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Sammanfattning 
Syfte: I denna studie undersöks förekomsten av pinguecula och pterygium hos 
synhjälpsökande i Kenya. Studien undersöker även om samband mellan förändringarna 
och inomhus-/utomhusarbete, ålder samt kön finns. Om den ena förändringen är mer 
förekommande än den andra, och om någon är mer förekommande på någon av de besökta 
platserna undersöks också. 
Metod: I samband med en resa till Kenya med hjälporganisationen Vision For All i början 
av april 2019 genomfördes mätningar till studien i tre olika städer. Av 160 deltagare var 
99 kvinnor och 61 män. Deltagarna var mellan 11–88 år och medelåldern var 47,3 ± 13,5 
år. Oftalmoskop användes för att undersöka pinguecula och pterygium. Först ombads 
deltagaren att titta rakt fram, sedan år höger och vänster så både centrala, nasala och 
temporala conjunctiva och cornea kunde undersökas. Alla deltagare i studien hade 
pinguecula och/eller pterygium i ett eller båda ögonen. 
Resultat: Det vanligast förekommande var att pinguecula fanns i båda ögonen hos 
deltagarna. Pinguecula noterades hos totalt 136 av deltagarna och pterygium hos totalt 42 
deltagare. Detta innebär att 18 deltagare hade både pinguecula och pterygium, antingen 
båda förändringarna i samma öga eller en i vardera öga. Både pinguecula och pterygium 
var vanligen placerat nasalt. Utomhusarbete var vanligare än inomhusarbete i alla de 
besökta städerna. 
Slutsats:  I den här studien kunde inget samband mellan förändringarna och ålder visas, 
på grund av att personer utan förändringar inte inkluderades i studien. Samband mellan 
förändringar och kön eller inomhus-/utomhusarbete kunde inte heller visas. Den 
vanligaste placeringen för pinguecula var att det fanns både nasalt och temporalt och 
pterygium var vanligast nasalt. Någon påfallande skillnad av förändringarna i de olika 
städerna som besöktes kunde inte dokumenteras. 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the occurrence of pinguecula and pterygia among 

people who sought visual aid during a journey with the charity organisation Vision For 

All. Associations between these changes in the eye and UV-exposure, age and gender are 

also investigated, as well as if either pinguecula or pterygia is more common overall and 

if one of them is more common in any of the visited cities.  

The measurements were conducted during a journey with Vision For All in Kenya in 

April 2019. There were 160 participants in the study, out of them were 99 women and 61 

were men. The participants were between 11–88 years old and the average age was 47.3 

± 13.5 years. An ophthalmoscope was used to examine pinguecula and pterygia. First the 

participant was asked to look straight ahead and then right and left so both the central, 

nasal and temporal conjunctiva and cornea could be examined. All the participants in the 

study had pinguecula and/or pterygia in one or both eyes.  

Pinguecula in both eyes was most common among the participants. Pinguecula was 

documented in 136 of the participants and pterygia in 42 participants. This means that 18 

participants had both pinguecula and pterygia, either both changes in one eye or one in 

each one. Both pinguecula and pterygia was most commonly existing in the nasal part of 

the eye. Working outdoors was more common than working indoors in all of the cities 

visited.  

In this study no association between the changes and age could be found, because people 

without changes was not included in this study. Association between changes and gender 

and working indoors or outdoors could not be found. Pinguecula was more common when 

it was placed both in the nasal and temporal part of the eye and pterygia was more 

commonly placed in the nasal part of the eye. A significant difference between the 

changes in the cities visited could not be found.  
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Nyckelord 

Pinguecula, pterygium, Kenya.  

 

Tack 

Tack till min handledare Peter Gierow för all hjälp med det här arbetet. 

Tack till Nina, Katarina, Kristina, Mette och Peter för väldigt trevligt sällskap under de 

två fantastiskt roliga och härliga veckor vi var iväg på resan! Ett extra tack till Nina, utan 

dig hade jag aldrig åkt på den här resan och utan dig skulle den inte blivit så bra.  

Tack till min familj och pojkvän som stöttar, peppar och alltid finns där. 

Och så slutligen det allra varmaste tacket till mina klasskompisar för att jag har fått dela 

dessa tre roliga och utvecklande år på Optikerutbildningen med er. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 iv 

 
Innehåll 

1 Introduktion ________________________________________________________ 1 
1.1 Vision For All ____________________________________________________ 1 
1.2 Kenya __________________________________________________________ 1 
1.3 Pinguecula _______________________________________________________ 2 

1.3.1 Orsaker ______________________________________________________ 3 
1.3.2 Behandling ___________________________________________________ 3 

1.4 Pterygium _______________________________________________________ 4 
1.4.1 Orsaker ______________________________________________________ 4 
1.4.2 Behandling ___________________________________________________ 5 

1.5 Ultraviolett strålning _______________________________________________ 5 
1.6 Tidigare studier ___________________________________________________ 7 

2 Syfte ______________________________________________________________ 10 

3 Metod och material _________________________________________________ 11 
3.1 Patienturval _____________________________________________________ 11 
3.2 Utrustning ______________________________________________________ 11 
3.3 Utförande _______________________________________________________ 12 

4 Resultat ___________________________________________________________ 13 
4.1 Deltagare _______________________________________________________ 13 
4.2 Pinguecula och pterygium __________________________________________ 14 

4.2.1 Deltagarnas arbetssituation _____________________________________ 16 
4.2.2 Placering av pinguecula och pterygium____________________________ 18 

5 Diskussion _________________________________________________________ 20 

6 Slutsats____________________________________________________________ 23 

Referenser __________________________________________________________ 24 



  

 

 1 

1 Introduktion 

Ämnet till denna studie valdes med tanke på Vision For Alls enkla arbetsförhållanden 

under deras resor. Mer avancerad utrustning som finns i vanliga fall när undersökning 

utförs i Sverige kan inte tas med. Undersökningen under resorna måste även gå fort då 

det kan komma många människor på en dag. Utrustningen som används måste även lätt 

kunna packas ner då VFA ofta reser runt till olika platser och redan har mycket bagage i 

form av glasögon. Ett oftalmoskop, som användes i denna studie, är ett litet instrument 

som inte tar mycket plats och själva undersökningen/ bedömningen av 

pterygium/pinguecula tar inte så lång tid. 

 

1.1 Vision For All 
Den ideella organisationen Vision For All, VFA, arbetar för att hjälpa de allra fattigaste i 

världen som inte har råd med synundersökning och glasögon men som är i stort behov av 

det. Genom VFA:s arbete får dessa människor bättre möjlighet till utbildning och jobb. 

Begagnade glasögon i gott skick samlas in i Sverige, sedan mäts glasstyrkorna upp och 

de tvättas och sorteras. Varje år organiseras ungefär 10 resor till olika platser i världen 

och på varje resa åker ca fem till åtta personer varav hälften är optiker och hälften 

assistenter. (Vision For All, 2019.) 

 

1.2 Kenya 
Kenya ligger i östra Afrika och är en republik med 51 miljoner invånare. Huvudstad är 

Nairobi med ca 3,3 miljoner invånare (2010) och språken som huvudsakligen talas är 

engelska och swahili. (Nationalencyklopedin, 2019.) Medellivslängden i Kenya är 67 år 

(Svenska FN-förbundet, 2017). 

Under resan med VFA besöktes tre städer: Nairobi, Nakuru och Webuye. Nairobi är den 

största staden i östra Afrika (NE, 2019), ligger på breddgrad -1,29 (DBcity, 2019) och 

hade UV-index 12 (Weather Online, 2019) under perioden då studien ägde rum. Nakuru 

är den fjärde största staden i Kenya (Ripleybelieves, 2019), ligger på breddgrad -0,28 

(Time.is, 2019) och hade precis som Nairobi UV-index 12 (Weather Atlas, 2019) under 

tiden mätningarna till studien pågick. Webuye är en mindre stad med 23 000 invånare, 
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ligger på breddgrad 0,608 (Time.is, 2019) och hade UV-index 11 (Worldweather Online, 

2019) under perioden då studien ägde rum.  

 

 

Figur 1.1 Karta över Kenya. 

 

1.3 Pinguecula 
Pinguecula är en ofarlig, vanlig och ofta asymptomatisk degeneration av det conjunctivala 

stromat. Det ses som en gul-vit upphöjning på bulbära conjunctiva nära limbus, se figur 

1.2. Pinguecula är oftare placerad vid nasala limbus än vid temporala limbus, men det är 

även vanligt att den förekommer på båda sidor i ett öga. (Bowling, 2015, s.162–164.) 

Storlek och utseende kan variera men pinguecula är oftast rund eller oval och gulaktig 

(Remington, 2011, s.175). 

Pinguecula kan bli inflammerad (pingueculitis), bli vaskulariserad och orsaka en mild 

okulär inflammation (Bezan et al, 1999, s.123, Rosenfield & Logan, 2009, s. 133). Skav 

och rodnad kan upplevas på grund av pinguecula, då kan en smörjande salva hjälpa mot 

besvären (Kugelberg & Ygge, 2010, s.110). Ibland stör pinguecula tårfilmsstabiliteten 

samt tårdynamiken och det kan leda till irritation i ögat, t.ex. främmande-kropp-känsla, 

smärta och ökat tårflöde (Frucht-Pery J et al, 1997). Pinguecula kan utvecklas till ett 

pterygium med tiden (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & George, 2011). 

 

Nakuru 

Nairobi 

Webuye 
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1.3.1 Orsaker 

Orsaken till pinguecula är okänd, men det är känt att det blir vanligare med stigande ålder. 

Det är inte kontaktlinsrelaterat, men användning av kontaktlinser kan förvärra tillståndet. 

(Schou Anderson, Davies, Kruse, Løfstrøm & Ringmann, 2011, s.12.) Samband finns 

mellan hög förekomst av pinguecula och stor exponering av UV-strålning samt varma, 

torra, blåsiga och dammiga klimat speciellt nära ekvatorn (Schou Anderson, Davies, 

Kruse, Løfstrøm & Ringmann, 201, s.12, Rosenfield & Logan, 2009, s. 133). Andra 

faktorer som kan påverka utvecklingen av pinguecula är p53 cellmutation (Dushku & 

Reid, 1997), ökad kolesterolmetabolism (Peiretti, Dessi, Putzolu & Fossarello, 2004), 

utveckling av onormalt elastiska material (Li, Wallace, Streeten, Kuntz & Dark, 1991) 

och otillräcklig tårfilmsstabilitet (Oguz, Karadede, Bitiren, Gurler & Cakmak, 2001). 

 

1.3.2 Behandling 
Hantering av pinguecula går främst ut på att försäkra patienten om att förändringen är 

godartad. Information ska också ges till patienten om att solglasögon med UV-skydd bör 

användas för att skydda ögonen mot både sol och vind. Om pinguecula är inflammerad 

kan en mild lokal kärlsammandragande droppe eller steroid hjälpa till att dämpa den 

okulära irritationen. (Bezan et al, 1999, s.123.) Det är inte vanligt men man kan skära bort 

pinguecula och då kommer det sällan tillbaka (Rosenfield & Logan, 2009, s.133). 

 

 

Figur 1.2 Pinguecula. Bild hämtad 19-05-08 från https://www.eyedolatryblog.com/2012/11/theres-bump-
on-my-eye-part-1-pinguecula.html/ 
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1.4 Pterygium 
Pterygium är en fibrovaskulär subepitelial inväxt av degenererad bulbär vävnad som ofta 

har en triangulär form och växer till skillnad från pinguecula in över limbus och cornea 

och tränger sig in i Bowman’s lager, (Bowling, 2015, s.162–164) se figur 1.3. Det är 

pterygiums apex, ofta kallat huvudet, som tränger sig in över cornea. Tillståndet är oftast 

progressivt. (Remington, 2011, s.175.) 

De allra flesta mindre pterygium är asymptomatiska men kan orsaka irritation och en 

grusig känsla i ögonen. Intermittenta inflammationer kan också förekomma. Patienter 

med pterygium som bär kontaktlinser kan uppleva irritationssymptom i ett tidigare stadie 

än kontaktlinspatienter utan pterygium på grund av linsens kantlyft som skaver mot 

pterygium. (Bowling, 2015, s.162–164.) Pterygium kan störa synen genom att påverka 

synaxeln eller inducera astigmatism (Bowling, 2015, s.162–164) och då kan nedsatt visus 

eller dubbelseende eventuellt vara ett problem. En person med pterygium kan även klaga 

över röda ögon, fotofobi eller den kosmetiska aspekten. Pterygium är vanligast hos män 

som är eller har varit utsatta långvarigt för UV-strålning eller t.ex. blåsiga klimat. (Bezan 

et al, 1999, s.123.) 

Precis som pinguecula så växer pterygium oftast nasalt eller temporalt (Remington, 2011, 

s.175). Tillståndet kallas ibland även för vinghinna på grund av dess form (Kugelberg & 

Ygge, 2010, s.111). 

 

1.4.1 Orsaker 

Pterygium är associerat med långvarig UV-exponering (Rosenfield & Logan, 2009, s. 

133). UV-exponering leder till oxidativ stress som orsakar genetisk skada och stimulerar 

inflammatoriska signalvägar som leder till ett hyperproliferativt stadie (Bradley, Yang, 

Bradley, Reid & Schwab, 2009). 

Andra riskfaktorer är torra, dammiga klimat speciellt nära ekvatorn (Rosenfield & Logan, 

2009, s. 133). En annan riskfaktor är ärftlighet. Det är inte kontaktlinsrelaterat men kan 

påverka kontaktlinsbärande negativt. (Schou Anderson, Davies, Kruse, Løfstrøm & 

Ringmann, 2011, s.14.)  
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1.4.2 Behandling 

Om pterygium växer så mycket så det stör synaxeln kan det opereras. Efter operation kan 

det bildas en ytlig grumling i cornea eftersom Bowman’s lager har förstörts av pterygiums 

tillväxt och därför opereras pterygium inte bort endast på grund av kosmetiska skäl, även 

om det ofta är patientens största besvär. (Kugelberg & Ygge, 2010, s.111.) 

För att förebygga och inte förvärra tillståndet ska man skydda ögonen mot sol, damm och 

vind med t.ex. solglasögon med UV-skydd (Bezan et al, 1999, s.123). 

 

 

Figur 1.3 Pterygium. Bild hämtad 19-05-08 från 

https://unmillonderemedios.com/2017/11/14/con-este-remedio-se-eliminan-las-carnosidades-de-tus-ojos-
para-evitar-quedar-ciego-sin-cirugia/ 

 

1.5 Ultraviolett strålning 
Små mängder av ultraviolett strålning, UV-strålning, är fördelaktigt för människor och 

framförallt för vår produktion av D-vitamin. Stor mängd UV-exponering kan istället 

resultera i akuta och kroniska hälsoeffekter på hud, öga och immunsystem. Den mest 

kända akuta effekten av UV-strålning är solbränna men på lång sikt så inducerar UV-

strålning degenerativa förändringar i cellerna, fibrösa vävnader och blodkärl som leder 

till för tidig åldring av huden. UV-strålning kan även orsaka inflammatoriska reaktioner 

i ögat, t.ex. fotokeratit. De två största allmänna hälsoproblemen på grund av UV-strålning 

är hudcancer och katarakt. (WHO, 2002.) 

UV-strålning är elektromagnetisk strålning i våglängderna 100–400 nm. UV-strålning 

delas in i tre grupper UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) och UVC (100–280 nm) 

(WHO, 2002), beroende på hur energirik strålningen är (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
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2019). UV-strålning innehåller mer energi än synligt ljus och infrarött ljus vilket gör att 

det har större potential till att skada biologisk vävnad (WHO, 2002). 

Det är våglängden som avgör energin i strålningen. Kort våglängd ger en mer energirik 

strålning. Minst energirik är UVA-strålningen. Den utgör den största delen av UV-

strålningen från solen. Det är UVA-strålning som gör pigmentet i huden mörkt genom att 

tränga in i de djupare skikten i huden. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019.) 

UVB-strålning har kortare våglängder än UVA-strålning och är därför mer energirik. 

UVB-strålningen som når jordens yta begränsas av ozonskiktet i atmosfären som filtrerar 

bort stora delar av den skadliga delen av UVB-strålningen. Det är UVB-strålningen som 

gör att man kan bränna sig om man solar för mycket och som gör att huden åldras. UVB-

strålningen tränger inte lika långt ner i huden som UVA-strålning, och det är den som 

startar produktionen av D-vitamin i huden. UVB-strålning kan även öka mängden 

pigment i huden och öka produktionen av vissa celler i huden och göra den tjockare, vilket 

leder till ett betydligt bättre UV-skydd än vad den bruna färgen från UVA-strålningen gör 

ensam. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019.) 

UVC-strålningen är mycket energirik men den når inte jordytan utan absorberas av 

atmosfären. UVC-strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019.) 

WHO och World Meterological Organization har utvecklat Global Solar UV-index som 

kan visa ungefärligt hur mycket UV-strålning som når jorden. Skalan går från 1 till 11+ 

och när UV-indexet är högre än 8 rekommenderas inomhusaktiviteter. (WHO 2002.) 

Idag utsätts det mänskliga ögat för mer UV-ljus än tidigare till följd av ozonlagrets 

förtunning och de globala klimatförändringarna som påverkar nivåerna av strålning som 

når jordytan (Yam & Kwok, 2014). Yam & Kwok (2014) listar förslag på sätt att skydda 

sig mot UV-strålning:  

UV-filtrerande kontaktlinser, glasögon med UV-filter, solskyddsfaktor högre än spf 15, 

hatt med brett bräm, begränsa tid som spenderas utomhus till innan kl. 10:00 och efter 

14:00, begränsa tid som tillbringas i miljöer med hög UV-intensitet eller kombination av 

ovanstående.  
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1.6 Tidigare studier 
Under en resa med Vision For All 2013 till Guatemala genomfördes en studie, som inte 

är publicerad, där prevalensen av pinguecula och pterygium undersöktes. Studien 

undersökte även samband mellan förändringarna och kön, ålder samt arbetsmiljö. I 

studien användes oftalmoskop för att undersöka förändringarna på 391 deltagare som var 

7–90 år. Prevalensen av pinguecula var 32% och av pterygium 20,7%. Studien visade 

inget samband mellan pinguecula och ålder utan prevalensen varierade mellan 

åldersgrupperna. Prevalensen av pterygium ökade procentuellt fram till 50–59 års ålder 

för att sedan avstanna och minska ≥ 80 år. Det fanns inget signifikant samband mellan 

hög förekomst av pinguecula och utomhusarbete. Pterygium associerades med stigande 

ålder och utomhusarbete. Både pterygium och pinguecula var vanligast nasalt. (Norén, 

2013.) 

År 2011 genomfördes en studie i södra Indien med syftet att beskriva prevalensen och 

faktorer associerade med pterygium och pinguecula hos befolkningen. 7774 personer 

över 40 år deltog i studien. Prevalensen av pinguecula och pterygium undersöktes med 

biomikroskop. De associerade faktorer som undersöktes var ålder, kön, boendeplats (på 

landet eller i stadsmiljö), arbetsplats, UV-exponering, tobaksanvändning, alkoholintag, 

diabetes mellitus och hypertension. Prevalensen av pterygium var 9,5% och motsvarande 

siffra för pinguecula var 11,3%. I studiens resultat framgick att icke-bärande av glasögon 

var associerat med både pterygium och pinguecula. Prevalensen av pterygium och 

pinguecula var inte associerat med rökning, alkoholintag, arbetsplats, diabetes och 

hypertension. Däremot att bo på landet samt hög UV-exponering var associerat med hög 

prevalens av både pterygium och pinguecula. Ingen signifikant skillnad mellan könen 

kunde dokumenteras. Pterygium var signifikant associerat med stigande ålder, det 

mönstret sågs inte med pinguecula. Författarna till studien skriver att det kan bero på att 

pinguecula kan utvecklas till pterygium och att pinguecula kan vara en triggande faktor i 

utvecklandet av pterygium. (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & George, 

2011.) 

I Shahroud, Iran, genomfördes en studie 2012 som undersökte prevalens och avgörande 

faktorer av pterygium och pinguecula bland stadsbefolkning över 40 år. Pinguecula och 

pterygium diagnosticerades med hjälp av biomikroskop. Deltagarantalet i studien var 

5190 personer. Studien visade att prevalensen av pterygium var 9,4% och att den var 

signifikant högre hos män, 11,4%, jämfört med 8,0% hos kvinnor. Pinguecula hade en 
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prevalens på 61,0% i båda ögonen och 49,0% i ett öga. Även här var prevalensen 

signifikant högre hos män (70,6% jämfört med 53,8% hos kvinnor). Studien visade att 

pterygium är signifikant associerat med stigande ålder, manligt kön, arbete utomhus och 

utbildningsnivå. Det fanns en signifikant skillnad i prevalens av pterygium mellan de som 

arbetar utomhus (14,7%) och de som arbetar inomhus (8,4%). Det framkom även av 

studien att pinguecula är signifikant associerat med stigande ålder, manligt kön, rökning, 

arbete utomhus och utbildningsnivå. (Rezvan et al, 2012.) 

En studie från 2002 i Tehran undersökte prevalensen av och orsaker till pterygium och 

pinguecula. Antalet deltagare i studien var 4564 och biomikroskop användes för att 

undersöka conjunctiva och cornea. Studien visade att den totala prevalensen av pterygium 

var 1,3% och av pinguecula 22,5%. Män hade en högre prevalens av både pterygium och 

pinguecula. En signifikant ökning av pterygium och pinguecula med stigande ålder sågs 

hos både män och kvinnor. Prevalensen av pinguecula var signifikant högre hos rökare. 

Studien visade även att de som jobbar utomhus och utsätts för mer solljus (och därmed 

större UV-exponering) har en högre prevalens av pterygium. (Fotouhi, Hashemi, 

Khabazkhoob & Mohammad, 2008.) 

En spansk studie från 2011 undersökte prevalensen av pterygium och pinguecula samt 

samband mellan förändringarna och deltagarnas livsstilsfaktorer samt systemsjukdomar.  

Studien hade 619 deltagare som var ≥ 40 år. Biomikroskop användes för att undersöka 

ögats främre segment. Prevalensen av pinguecula var 47,9%. Studien visade samband 

mellan ökad prevalens och stigande ålder och prevalensen var högre hos män. 

Prevalensen av pterygium var 5,9% och den ökade också med stigande ålder. Hög 

prevalens av pinguecula associerades med alkoholintag. Studien visade även att båda 

förändringarna var associerade med uteaktiviteter och att pinguecula var betydligt 

vanligare än pterygium. En högre utbildningsnivå menar författarna till studien är en 

förebyggande faktor mot pinguecula, då högre utbildning ofta är associerat med arbeten 

som kräver mindre tid utomhus jämfört med arbeten som har lägre grad av utbildning. 

(Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011.)  

I Shanghai, östra Kina, gjordes en studie år 2015 för att undersöka prevalens av och 

associerande faktorer till pinguecula hos befolkningen över 50 år som var bosatt på landet. 

Undersökningen gjordes med biomikroskop och 959 personer deltog i studien. 

Prevalensen av pinguecula var 75,6%, bland män var prevalensen högre. Samband kunde 

hittas mellan förändringarna och ålder samt arbete utomhus (≥2 timmar solljusexponering 



  

 

 9 

per dag), detta anses av författarna till studien som riskfaktorer till pinguecula. 

Majoriteten av deltagarna i studien var analfabeter eller hade endast en 6-årig 

grundskoleutbildning vilket ofta innebär att man har ett jobb som kräver mer tid utomhus. 

Deltagarna som hade pinguecula tillbringade alltså en större del av sin arbetsdag utomhus. 

I studiens slutsats framgick att daglig solljusexponering (≥2 timmar), rökning, stort 

alkoholintag och nedsatta TBUT-värden var signifikant associerade med pinguecula. 

Högre utbildningsnivå var en förebyggande faktor mot pinguecula. Le, Xiang, Cui, Zhou 

& Xu (2015) konstaterade att deltagarna i studien var äldre än i flera tidigare studier, 

vilket kan bidra till den högre procentsiffran. (Le, Xiang, Cui, Zhou & Xu, 2015.) 

En studie genomförd 2019 i Perth, västra Australien, hade syftet att beskriva prevalensen 

av pterygium och dess associationsfaktorer hos en medelålders befolkning. Studien hade 

994 deltagare. För att göra en bedömning av pterygium togs färgfotografier. Deltagarna 

fick också göra en conjunctival ultraviolet autofluorescence fotografering som är en 

biomarker av solexponering. Medelåldern var 56,7 år och prevalensen av pterygium var 

8,4%. Det var högre prevalens av pterygium hos män (11,3%) än hos kvinnor (6,1%). 

Pterygium var inte signifikant associerat med stigande ålder eller mer spenderad tid 

utomhus. Pterygium var associerat med ökad conjunctival ultraviolet autofluorescence 

extent, konsekvent med den väl etablerade associationen med UV-strålning. (Mackey et 

al, 2019.)  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av pinguecula och pterygium hos 

synhjälpsökande i Kenya samt undersöka om det finns samband mellan förändringarna 

och inomhus-/utomhusarbete, ålder samt kön. Om den ena förändringen är mer 

förekommande än den andra, och om någon är mer förekommande på någon av de besökta 

platserna undersöks också. 
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3 Metod och material 

Resan till Kenya ägde rum 2–16 april, varav 8 dagar var arbetsdagar där undersökningar 

till studien gjordes. De städer som besöktes var Nairobi, Nakuru och Webuye. VFA:s 

uppsamlingsplatser låg i närheten eller i utkanten av dessa. Totalt genomfördes 

synundersökning på 2101 personer under resan, och i denna studie deltog 160 av dem. 

Av dessa 160 deltagare undersöktes 38 personer i Nairobi, 62 i Nakuru och 60 i Webuye. 

Alla deltagare i studien hade pinguecula och/eller pterygium i ett eller båda ögonen. 

 

3.1 Patienturval 

Innan VFA:s ankomst hade invånarna i de olika städerna blivit informerade av lokala 

arrangörer om att VFA skulle komma och utföra synundersökningar och dela ut glasögon 

till de med behov. De deltagare som är med i studien kom frivilligt till 

uppsamlingsplatserna för att söka synhjälp och innan undersökning med oftalmoskop 

påbörjades fick deltagaren ge ett muntligt samtycke till deltagande. I studien deltog 99 

kvinnor och 61 män, i åldrarna 11–88 år. Den sammanlagda medelåldern bland deltagarna 

var 47,3 ± 13,5 år. Totalt under resan genomfördes synundersökning på ca 450 patienter 

av undertecknad. 

 

3.2 Utrustning 
För att undersöka conjunctiva och cornea användes ett oftalmoskop av märket Heine Beta 

200. 

 

Figur 3.1 Oftalmoskop Heine Beta 200. 



  

 

 12 

3.3 Utförande 
Först ombads deltagaren att titta rakt fram, sedan åt höger och vänster. På så sätt kunde 

centrala, temporala och nasala delen av conjunctiva och cornea undersökas med 

oftalmoskopet. Ålder, kön, om deltagaren arbetar mestadels inomhus eller utomhus samt 

vilka förändringar som upptäcktes och placeringen av dessa journalfördes.  

En förändring definierades i den här studien som pinguecula när det fanns en gulaktig, 

opak upphöjning i bulbära conjunctiva och som pterygium när det fanns en vitaktig inväxt 

över limbus och cornea. 

 

 

Figur 3.2 Undersökningsmetod med oftalmoskop. 
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4 Resultat 

4.1 Deltagare 
I studien deltog totalt 160 personer, varav 99 var kvinnor och 61 män, vilket motsvarar 

61,9% och 38,1%. Deltagarna var i åldrarna 11–88 år, medelåldern var 47,3 ± 13,5 år och 

för att enklare få en överblick samt hitta samband mellan förändringarna och ålder delades 

deltagarna in i åldersgrupper: 11–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79 och 80–

89. Fördelningen av antalet deltagare i de olika åldersgrupperna visas i figur 4.1. Den 

dominerande åldersgruppen i studien var 40–49 år (47 personer) följt av 50–59 år (41 

personer). 

 

 

Figur 4.1 Totalt antal deltagare i studien, uppdelade i åldersgrupper. 

 

I figur 4.2 visas Vision For All’s egen åldersindelning på samtliga personer som fick 

synundersökning under resan. Den visar att det kom fler kvinnor än män till VFA:s 

uppsamlingsplatser, och att det kom flest personer som var 36–49 år (totalt 527 personer). 
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Figur 4.2 VFA:s åldersindelning. 

 

4.2 Pinguecula och pterygium 
I figur 4.3 visas hur förändringarna var fördelade bland åldersgrupperna. Det mest 

förekommande var pinguecula i båda ögonen. Av de 450 personer som undertecknad 

genomfört synundersökning på förekom pinguecula hos minst 30,2 %. Detta är endast ett 

minimumvärde då det kan ha varit fler personer med förändringar som inte var 

inkluderade i studien. Pterygium förekom hos minst 9,3 % av de 450 personerna som fått 

synundersökning, men det kan precis som för pinguecula ha varit fler med förändringar 

som inte var inkluderade i studien. 
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Figur 4.3 Fördelning av förändringar i åldersgrupper. 

 

Pinguecula noterades hos totalt 136 av deltagarna i studien och pterygium hos totalt 42 

deltagare, detta visas i figur 4.4. Det innebär att 18 deltagare hade både pinguecula och 

pterygium, antingen båda förändringarna i samma öga eller en i vardera öga. Medelåldern 

för deltagare med både pinguecula och pterygium var 46,4 ± 12,8 år. 

 

 

Figur 4.4 Totalt antal förändringar noterade. 
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Pinguecula noterades hos 34 deltagare i Nairobi (69,4%), 50 deltagare i Nakuru (70,4%) 

och 53 deltagare i Webuye (88,3%). Motsvarande siffror för pterygium var hos 15 

deltagare i Nairobi (30,6%), 21 deltagare i Nakuru (29,6%) och 7 deltagare i Webuye 

(11,7%), se figur 4.5. 

 

 

Figur 4.5 Fördelning av förändringar i de olika städerna som besöktes. 

 

4.2.1 Deltagarnas arbetssituation 
Totalt var det 30 av kvinnorna och 11 av männen som arbetade inomhus samt 69 kvinnor 

och 50 män som arbetade utomhus, se figur 4.6.  

 

 

Figur 4.6 Antal deltagare som arbetade inomhus/utomhus. 
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I figur 4.7 visas den totala fördelningen av förändringar mellan de som arbetade inomhus 

och utomhus. Av de totalt 41 deltagare som arbetade inomhus (25,6%) noterades 

pinguecula hos 35 och pterygium hos 12 deltagare. Totalt 119 deltagare arbetade utomhus 

(74,4%) och av dem hade 101 pinguecula och 30 pterygium. I Nairobi hade 15 deltagare 

inomhusarbete och 23 utomhusarbete. I Nakuru arbetade 20 deltagare inomhus och 42 

utomhus. I Webuye hade 6 deltagare inomhusarbete och 54 utomhusarbete, se figur 4.8. 

 

 

Figur 4.7 Fördelning av totalt antal förändringar mellan deltagare som arbetade inomhus/utomhus. 

 

 

Figur 4.8 Deltagarnas arbetssituation i de olika städerna. 
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Figur 4.9 visar att av kvinnorna med inomhusarbete hade 25 pinguecula (83,3%) och 10 

pterygium (33,3%), av männen med inomhusarbete hade 10 pinguecula (90,9%) och 2 

pterygium 18,2%). Av kvinnorna med utomhusarbete hade 58 pinguecula (84,1%) och 

20 pterygium (28,9%) samt av männen med utomhusarbete hade 43 pinguecula (86,0%) 

och 10 pterygium (20,0%).  

 

 

Figur 4.9 Antal förändringar hos kvinnor/män med inomhus-/utomhusarbete. 

 

4.2.2 Placering av pinguecula och pterygium 

Pinguecula noterades i ett av ögonen hos 8 deltagare och 5 av dessa förändringar var 

placerade nasalt och 3 temporalt. Medelåldern för de här deltagarna var 44,9 ± 17,0 år.  

Vid pinguecula i båda ögonen (noterades hos totalt 128 deltagare) förekom pinguecula 

både nasalt och temporalt hos 74 av deltagarna. Hos 39 deltagare fanns pinguecula nasalt 

och hos 15 deltagare temporalt. Medelåldern för deltagarna som hade pinguecula i båda 

ögonen var 46,8 ± 12,4 år. Hos de 11 deltagare som hade pterygium i ett öga fanns 

förändringen nasalt hos alla och medelåldern var 45,3 ± 17,8 år. När pterygium fanns i 

båda ögonen (hos 31 deltagare) var 24 av förändringarna placerade nasalt, 2 temporalt 

och 5 deltagare hade pterygium både nasalt och temporalt. För de här deltagarna var 

medelåldern 51 ± 15,2 år. Figur 4.10 visar placeringen av förändringarna för pinguecula 

i ett öga, pinguecula i båda ögonen, pterygium i ett öga samt pterygium i båda ögonen.  
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Figur 4.10 Placering av förändringar. 
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5 Diskussion 

Pinguecula förekom i den här studien hos minst 30,2 % av de 450 personer som 

undertecknad gjort synundersökning på. Jämförelse med andra studier visar att det är 

liknande resultat som studien i Guatemala (Norén, 2013), lägre än i Iran (Rezvan et al, 

2012), Spanien (Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011) och Kina (Le, Xiang, Cui, Zhou & 

Xu, 2015), men högre än i Indien (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & George, 

2011) och Tehran (Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob & Mohammad, 2008). Pterygium 

förekom hos minst 9,3 % av de 450 personer som fått synundersökning av undertecknad 

i denna studie och det resultatet är liknande som studien i Indien (Asokan, Venkatasubbu, 

Velumuri, Lingam & George, 2011) och lägre än i Guatemala (Norén. 2013). Det var 

högre än i Tehran (Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob & Mohammad, 2008), Spanien 

(Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011) och Australien (Mackey et al, 2019). Att resultaten 

blir så olika kan bero på åldersskillnaden mellan deltagarna i studierna som jämförs. 

Andra orsaker skulle kunna vara att vissa bor på landsbygden, andra bor i stadsmiljö, att 

deltagarna spenderar olika lång tid utomhus och att platserna ligger på olika breddgrader.  

Pinguecula förekom oftare än pterygium i denna studie, vilket stämmer överens med 

resultat från tidigare studier (Norén, 2013; Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & 

George, 2011; Rezvan et al, 2012; Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob & Mohammad, 2008; 

Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011). Både pinguecula och pterygium var vanligast 

nasalt, se figur 4.10, precis som i tidigare studie från Guatemala (Norén, 2013) och det 

stämmer även enligt Remington (2011, s.175) och Bowling (2015, s.162–164).  

Det kunde inte noteras någon större skillnad i förekomst av den ena eller andra 

förändringen mellan de olika städerna som besöktes, pinguecula var betydligt mer vanligt 

i alla städerna, se figur 4.5. Det skulle kunna bero på att städerna är närliggande och hade 

relativt lika fördelning av deltagare med inomhus- och utomhusarbete, se figur 4.8. Det 

var fattiga områden som besöktes i alla städer och därmed antas det att deltagarna inte 

hade någon högre grad av utbildning vilket ofta leder till arbete utomhus i större 

utsträckning. Det kan i sin tur leda till att förekomsten av förändringarna blir högre (Viso, 

Gude & Rodríguez-Ares, 2011). I den här studien arbetade majoriteten av deltagarna 

utomhus, se figur 4.6. Utomhusarbete har i flera tidigare studier visat på ökad risk för 

både pinguecula och pterygium (Norén, 2013; Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam 
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& George, 2011; Rezvan et al, 2012; Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob & Mohammad, 

2008; Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011; Le, Xiang, Cui, Zhou & Xu, 2015). 

Det kunde inte noteras någon påfallande skillnad mellan de som hade inomhus-

/utomhusarbete och förekomst av förändringarna, se figur 4.9. Procentsiffrorna för de 

med inomhus-/utomhusarbete och förändringar var liknande för både kvinnor och män. 

Dock så var det större skillnad i förekomst av pinguecula än pterygium i Webuye, 

pinguecula var mer förekommande där än i de andra städerna. Där var det även betydligt 

fler som arbetade utomhus än inomhus. Detta skulle kunna tyda på ett samband mellan 

utomhusarbete och pinguecula. I en studie som motsäger detta skrivs det att det finns 

bevis för att pterygium är associerat med exponering av UV-strålning, men om det finns 

samband mellan UV-strålning och utveckling av pinguecula behöver utredas ytterligare 

(Yam & Kwok, 2014).  

Alla städer som besöktes, Nairobi, Nakuru och Webuye, ligger nära ekvatorn (DBcity, 

2019; Time.is, 2019) samt hade högt UV-index (WHO, 2002; Weather Online, 2019; 

Weather Atlas, 2019; Worldweather Online, 2019) under perioden studien ägde rum och 

dessa faktorer innebär en högre risk för både pinguecula och pterygium (Rosenfield & 

Logan, 2009, s.133). Klimatet i de områden som besöktes under studien upplevdes som 

väldigt torrt och dammigt. Detta är också en riskfaktor för både pinguecula och pterygium 

(Rosenfield & Logan, 2009, s. 133). Dessa faktorer kan ha varit bidragande till studiens 

resultat.  

Det kom fler kvinnor än män till VFA:s uppsamlingsplatser, se figur 4.2, vilket kan bero 

på att i dessa områden så var det kvinnorna som tog hand om hemmet och därför hade de 

möjlighet att gå ifrån sina arbetsuppgifter under dagtid. Männen däremot hade arbeten 

utanför hemmet och kunde inte lämna arbetet under dagtid. Något samband hittades inte 

mellan förekomst av förändringar och kön, det var liknande procentsiffror för kvinnor 

och män med pinguecula samt för kvinnor och män med pterygium. I flera tidigare studier 

har samband mellan pinguecula och manligt kön kunnat dokumenteras (Rezvan et al, 

2012; Le, Xiang, Cui, Zhou & Xu, 2015) medan en annan har inte kunnat hitta samband 

mellan varken pinguecula eller pterygium och något av könen (Asokan, Venkatasubbu, 

Velumuri, Lingam & George, 2011). 

Den lägre förekomsten av förändringar i de äldre åldersgrupperna kan dels bero på att de 

hade det svårare att ta sig till VFA:s uppsamlingsplatser och dels på den, jämfört med 
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Sverige, lägre medellivslängden (Svenska FN-förbundet, 2017). I figur 4.3 visas att 

förekomsten av pterygium ökade från 20 år upp till 69 års ålder, sedan minskade den igen.  

Förekomsten av pinguecula ökar från åldersgrupp 10–19 år till 40–49, sedan minskar den 

i de äldre åldersgrupperna. Antalet deltagare i studien minskar också efter åldersgrupp 

40–49, se figur 4.1. Detta gör att inget samband mellan förändringarna och ålder kan 

göras, då hade även personer utan några förändringar behövts inkluderas i studien. En 

annan anledning till att det hade varit bra att journalföra alla de 450 personer som 

undertecknad genomförde synundersökning på, oavsett om de hade pinguecula och/eller 

pterygium, är att då hade studien kunnat ge en bättre överblick av förekomsten av 

pinguecula och pterygium hos befolkningen. 

Resultatet i den här studien skulle kunna ha påverkats av att ingen åldersgräns sattes på 

deltagarna. Det medför en blandad ålder på deltagarna, till skillnad från andra studier där 

alla deltagare var över 40 eller 50 år (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & 

George, 2011; Rezvan et al, 2012; Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011; Le, Xiang, Cui, 

Zhou & Xu, 2015). I den här studien är deltagarantalet relativt lågt jämfört med tidigare 

studier (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & George, 2011; Rezvan et al, 2012; 

Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011; Le, Xiang, Cui, Zhou & Xu, 2015; Norén, 2013; 

Mackey et al, 2019) vilket också kan ha påverkat resultatet. Om deltagarantalet hade varit 

högre skulle studien fått ett mer tillförlitligt resultat. 

Något som skulle ha kunnat förbättra studiens resultat är om deltagarna hade angett hur 

många timmar per dag de spenderar utomhus, då det är relevant för hur mycket UV-

strålning de exponeras för eftersom UV-strålning ökar risken för både pinguecula och 

pterygium (Rosenfield & Logan, 2009, s. 133). En annan faktor som kan ha påverkat 

resultatet är felbedömning. Senare på dagen var ljuset i oftalmoskopet inte lika starkt och 

då är det svårare att göra en bedömning. Feltolkningar på grund av språkbarriären är också 

en möjlig felkälla då tillgången till tolkar var begränsad och alla deltagare pratade inte 

flytande engelska. 
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6 Slutsats 

Den här studien kunde inte påvisa något samband mellan förändringarna och ålder på 

grund av att personer utan förändringar inte inkluderades i studien. Samband mellan 

förändringar och kön eller inomhus-/utomhusarbete kunde inte heller visas. Den 

vanligaste placeringen för pinguecula var att det förekom både nasalt och temporalt i ögat 

och pterygium var vanligen placerat nasalt. Någon påfallande skillnad av förändringarna 

i de olika städerna som besöktes kunde inte dokumenteras. 
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