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Sammanfattning  
 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra olika metoder för uppskattning av 

synnerven och gradering av cup/disk förhållandet. 

 

Metod: 31 personer med friska ögon deltog i studien varav 25 kvinnor och 6 män. 

Undersökningen började med visuskontroll med hjälp av en log-MAR tavla. 

Därefter togs det bilder på synnerven på båda ögonen (med odilaterad pupill) med 

OCT som möjliggör en 3D visning av cupen och disken. Slutligen togs det bilder på 

synnerven via en funduskamera som visar en 2D bild. Fyra erfarna optiker fick 

bedöma 2D bilderna och gradera cup disk förhållandet subjektivt. Parametrarna 

som bedömdes var horisontell och vertikal cup/disk kvot, samt cup/disk area 

kvoten. Dessa parametrar jämfördes sedan med mätvärden som var uppskattade 

med hjälp av OCT maskinens program. 

 

Resultat: Resultatet bestämdes med hjälp av ett parat t-test som visade en 

signifikant skillnad mellan den vertikala cup/disk kvoten (p<0,001) som var 

uppmätt och uppskattad av OCT och en funduskamera. Likadant för horisontell 

cup/disk kvoten och cup/disk area kvoten hittades det en signifikant skillnad (p 

<0,001) vid jämförelse av olika uppskattningsmetoderna. Optikernas cup/disk 

bedömning jämfördes och resultatet visade att bedömningarna inte var enade, då 

korrelationen var låg r <0,8. 

 

Slutsats: Jämförelsen mellan de subjektiva och objektiva uppskattningarna av 

horisontell och vertikal cup/disk samt cup/disk area kvoten visade signifikant 

skillnad. 
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Summary 

Aim: The aim of this study was to compare the different methods for estimating the 

optic nerve head and grading the cup-to-disc ratio. 

 

Methods: In this study 31 subjects were included. The participants were aged between 

19-32 years old and all of them had healthy eyes. An OCT was used to scan the optic 

nerve on both eyes and estimate the cup-to-disc ratio. The OCT scanning gives a 3D 

image of the optic nerve. Finally, the retina was photographed with a fundus camera, 

where the images were only 2D. Four experienced opticians graded the cup-to-disc ratio 

based on the 2D images. The parameters that got estimated were the horizontal and 

vertical cup-to-disc ratio, but even the cup-to-disc area ratio. Both subjective and 

objective parameters were compared to each other. 

 

Results: A paired t-test was performed for the vertical cup-to-disc ratio that was both 

estimated by the graders and determined by the OCT; the t-test showed a statistically 

significant difference (p<0,001) between the two. Likewise, a paired t-test was 

performed for the horizontal cup-to-disc ratio and the cup-to-disc area ratio, which was 

graded by the opticians and determined by the OCT, and the results showed a 

significant difference (p<0,001). 

The agreement between the graders were compared, and the correlation between the 

ratings of the cup-to-disc ratios was not high r<0,8.  

 

Conclusion: The comparison between the subjective gradings from the opticians of the 

cup-to-disc ratio and the objective cup-to-disc parameters showed a significant 

difference.  
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1 Inledning 

Det visuella systemet som utgörs av ögat uppfattar information från omgivningen i form 

av ljus. När ljuset når näthinnan, omvandlas ljusimpulserna till elektriska nervimpulser. 

Dessa nervimpulser, från båda ögonen skickas från näthinnan till hjärnan via 

synnervskorsningen (optic chiasm) och tolkas sedan till en bild (Remington, 2012, p. 1).  

Synnervskorsningen är där båda synnerverna korsar, och den har en X-formad struktur, 

som visas i Fel! Hittar inte referenskälla.. De nasala fibrerna från varje synnerv 

passerar korsningen och hamnar i motsatta sida av hjärnan. Informationen som når 

hjärnan omvandlas sedan till ett synintryck (Remington, 2012, p. 233). 

 

1.1 Retina 

Retina (näthinnan) är ögats innersta lager. Den är placerad mellan choroidea och 

vitreous. Centralt i retina finns makula där man har det skarpaste seendet och bästa 

färgseendet på grund av flest tappar och stavar. Retina är väldigt tunt (0,1-0,5mm) och 

består av 10 olika lager som visas i  Figur 1.1. (Snell & Lemp, 1998) 

De olika lagren är retinal pigment epitelet (RPE) som är det yttersta pigmenterade 

lagret, fotoreceptorernas segment, externt begränsade membranet, yttre nukleära lagret, 

yttre plexiform lagret, inre nukleära lagret, inre plexiform lagret, gangliecellagret, 

Retinala nervfiber lagret (RNFL), och till sist internt begränsade membranet (Rougier, 

Delyfer, & Korobelnik, 2016). 

 

Figur 1.1: Bild på retinas olika lager visad genom Optical coherence tomography. Den svarta övre delen av bilden 

visar vitreous som är transparent, medan nedre delen (under pigment epitel lagret) är choroidean (Rougier et al., 

2016, använt med tillstånd)  
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1.2 Synnerven och cup/disk kvoten 

Synnerven är en nerv i ögat som skickar information till hjärnan. Informationen skickas 

genom nervfibrerna som är axoner från gangliecellerna. Gangliecellaxonerna samlas 

och bildar en utgång i ögat som kallas synnervsutträdet (Snell & Lemp, 1998). 

Synnerven har en oval struktur och laxrosa färg med 1,5-2,0 mm intern diameter (Snell 

& Lemp, 1998, p. 216); (Bergmanson, 2012). Här finns inga tappar eller stavar därför 

kallas den för blinda fläcken och den ligger ca 3 mm ifrån makula (Snell & Lemp, 1998, 

p. 176). Utgången av synnerven ligger nasalt och aningen superiort av bulben, och där 

blir scleran väldigt tunn, som kallas lamina cribosa. Detta membran är den svagaste och 

tunnaste delen av scleran, vilket gör det till den delen av ögat som tenderar att få en 

skada vid högt intraokulärt tryck (Bergmanson, 2012).   

Hos myopa personer tenderar synnervens disk och cup att ha större area och mer oval 

form (Sastre-Ibanez et al., 2018). 

 

1.3 Undersökningsmetoder av synnerven 

En klinisk undersökning av retina är en viktig del av ögonundersökningen. De 

vanligaste instrumenten som används vid ögonbottenundersökningar är oftalmoskop, 

biomikroskop, funduskamera och Optical coherence tomography (OCT). 

För denna studie är två maskiner särskilt viktiga: optical coherence tomograf och 

funduskamera. Dessa enheter beskrivs detaljerat i delarna 1.3.1 och 1.3.2. 

 

1.3.1 Funduskamera 

En funduskamera är en maskin som ger möjlighet att ta en 2D bild på ögonbotten. På 

fundusfotografin syns makula och synnervsutträdet med dess blodkärl. Det finns många 

olika typer och modeller av funduskameror. Nya modeller av funduskameror möjliggör 

3D stereoavbildning som underlättar bedömningen av cup/disk kvoten. I denna studie 

användes funduskameran av modell Canon CR-2 plus som tar en 2D bild, denna teknik 

valdes, då den används hos de flesta optiker butiker i dagsläget. Denna maskin används 

utan att komma i kontakt med ögat.  Bilderna tas med vit LED blixt som möjliggör 

högupplösta bilder, vilket gör det lättare att upptäcka och diagnostisera okulära 

sjukdomar.  
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Figur 1.2: Funduskameran som användes i denna studie för att fotografera ögonbotten. Punkt A är pann- och 

hakstödet för deltagaren. Punkt B är maskinens joystick som möjliggör förflyttning av kameran för att få bra fokus. 

Vid punkt C justeras fixeringsobjektets placering som deltagaren tittar på. 

 
1.3.2 Optical coherence tomography 

Optical coherence tomography (OCT) är en avancerad bildteknik som kan användas för 

att upptäcka och bedöma retinala förändringar i ögat (Ascaso et al., 2010). Tekniken är 

relativt ny och den visar en genomskärningsbild av retinas vävnad (se Figur 1.1). OCT 

kan undersöka både främre- och bakresegmentet av ögat. Vid bakresegment 

undersökningen visas de olika retinala lagren i en gråskala på bilden. Ju mer 

reflekterande vävnaden är desto ljusare visas den, och ju mindre reflekterande vävnad, 

desto mörkare visas bilden (Rougier et al., 2016). 

OCT har en mikrometerskala känslighet i intervallet 1-15µm (Bowd, Weinreb, 

Williams, & Zangwill, 2000). Det finns olika versioner och modeller av OCT maskinen 

men i denna studie användes en OCT maskin av märket Opko spectral OCT SLO 

combination imaging system som visas i Figur 1.3. Den är en avancerad spektral 

laserskanning av ögat och har en känslighet på ca 5 µm. 
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Figur 1.3: OCT maskinen som användes i denna studie. Punkt A är stödet där deltagaren placerar hakan på. Punkt B 

är en joystick som möjliggör justeringar av maskinen mot deltagarens öga. 

OCT har utvecklats under de senaste åren för att hjälpa till att upptäcka retinala 

störningar, särskilt makulära nedsättningar (Nordmann, 2014). Den var ursprungligen 

utformad för att granska retinala nervfiberlagrets tjocklek som påverkas vid progression 

av glaukom, men med åren utvecklades även maskinens mjukvara som möjliggör analys 

av synnerven (Schuman et al., 2003). 

 

Synnerven kan undersökas med OCT som möjliggör en 3D visning av den neuroretinala 

bräms area och beredd, storleken av cupen och disken samt förhållandet mellan dem 

(Nordmann, 2014). Skanningen av synnerven tar bara 1,5s och bilderna som visas är en 

matematisk ombyggnad som sedan flyttas över till retinala bilder, dvs OCT visar inte en 

direkt bild på själva retina (Nordmann, 2014).  

När OCT skannar synnerven visas cupens och diskens storlek samt cupens djup i både 

horisontell och vertikal snitt, som visas i Figur 1.4 
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Figur 1.4: Sammanställning av ett friskt öga visad i genomskärning med OCT. Cupen och disken visas i båda 

horisontell och vertikal snitt där även cupens djup presenteras. 

 

1.4 Förändringar och sjukdomar i synnerven 

Glaukom (grönstarr) är en vanlig ögonsjukdom som drabbar ögonbotten, främst 

synnerven. Detta sker oftast på grund av högt intraokulärt tryck som leder till gradvis 

deformation av synnerven (Nordmann, 2014). Retinala axonerna förtvinar successivt på 

grund av trycket och förlusten av nervfibrerna medför synfältsnedsättning (Nordmann, 

2014), detta kan även leda till synförlust om sjukdomen inte upptäcks i tid (Snell & 

Lemp, 1998).  

Det finns två typer av glaukom, öppenvinkel och trångvinkelglaukom.  

I öppenvinkel glaukom är förhållandet mellan iris, trabekelverket och cornea normalt, 

men trycket i ögat är för högt (Snell & Lemp, 1998, p. 196). Öppenvinkel glaukom kan 

behandlas kirurgiskt eller medicinskt med hjälp av ögondroppar (Bergmanson, 2012). 

I trångvinkelglaukom är irisroten framskjuten och blockerar trabekelverket och 

förhindrar avflödet av kammarvätskan (Snell & Lemp, 1998, p. 197).  

Förlusten av de retinala gangliecellerna leder till en förstorad cup. Cupen tenderar även 

att bli djupare vid glaukom till följd av bakre böjningen av lamina cribosa (Bresciani-

Battilana et al., 2015).  

 

En annan sjukdom som drabbar synnerven är optikusatrofi. Denna sjukdom kan vara 

ärftligt eller åldersrelaterad och ger akut synnedsättning. Kliniska fynden är blek och 
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svullen disk, även minskning av  de små blodkärlen i disken pga brist på blodflödet 

(Bowling & Kanski, 2015, p. 781). 

 

Optikusneurit är inflammation i synnerven och är mest förekommande hos personer 

med Multipel Skleros (MS). MS är en autoimmun sjukdom som påverkar centrala 

nervsystemet. Symtomen för optikusneurit är synförlust, och ömhetskänsla som blir 

värre vid ögonrörelser. Inflammationen avtar efter några veckor, som så småningom 

medför till synförbättring. Inflammationen i synnerven förorsakar neuroaxonal skada 

som medför försämrad kontrast- och färgseende trots att synskärpan är tillbaka (Brandt 

et al., 2018) 

 

 

1.5 Tidigare studier 

I en tidigare studie (Guedes et al., 2003), jämfördes tjockleken av de makulära och 

retinala nervfiber lagren hos friska och glaukom drabbade personer med hjälp av både 

prototyp och kommersiell OCT enheter. I studien deltog 367 personer, där de delades in 

i fyra grupper; en kontrollgrupp med friska ögon, misstanke om glaukom, tidigt 

glaukom, och avancerat glaukom grupper. Mätresultaten av alla nervfiber lagrets 

parametrar från både prototyp och kommersiell OCT- enheter visade klinisk signifikant 

skillnad vid jämförelse av de fyra grupperna.(Guedes et al., 2003) 

 

I en annan studie (Resch, Deak, Pereira, & Vass, 2012), jämfördes OCT instrumentet 

med Scanning laser ophtalmoscope (SLO) för uppskattning av optisk disk parametrar 

hos friska personer. 

I studien deltog totalt 126 personer där cup volymen, cup arean, disk arean, vertikal 

cup/disk kvoten och neuroreinal bräm arean skannades. Dessa parametrar mättes med 

både OCT och SLO apparaten. Resultaten visade att det var en märkbar signifikant 

skillnad mellan maskinerna när det gällde cup volym, cup area och cup/disk kvot 

parametrarna, medan disk arean och neuroretinal bräm arean visade en svag statistisk 

signifikant skillnad. 
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I en annan studie som har gjorts tidigare i Korea (Seo et al., 2017), jämfördes myopins 

påverkan på synnervens storlek samt tjockleken av inre plexiform lagret och retinala 

nervfiber lagret med hjälp av OCT.  

I studien deltog 168 unga myoper, där de delades in i tre olika grupper enligt deras 

sfäriska ekvivalent (SE) styrka; låg myopi <-3,0D, måttlig myopi <-6,0D och 

högmyopi>-6,0D. De delades i ytterligare tre grupper efter diskens storlek; liten disk 

area ≤2,0mm2, medium disk area ≤ 2,5 mm2, och stor disk area>2,5mm2. Styrkorna 

mättes via autorefraktorn medan synnervens storlek bestämdes med hjälp av en 

funduskamera. 

Resultatet visade att genomsnittliga tjockleken av RNFL var signifikant tunnare hos 

högmyopa personerna än lågmyopa, förutom att temporala delen hos högmyopa 

personerna var aningen tjockare än hos lågmyopa personerna. Men i andra jämförandet 

mellan grupperna med olika disk area, var RNFL signifikant tjockare hos gruppen med 

stor disk area än de med medium och liten disk area. Det bekräftades att det finns en 

koppling mellan förtunning av RNFL hos högmyopa, men studien visade även att 

temporala kvadranten av RNFL var tjockare hos personerna med högmyopi. 

 

Ovannämnda studier visar hur viktigt OCTns framgång med åren har varit, för att kunna 

upptäcka okulär ohälsa, såsom defekter på makula och synnerven, i tid. OCT maskinen 

är en avancerat och noggrann bildteknik som underlättar bedömning och diagnostisering 

av misstänkta ögonsjukdomar, och det är av den anledningen som den bör användas 

ännu mer i samband med ögonundersökningar, exempelvis i optikerbutiker. 

Denna studie utförs för att bestämma hur olika optiker som bedömer cup/disk kvoten är 

enade med cup/disk parametrarna som analyseras utifrån OCT maskinen. 
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2 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie var att jämföra olika metoder för uppskattning av 

synnerven och gradering av cup/disk förhållandet. Sekundära syftet var att göra en 

jämförelse mellan optikernas subjektiva bedömning, och se om de överensstämmer med 

varandra. Tertiära syftet var att göra en jämförelse mellan cup/disk kvoten mellan båda 

ögonen.  
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3 Metod 

3.1 Patienturval 

I denna studie söktes personer i åldern mellan 18–35 år genom sociala medier. 

När deltagarna var på plats, informerades de både muntligt och skriftligt om hur 

undersökningen skulle gå till och sedan skrev de på ett samtycke (se bilaga A) att de 

ville delta frivilligt. 

Varje deltagare registrerades med kod som bestod av deltagarens initialer och ordning i 

studiens medverkan. Den koden användes vid både OCT och funduskamera 

undersökningarna. 

 

3.2 Allmänt tillvägagångssätt 

Undersökningen började med kontroll av synskärpan med hjälp av en log-MAR tavla 

som var placerad på 4m avstånd, då kollades bästa korrigerade visus både monokulärt 

och binokulärt. Därefter togs det bilder i ett mörkt undersökningsrum på synnervens 

topografi på båda ögonen med OCT. OCT maskinen skannade synnerven och gjorde 

bildvisningen möjlig i 3D.  Genomförandet av synnervstopografi, mätningen och 

uppskattningen av cup/disk kvoten beskrivs detaljerad i del 3.2.1 och 3.2.2. 

 

Undersökningen slutade med fotografering av ögonbotten på bara höger öga med en 

funduskamera, detta förklaras i detalj i del 3.2.3.  

 

3.2.1 Tillvägagångssätt för synnervstopografi med OCT 

I programmet väljs först vad för undersökningstyp som ska användas för att uppskatta 

synnerven. I denna studie valdes undersökningstyp ”Optic Nerve Topografi + RNFL 

som visas i Figur 3.1. Denna typ av undersökning visar topografin av disken. 
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Figur 3.1: Ett fönster i programmet som låter undersökaren bestämma vilken undersökningstyp som skall utföras. 

Undersökningstypen nr.7 som är markerad på bilden ger möjlighet till synnervens topografi. 

För att ta bilden, placerade försökspersonen hakan och pannan på stödet och fokuserade 

med blicken på ett blinkande kors i maskinen som låg temporalt för att få bästa fokus på 

synnerven. 

När blicken var fäst blev synnerven synlig på skärmen vid sidan av maskinen. Det var 

viktigt att få en skarp bild och ha synnerven i mitten av den blåa rutan för att få bättre 

uppskattning runt om, som det visas i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2: Skanning av synnerven; A visar justeringen, för att få en bra bild är det viktigt att få de tre prickarna som 

bildar en triangel skarpa, det görs genom att justera med maskinens joystick. B visar hur synnerven börjar synas så 

fort man har fått fokus, det är viktigt att ha synnerven i mitten av den blåa rutan. 
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3.2.2 Analys av synnervens topografi 

När bilderna var tagna med OCT kameran visades synnerven i genomskärning. I Figur 

3.3 visas en bild av synnerven där den stora röda konturlinjen är disken, och lilla blåa 

konturlinjen är cupen. Den horisontella blåa linjen och vertikala gröna linjen har 

justerats manuellt, på grund av att den automatiska processen som görs av programmet 

inte alltid är konsekvent. Linjerna har flyttats för att korsa den djupaste punkten i cupen. 

De små röda cirklarna var justerade manuellt för att sammanfalla med Bruchs membran 

och avgränsa diskens diameter (Patel et al., 2016). Diskens diameter avgörs av längden 

på röda linjen, medan diametern av cupen avgörs av gula linjen. Denna procedur 

förklaras i Figur 3.3.  

 

 

Figur 3.3: Illustration som visar hur manuella justeringarna har utförts för att få mätvärden av de anatomiska 

delarna av synnerven. 

När alla justeringar var gjorda på cup/disken, erhölls mätvärden fram som visas i Figur 

3.4. De mätresultat som användes i denna studie var horisontell och vertikal cup/disk 

kvot och dessutom cup/disk area kvoten. 
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Figur 3.4: Svarta markeringen till vänster om bilden är mätvärden som erhållas efter att justeringarna på disken 

utförs. Mätvärden som är markerade med grön färg innebär att de är normala värden inom populationen. 

 

3.2.3 Tillvägagångssätt av undersökningen med en funduskamera. 

Proceduren för fotografering av ögonbotten med en funduskamera var ungefär på 

samma sätt, deltagaren registrerades med samma anonyma kod. I ett mörkt 

undersökningsrum placerade deltagaren hakan och pannan på stöden och fäste blicken 

på fixationslampan inne i kameran. Med hjälp av joysticken justerades maskinen för att 

få fokuset i mitten av pupillen. Pricken som var fixationsobjektet flyttades sedan utåt för 

att ha en bild på synnerven o dess blodkärl i mitten som visas i Figur 3.5. 
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Figur 3.5: Bild av synnerven tagen med funduskameran. Synnerven med dess blodkärl syns tydligt i bilden och är 

placerad i mitten för att få bästa fokus på cupen och disken. Den mörka arean till vänster om synnerven är makula. 

 
3.2.4 Analys och val av fundusfotografierna  

Fundusbildernas urval bestämdes beroende av skärpan på dem. De bilderna som var 

tydliga skickades till fyra olika optiker som var anställda på Linnéuniversitetet i 

Kalmar, för att få en subjektiv bedömning av horisontell och vertikal cup/disk kvoten 

samt cup/disk area kvoten. De subjektiva bedömningarna jämfördes sedan med 

objektiva cup/disk parametrarna från OCT maskinen. 
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4 Resultat 

I studien deltog totalt 41 personer, varav 10 deltagare blev exkluderade på grund av att 

de inte uppfyllde studiens kriterier då de hade påverkan på ögonbotten såsom 

synnervsdrusen, diabetes. Resterande 31 deltagarna hade friska ögon och inga andra 

kända sjukdomar som kan påverka ögonbotten. Åldrarna var mellan 19 till 31 med 

medelåldern 23,9±3,3. 25 av deltagarna var kvinnor och 6 män. 

 

4.1 Jämförelse av synnervsförhållanden mellan OCT mätvärden och 
subjektiv uppskattning.  

 

I Tabell 4.1 visas medelvärdet samt SD av de olika uppskattningsmetoderna för 

cup/disk parametrar. Det är medelvärden av cup/disk parametrarna från både OCT 

maskinen och subjektiva bedömningarna från optikerna. 

 

Tabell 4.1 Medelvärde av cup/diskens parametrar uppmätt av OCT samt medelvärdet av personernas bedömningar. 

 Vertikal CD kvot Horisontell CD kvot CD area kvot 

OCT 0,49(±0,12) 

 

0,50(±0,13) 

 

0,25(±0,12) 

 

Subjektiv 

bedömning 

0,30(±0,08) 0,33(±0,09) 

 

0,31(±0,09) 

 

 

Parade t-tester utfördes för att jämföra de olika cup/disk kvot parametrarna som var 

uppskattade av optikerna och av OCT. T-testet visade en statistisk signifikant skillnad 

vid jämförelse av vertikal cup/disk parametrarna från optikernas bedömning 

(Medelvärde=0,30, SD=0,08) och från OCT maskinen (Medelvärde=0,49, SD=0,12), 

t(31)=-11,64, p<0,001, r=0,7. Figur 4.1 visar en Bland-Altman graf av skillnaderna av 

medelvärden för vertikal cup/disk parametrarna från de två mätningsmetoderna . De tre 

horisontella linjerna i grafen markerar medelskillnaden (röda linjen) och gränserna för 

överenskommelsen (gröna linjerna) mellan parametrarna. 
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Figur 4.1: Skillnaden av medelvärden för vertikal cup/disk kvot från de olika metoderna. Den röda linjen visar 

genomsnittliga skillnaden och de gröna linjerna visar gränserna av 95% konfidensintervallet.  

Ett parat t-test utfördes även för jämförandet av horisontella cup/disk kvoten. Det 

visades vara en signifikant skillnad mellan cup/disk parametrarna från optikernas 

bedömning (Medelvärde=0,33, SD=0,09) och från OCT (Medelvärde=0,50, SD=0,13), 

t(31)=-12,79, p<0,001, r=0,83. Figur 4.2 visar en graf av skillnaderna av medelvärden 

för horisontella cup/disk kvot från de olika metoderna. Den röda linjen visar 

medelskillnaden, medan de gröna linjerna visar gränserna för överenskommelsen mellan 

mätvärden. 

 

Figur 4.2: en graf som visar skillnaderna av medelvärden av de olika metoderna för horisontell cup/disk kvot. Den 

röda linjen visar genomsnittliga skillnaden och de gröna linjerna visar gränserna av 95% konfidensintervallet.  
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Ett likvärdigt t-test utfördes för att jämföra cup/disk area kvoten som också visade 

signifikant skillnad mellan parametrarna från optikernas bedömning (Medelvärde=0,31, 

SD=0,09) och OCT (Medelvärde=0,25, SD=0,12), t(31)=5,75, p<0,001, r=0,88, där r 

visar att korrelationen mellan båda metoderna är väldigt högt. Figur 4.3 visar 

skillnaderna av medelvärden för cup/disk area kvoten som är uppmätt av olika metoder. 

 

 

Figur 4.3: en graf av medelvärdenas skillnader för cup/disk area kvoten uppmätt av olika metoder. Den röda linjen 

visar genomsnittliga skillnaden och de gröna linjerna visar gränserna av 95% konfidensintervallet.  

 

4.1.1 Jämförelse mellan optikernas bedömning av cup/disk kvoten utifrån 

fudusbilderna.  

Fyra erfarna optiker fick bedöma cup/disk kvoten utifrån 2D fundusbilderna. Utifrån 

bilden uppskattades de olika parametrarna av synnerven, såsom horisontell och vertikal 

cup/disk kvoten, samt även cup/disk area kvoten. Se Figur 4.4 
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Figur 4.4: De olika cup/disk förhållanden som bedömdes av optikerna, där cup/disk area kvoten är förhållandet 

mellan lilla cirkelns area med den stora cirkelns area. 

Bedömningarna jämfördes med varandra och med intraklass korrelation (ICC) hittades 

ingen hög korrelation mellan dem, det vill säga att bedömarna inte var enade. 

ICC värdet för horisontell cup/disk kvoten var 0,67 (95% CI=0,51–0,79) och 0,73 (95% 

CI=0,59-0,84) för vertikal cup/disk kvoten och 0,69 (95% CI=0,55-0,82) för cup/disk 

area kvoten.   

 

4.1.2 Skillnader i cup/disk förhållanden uppmätt av OCT mellan båda ögonen. 

Mätvärden som jämfördes var horisontell/vertial cup/disk kvot och även cup/disk area 

kvoten mellan höger och vänster öga. Ett parat t-test gjordes för att jämföra vertikal 

cup/disk kvoten. En liten signifikant skillnad hittades mellan höger- (Medelvärde=0,5, 

SD=0,13) och vänster öga (Medelvärde=0,5, SD= 0,12), t(31)=-2,06, p=0,048, r=0,85. 

Figur 4.5 är en låddiagram som visar skillnaden av cup/disk förhållanden mellan båda 

ögonen. De grova strecken i lådorna visar medianvärdet för vertikal cup/disk kvoten. 
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Figur 4.5: Vertikal cup/disk kvot: jämförelse mellan båda ögonen som visar en liten signifikant skillnad. Lådorna 

visar 25–75 percentilerna och strecken utanför lådorna visar 95% konfidensintervallet.  

Vid jämförelse av horisontella cup/disk kvoten visade t-testet ett statistisk signifikant 

skillnad mellan höger- (Medelvärde=0,5, SD=0,13) och vänster öga (Medelvärde=0,5, 

SD=0,13), t(31)=-2,63, p=0,013, r=0,87. R värdet säger att det finns ett högt men inte 

signifikant samband mellan cup/disk kvoten mellan ögonen, se Figur 4.6 

 

 

Figur 4.6: Horisontell cup/disk kvot: vid jämförelse mellan höger och vänster öga hittades en signifikant skillnad. 

Lådorna visar 25–75 percentilerna och strecken utanför lådorna visar 95% konfidensintervallet. 
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Likadant för cup/disk area kvoten utfördes det ett parat t-test för att jämföra 

parametrarna på både ögonen. T-testet visade ett signifikant skillnad mellan höger- 

(Medelvärde=0,25, SD=0,12) och vänster öga (Medelvärde=0,27, SD=0,12) t(31)=-

3,12, p=0,003, r=0,9 som det visas i Figur 4.7 

 

 

Figur 4.7: cup/disk area kvoten mellan båda ögonen som också visade en signifikant skillnad. Lådorna visar 25–75 

percentilerna och strecken utanför lådorna visar 95% konfidensintervallet. Pricken som har hamnat utanför 95% 

konfidensintervallet på höger öga är en outlier. 

Dessa resultat visar att förhållandet mellan de olika cup/disk parametrarna på båda 

ögonen inte är lika. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra olika metoder för mätning av cup/disk 

förhållandet och se om dessa olika metoder medför olika resultat. 

Resultatet av denna studie visade en signifikant skillnad mellan cup/disk kvoten som 

uppskattades av olika metoder, nämligen att den subjektiva bedömningen av cup/disk 

kvoten, som utfördes av erfarna optiker inte stämmer överens med mätvärden som har 

bestämts utifrån OCT instrumentet. En liknande studie av Kotera et al (2009) har utförts 

tidigare där syftet var att jämföra cup/diskens parametrar uppmätt med OCT och utifrån 

fundus fotografier. Vid jämförelsen hittades det en utmärkt enighet vid bestämning av 

cup/disk förhållandet hos deltagarna utifrån OCT maskinen och fundusfotografier 

(Kotera et al., 2009). 

En annan studie av Mwanza et al (2017) har utförts tidigare för att avgöra om det finns 

skillnader i cup/disk kvoten på 2200 ögon som bedömts av en fundusbiomikroskopi och 

stereoskopisk synnervsfotografi. Den visade också att det fanns en signifikant skillnad 

mellan dessa metoder (Mwanza et al., 2017) som stämmer överens med resultatet i 

denna studie. Det är oklart varför de olika studierna har fått olika resultat och vilken av 

de olika metoderna är mer trovärdig, men det kanske kan bero på att 

fundusfotografierna kan ha sämre bildkvalité och att de är i 2D vilket försvårar 

uppskattningen av synnerven. En annan anledning till att cup/disk kvoten som 

uppskattades av optikerna inte stämde överens med cup/disk kvoten från OCT 

instrumentet kan bero på att analysen av synnervstopografin med OCT utfördes 

manuellt av bara en person. Det skulle kanske medföra andra resultat om flera personer 

analyserar synnervstopografin. 

 

I denna studie var det också intressant att se hur optikernas bedömningar utifrån 

fundusbilderna överensstämde med varandra. Resultatet av studien visade ganska låg 

korrelation mellan optikernas bedömningar, speciellt vertikal och horisontell cup/disk 

kvoten. En låg korrelation hittades även mellan bedömningarna av cup/disk area kvoten, 

men korrelationen var bättre än vertikal och horisontell cup/disk kvotens bedömningar. 

Detta innebär att varje person kan bedöma cup/disk kvoten olika, men det visar sig vara 

lättare att kunna bedöma cup/disk area kvoten utifrån fundusbilderna. Detta kan som 

sagt bero på sämre fundus bildkvalité. Att enigheten mellan optikerna var låg kan även 

bero på att de har olika mycket kunskaper och erfarenheter av cup/disk kvot 
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bedömningen. Resultatet skulle kanske visa annat om personerna fick konkreta 

instruktioner som de skulle följa om hur cup/disken ska uppskattas.  

Sista jämförelsen som gjordes i denna studie var skillnaden i cup/disk parametrarna 

mellan båda ögonen.  Resultatet för vertikal, horisontell cup/disk kvot samt även för 

cup/disk area kvoten visade en signifikant skillnad mellan höger och vänster öga, vilket 

är ganska ovanligt eftersom cup/disk förhållandet brukar nästan vara symmetrisk hos 

båda ögonen. En studie av Patel et al. (2016) har utförts tidigare där de har uppskattat 

synnerven och mätt upp cup/disk förhållandet med en handhållen spectral-domain OCT 

på 352 barn. I den studien visades att parametrarna av cup/disk kvoten mellan höger och 

vänster öga var likvärdiga, korrelationen var 0,8 mellan båda ögonen (Patel et al., 2016). 

Skillnaden av cup/disk parametrarna mellan ögonen som hittades i denna studie kan 

bero på att analysen och bestämningen av parametrarna från OCT maskinen utfördes 

och justerades manuellt. Små justeringar som utförs manuellt under synnervsanalysen 

kan medföra skillnader i cup/disk parametrarna. För att undvika detta skulle det kanske 

vara bättre att flera personer gjorde dessa justeringar istället för bara en person. 

 

Det förväntade resultatet av studien var att en skillnad skulle hittas mellan cup/diskens 

parametrar som bedöms subjektivt av optikerna och parametrarna som bestäms av OCT 

maskinen, vilket stämmer överens med denna studie. 

 

För att utveckla studien skulle det vara intressant att undersöka synnerven med hjälp av 

OCT och funduskamera hos en grupp med synnervsdefekt, exempelvis hos glaukom 

drabbade personer. Då uppskattningen av cup/disk kvoten hos en grupp med okulär 

ohälsa kan medföra andra resultat. 
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6 Slutsats 
Resultatet av de subjektiva bedömningarna av cup/disk kvoten, samt cup/disk area 

kvoten visade skilde sig signifikant från de objektiva mätresultaten från OCT 

instrumentet. 
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Informerat samtycke – Jämförelse av metoder för 
att uppskatta cup/disk kvoten vid inspektion av 
synnervsutträdet 
Välkommen till min studie som möjlig försöksperson inom optometri. 

Målet med studien är att jämföra olika metoder för uppskattning av synnervens cup/disk 

kvot. 

Såhär går det till: 

Undersökningen börjar med koll av synskärpan där du ska få läsa bokstäver så långt ned 

som möjligt. Därefter ska det tas bilder på ögonbotten runt synnerven med OCT i ett 

mörkt rum på båda ögonen. Här ska du placera ditt huvud på pann- och hakstödet, sedan 

fästa blicken på korset i maskinen. Till sist tas det bilder på endast höger öga på 

synnerven med hjälp av en funduskamera där principen är ungefär samma, skillnaden är 

att bilderna här tas med blixt. Detta kan leda till bländning, som sedan går över efter 

några minuter. Bilderna sparas för att sedan analyseras. 

Undersökningen kommer att ta ca 30–45 minuter och du som deltagare utsätts varken 

för risk eller skada.  

Alla mätningar kommer att vara anonyma och kommer att sparas med endast ålder och 

kön.  

 

 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående 

skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

Jag samtycker till att deltaga: 

............................................................... 
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