

i bezpieczniejszych soczewek kontaktowych. Jednakże ta 

metoda korekcji wzorku nadal nie jest pozbawiona wad: 

umieszczone na oku, soczewki zawsze będą stanowiły pew-

ną barierę dla tlenu, będą zaburzać prawidłową strukturę 

filmu łzowego, a spowodowane parowaniem wysychanie 

ich powierzchni może doprowadzić do uszkodzeń mecha-

nicznych spojówki powiekowej. 

Woda stanowi integralną część materiałów stosowa-

nych w produkcji soczewek kontaktowych, stąd w stanie 

uwodnionym dochodzi do oddziaływania cząsteczek wody 

z łańcuchami polimerowymi. W wyniku tych oddziaływań 

woda zachowuje się inaczej niż zwykle, m.in. nie krystalizuje 

w temp. 0°C. Zgodnie z teorią dyskretną, zaproponowaną 

przez Pedley’a i Tighe [1] można mówić o istnieniu trzech 

różniących się termodynamicznie klasach wody:

(1) silnie związanej - tworzącej bezpośrednie wiązania 

wodorowe z grupami polarnymi lub silnie oddziałującej z 

resztami jonowymi, dlatego też nie wykazującej przejścia 

fazowego w pomiarze DSC; 
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Abstract

The on-eye performance and wearing comfort of 

soft contact lenses may be influenced by many factors. 

Water content and its structure among the polymer 

decide e.g. on their mechanical and transport prop-

erties. Dehydration, which takes place immediately 

after lens application may lead to decrease in patient 

wearing comfort and quality of vision. Additionally, 

during wearing both on the surface and inside material 

the contaminants from the tear film can be accumu-

lated. The purpose of this study was to examine the 

changes in water structure and dehydration patterns 

that may happen in silicone-hydrogel contact lenses 

made from senofilcon A as result of wearing. The re-

sults obtained have shown, that during wearing water 

content of these lenses decreases and the content 

of free and loosely bound water is reduced by about 

half. Dehydration factor DR analysis indicates that with 

increasing time of wearing water evaporates from the 

material more slowly and to a lesser extent than for 

the new ones. 

Keywords: contact lenses, silicone-hydrogles, dehy-

dration, water states
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Introduction

Understanding the physiological needs of the eye, 

particularly the cornea, as well as significant technological 

advances have led to produce better and safer contact 

lenses. However, this method of correction is still not free 

from drawbacks: placed on the eye, the lens will always 

constitute a barrier to oxygen, it will disrupt the proper 

structure of the tear film and the evaporation due to drying 

of the surface may lead to mechanical damage in eyelid 

conjunctiva. 

Water is an integral part of the materials used in the 

contact lens manufacture. Hence, when hydrated, it comes 

to the interaction of water molecules with the polymer 

chains. As a result of this water behaves differently than 

usual, e.g. it does not crystallize at 0°C. According to the 

discrete model proposed by Pedley’a and Tighe [1] one can 

speak of the existence of three thermodynamically different 

classes of water:

(1) tightly bound - creates a direct hydrogen bonds with polar 

groups or strongly interacts with polymer ionic residues, 

therefore does not exhibit a phase transition in the DSC 

measurement;



19(2) luźno związanej - tworzącej luźne wiązania wodorowe 

z materiałem, co powoduje, że woda ta zamarza w tempe-

raturze niższej niż 0°C;

(3) wolnej - nie reagującej z macierzą polimeru, a co za tym 

idzie, zachowującą wszystkie cechy czystej wody.

Proces dehydratacji soczewki kontaktowej rozpoczyna 

się natychmiast po umieszczeniu jej na oku i trwa aż do 

uzyskania stanu równowagi, zależnie od materiału, z którego 

jest ona wyprodukowana, od środowiska oraz od właści-

wości filmu łzowego użytkownika [2-5]. Dyskomfort oraz 

uczucie suchości oczu są najczęściej zgłaszanymi przez pa-

cjentów dolegliwościami związanymi z noszeniem soczewek 

kontaktowych [5,6], jednak jak dotąd nie stwierdzono, aby 

dehydratacja soczewek kontaktowych była bezpośrednim 

czynnikiem wywołującym Zespół Suchego Oka (ZSO) [7]. 

Mimo to, odparowywanie wody z miękkich soczewek kon-

taktowych jest problemem, który może przyczyniać się do 

porzucania przez pacjentów soczewek kontaktowych, a 

ZSO jest stwierdzany znacznie częściej u osób noszących 

soczewki kontaktowe niż u pozostałej części populacji. 

Dotychczasowe badania wykazały, że objawy suchego oka 

zgłaszane są częściej przez użytkowników konwencjonal-

nych soczewek hydrożelowych i że mogą one ustąpić po 

zamianie na soczewki silikonowo-hydrożelowe [8]. Celem 

eksperymentu była analiza in vitro zmian zachodzących 

w tego typu soczewkach na skutek noszenia, mogących 

wpływać na komfort noszenia. 

 

Materiały i metody

Badaniu poddano miękkie soczewki kontaktowe syste-

matycznej wymiany przeznaczone do noszenia w trybie 

dwutygodniowym, wyprodukowane z silikonowo-hydroże-

lowego materiału senofilcon A, opartego na zmodyfiko-

wanym monomerze Tanaki, w którym problem połączenia 

hydrofobowych silikonów z hydrofilowymi monomerami 

został rozwiązany poprzez dołączenie do TRIS (metakry-

lanu tris(trimethylosiloksy)silylopropylu) kilku jednostek 

zwiększających jego hydrofilowość [9]. Zgodnie z nomen-

klaturą FDA należą do I grupy soczewek kontaktowych, t.j. 

nisko uwodnionych jonowych. W skład materiału wchodzą 

HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu), PDMS (polidwume-

tylosiloksan), DMA (N,N dwumetyloakrylamid) oraz PVP 

(poliwinylopyrolidon).

Metoda DSC została wykorzystana w celu określenia 

struktury wody w badanym materiale oraz monitorowania 

jej zmian, które zachodzą w wyniku normalnego użytkowa-

nia soczewek kontaktowych. Dla każdego czasu noszenia 

soczewka była badana jeden raz. W przypadku soczewek 

nowych próbkę najpierw osuszano delikatnie za pomocą 

bibuły, natomiast soczewki noszone mogły być mierzone z 

pominięciem tego etapu. Badanie przeprowadzono za po-

mocą różnicowego kalorymetru skaningowego DSC Q2000 

(TA Instruments) w Wydziałowym Laboratorium Badań 

Strukturalych na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Aby 

umożliwić analizę porównawczą z wynikami zaprezentowa-

nymi wcześniej w literaturze [10,11], program temperaturowy 

DSC dobrano w następujący sposób:

• chłodzenie próbki do temperatury -70°C w tempie 2,5°C/min 

• utrzymywanie próbki w temperaturze -70°C przez 10 min 

• ogrzewanie próbki do temperatury 20°C w tempie 2,5°C/min 

• utrzymywanie próbki w temperaturze 20°C przez 5 min.

Ze względu na wielkość naczynia pomiarowego oraz 

na dokładność wyników do pomiaru DSC wykorzystywano 

jedynie niewielki fragment soczewki, ucięty za pomocą 

skalpela chirurgicznego.

(2) loosely bound - forms loose hydrogen bonds with the 

material, which makes this water freeze at temperatures 

lower than 0°C;

(3) free (bulk) - does not react with the polymer matrix, and 

thus, preserves all the qualities of clean water.

Contact lens dehydration starts immediately after plac-

ing it on the eye and continues until it reaches the steady 

state, depending on the material of which it is produced, the 

environment and the properties of the users tear film [2-5]. 

Discomfort and dryness are the most commonly reported 

by patients ailments associated with wearing contact lenses 

[5,6], but so far there is no evidence that contact lens dehy-

dration could be a direct factor causing Dry Eye Syndrome 

(DES) [7]. Nevertheless, the evaporation of water from 

soft contact lenses is a problem that may contribute to the 

abandonment by the contact lens patients, and DES is far 

more common in contact lens wearers than in the rest of 

the population. Previous studies have shown that dry eye 

symptoms are reported more often by users of conventional 

hydrogel lenses, and they may disappear after conversion 

to silicone hydrogel lenses [8]. The aim of the experiment 

was an in vitro evaluation of the changes in this type of 

lenses that may happen as a result of wear, affecting patient 

comfort of wearing.
 

Materials and Methods

The study involved soft contact lenses for the systematic 

exchange designed to be worn in two weeks mode, made 

of senofilcon A, silicone-hydrogel material based on a 

modified Tanaka monomer, in which the problem of mixing 

of hydrophobic silicone with hydrophilic monomers was 

solved by attaching to TRIS (tris(trimethylsiloxysilyl) propyl 

methacrylate) a number of hydrophilic units, increasing its 

solubility [9]. According to the American FDA nomenclature 

it belongs to group I, i.e. low hydrated ionic. The material 

consists of HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate), PDMS 

(polydimethylsiloxane), DMA (N,N-dimethyloacrylamide) 

and PVP (polyvinylpyrrolidone).

Differential Scanning Calorimetry (DSC) was used to de-

termine the structure of water in the material and to monitor 

changes in the water content and its structure due to normal 

use of contact lenses. For each measurement every contact 

lens was tested once. In the case of new lenses, lens was 

first dried gently with blotting paper to remove excess water 

from the lens surface, while the worn samples could be 

measured without this step. The study was conducted using 

DSC Q2000 (TA Instruments) in the Laboratory of Structural 

Research of the Faculty of Physics at the Adam Mickiewicz 

University. In order to allow a comparative analysis of the 

results presented previously in the literature [10,11], DSC 

temperature program were chosen as follows:

• cooling of the sample to a temperature -70°C at a rate of 

2.5°C/min

• keeping the sample at -70°C for 10 min

• heating the sample to a temperature of 20°C at a rate of 

2.5°C/min

• keeping the sample at 20°C for 5 min.

Due to the size of the cell and on the accuracy of the 

DSC results, a small piece of the material was cut with a 

scalpel.

In order to monitor changes that occur in the lenses as 

a result of use, measurements of new and after 3, 7, 10 

and 14 days of wear (all with power -3.00 dptr) were con-

ducted. Lenses were worn an average of 8-10 hours a day, 

and after removing from the eyes cleaned and disinfected 

overnight in multi-purpose contact lens solution. New lenses 

were tested immediately after taking out of the packaging.  



20 W celu monitorowania zmian, które zachodzą wskutek 

użytkowania, pomiarom poddano zarówno soczewki nowe, 

jak i po 3, 7, 10 oraz 14 dniach noszenia (wszystkie o mocy 

-3,00 dptr). Soczewki były noszone średnio po 8-10 godzin 

dziennie, a po zdjęciu z oczu czyszczone i dezynfekowane 

przez noc w płynie wielofunkcyjnym. Soczewki nowe pod-

dawano badaniu bezpośrednio po wyjęciu z opakowania 

handlowego, natomiast używane, by uniknąć wypłukiwania 

składników filmu łzowego, które osadziły się w materiale 

podczas noszenia, bezpośrednio po zdjęciu z oka. 

Zastosowanie metody grawimetrycznej umożliwiło oce-

nę in vitro zmian w przebiegu dehydratacji zachodzących  

w badanych soczewkach w wyniku ich użytkowania.  

Soczewki badano przy użyciu wagi analitycznej, rejestrując 

co minutę zmianę ich masy w czasie z dokładnością do  

0,1 mg. Pomiar zatrzymywano po uzyskaniu stałej masy 

próbki przez minimum 5 minut. Nowe soczewki przed roz-

poczęciem pomiaru były lekko osuszane ze pomocą bibułki, 

by usunąć nadmiar cieczy obecny na ich powierzchni po 

wyjęciu z opakowania, natomiast używane umieszczano na 

wadze bezpośrednio po zdjęciu z oka. Próbki umieszczano 

na wypukłym plastikowym uchwycie o promieniu krzywizny 

zbliżonym do promienia krzywizny rogówki, tak aby odwad-

nianie następowało tylko z przedniej powierzchni soczewki, 

jak to ma miejsce w przypadku gdy znajduje się ona na oku. 

Dla każdego czasu noszenia pomiar powtarzano 2- lub 

3-krotnie. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono 

współczynnik dehydratacji DR oraz uwodnienie (EWC) 

soczewek, co umożliwiło analizę jakościową, jak i ilościową 

przebiegu dehydratacji badanych próbek. Współczynnik DR 

obliczono w następujący sposób [12]:

 

(1)

gdzie mt – masa próbki w czasie t, mt-1 – masa próbki w 

czasie (t-1). Parametr ten wyraża zmianę masy soczewki 

w danej chwili czasu. Uwodnienie wyznaczono korzystając 

z następującej zależności:

  (2)

gdzie m0 – średnia masa początkowa soczewki, mf – średnia 

masa końcowa mierzonej soczewki. 

Wyniki i dyskusja

Grawimetria

Jak widać na RYS. 1, użytkowanie soczewek kontakto-

wych początkowo (pierwsze 3 i 7 dni noszenia) powoduje 

znaczne obniżenie ich masy, a następnie (10 i 14 dzień 

użytkowania) dochodzi do jej zwiększenia. Prawdopodob-

nym wyjaśnieniem tego wyniku jest fakt, iż pomimo codzien-

nego czyszczenia materiał absorbuje pewną ilość białek 

[10,11,13], które po pewnym czasie ulegają denaturacji, 

zatrzymując nieco więcej wody, co znajduje swoje odbicie 

w niewielkim (ok. 2 mg) zwiększeniu masy próbki. 

Dodatkowo, na wykresie (RYS. 1) widać, iż zmienia się 

dynamika dehydratacji. Zmiana ta jest bardziej widoczna, 

gdy poddamy analizie wartości współczynnika dehydratacji 

DR. Na podstawie czasu potrzebnego do osiągnięcia DR 

-1,00%; -0,50% i -0,15% (TABELA 1) można wyróżnić 

trzy fazy dehydratacji. W I fazie utrata wody z materiału 

jest szybka, w fazie II odwodnienie następuje znacznie 

wolniej, a w fazie III dochodzi do ustabilizowania się masy 

próbki. Jak widać, już po pierwszych 3 dniach użytkowania 

dochodzi do skrócenia czasu trwania I i II fazy dehydra-

tacji, co jest zgodne w wcześniejszymi badaniami [12].  

Worn samples, to avoid leaching of the components of the 

tear film, which are deposited in the material during wear, 

were examined immediately after removal from the eye.

The use of gravimetric method enabled the in vitro evalu-

ation of changes in the dehydration patterns occurring in the 

lenses studied. Examination was performed using an analyti-

cal balance, recording every minute the change of weight 

in time with an accuracy of 0,1 mg. The measurement was 

stopped after a constant weight of the sample for at least 5 

minutes was gained. Before the measurement new lenses 

were carefully dried with a blotting paper to remove excess 

liquid and worn samples were placed on the balance im-

mediately after removal from the eye. Samples were placed 

on a convex plastic holder with a radius of curvature similar 

to the radius of the cornea, so that evaporation followed 

only from the front surface of the lens, as it is when lens is 

placed on eye. For each time of wearing measurement was 

repeated 2 or 3 times. From the results obtained the rate of 

dehydration DR and water content (EWC) were calculated, 

which allowed the qualitative and quantitative analysis of 

dehydration of the lenses studied. DR was calculated as 

follows [12]:

 

(1)

where mt - weight of sample at time t, mt-1 - mass of sample 

at time (t-1). This parameter expresses the change in mass 

of the lens at a given moment of time. Water content was 

determined using the following formula:

               (2)

where m0 - average initial mass of the lens, mf - end of the 

measured average mass of the lens.

Results and Discussions

Gravimetry
As shown in FIG. 1, the use of contact lenses initially 

(first 3 and 7 days wear) causes a significant reduction in 

their weight and then (10 and 14 days of use) comes to 

its small increase. The probable explanation for this result 

is that, in spite of daily cleaning of the material, it absorbs 

a certain amount of proteins [10,11,13], which eventually 

undergo denaturation, binding a little more water, which is 

reflected in the small (about 2 mg) increase in  weight of 

the samples.

DR = 
mt – mt-1

•100%
mt

EWC = 
m0 – mf

•100%
m0

DR = 
mt – mt-1

•100%
mt

EWC = 
m0 – mf

•100%
m0

RYS. 1. Przebieg dehydratacji w funkcji czasu dla 
poszczególnych czasów noszenia.
FIG. 1. Dehydration plotted in function of time for 
each time of wearing.



21

Możliwe, że jest to spowodowane zmniejszeniem uwod-

nienia badanych soczewek, a także zmianą proporcji 

wody wolnej i luźno związanej (patrz poniżej), do których 

dochodzi podczas użytkowania soczewek. Dodatkowo, 

występowanie opisanych powyżej trzech faz dehydratacji 

może być wynikiem istnienia trzech klas wody: w trakcie I 

fazy odparowuje woda wolna, której nie wiążą z materiałem 

żadne oddziaływania, stąd wysoka średnia wartość współ-

czynnika DR; podczas II fazy z materiału odparowuje woda 

luźno i być może część wody silnie związanej, co możliwe 

jest dopiero po usunięciu z materiału wody wolnej; w III fazie 

prawdopodobnie odparowuje też część wody związanej, 

jednak ze względu na dużą siłę oddziaływania cząsteczek 

wody z polimerem proces ten zachodzi znacznie wolniej niż 

wcześniej (stąd niskie DR) i w opisanych wyżej warunkach 

laboratoryjnych prowadzi do ustalenia warunków równowagi 

nie usuwając jednak całkowicie wody z soczewki.

Co ciekawe, badania porównujące dehydratację socze-

wek nowych i noszonych [12] wykazały, iż po pełnym czasie 

noszenia (zależnie od przeznaczenia: 30 lub 15 dni) współ-

czynnik DR dla wszystkich badanych materiałów ulegał 

zwiększeniu. W przypadku badanych przez nas soczewek 

współczynnik DR maleje wraz ze zwiększaniem czasu no-

szenia (RYS. 2) i osiąga swoją najniższą wartość po upły-

wie 14 dni od rozpoczęcia noszenia. Wynik ten może być 

spowodowany faktem, iż wraz ze zwiększaniem czasu użyt-

kowania maleje uwodnienie badanych soczewek (RYS. 3), 

co wykazała zarówno grawimetria jak i pomiar DSC. Kolej-

nym czynnikiem wpływającym na zmiany w dynamice dehy-

dratacji może być zmniejszenie ilości wody wolnej zawartej 

w polimerze, będące prawdopodobnie skutkiem odkładania 

się i denaturacji białek [10,11]. Pojawiające się w wyniku 

odparowywania wody suche (hydrofobowe) obszary mogą 

przyczyniać się do zwiększania adsorpcji na powierzchni 

soczewek kontaktowych, dodatkowo przyczyniając się do 

zwiększenia dehydratacji.

In addition, the diagram (FIG. 1) shows 

changes in the dynamics of dehydration. This is 

more evident when we analyze the dehydration 

rate DR. Based on the time needed to achieve 

DR -1.00%, -0.50% and -0.15% (TABLE 1) the 

process of dehydration can be divided into 

three phases. In the first phase loss of water 

from the material is fast; in the second phase 

dehydration goes more slowly and in the third 

one it comes to the stabilization of its mass and 

sample reaches its equilibrium. As seen, after 

the first 3 days of use it comes to the shortening 

in the duration times of I and II phase of dehydration, which 

is in accordance with previous studies [12]. It is possible 

that this is caused by decrease in water content of lenses 

studied and also by change in the proportion of free and 

loosely bound water (see below), which occur during use of 

the lenses. Additionally, the presence of these three phases 

of dehydration may be the result of the existence of three 

classes of water. Initially, during the I phase, evaporate free 

water molecules, which are not involved in any interaction 

with polymer, hence the high average value of DR, while in 

II phase it is the loosely and maybe some portion of strongly 

bound water that dehydrates from the material. Finally, in the 

III phase, it is likely that some amount of the bound water 

evaporates. However, due to the water molecules interaction 

with polymer, this process seems to occur much more slowly 

than before (hence the low DR observed) and in laboratory 

conditions described above it leads to an equilibrium and 

not to complete removal of water from the lens. 

Interestingly, studies comparing the dehydration of new 

and worn contact lenses [12] have shown that after a full-

time wear (depending on the manufacturer recommendation: 

30 or 15 days) DR rates for all the materials tested were 

increased. In our study DR rate is decreasing with the time 

of wearing and reaches its lowest value after 2 weeks of 

wearing (FIG. 2). This result may be due to the fact that with 

increasing time of use hydration of lenses studied decreases 

(FIG. 3), which was showed both in gravimetry and DSC 

measurements. Another factor influencing the change in the 

dynamics of dehydration may be reduction of the amount 

of free water in the polymer, which is probably due to 

deposition and denaturation of proteins [10,11]. As a result 

of water evaporation dry (hydrophobic) areas emerge that 

can contribute to the enhanced adsorption on the surface 

of contact lenses, also contributing to dehydration.

RYS. 2. Zależność wartości średniej współczynnika 

DR od czasu noszenia.
FIG. 2. DR versus time of wearing.

czas noszenia [dni]
wearing time [days]

0 3 7 10 14

I faza / I phase [min] <16.5 <8.5 <11 <6.5 <6.5

II faza / II phase [min] 16.5-27.5 8.5-21.5 11-22 6.5-23.5 6.5-17.5

TABELA 1. Czas trwania dwóch pierwszych faz dehydratacji (faza 
trzecia trwa od końca fazy drugiej do zakończenia).
TABLE 1. The duration times of the first two stages of dehydration 
(the third phase lasts from the end of the second phase to the end 
of measurement).

RYS. 3. Średnie EWC badanych soczewek dla 
poszczególnych czasów noszenia.
FIG. 3. Mean EWC values of lenses studied com-
puted for certain times of wearing.
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mogą też być wynikiem innego przygotowania próbek.  

W pracach González-Méijome i in. [12] przed pomiarem 

soczewki były równoważone przez min. 24 h w pozbawio-

nym konserwantów roztworze soli fizjologicznej. Należy 

jednak podkreślić, że soczewki kontaktowe zakłada się na 

oko bezpośrednio po wyjęciu z opakowania handlowego, a 

podczas użytkowania są one czyszczone i przechowywane 

w specjalnych płynach wielofunkcyjnych, które poprzez 

zawartość różnych substancji mogą wpływać na proces de-

hydratacji, natomiast ze względów bezpieczeństwa roztwór 

soli fizjologicznej jest wręcz zakazany. Nie bez znaczenia 

jest też osmolarność, która w przypadku soli fizjologicznej i 

roztworów sztucznych łez może wynosić 150-350 mOsmol/l, 

podczas gdy fizjologiczna wartość dla łez może się wahać 

w zakresie 300-320 mOsmol/l [14,15], a podczas noszenia 

(w wyniku odwadniania soczewki) ulega zwiększeniu. 

Korzystając z zależności (2) obliczono uwodnienie ba-

danych soczewek. Jak widać na RYS. 3, uwodnienie pró-

bek używanych jest mniejsze w porównaniu do soczewek 

nowych, jednak od trzeciego dnia ulega jedynie niewielkim 

zmianom, a najmniejszą wartość osiąga po 14 dniach 

noszenia. Jak wspomniano powyżej, wynik ten jest praw-

dopodobnie spowodowany odkładaniem się w soczewce 

składników filmu łzowego.

DSC
Przykładowe krzywe kalorymetryczne otrzymane dla 

badanych soczewek przedstawia RYS. 4. W przypadku 

nowych soczewek na wykresie DSC widoczny jest jeden, 

nieco asymetryczny pik o maksimum w okolicy -1°C. 

Możliwe, że w tym przypadku pojawiający się przy temp. 

-6°C w pomiarach soczewek używanych drugi pik, zlał się 

ze znacznie większym pikiem pierwszym. Zmniejszenie 

komponenty wody wolnej (a co za tym idzie – całkowitego 

uwodnienia) pozwala na łatwiejsze wydzielenie dwóch pików 

na wykresach DSC, będących odpowiednikami wody wolnej 

i luźno związanej. We wcześniejszych badaniach DSC wy-

konanych na hydrożelach z grupy I FDA [10,11] nowych jak 

i nasączanych roztworem sztucznych łez, na endotermach 

topnienia widoczny był tylko jeden pik w okolicy 0°C, co 

wskazuje, iż nie obserwowano w nich wody luźno związanej. 

W badaniach Mirejovskiego i współ. [11] stwierdzono też 

brak zmian w strukturze wody po 1, 5 i 10 dniach ekspozycji 

materiału polymacon na lizozym. Jednak dla hydrożeli z po-

zostałych grup FDA, które absorbowały większe ilości białka 

z roztworu, zauważono istotne zmiany na krzywych DSC. 

     Na podstawie pomiarów DSC możliwe było wyznaczenie 

ilości wody wolnej i luźno związanej (C) w materiale, która 

została obliczona z poniższej zależności:

            (3)

gdzie ∆H – ciepło topnienia lodu (333,7 J/g) [16], Q – ciepło 

przemiany, znajdujące swoje odbicie na wykresie DSC  

w postaci piku. Ilość wody związanej (B) można wyznaczyć 

następująco:

        B = EWC - C      (4)

Jak wynika z analizy grawimetrycznej (patrz powyżej), 

wraz ze wzrostem czasu noszenia całkowite uwodnienie 

materiału maleje, co zostało uwzględnione przy obliczaniu 

ilości wody wolnej i związanej. Otrzymane wyniki (RYS. 5) 

wskazują, iż wskutek użytkowania dochodzi do zmniejszenia 

zawartości zarówno wody wolnej jak i związanej. Istotniej-

sza wydaje się jednak być zmiana dot. wody wolnej i luźno 

związanej z materiałem, gdzie już po trzech dniach nosze-

nia obserwujemy spadek z ok. 11% do niecałych 7%, a w 

następnych dniach do ok. 5,5%, co stanowi prawie połowę 

wartości początkowej. 

Differences in the DR values obtained may also result 

from different samples preparation. González-Méijome et al. 

[12] before every measurement conducted min. 24 h 

equilibration of the samples in preservative-free saline.  

It should be noted, however, that the contact lenses are 

placed on eyes right after taking out of the container and dur-

ing use they are cleaned and stored in a special multipurpose 

lens solutions, which, by the content of certain substances 

can affect the process of dehydration, and saline (for safety 

reasons) is prohibited. Not without meaning is osmolarity, 

which in the case of saline solution and artificial tears may 

be 150-350 mOsmol/l, while the physiological value of the 

tears may vary in 300-320 mOsmol/l [14,15], and during the 

wear (due to dehydration of the lens) it increases.

Using the formula (2) water content of the lenses tested 

was calculated. As shown in FIG. 3, the hydration of the 

samples used is smaller compared to new lenses. From the 

third day of wearing it undergoes only minor changes, and 

the lowest value of EWC is reached after 14 days of wear-

ing. As noted before, this result is likely due to deposition 

of the components of the tear film.

DSC
Examples of calorimetric curves obtained for the lenses 

studied are presented in FIG. 4. DSC curves of the new 

lenses show one slightly asymmetric peak with maximum 

at -1°C. It is possible that in this case the peak, which 

appears at about -6°C in worn lenses measurements as 

a second one, blends with much bigger first peak. Reduc-

tion of free water components (and hence - the total water 

content) allows for easier separation of the two peaks in the 

DSC plots, which are equivalent to free water and loosely 

bound. In previous DSC studies performed on hydrogels 

from I FDA group [10,11], new and soaked with a solution 

of artificial tears, melting endotherms have shown only 

one peak around 0°C, indicating that there was no loosely 

bound water in material. In protein adsorption studies [10] 

also no change in the structure of the water after 1, 5 and 

10 days of exposure to lysozyme in polymacon material was 

found. However, for hydrogels from other FDA groups, which 

absorb larger amounts of proteins from solution, significant 

changes in the DSC curves were noted.

On the basis of DSC measurements it was possible 

to determine amount of free and loosely bound water (C) 

in the material, which was calculated from the following 

equation:

            (3)

where ∆H - heat of fusion of water (333.7 J/g) [16],  

Q – heat of transition, reflected in the DSC curves as 

peaks. The amount of bound water (B) can be determined 

as follows:

        B = EWC - C      (4)

From the gravimetric analysis (see above), with increas-

ing time of wearing water content of the material decreases, 

which was taken into account when calculating the amount 

of free and bound water. The values obtained (FIG. 5) show 

that as a result of use it comes to the reduction of both 

free and bound water. However, it seems that more impor-

tant is a change in the amount of free and loosely bound 

water, where after three days of wearing a decrease from  

approximately 11% to less than 7% is observed, and in the 

next few days to about 5.5%, which represents almost half 

of the initial value.

C = 
Q

ΔH

C = 
Q

ΔH
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RYS. 4. Przykładowe krzywe kalorymetryczne otrzymane dla badanych soczewek: A – nowa; B, C i D  
– odpowiednio po 3, 7 i 10 dniach noszenia.
FIG. 4. Examples of calorimetric curves obtained for the lenses examined: A - a new; B, C and D - after 3, 7 and 
10 days of wearing respectively.

RYS. 5. Stosunek wody wolnej do związanej w badanych soczewkach.
FIG. 5. The calculated free to bound water ratio.
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hydrożelowe, niezależnie od ich stopnia uwodnienia, cha-

rakteryzują się podobną ilością wody związanej, a wraz ze 

wzrostem uwodnienia dochodzi do zwiększenia ilości wody 

wolnej i luźno związanej. Wydaje się jednak, że w przypadku 

badanego przez nas materiału silikonowo-hydrożelowego 

obserwowany spadek EWC (patrz powyżej) wynika nie tylko 

ze zmniejszenia zawartości wody wolnej i luźno związanej. 

Pojawiające się jednocześnie zmniejszenie zawartości wody 

bezpośrednio związanej z materiałem może być spowodo-

wane absorpcją składników filmu łzowego, zmieniających 

rozkład wody w materiale. Ponieważ badane soczewki 

wyprodukowane są z materiału silikonowo-hydrożelowego, 

mogą one silniej niż hydrożele zbierać składniki lipidowe. 

Ich obecność może wpływać na uwodnienie materiału  

w sposób dwojaki: hydrofobowa natura lipidów może od-

pychać polarne cząsteczki wody lub zwiększać absorpcję 

białek, których późniejsza denaturacja może doprowadzać 

do zwiększenia ich polarności i związywania cząsteczek 

wody. Zgodnie z dotychczasową wiedzą na temat interak-

cji woda-polimer, pierwszy efekt wydaje się jednak mieć 

mniejsze znaczenie, ponieważ oddziaływania hydrofobowe 

cechują się niższą energią niż polarne [17].

Pojawienie się na skutek noszenia w materiale zmian 

strukturalnych mogących wpłynąć na uwodnienie wydaje 

się być mało prawdopodobne, ponieważ hydrożele w stanie 

uwodnionym ulegają całkowicie odwracanym deformacjom 

(np. podczas tarcia mechanicznego wywołanego mruga-

niem) [18]. Możliwe jednak, iż po dłuższym użytkowaniu 

odsłonięciu uległy hydrofobowe łańcuchy siloksanowe, 

doprowadzając do zmniejszenia zawartości wody związanej. 

Problem ten wymaga dalszych badań. 

Wnioski

Opisane powyżej badania jednoznacznie wskazują, iż 

użytkowanie soczewek kontaktowych powoduje zmiany 

uwodnienia materiału silikonowo-hydrożelowego, co po-

twierdzają pomiary wykonane metodą grawimetryczną 

oraz DSC. Podczas noszenia dochodzi również do zmiany 

rozkładu poszczególnych klas wody. Oba zjawiska wydają 

się być konsekwencją odkładania się w materiale i na jego 

powierzchni składników filmu łzowego. Ma to swoje kli-

niczne konsekwencje, ponieważ u pacjentów o zaburzonej 

stabilności filmu łzowego (ZSO, choroby ogólne, zażywane 

leki) absorpcja zanieczyszczeń może być zwiększona,  

a dyskomfort tym spowodowany może pojawić się już po 

kilku dniach noszenia. Jak wynika z powyższego, dalsze ba-

dania są konieczne w celu uzyskania lepszych, biokompaty-

bilnych materiałów do produkcji soczewek kontaktowych.

Jak pokazują badania dehydratacji, wraz ze wzrostem 

czasu noszenia, dochodzi do zmiany dynamiki tego procesu, 

co wydaje się być wynikiem przyłączania się do materiału 

składników filmu łzowego. Zjawisko to znajduje swoje 

odzwierciedlenie w wartościach współczynnika DR oraz  

w zmianie czasu trwania poszczególnych faz dehydratacji. 

W odróżnieniu od wcześniejszych prac, otrzymane przez 

nas wyniki wskazują na zmniejszenie dehydratacji materiału 

senofilcon A po upłynięciu zalecanego czasu użytkowania 

(14 dnia). Dodatkowo, przeprowadzone przez nas pomiary 

wskazują, iż współczynnik DR jest mniejszy od początko-

wego także po 3, 7 i 10 dniach noszenia. Obserwowane 

zwolnienie i zmniejszenie dehydratacji może wydawać się 

korzystne dla użytkowników soczewek kontaktowych, jednak 

należy pamiętać, iż obecność w materiale zanieczyszczeń 

białkowych może wywoływać odpowiedź immunologiczną 

prowadząc do powstawania stanów zapalanych w przednim 

odcinku oka.

Previous studies [10,11,16] showed that the hydrogel 

lenses, regardless of their degree of hydration, are char-

acterized by a similar amount of bound water, and with 

increasing water content in these materials increase in the 

amount of free and loosely bound water occurs. However, 

in our study of silicone-hydrogel lenses it seems that the 

observed decrease in EWC (see above) not only reduces 

the content of free and loosely bound water. Appearing at 

the same time reduction in the tightly bound water content 

may be due to absorption of the tear film components that 

changes the distribution of water in the material. Since the 

lenses studied are made of silicone-hydrogel material, they 

can stronger than hydrogels collect the lipid components of 

the tear film. Their presence may affect the hydration of the 

material in two ways: the hydrophobic nature of lipids can 

repel polar molecules of water or increase the absorption 

of proteins which later may undergo denaturation, increas-

ing their polarity and thus binding more water molecules. 

According to the current knowledge on the water-polymer 

interactions, the first effect, however, seems to be less im-

portant, because the hydrophobic interactions have lower 

energy than the polar [17].

The structural changes that may occur due to lens wear-

ing, that could affect its hydration seems to be unlikely, 

because hydrated hydrogels undergo a completely revers-

ible deformation (e.g. from mechanical friction caused by 

blinking) [18]. It is however probable, that after continuous 

use hydrophobic siloxane chains can be uncovered, lead-

ing to a reduction in the bound water content. This problem 

needs to be further investigated.

Conclusions

This research has clearly indicated that the use of contact 

lenses causes changes in water content of silicone hydrogel 

material, which is confirmed by both gravimetric and DSC 

measurements. During wearing also changes in the distri-

bution of each class of water occur. Both effects appear to 

be a consequence of tear film components deposition on 

the surface and inside the polymer matrix. This has clinical 

implications because in case of patients with impaired tear 

film stability (DES, general diseases, medications) absorp-

tion of contaminants can be enhanced, and discomfort after 

several days of wearing may occur. To conclude, further 

studies are necessary in order to obtain better, more bio-

compatible materials for contact lenses.

Our studies of dehydration show that with increasing 

wearing time a change in the dynamics of this process 

appears, which seems to be the result of the tear film com-

ponents deposition. This phenomenon is reflected in the 

changes of values of the dehydration rate DR and stages of 

dehydration duration times. In contrast to previous studies, 

our results indicate a reduction in dehydration of the material 

senofilcon A after the expiration of the recommended time 

of use (14 days). In addition, we have performed measure-

ments which indicate that the DR rate is smaller than the 

initial after 3, 7 and 10 days of wear. The decrease of de-

hydration observed may seem to be beneficial for contact 

lens users. However, the presence of protein impurities in 

the material can induce an immune response leading to the 

inflammation in the anterior eye.
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wody w badanych soczewkach. Ich użytkowanie doprowa-

dza do istotnej zmiany ilości wody wolnej i luźno związanej  

z materiałem, co może znacząco wpływać na charaktery-

stykę transportu przez badane soczewki. Ponieważ materiał  

senofilcon A należy do polimerów silikonowo-hydrożelo-

wych, nie będzie tutaj dochodziło do obniżenia transmisji 

tlenu, jednak zmniejszenie dyfuzji jonów znajdujących się  

w filmie łzowym może doprowadzać do zmniejszenia rucho-

mości soczewki na oku i wraz z postępującym jej odwadnia-

niem spowodować zmniejszenie komfortu pacjenta. 

Dodatkowo, wskutek odsłonięcia hydrofobowych łań-

cuchów materiału silikonowo-hydrożelowego będącego 

wynikiem odparowywania filmu łzowego z przedniej po-

wierzchni soczewki, adsorpcja białek i lipidów na może 

ulec nasileniu. To z kolei będzie prowadziło do obniżenia 

zwilżalności powierzchni i zwiększenia tarcia powiek,  

a w efekcie dyskomfort i ewentualne uszkodzenia spojówki 

powiekowej. 

Podziękowania

Autorzy pragną podziękować firmie Johnson&Johnson 

Polska za zapewnienie soczewek kontaktowych na potrzeby 

naszych badań. Praca ta jest częściowo wspierana przez 

program operacyjny ‘Kapitał Ludzki’ - PO KL 4.1.1 „Proin-

nowacyjne kształcenie, kompetentna Kadra, absolwenci 

Przyszłości”.

The use of DSC allowed us the evaluation of water distri-

bution in the tested lens. There is a significant decrease in 

the amount of free and loosely bound water among material 

that may significantly affect the transport characteristics of 

lenses. Since senofilcon A is silicone-hydrogel, there will 

be no drop in oxygen transmission. However, decrease in  

diffusion of contained in tear film ions may lead to reduction 

in lenses on-eye mobility along with its progressive dehydra-

tion that can negatively affect patients comfort.

In addition, as a result of uncovering the hydrophobic 

chains of silicone-hydrogel material that can appear with 

evaporation of the tear film from the lens surface, protein 

and lipid adsorption may increase. This in turn will lead to 

a reduction in surface wettability and enhance lids friction, 

resulting in discomfort and possible damage to the eyelid 

conjunctiva.
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