
Biomarkers trends for early diagnosis of dry eye disease 

The main goal of this project is to develop new techniques to objectively assess ocular 

surface health and to analyse the propensity to develop dry eye disease (DED) in the future  

and anticipate its evolution by analysing the trends of specific ocular biomarkers.  

The biomarker by definition is a characteristic that is objectively measured and evaluated as an 

indicator of a normal biological process, pathogenic process or pharmacologic response to a 

therapeutic intervention and can be measured in the body or its products and influence or predict 

the incidence of disease. Based on a comprehensive review and experimental studies, few 

parameters were chosen as a potential dry eye biomarkers, including tear meniscus morphology,  

non-invasive tear film break-up time, tear film osmolarity and tear clearance. Two experimental 

techniques to analyse tear clearance were developed and presented in two experimental studies. 

These techniques include optical coherence tomography-based measurement of tear meniscus 

morphology and tear fluorescein wash-out rate estimation with fluorescein profilometry. 

Among other ocular factors, changes of abovementioned biomarkers were followed in a year-

long longitudinal study in a population of contact lens wearers with incipient symptomatology. 

 

Trendy biomarkerów we wczesnej diagnozie zespołu suchego oka 

Głównym celem niniejszej pracy było opracowanie nowych technik do obiektywnej 

analizy zdrowia powierzchni ocznej oraz do oceny prawdopodobieństwa rozwoju zespołu 

suchego oka (ZSO) w przyszłości, w oparciu o analizę trendów czasowych wybranych 

biomarkerów. Biomarker z definicji to obiektywnie mierzalny wskaźnik biologiczny 

wskazujący lub mogący wskazywać na obecność stanu chorobowego, czy zaburzeń 

fizjologicznych. Służy on do kontroli odpowiedzi organizmu na działania lecznicze lub jest w 

stanie wykazać prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. W oparciu o studium literaturowe 

i przeprowadzone eksperymenty, kilka znaczników zostało wybranych jako potencjalne 

biomarkery ZSO. Należą do nich: morfologia menisku łzowego, czas przerwania filmu łzowego 

mierzony nieinwazyjnie, osmolarność filmu łzowego oraz parametr wymiany filmu łzowego 

(PWFZ). Dwie eksperymentalne metody do analizy PWFZ zostały zaproponowane w niniejszej 

pracy. Pierwsza z nich, to metoda oparta na analizie dynamicznych zmian morfologii menisku 

łzowego, mierzonej przy pomocy optycznej koherentnej tomografii, zaś druga metoda oparta 

jest na pomiarach intensywności fluorescencji przy pomocy profilometru fluoresceinowego. 

Trendy czasowe wymienionych powyżej biomarkerów śledzone były przez okres jednego roku 

w populacji użytkowników soczewek kontaktowych, obarczonych zwiększonym ryzykiem 

zespołu suchego oka.  


