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Słowa kluczowe
Zespół suchego oka, aberracje wyższego rzędu, kwas 
hialuronowy.

Streszczenie
Wstęp: Niestabilność filmu łzowego występuje  

powszechnie w zespole suchego oka. Metody oceny  
zaburzeń filmu łzowego i efektów leczenia obejmują  
topografię rogówki i aberrometrię czoła fali. Celem  
pracy była ocena aberracji powierzchni oka u pacjen- 
tów z zespołem suchego oka przed i w trakcie lecze- 
nia 0,15% roztworem kwasu hialuronowego (Oxyal, 
Santen Oy).

Pacjenci i metody: W badaniu uczestniczyło 25  
pacjentów (50 oczu) z zespołem suchego oka, 23 ko- 
biety i 2 mężczyzn, w wieku 32–63 lata (śr. 52 lata). 
Wszyscy pacjenci stosowali 0,15% roztwór kwasu  
hialuronowego (Oxyal, Santen Oy) 5 razy dziennie. 
Astygmatyzm rogówkowy był mierzony przy pomo- 
cy wideokeratoskopii TMS2 (Tomey), natomiast sta- 
cji roboczej WASCA (Zeiss), która bazuje na aberro- 
metrze Hartmanna-Shacka, użyto w celu pomiaru śred-
niego ekwiwalentu sferycznego oraz aberracji całko- 
witej i wyższego rzędu przed leczeniem, 15 minut po  
zakropieniu, po 1 tygodniu, 1 miesiącu i 3 miesiącach 
stosowania leku.

Wyniki: Aberracje wyższego rzędu oraz średni  
ekwiwalent sferyczny zmierzone przy pomocy WASCA 
były znamiennie niższe po leczeniu. Wartości całkowi- 
tej aberracji zmniejszyły się po leczeniu, jednakże  
zmiany te nie były znamienne statystycznie.

Wnioski: Leczenie 0,15% roztworem kwasu hia- 
luronowego (Oxyal, Santen Oy) zmniejszyło aberra-
cje oraz ekwiwalent sferyczny u pacjentów z zespołem  
suchego oka. Analiza czoła fali może być użyteczną  
metodą do oceny jakości widzenia i efektów leczenia  
u pacjentów z zespołem suchego oka.
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Summary
Background: Tear film fluctuations are common  

in dry eye syndrome. The methods to evaluate tear  
film disorders and the effects of treatment include cor- 
neal topography and wavefront aberrometry. The pur- 
pose of the study was to analyze ocular surface aberra-
tions in patients with dry eye syndrome before and du- 
ring treatment with 0.15% hyaluronic acid solution  
(Oxyal, Santen Oy).

Patients and methods: The study encompassed  
25 patients (50 eyes) with dry eye syndrome: 23 wo- 
men and 2 men aged 32–63 (mean 52). All the pa- 
tients applied 0.15% hyaluronic acid solution (Oxyal, 
Santen Oy) 5 times a day. Videokerathoscopy TMS2  
(Tomey) was used to measure corneal astigmatism.  
WASCA Workstation (Zeiss), which is based on the  
Hartmann-Shack aberrometer, was used to analyze the 
mean spherical equivalent and total and higher-order 
aberrations before treatment, 15 minutes after drop in-
stillation, and 1 week, 1 month, and 3 months after appli-
cation of the medication.

Results: Higher-order aberrations and the mean 
spherical equivalent measured with WASCA were si-
gnificantly lower after treatment. Total aberration values  
decreased after treatment. However, the changes were 
not statistically significant.

Conclusions: Therapy with 0.15% hyaluronic acid 
solution (Oxyal, Santen Oy) reduced aberrations and  
the spherical equivalent in patients with dry eye syn- 
drome. Wavefront analysis may be a useful method  
to evaluate the quality of vision and the effects of treat-
ment in patients with dry eye syndrome.
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