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  Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om preservative-associated transient 

hyperfluorescens (PATH) förekommer mer vid användandet av en multipurposevätska kontra 

vid användandet av ett kontaktlinsskötselsystem med väteperoxid. 

Metod: Försökspersonerna, vana kontaktlinsbärare och ögonfriska, tillpassades den mjuka 

kontaktlinsen Biofinity.  Gradering av ögats främre segment utfördes med och utan infärgning 

av fluorescein. Därefter fick försökspersonerna två olika kontaktlinsvätskor, Refine One Step 

och BioTrue, att använda som skötselsystem. Lott drogs för att bestämma vilken lins som 

skulle skötas med vilket skötselsystem. Dagen efter kom försökspersonen tillbaka när 

kontaktlinserna suttit i ögonen exakt två timmar, ögonens yttre segment färgades in med 

fluorescein för att gradera conjunctival och corneal staining. Linserna sattes i igen och 

försökspersonen kom tillbaka efter fyra timmar för ytterligare en gradering, med fluorescein. 

Sju samt fjorton dagar senare upprepades samma procedur som vid dag två. 

Resultat: Medelvärden för PATH vid användandet av de båda kontaktlinsvätskorna (BioTrue 

och Refine One Step) togs fram och parat t-test användes för att analysera resultaten: BioTrue 

besök 1-2 (p<0,05), 3-4 (p<0,05) samt 5-6 (p<0,05); Refine One Step besök 1-2 (p=1), 3-4 

(p=0,42) samt 5-6 (p=1). Detta visar statistiskt signifikant skillnad mellan PATH och en 

PHMB-baserad kontaktlinsvätska i kombination med silikonhydrogellins; ingen statistiskt 

signifikant skillnad visades vid användandet av ett väteperoxidsystem i kombination med en 

silikonhydrogellins. 

Slutsats: PATH förekommer vid kombinationen silikonhydrogel-lins och skötselsystem 

innehållandes konserveringsmedlet PHMB, men gav däremot ingen minskad komfort. För den 

kliniska verksamheten är PATH inget att oroa sig för då detta inte visar bioinkompatibilitet 

mellan kontaktlinsen och kontaktlinsvätskan. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to evaluate if a greater amount of preservative-associated 

transient hyperfluorescence (PATH) is appearing when using a multipurpose-solution 

compared to using a hydrogen peroxide system as a cleaning and disinfecting scheme 

for contact lenses. 

 

The subjects who participated in this study were contact lens wearers and had healthy 

eyes. Subjects were fitted with the soft contact lens Biofinity. The cornea and 

conjunctiva were examined with and without the color agent fluorescein using a slit 

lamp. The subjects received two different contact lens care systems: Refine One Step 

and BioTrue. The subjects were randomly assigned which lens that would go with 

which care system. The subjects came back the next day after having the contact lenses 

in the eyes for two hours. The contact lenses were removed, and fluorescein was 

instilled in order to grade corneal and conjunctival staining with the slit lamp. The 

contact lenses were then inserted again. The subject then came back after having the 

contact lenses in the eyes for four hours and another grading of corneal and conjunctival 

staining with the slit lamp was made. Seven and fourteen days later the subjects came 

back for the same procedure as day two.  

 

Mean values for PATH when using both of the contact lens solutions (BioTrue and 

Refine One Step) were calculated and a paired t-test was used to analyze the results: 

BioTrue visit 1-2 (p<0.05), 3-4 (p<0.05) and 5-6 (p<0.05); Refine One Step visit 1-2 

(p=1), 3-4 (p=0.42) and 5-6 (p=1). This shows a statistically significant difference 

between PATH and PHMB-based contact lens solutions and silicone hydrogel contact 

lenses; no statistically significant difference between PATH and contact lens care 

system containing hydrogen peroxide in combination with a silicone hydrogel contact 

lens. 

 

PATH is appearing when combining a silicone hydrogel contact lens together with a 

multipurpose solution containing the preservative agent PHMB but gave no decreased 

comfort. In the clinical work PATH is non-significant, the presence of PATH does not 

show bio incompatibility between silicone hydrogel lenses and preservative agents but 

is simply the fluorescein which binds to the preservative agent PHMB.
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1 Inledning 

Staining kallas det mönster/färgansamling man ser på ögats främre yta när man droppar 

infärgningsmedel på ögat. Vid infärgning av ögats främre yta kan man ofta se staining 

på cornea i samband med användning av kontaktlinser. Det har förekommit många 

studier där man kan se en ökad corneal staining hos kontaktlinsbärare och man har då 

döpt den stainingen till solution induced corneal staining (SICS). När man har undersökt 

SICS har man hittat ett samband mellan silikonhydrogellinser och skötselprodukter 

(Efron, 2012a, ss. 155-162).  

 

1.1 Cornea 

Ögats yttersta vävnad kallas för cornea och sitter framför ögats pupill och iris. Corneas 

huvudsakliga uppgifter är att bryta ljuset som kommer in i ögat och att skydda ögat mot 

yttre påverkan. Cornea är tätt innerverad med sensoriska fibrer och man har därmed hög 

känslighet där (Efron, 2010, s. 17). Corneas främre yta angränsar till tårfilmen varifrån 

den får det mesta av sitt syre. Cornea får även sitt syre från atmosfären samt en del från 

kammarvätskan och de limbala kapillärerna som ligger runtom perifera cornea. Corneas 

bakre yta angränsar till kammarvätskan i ögats främre kammare och i och med att 

cornea är avaskulär är det härifrån som cornea får sin näring, viss näring fås även från 

dem limbala kapillärerna (Remington, 2005, ss. 9-24). Cornea är transparent och består 

av fem lager: epitel, Bowmans lager – även kallat anterior limiting lamina (ALL), 

stroma, Descemets membran – även kallat posterior limiting lamina (PLL) och endotel 

(se Figur 1) (Efron, 2010, s. 17).   

 

Det yttersta lagret på cornea är epitelet och består av ett 5-7 celler tjockt lager och är 

aningen tunnare centralt än perifert. Det finns tre olika typer av celler i epitelet: 

skivepitelceller, wingceller och basalceller (Bergmanson, 2012, s. 79). 

Skivepitelcellerna bildar det cellagret som sitter närmast tårfilmen och har villi och 

mikrovilli på cellytan som möjliggör upptaget av näring från tårfilmen. 

Skivepitelcellerna är kopplade till varandra med desmosomer och tight junctions som 

förhindrar tårvätskan att ta sig in i cornea på ett okontrollerat sätt (Bergmanson, 2012, s. 

81). Wingcellerna formar två lager av celler under skivepitelcellerna på ett okontrollerat 

sätt och är platta till formen. De är bundna till varandra med desmosomer och gap 

junctions (Remington, 2005, s. 12). Basalcellerna sitter kopplade till epitelets 
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basalmembran och till det underliggande Bowmans lager med hemidesmosomer. 

Basalcellerna bildar otaliga desmosomer mellan varandra och gör på så vis epitelet 

starkt och kapabelt till att motstå mekanisk påverkan såsom gnuggning av ögonlocket 

eller av kontaktlinspåverkan (Bergmanson, 2012, s. 79). Förnyelse av epitelceller sker i 

basalcellslagret där basalceller bildar nya celler av sig själva (Remington, 2005, s. 12).  

 

Bowmans lager (kallas även för anterior limiting lamina, ALL) är ca 8-14 µm tjockt och 

är ett täcke av tätt och fibröst kollagenfibrer. Då Bowmans lager produceras innan 

födsel kan det ej återuppbyggas och ett skadat lager blir då ersatt av epitelceller eller av 

stromal ärrvävnad (Remington, 2005, ss. 12-14). 

 

Stromat är corneas mittersta lager och även det tjockaste lagret med sina 500 µm. Lagret 

består främst av kollagena fibrer och keratocyter. I det perifera stromat går det ihop med 

scleran. Den största delen av stromat består av kollagenfibrer som är hopbuntade och 

kallas lameller. Lamellerna ligger parallellt med corneas yta och bidrar därmed till 

stromats transparens (Bergmanson, 2012, s. 86). 

 

Descemets membran (kallas även posterior limiting lamina, PLL) är det tjockaste 

basalmembranet i kroppen och växer under hela livet. Membranet ligger mellan 

endotelet, där membranets beståndsdelar utsöndras, och stromat (Bergmanson, 2012, s. 

96).  

 

Endotelet består av ett lager platta skivepitelceller som inte kan reproduceras. Med 

stigande ålder förloras en del celler och denna reducering kan påskyndas av trauma, 

ögonoperation, ögonsjukdom och av ultraviolett strålning (Bergmanson, 2012, s. 97).  
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Figur 1. Bild på corneas lager (Bergmanson, 2012, s. 78, med tillstånd). 

 

1.2 Conjunctiva 

Conjunctivan består av två lager, epitel och stroma (se Figur 2), och är ett tunt 

mukusproducerande membran som börjar vid limbus och sträcker sig över främre sclera 

(bulbär conjunctiva) och den inre sidan av ögonlocken (palpebral conjunctiva). Det 

bildas en återvändsgränd där conjunctivan går längs den bulbära conjunctivan och 

vänder mot palpebrala conjunctivan och slutar vid ögonlockskanten där huden på 

utsidan av ögonlocken tar vid. Dessa återvändsgränder varierar i djup längs med ögats 

glob och kalla för conjunctivala fornix (Remington, 2005, s. 167). Fornix är som djupast 

superiort (Bergmanson, 2012, s. 36). Conjunctivan är veckad för att förhindra 

utsräckning i conjunctivan vid ögon- och ögonlocksrörelser (Remington, 2005, s. 168).  

 

Conjunctivan har en hög immunologisk aktivitet och kan reagera vid allergi, infektion 

och inflammation (Bergmanson, 2012, s. 37). Bulbära conjunctivans epitel vid limbus är 

en fortsättning på corneas epitel. De ytliga cellerna på epitelet har villi och mikrovilli. I 

epitelet sitter gobletceller som producerar mukus till tårfilmen (Remington, 2005, s. 

168). Stromat ligger under epitelet och har två lager: adenoidlager och fibröst lager. 

Adenoidlagret är pigmenterat och har en fibrös struktur. Lagret har många kapillärer där 

flera av dem är fenestrerade kapillärer vilket innebär att de har flera porer som 
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möjliggör ett större näringsutsläpp till epitelet. Det fibrösa lagret innehåller stora 

blodkärl och nerver som är hopbuntade av kollagenfibrer (Bergmanson, 2012, s. 37). 

 

  

Figur 2. Bild på conjunctivans lager (Bergmanson, 2012,  s. 41, med tillstånd). 

 

1.3 Staining 

Oregelbundenheter på ögats främre yta kan ses med olika färgämnen, där fluorescein är 

det vanligaste ämnet. Fluourescein är ett oftalmologiskt hjälpmedel som har använts i 

många decennier. Enligt Efron (2012a, s. 160) tror man att fluorescein tränger in i 

skadade celler, tar sig in extracellulära områden och fyller upp områden där epitelceller 

saknas. Man har även upptäckt att fluorescein binder till olika konserveringsämnen i 

kontaktlinsvätskor (Andrasko & Ryen, 2008). För att kunna se staining med ett 

biomikroskop används en koboltblå lampa med ett gult filter framför (Wratten-filter) för 

att framhäva infärgningen (Efron, 2012a, s. 8). Det finns även andra färgämnen man kan 

använda sig av vid undersökning av ögats främre segment. Färgämnet Rose bengal 

färgar in döda celler samt celler som inte är täckta av mucin (Murube, 2014). Lissamine 

green är ett färgämne som färgar in på liknande sätt som Rose bengal. Lissamine green 

färgar in celler som ej är skyddade av mucin och skadade celler (Hamrah, Alipour, 

Jiang, Sohn & Foulks, 2011).  
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1.3.1 Corneal staining 

Corneal staining ses både hos kontaktlinsbärare och icke kontaktlinsbärare men det är 

vanligare vid användandet av kontaktlinser. Det är ca 60 % av alla kontaktlinsbärare 

som har corneal staining, dock inte alltid av klininsk betydelse (Efron, 2012a, s. 155).  

 

Det finns en rad olika typer av corneal staining, bland annat finns punktatastaining (se 

Figur 3) som är små runda punkter, också kallade mikropunktata, på corneas yta. Till 

punktatastaining ingår också diffus staining där det är flera mikropunktata som har 

sammanfogats och koalescent staining som är stora regioner av diffus staining (Efron, 

2010, s. 399).  

 

Figur 3. Mikropunktata på perifera cornea. 

 

Solution induced corneal staining (SICS) är en typ av staining som visar sig som mikro- 

eller makropunktata över cornea, med större utsträckning över perifera cornea. Det har 

visat sig att SICS är mer framträdande vid användandet av kontaklinsvätskor 

innehållandes konserveringsmedlet PHMB i kombination med silikonhydrogellinser 

(Andrasko & Ryen, 2008). PATH, som står för preservative-associated transient 

hyperfluorescens, ses när fluorescein droppas i ögonen under de första timmarna efter 

att en kontaktlins har satts i ögonen. PATH är godartad, asymptomatisk och ytlig 

färgansamling som ses tydligast mellan 30 minuter och 4 timmar efter isättning av 

kontaktlins som har legat i vissa kontaktlinsvätskor (Efron, 2012a, s.160). Enligt 

Andrasko och Ryen (2008) är PHMB ett konserveringsmedel som har visat sig ge 

PATH. Det råder olika meningar kring SICS och PATH och vad det egentligen är som 

orsakar detta och vad det har för klinisk betydelse. Andrasko och Ryen (2008) säger i en 

studie att kontaktlinser som legat i en kontaktlinsvätska under natten suger åt sig 



  
 

6 

 

konserveringsmedel för att sedan kontinuerligt frisätta ämnet på ögat och därmed orsaka 

SICS. De nämner även en studie där man sett att en silikonhydrogel-lins gav mer 

staining när den legat i en vätska med PHMB än när den legat i en vätska med 

konserveringsmedlet polyquad. Efron (2012b) påstår att SICS varken är ett tecken på 

bioinkompatibilitet mellan kontaktlinser och kontaktlinsvätskor eller äkta corneal 

staining. Det Efron påstår är att en stor del av SICS är ett godartat fenomen i form av 

PATH. Efron beskriver att konserveringsmedel interagerar med cellmembranet på 

corneas yta och att PHMB binder till fosfolipider i cellmembranet. PHMB är positivt 

laddad och drar sig till negativt laddade molekyler, som t ex fluorescein. I och med detta 

anses inte SICS/PATH vara corneal staining utan snarare hyperfluorescens då epitelet 

inte är det som tar färg utan konserveringsmedlet från kontaktlinsvätskan. Ett argument 

för att SICS/PATH inte skulle vara corneal staining är att SICS/PATH vid PHMB når 

sin kulmen mellan 1-4 timmar efter isättande av kontaktlins, men corneal staining är 

framträdande till dess att den patologiska orsaken bakom stainingen har blivit åtgärdad 

(Efron, 2012b). Vidare i denna text kommer SICS och PATH att benämnas som enbart 

PATH. 

 

1.3.2 Conjunctival staining 

När man färgar in ögats främre segment med fluorescein kommer fluorescens att ses på 

conjunctivan som långa linjer i samma riktning som ögonlocken. Detta är egentligen 

inte staining utan det är fluorescein som har lagt sig i conjunctivans veck. Vecken finns 

naturligt för att conjuctivan ska kunna sträckas ut i olika blickriktningar. På 

conjunctivan kan olika typer av staining ses (Efron, 2012a, s. 104). Punktatastaining kan 

ses på bulbära conjunctivan. När en diffus ansamling av punktatastaining ses nära 

limbus, på den plats som kontaktlinsen har legat över kallas denna typ av staining för 

stipplestaining. De flesta fall av stipplestaining ses vid användande av mjuka 

kontaktlinser. Bågformad staining ses som ett bågformat band av staining på den plats 

kontaktlinsens kant har legat på. Detta syns oftast hos mjuka kontaktlinsbärare men 

även vid stabila kontaktlinsbärande där linsen har sovits med och decentrerat över 

natten (Efron, 2012a, ss. 105-107). 

 

1.3.3 Gradering av staining 

Vid en nytillpassning av kontaktlinser måste en bedömning av ögats främre segment 

göras. När man graderar staining finns det olika skalor att ta hjälp av. En vanligen 
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använd skala heter Grading scales for contact lens complications (https://www.acuvuepr 

ofessional.com/sites/default/files/content/us/desktop/pdf/EFRON%20Grading%20Scale

%20US%20INSERT.pdf) och är skapad av Efron. På denna skala finns ritade bilder 

med graderingar från 0-4 där man lätt kan bedöma staininggrad. En annan mycket 

använd skala heter The Brian Holden Vision Institute Grading Scales, BHVI (http://w 

ww.contactlensupdate.com/wp-content/uploads/2011/05/Grading_Scales_web.pdf), 

denna skala använder sig av riktiga bilder tagna i biomikropskop för att kunna gradera 

staining (Wolffsohn m.fl., 2015). Kritik har riktats mot BHVI-skalan då den använder 

fotografier tagna med biomikroskop då detta visar ett tillstånd på en specifik individ. 

Varje individ har olika utseende vad gäller irisfärg, conjunctivala blodkärl, pupillstorlek 

och ögonlockspositioner och fotografierna blir då inte generaliserande. Ett exempel kan 

beskriva neovaskularisation som kan yttra sig på olika sätt hos olika individer, ett 

fotografi visar då just den individens tillstånd. Dessutom visar en och samma individ 

inte upp alla grader av ett tillstånd vilket då ger olika varianter vid varje grad (Efron, 

2012a, s. 23). För att gradera punktatastaining på cornea och conjunctiva kan en 

graderingskala från National Eye Institute användas. På den finns ritade figurer där 

cornea har delats in i 5 områden och conjunctiva har delats in i 6 områden. Skalan går 

från 0-3, där 0 visar att det inte finns mikropunktata och 3 visar att det finns väldigt tätt 

sittande mikropunktata. Graderna 0-3 finns illustrerade för att lättare kunna göra en 

korrekt gradering (se Bilaga D) (Lemp, 1995). 

 

1.4 Skötselprodukter för kontaktlinser 

Det finns en mängd olika skötselprodukter för rengöring och förvaring av mjuka 

kontaktlinser. En linsvätska ska rengöra och desinficera samt förvara linserna till dess 

att de ska användas igen. Allt detta är viktigt för att i största möjliga mån förhindra att 

ögat blir infekterat. Vid användandet av kontaktlinser finns en ökad risk för infektioner 

där den största risken är vid kontaktlinsens första kontakt med ögat vid isättning då 

linsens yta kan vara belagd med en biofilm av mikroorganismer som då kommer i 

kontakt med ögat och kan skapa en infektion (Brennan & Coles, 1997). Andra orsaker 

till ökad infektionsrisk är oregelbunden desinficering (Radford, Minassian & Dart, 

1998), dålig hygien med linsetuiet (Seal, Kirkness, Bennett & Peterson, 1999) och 

bristande handtvätt vid isättning och urtagning av linser (Stapleton, Keay & Jalbert, 

2007). Det är tydligt att det finns en ökad risk för infektion vid hantering av 

kontaktlinser och att det finns goda förutsättningar för att förhindra infektion om man 
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använder rätt skötselprodukter och följer instruktioner väl. Det finns en mängd olika 

skötselsystem på marknaden men den allra vanligaste typen är enligt Efron, Morgan och 

Woods (2012) multipurpose-vätskor. Multipurpose-vätskan utvecklades för att 

underlätta hanteringen av kontaktlinser då det innan denna vätska krävdes flera olika 

skötselprodukter vid hanteringen av linserna. Det var då mer komplicerat och krävdes 

mer tid för att hantera skötseln av kontaktlinser. Denna flerstegsprocess för rengöring 

och desinficering förenklades och multipurpose-vätskan framställdes. Multipurpose 

solution kan översättas till en allt-i-ett vätska vilket den är då den samlat rengöring och 

desinfektion i en vätska (Efron, 2010, ss. 128-129). 

 

1.4.1 Multipurpose solution (MPS) 

Det finns olika sorters multipurpose-vätskor innehållandes olika konserveringsmedel 

där några vanliga är polyhexanid (polyhexamethylene biguanide, PHMB), 

polyquaternium-1 (polyquad), myristamidopropyl dimetylamin (MAPD) och 

väteperoxid (Efron, 2010, ss. 134-135). PHMB var från början utvecklat för 

antimikrobiell tvättning före operationer och senare marknadsförd som sanering av spa 

och pooler. PHMB ingår i samma farmaceutiska familj som klorhexedin och är aktiv 

mot ett brett spektrum bakterier (Efron, 2010, s. 134). Man har funnit i en studie att 

PHMB tas upp av linserna under tiden de ligger i vätskan varpå när linserna hamnar i 

kontakt med ögat släpper PHMB sedan kontinuerligt från linserna och sprids ut i 

tårfilmen. När fluorescein sedan droppas i ögat binder det med konserveringsmedlet och 

bildar PATH-staining (Powell, Lally, Hoong & Huth, 2010). 

 

I PHMB-baserade MPS finns det vanligen en surfaktant som har till uppgift att rengöra 

kontaktlinsen. Vätskan innehåller också en av etylendiamin tetraättiksyras (EDTA) 

salter som ett kelateringsämne. Ett kelateringsämne är en substans av molekyler som 

kan bilda många bindningar till en ensam metalljon. Vid skötsel av kontaktlinser kan 

saltet från EDTA ta bort t ex kalciumjoner vilket bidrar till en rengörande effekt då 

protein annars kan binda till kalcium och då framkalla en proteinbeläggning på 

kontaktlinsen. Det har även en antimikrobiell effekt då kalciumjoner är viktiga för 

cellens nedbrytning av mikroorganismer (Efron, 2010, ss. 134-135). 
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1.4.2 Väteperoxid 

Väteperoxid har länge använts som ett antimikrobiellt ämne och används i stor 

utsträckning som desinficerande och steriliserande ämne inom medicin och finns i 

koncentrationer mellan 3-90 % beroende på ändamål. Väteperoxid är effektivt mot ett 

brett spektrum bakterier, virus och svampar. Väteperoxid bryts ner till vatten och syre 

och anses därför vara miljövänligt (Efron, 2010, s. 131). Det finns två olika typer av 

väteperoxidsystem där det ena är ett ett-stegs-system och det andra är ett två-stegs-

system. I ett ett-stegs-system är ett neutraliseringsämne tillsatt i linsetuiet samtidigt som 

kontaktlinserna och väteperoxidlösningen läggs ned i linsetuiet. Neutraliseringsämnet är 

antingen en enzymtablett eller en platinaplatta. I ett två-stegs-system är steg 1 

desinfektion med blötläggning i väteperoxid och steg 2 är en neutralisering, med hjälp 

av en neutraliseringstablett som tillsätts väteperoxidlösningen, av kontaktlinsvätskan så 

att den återgår till rätt tonicitet och pH. Ett ett-stegs-system är förvisso enklare att 

använda men ett två-stegs-system är mer antimikrobiellt effektiv då väteperoxiden 

neutraliseras snabbare i ett ett-stegs-system (Bennett & Weissman, 2005, s. 391). 

 

1.5 Kontaktlinser 

Sökandet efter kontaktlinser med hög syregenomsläpplighet ledde till en hybrid av 

silikon och hydrogel. Det största hindret för kombination av dessa material var att 

silikon är hydrofobt och dåligt blandbar med hydrofila monomerer, såsom hydrogel. 

Detta åtgärdades med två lösningar där den ena var att man tillsatte polära grupper i 

silikonmonomeren för att öka dess förmåga att blanda sig med hydrogel. Den andra 

lösningen var att man utnyttjade makromerer som kunde ändra den slutgiltiga 

polymeren till ökat syreupptag. Utöver detta behövde man ytbehandla kontaktlinserna 

för att få bättre vätbarhet. Det finns olika sätt att påverka detta, där en av lösningarna är 

att man behandlar linserna med högenergigas för att förändra linsytans vätbarhet (Efron, 

2010, s. 80). 1998 lanserades två sfäriska silikonhydrogellinser och detta anses vara ett 

av de viktigaste avancemangen av kontaktlinsmaterial. Sedan denna innovation har de 

allra flesta företagen introducerat silikonhydrogellinser till sitt sortiment och än idag 

fortsätter arbetet med att utveckla så bra kontaktlinser som möjligt (Efron, 2010, s. 7). 

 

Kontaktlinsen Biofinity är en silikonhydrogellins som är gjord med hjälp av aquaform-

teknologi vilket betyder att linsen får en hög vätbarhet genom att låsa fast vatten i linsen 

(Eliaçık, Erdur, Gülkılık, Özsütçü & Karabela, 2015). Denna tillverkningsprocess 
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använder sig av långa silikonkedjor som gör att linsen kan ha en mindre mängd silikon. 

Mindre silikonmängd i linsen gör att linsen blir mjukare, mer flexibel och får en bättre 

vätbarhet (Filipecki m.fl., 2014).   



  
 

11 

 

2 Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka om PATH förekommer mer vid användande 

av en multipurposevätska kontra vid användandet av ett kontaktlinsskötselsystem med 

väteperoxid.  
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3 Material och metod 

Försökspersoner hittades med hjälp av uppsatta reklamblad på anslagstavlor på 

Linnéuniversitetet, via besök hos de olika optikerklasserna, meddelande på olika 

Facebookgrupper samt via personliga kontakter. För att få vara med i studien krävdes 

följande: vara över 18 år, vara van linsbärare, ha friska ögon och fick inte ha mer än 

grad 2 enligt Efrons graderingsskala för något tillstånd. 

 

Försökspersonen informerades muntligen och skriftligen om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och vad som krävdes av dem som försöksperson. Försökspersonen fick 

skriva på ett informerat samtycke (se bilaga A) vid första besöket där det framgick att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien utan negativa påföljder. Vid första 

besöket utreddes det om försökspersonen uppfyllde urvalskriterierna som var uppsatta 

för studien. Försökspersonerna skulle använda kontaktlinserna på heltid vilket enligt 

Efron och Morgan (2009) innebär minst 4 dagar i veckan och så länge linsen gav god 

komfort. Försökspersonerna fick inte sova med linserna i ögonen. Om de var lämpade 

att delta i studien utfördes en synundersökning och gradering av corneal och 

conjunctival staining. Graderingen utfördes med infärgning av fluoresceinet BioGlo 

(HUB Pharmaceuticals, Kalifornien, USA) med biomikroskop (Tagaki Opthalmic 

Instruments Europe Ltd, Manchester, Storbritannien). Fotografering av ögonen gjordes 

med systemkamera från Canon (Canon Inc., Tokyo, Japan). Sedan gjordes en 

nytillpassning av kontaktlinser med linsstyrkor utifrån synundersökningen. Efter det 

första besöket lades Biofinity-linserna (Cooper Vision, Kalifornien, USA) i varsin 

kontaktlinsvätska. Detta gjordes när försökspersonen fortfarande var kvar så att de fick 

det demonstrerat för sig hur skötseln av linserna gick till (se Bilaga B). Vilken lins som 

lades i vilken vätska randomiserades genom att försökspersonen fick dra en lapp från en 

skål, där H fick representera att kontaktlinsen för höger öga skulle ligga i Refine One 

Step (Cooper Vision, Kalifornien, USA) och en lapp med V stod för att kontaktlinsen 

för vänster öga skulle ligga i Refine One Step. Den lins som inte lades i Refine One 

Step lades i Biotrue-vätska (Bausch & Lomb, New York, USA). Försökspersonen fick 

efter detta besök ta med sig linserna hem för att nästa dag börja använda kontaktlinserna 

med de två olika linsvätskorna. Efter varje besök fick försökspersonen gradera 

komforten av linserna för dessa två veckor med hjälp av en graderingsskala (se Bilaga 

C) från 0-10 där 0 representerar bästa tänkbara komfort och 10 står för sämsta tänkbara 

komfort. 
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Vid det andra besöket hade försökspersonen haft linserna i ögonen i exakt två timmar 

när de kom. Då togs båda linserna ur och linsen som legat i Refine One Step över natten 

lades i ett linsetui med koksaltlösningen Neusal (Consol, Mölndal, Sverige) och linsen 

som legat i Biotrue-vätskan lades i försökspersonens egna linsetui med ny Biotrue-

vätska. Försökspersonen hade informerats om att ta med sig sitt eget linsetui till 

besöket. Ögonen färgades därefter in med fluorescein och en bedömning utfördes med 

biomikroskopet där den corneala och conjunctivala stainingen graderades efter en skala 

från National Eye Institute (Lemp, 1995). Denna skala har delat in cornea i 5 områden 

och conjunctiva i 6 områden, graderingen går från 0-3 där 0 är ingen staining alls och 3 

är väldigt tätt sittande punktatastaining (se Bilaga D). Vid alla besök fotograferades 

båda ögonen med fluorescein i ögonen. Efter denna bedömning sattes linserna i igen 

och försökspersonen fick därefter komma tillbaka efter att linserna suttit i ytterligare 

fyra timmar. Även då färgades försökspersonens ögon in med fluorescein för 

bedömning med biomikroskop samt fotografering. 

 

Försökspersonen kom sedan tillbaka efter sju dagar och då upprepades proceduren från 

dag 2. 

 

Efter ytterligare sju dagar kom försökspersonen tillbaka under samma förutsättningar 

som vid tidigare besök och samma procedur upprepades. Därefter avslutades 

försökspersonens medverkan i studien.  
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4 Resultat 

Studien omfattade totalt 18 försökspersoner varav 13 slutförde den. Anledningar till 

avslutad studie var okomfort av linser, torra ögon, dålig passform och borttappad lins. I 

Tabell 1 visas vilka försökspersoner som slutfört studien och vilken lins som legat i 

vilken vätska. 

 

Tabell 1. Nedan listas vilken lins som legat i BioTrue-vätskan respektive Refine One Step-vätskan för varje 

försöksperson. 

Försöksperson BioTrue Refine One Step 

001 OD OS 

002 OS OD 

004 OS OD 

006 OD OS 

007 OS OD 

009 OD OS 

010 OD OS 

012 OD OS 

013 OD OS 

014 OD OS 

016 OS OD 

017 OS OD 

018 OS OD 

 

Vid nytillpassningen hade ingen försöksperson ett medelvärde av infärgning på mer än 

grad 1 på varken corneas eller conjunctivans alla områden (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Medelvärde för grad av corneal och conjunctival infärgning på corneas och conjunctivans alla områden på 

höger och vänster öga vid nytillpassningen för varje försöksperson. 

Försöksperson Corneal infärgning Conjunctival infärgning 

 OD OS OD OS 

001 0,80 0,20 0,67 0 

002 0,20  0 0 0,33 

004 0 0,80 0,33 0,67 

006 0,40 1 0,67 0,33 

007 0 0,20 0 0,50 

009 0,90 0 0,67 0 

010 0,70 0,40 0,17 0 

012 0,20 0 0 0 

013 0 0 0 0 

014 0 0 0 0 

016 0 0 0 0 

017 0 0 0 0 

018 0 0 0 0 
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Medelvärde på corneal infärgning för de ögon vars lins legat i BioTrue-vätskan kan 

utläsas i figur 4. Medelvärde på corneal infärgning för de ögon vars lins legat i Refine 

One Step-vätskan kan utläsas i figur 5. 

 

 

Figur 4. Medelvärde för graden av corneal infärgning på BioTrue-ögonen vid nytillpassningen samt alla 6 återbesök.  

 

 

Figur 5. Medelvärde för graden av corneal infärgning på Refine One Step-ögat vid alla besök. 
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Figur 4 och 5 visar att infärgningen var mer framträdande på det ögat där kontaktlinsen 

legat i BioTrue jämfört med Refine One Step, samt att färgupptagningen var starkare två 

timmar efter isättning av linser jämfört med när linsen suttit i ögat i ytterligare fyra 

timmar. P-värden har tagits fram via parat t-test (se tabell 3) för linserna som legat i 

BioTrue och Refine One Step mellan besök 1-2, 3-4 respektive 5-6. Detta visar att det 

finns en statistiskt signifikant skillnad i infärgning mellan besök 1-2, 3-4 samt 5-6 för 

ögat som haft linsen i BioTrue. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad i 

infärgning mellan besök 1-2, 3-4 samt 5-6 för ögat som haft linsen i Refine One Step. 

 

Tabell 3. P-värden togs fram med parat t-test mellan besök 1-2, 3-4 samt 5-6 för linser som legat i BioTrue samt för 

linser som legat i Refine One Step.  

 Besök 1-2 Besök 3-4 Besök 5-6 

BioTrue <0,01 <0,01 <0,01 

Refine One Step 1 0,42 1 

 

Medelvärden togs fram på corneas fem områden på BioTrue-ögat (se figur 6) respektive 

Refine One Step-ögat hos alla försökspersoner vid alla besök. Figuren visar att centrala 

cornea har minst förekomst av infärgning. Refine One Step-ögat visade mycket liten 

skillnad mellan de olika områdena och redovisas därför ej i någon figur. 

 

 

Figur 6. Medelvärde av infärgning för varje område på cornea vid besöken 1-2, 3-4 & 5-6 på BioTrue-ögat för alla 

försökspersoner. Figuren visar att centrala cornea har minst förekomst av PATH. 
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Medelvärde för komfortgraderingen som försökspersonerna själva fick fylla i togs för 

varje försöksperson vid varje besök; medelvärde togs sedan på samtliga 

försökspersoners medelvärde för alla besök. Komfortbedömningen gav ett medelvärde 

för linsen som legat i Refine One Step på 0,47 vid alla sex återbesök. Medelvärdet för 

linsen som legat i BioTrue var 0,37 för alla sex återbesök. P-värdet togs fram med ett 

parat t-test som jämförde alla försökspersoners medelvärden på komfort av linsen som 

legat i BioTrue med medelvärden på komfort av linsen som legat i Refine One Step. 

Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vätskorna kunde påvisas (p>0,05). 3 

försökspersoner beskrev ett kortvarigt (mindre än 1 timme) svidande direkt vid isättning 

av den kontaktlins som legat i Refine One Step; 2 av dessa graderade komforten till 

grad 4 direkt vid isättandet men grad 0 efter 1 timme.  

 

Korrelationen mellan grad av infärgning och grad av komfort var svag (se figur 7). 

 

 

Figur 7. Medelvärden för grad av komfort och medelvärde för grad av corneal infärgning vid alla 6 återbesök för 

Refine One Step-ögat och BioTrue-ögat. 

 

Medelvärden togs fram för försökspersonernas grad av conjunctival infärgning vid alla 

7 besök. Med hjälp av ett parat t-test analyserades sambandet mellan conjunctival 

infärgning och de olika vätskorna. Medelvärde för den conjunctivala infärgningen togs 

för conjunctivans 6 områden där medelvärdet för alla medelvärden var 0,5 för det ögat 
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som haft linsen i BioTrue; för ögat som haft linsen i Refine One Step var medelvärdet 

för alla medelvärden 0,03. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grad av 

infärgning och de olika kontaktlinsvätskorna kunde påvisas (p>0,05).    
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5 Diskussion 

Resultatet av studien visade en skillnad i PATH vid användandet av två olika 

skötselsystem där linser som legat i BioTrue visade en stor mängd PATH jämfört med 

linser som legat i Refine One Step där ingen PATH förekom. Detta resultat har man 

också funnit i tidigare studier men då med andra kontaktlinsvätskor och flertalet olika 

silikonhydrogellinser (Andrasko & Ryen, 2008). Att en lins som legat i BioTrue-

vätskan under natten skulle visa mer PATH än om den legat i Refine One Step skulle 

kunna förklaras med att linsen som legat i BioTrue har tagit upp konserveringsämnet i 

vätskan, som är PHMB, och sedan släpper ut en del av ämnet på ögat. 

Konserveringsmedlet i sin tur binder in till fluoresceinet och därmed uppenbarar sig 

PATH (Andrasko & Ryen, 2008). Att PATH inte yttrar sig i de fall där kontaktlinsen 

legat i Refine One Step kan bero på att denna vätska inte innehåller konserveringsmedel 

som kan binda till fluorescein och därmed ses ingen PATH. 

 

Vid valet av kontaktlinsvätskor var det viktigt att de två vätskorna inte innehöll samma 

komponenter av anledningen att kunna jämföra två olika vätskor. Refine One Step 

valdes för att den ej har något konserveringsmedel som då inte binder in till fluorescein, 

BioTrue valdes för att den innehåller konserveringsmedlet PHMB. Varför just en vätska 

innehållandes PHMB valdes är för att den har visat sig binda in till fluorescein och 

därmed visa PATH (Powell m.fl., 2010).  

 

Då corneal staining och PATH i många avseenden ser likadant ut kan man inte med 

säkerhet fastslå vilken typ av staining det är man har sett vid ett specifikt tillfälle. I och 

med att bedömning gjordes två gånger under samma dag med fyra timmars mellanrum, 

där resultatet som oftast har varit att infärgningen var av högre grad vid besök 1 än vid 

besök 2, kan det med större säkerhet sägas att det har varit PATH som har visats. 

 

Bedömningen av staining utfördes med biomikroskop där det även togs fotografier. Vid 

de flesta tillfällena graderades infärgningen direkt. I vissa fall graderades infärgningen i 

efterhand med hjälp av fotografierna. Detta kan påverka graderingen i det avseende att 

bilderna inte har varit lika tydliga som att studera direkt i biomikroskopet. 

 

Vid bedömning av komfort som försökspersonerna själva fick fylla i visades ingen 

statistiskt signifikant skillnad i komfort mellan de båda kontaktlinsvätskorna. När 
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försökspersonerna graderade komforten kunde de se tidigare återbesöks gradering som 

de själva fyllt i, vilket kan ha påverkat hur de graderade komforten. 

  

Vissa försökspersoner nämnde ett svidande vid isättning av kontaktlinsen som legat i 

Refine One Step. De som angett detta angav även att de alla spolat av linserna noggrant 

med koksaltlösning för att undvika rester av väteperoxid på linsen och att linsetuiet 

aldrig vänts upp och ned. En försöksperson använde under studiens period tre flaskor 

Refine One Step och märkte att vid flaska nummer två var det inget svidande. I det här 

fallet har ingen bakomliggande orsak säkerställts men leverantören, Cooper Vision, 

kontaktades och informerades om detta. I de fall där linsen legat i Refine One Step och 

svidande uppkom förväntades någon form av toxisk staining men det syntes ingen typ 

av staining i något av fallen. 

 

En försöksperson angav vid återbesök 4 känslan av torra ögon. Detta trodde 

försökspersonen själv kunde bero på lång tid framför datorskärm samma dag. En 

försöksperson angav att denne sovit med linserna i ögonen en natt, det var inte en natt 

innan ett återbesök. Ingen försöksperson angav att de blandat ihop kontaktlinsvätskorna. 

 

5.1 Slutsats 
Studien visar att PATH förekommer med kombinationen av en silikonhydrogellins och 

en kontaktlinsvätska innehållandes konserveringsmedlet PHMB. Vid kombinationen av 

en silikonhydrogellins och ett väteperoxidsystem förekommer ingen PATH. Då PATH 

når sin kulmen två timmar efter isättning av kontaktlinser är det därför viktigt att alltid 

ställa frågan om hur länge linsen suttit i ögat i den kliniska verksamheten, för att med 

större säkerhet kunna säga om det är PATH eller corneal staining som ses. 
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8 Bilagor 

Bilaga A Informerat samtycke 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Information till försökspersoner (sida 1 av 3) 

 
 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga B Information till försökspersoner (sida 2 av 3) 

 
 



  
 

IV 

 

Bilaga B Information till försökspersoner (sida 3 av 3) 

 
  



  
 

V 

 

Bilaga C Komfortskala 
 

 

  



  
 

VI 

 

Bilaga D Journalföring av staining 
 

 
Försöksperson: 

 

 

 

Höger  Cornea  Conjunctiva 

Besök 1 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 2 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 3 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 4 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 5 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 6 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

Besök 7 1:   2:   3:   4:   5:                       1:   2:   3:   4:   5:   6: _ 

      

 

Vänster  Cornea  Conjunctiva 

Besök 1 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 2 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 3 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 4 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 5 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 6 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          

Besök 7 1:   2:   3:   4:   5:__ 1:   2:   3:   4:   5:   6:__                          
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