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Abstrakt: 
Syfte: Studiens syfte var att ta reda på om det fanns någon individuell skillnad i 
vertikal CD-kvot (cup/disk-asymmetri) mellan höger och vänster öga hos en normal 
population.  
Metod: Ett biomikroskop och en volklins (+78D) användes vid bedömningen av 
synnervspapillen. Papillens (diskens) och cupens vertikala storlek mättes genom 
justering av ljusspaltens höjd på biomikroskopet och de båda värdena lästes sedan av 
från spalthöjdsskalan på biomikroskopet. CD-kvoten räknades ut på höger respektive 
vänster öga genom att cupens uppmätta värde dividerades med diskens uppmätta 
värde. Därefter gjordes en jämförelse av den individuella CD-kvoten på höger och 
vänster öga.   
Resultat: Mätresultatet från 39 personer användes i studien. Cup/disk-asymmetrin 
varierande mellan 0 och 0,07 vilket innebär att alla deltagande hade en asymmetri 
som var mindre än 0,1. Asymmetrins medianvärde var 0,01.   
Slutsats: Studien konstaterade att det fanns en vertikal cup/disk-asymmetri hos 
många av de deltagande. Denna påvisande asymmetri var dock inte stor, då 80 % av 
populationen hade en asymmetri på 0,02 eller mindre. 
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Summary 

 
The optic disc is the area where the retina’s approximately one million axons of the 

ganglion cells are gathered and leave the eye. The optic disc consists of a central pale 

depression or cup and an ambient part called the neuroretinal rim (NRR). The central 

part lacks nerve tissue while the NRR represents the axon nerve cells that leave the 

eye through the optic disc.  

 

Glaucoma is an eye disease which damages and changes the shape of the optic disc. 

An early sign of glaucoma is that the cup increases in size and the apperance of the 

neuroretinal rim changes. To discover these glaucoma damages it is important to 

estimate the size of the cup. This is often being done by using the vertical cup/disc 

ratio, which means that the size of the cup is being compared with the size of the 

disc. It is also vital to compare the cup/disc ratio between both eyes and calculate the 

difference (asymmetry).  

 

The purpose of this study was to found out if there is any individual difference of the 

vertical cup/disc ratio between the two eyes in a normal population. The optic disc 

was estimated with a biomicroscope (slit lamp) and a volk lens (+ 78 D). Firstly, the 

size of the disc was measured by decreasing the biomicroscope’s beam height to the 

point where it coincided with the upper and lower edge of the disc. Secondly, the 

beam height was further reduced to the size of the cup. The height of the disc and the 

height of the cup could then be seen on the beam height scale of the biomicroscope. 

The diameter of the cup was divided by the diameter of the disc to come up with the 

cup/disc ratio. Finally, the asymmetry was calculated by taking the larger cup/disc 

ratio on one eye and subtract the smaller cup/disc ratio on the other eye.  

 

The measure results from 39 people were used in this study. The results from the 

measurements showed that there is an asymmetry in the population, however, this 

asymmetry is not that large. The vertical cup/disc asymmetry varied between 0 and 

0,07. A total of 100 % of the population had an asymmetry less than 0,1 and almost 

80 % of the participants had a 0,02 asymmetry or lower. 
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1 INTRODUKTION 

 

Glaukom är en ögonsjukdom som förekommer runt om i världen och cirka 73 

miljoner människor är drabbade av någon form av glaukom. Sjukdomen orsakar 

skador på synnervspapillen och visar specifika förändringar i dess utseende. Ett 

typiskt tecken till glaukom är att de nervcellsaxoner i den neuroretinala rimmen 

(NRR) minskar i antal, vilket resulterar i att cupen ökar i storlek. Även 

synfältsbortfall är karaktäristiskt för glaukom, men en stor del av synnervens 

nervcellsaxoner (upp till 40 %) kan redan vara skadade innan dessa symtom 

upptäcks. Det är därför viktigt att bedöma utformningen på den neuroretinala rimmen 

och värdera cupens storlek för att tidigt upptäcka dessa förändringar (Bartlett & 

Jaanus 2001). 

 

 

1.1 Anatomi 
 

Synnervspapillen (optic disk) är det område där näthinnans cirka en miljon 

gangliecellsaxoner samlas och lämnar ögat (Oyster 1999). Synnervspapillen består 

av en central blek grop som kallas cup (figur 1). Cupen saknar nervvävnad och det är 

här som näthinnans blodkärl kommer in i ögat. Det område som omger cupen kallas 

för den neuroretinala rimmen (NRR) och har en färg som är svagt rosa till brandgul 

(Kanski 2003). NRR representerar de gangliecellsaxoner som lämnar ögat via 

synnervspapillen (Kaufman & Alm 2003).  

      

Papillens totala storlek (disken) bedöms genom att observera den sclerala ringen. 

Denna ring ligger runt papillens gräns (figur 1, 2 och 3) (Fingeret, Mederios, 

Susanna & Weinreb 2005). I vissa ögon kan även en pigmentering (choriodal 

crescent) ses vid papillens gräns. Detta uppkommer då det choriodala pigment som 

ligger bakom näthinnan blir synligt. Pigmentet ligger ofta vid den temporala delen av 

papillen, vilket är helt normalt. (Grosvenor 2002).   



 6

 

 
Figur 1: Ögonbottenfoto som visar synnervspapillen i ett normalt vänster öga. Disken visar papillens 
totala storlek och cupen utgör den centrala delen av papillen. Den sclerala ringen syns mycket tydligt 
och är utmärkt med två svarta pilar. NRR är bredare i övre och undre delen av disken och smalare vid 
de horisontala sidorna.  
 
Figuren är hämtad från artikeln ”Five rules to evaluate the optic disc and retinal nerve fiber layer for 
glaucoma” med tillstånd från Murray Fingeret.  

 

Papillens vertikala diskdiameter är något större än den horisontala, vilket ger upphov 

till en papill som är utdragen vertikalt. Enligt Jonas, Gusek och Naumann (1988) så 

är den vertikala diskdiametern cirka 9 % större än den horisontala. Cupen däremot 

har en form som är mer oval horisontellt i normala ögon. Denna kombination 

resulterar i att den neuroretinala rimmens utseende följer ett karaktäristiskt mönster. 

Den övre och nedre delen av rimmen är bredare, medan de horisontala delarna av 

rimmen är smalare (Jonas, Budda & Panda-Jonas 1999 och Jonas et al. 1988). Om 

detta rimmönster ändras och NRR övergår till en form där vidden i alla de fyra 

riktningarna är i stort sett lika, ska glaukom misstänkas (Jonas et al. 1999). 

 

En normal synnervspapill kan ha ett mycket varierat utseende. Vissa personer har 

ögon med större papiller och andra har mindre papiller. Även cupens storlek varierar 

individuellt och visar stora skillnader (Jonas et al. 1999). Enligt Garway-Heath, 

Ruben, Viswanathan och Hitchings (1998) och Jonas et al. (1999) så finns det ett 

samband mellan papillens och cupens storlek. Ögon med en liten synnervspapill har 

en liten cup eller ibland ingen cup alls (figur 2) och ögon med en stor synnervspapill 

har en stor cup (figur 3).   

 

Disk 
 

Cup
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Figur 2: En liten normal synnervspapill som                  Figur 3: En stor normal papill med en stor cup. 
saknar cup. De svarta pilarna visar den sclerala              De svarta pilarna visar en mer tydlig scleral  
ringen, som är otydlig i denna bild.                                 ring. 
 

Båda figurer är hämtade från artikeln ”Ophthalmoscopic Evaluation of the Optic Nerve Head” med 

tillstånd från Jost Jonas.  

 

1.1.1 Cup/disk-förhållande 

 
Cup/disk-förhållande (CD-kvot) är en parameter som används för att beskriva cupen. 

Detta innebär att en uppskattning av cupens storlek görs genom att dess diameter 

relateras till diskens diameter (Grosvenor 2002). På grund av det samband som finns 

mellan cupens och diskens storlek (som tidigare beskrivits) så har de ögon med en 

liten disk en låg CD-kvot och de med en stor disk en hög CD-kvot. Detta förklarar 

varför en hög CD-kvot kan vara normalt hos en person med en stor disk (Jonas et al. 

1999). CD-kvoten varierar mellan 0,0 och 1,0. En CD-kvot på 0,0 betyder att 

papillen saknar cup och 1,0 innebär en disk som är helt ”urgröpt”, det vill säga att all 

nervvävnad har förlorats (Kaufman & Alm 2003). Enligt Kanski (2003) så är en 

normal vertikal CD-kvot 0,3 eller mindre och vid ett värde på 0,6 eller mer borde 

glaukom misstänkas (figur 4) (Grosvenor 2002).  

 

          1  CD-kvot 0,3                   2  CD-kvot 0,6               3  CD-kvot 0,9 

 

 

 

Figur 4: Figuren visar tre stycken CD-kvoter. 4:1 visar en papill med CD-kvoten 0,3, vilket är en normal 
CD-kvot enligt Kanski (2003). 4:2 visar en CD-kvot på 0,6, vilket anses vara ett misstänktsamt fall för 
glaukom och 4:3 visar en disk med glaukom cup. Cupen är nästan lika stor som disken (Grosvenor 2002). 
(Figuren är baserad på figur 7.22 i Primary Care Optometry, Grosvenor, 2002) 
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Cup/disk-förhållandet ska bedömas i både horisontal och vertikal led, men på grund 

av att skador på synnervspapillen oftare uppkommer runt den vertikala delen är 

bedömningen viktigare vertikalt (Bartlett & Jaanus 2001).  

 

CD-kvoten ska inte skilja sig för mycket mellan de båda ögonen på samma person. 

Hahnenberger (1992) menar att denna skillnad (cup/disk-asymmetri) inte ska 

överskrida 0,2 och enligt Kanski (2003) så ska glaukom misstänkas om asymmetrin 

är 0,2 eller större. Av hela den normala populationen så är det bara 1 % som visar en 

större asymmetri än 0,2 och därför kan många ögon med glaukom upptäckas med 

hjälp av cup/disk-asymmetrin (Bartlett & Jaanus 2001).  

 

 

1.2 Bedömning av papillen 
 

1.2.1 Bedömning av diskens storlek 

 
Enligt Jonas et al. (1999) så är det viktigt att titta på den sclerala ringen vid 

bedömning av diskdiametern. De menar att den omgivande sclerala ringen inte ingår 

i disken och att bara det området innanför ringen är en del av synnervspapillen och 

representerar diskens totala storlek. Ifall ringen räknas med kommer den 

neuroretinala rimmen att uppfattas som större och bredare, vilket leder till en 

felbedömning av CD-kvoten. 

 

Diskens storlek kan ibland vara svårbedömd. Anledningen är att vissa ögon har en 

synnervspapill där den omgivande sclerala ringen är otydlig, vilket gör att det blir 

svårt att urskilja var diskens gräns går. En otydlig scleral ring kan till exempel ses 

hos ögon med hög närsynthet (figur 4) och ögon med lutande diskar, så kallad ”tilted 

disc syndrome” (figur 5) (Fingeret et al. 2005). En lutande disk är ett onormalt 

tillstånd som är medfött och innebär bland annat att papillen lutar nedåt (Vuori & 

Mäntyjärvi 2007).  
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Figur 4: Ett öga med hög närsynthet.                             Figur 5: Ett öga med en lutande disk. 
 
Båda figurer är hämtade från artikeln ”Five rules to evaluate the optic disc and retinal nerve fiber layer 
for glaucoma” med tillstånd från Murray Fingeret.  

 

I vissa närsynta ögon förekommer en konus som ibland kan försvåra bedömningen 

av CD-kvoten (Benjamin 2006). Konus är ett ljust område, vid den temporala sidan 

av disken (Grosvenor 2002).  

 

1.2.2 Bedömning av cupens storlek 

 
Cupens storlek ska inte bedömas efter dess bleka färg eftersom storleken i många fall 

är större än det bleka området. För att få en uppfattning om hur stor cupen är borde 

istället blodkärlens krökning över gränsen (mellan cupen och rimmen) iakttas (Elliott 

2003).  

 

1.3 Ögonbottenundersökning  
 

Under en tidsperiod på ungefär 100 år, fram till 1950-talet, användes enbart 

oftalmoskopet vid bedömning av ögonbotten och papillen. Vid denna metod är det 

bara undersökarens ena öga som kan bedöma papillens utseende genom 

oftalmoskopet. Detta är en nackdel då näthinnans fördjupningar inte kan bedömas 

under binokulära förhållanden med stereoseende (Benjamin 2006).   

 

Enligt Elliott (2003) så kan inte en riktig bedömning av papillen göras utan ett 

binokulärt djupseende eftersom det blir väldigt svårt att se var djupet på cupen 
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börjar. Fundus biomikroskopi är en metod som möjliggör ett binokulärt djupseende 

och därför kan en mera noggrann bedömning av papillen åstadkommas med denna 

metod (Elliott 2003). Vid fundus biomikroskopi bedöms ögonbotten med en stark 

pluslins och ett biomikroskop. Enligt Fingeret et al. (2005) ska en korrektionsfaktor 

användas vid denna metod för att den bildförminskning som linsen skapar ska kunna 

korrigeras. Korrektionsfaktorn varierar och det är styrkan på den lins som används 

som bestämmer vilken korrektionsfaktor som ska användas (Fingeret et al. 2005).  

 

1.4 Tidigare studie  
 
Asymmetry in Optic Disc Parameters: The Blue Mountain Eye Study.  

Ong, L.S., Mitchell, P., Healey, P.R., & Cumming, R.G. (1999). 

 

Tre olika populationer undersöktes i denna studie varav 2929 personer som klassades 

som normala, 118 med okulär hypertension (OH) och 79 med öppenvinkelglaukom. 

Totalt deltog 3126 personer i studien. Patienternas åldrar varierade mellan 49 och 97. 

 

Syfte: Studiens syfte var att ta reda på asymmetrin av synnervspapillens olika 

vertikala parametrar hos de tre olika populationerna, bland annat den vertikala 

cup/disk-asymmetrin. 

Metod: Bedömningen gjordes utifrån stereoskopiska fotografier av synnervspapillen. 

Resultat: En högre vertikal cup/disk-asymmetri visades hos personerna med 

glaukom jämfört med dem som klassades som normala. Medianvärdet var 0,11 och 

0,06 för respektive grupp (P <0,0001). Medianvärdet för OH gruppen visade sig vara 

0,05 (P <0,0001). Hos 71 % av deltagarna hittades ingen skillnad på den vertikala 

CD-kvoten mellan de två ögonen. En skillnad på 0,1 eller mindre visades hos 94 % 

av deltagarna och enbart 1 % hade en vertikal cup/disk-asymmetri som var högre än 

0,2.  

 

I studien diskuteras det om att cup/disk asymmetrin skulle kunna vara till hjälp för att 

urskilja de patienter med öppenvinkelglaukom från de utan öppenvinkelglaukom. 
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2 SYFTE 
 

Syftet med studien är att mäta den vertikala CD-kvoten på höger och vänster öga hos 

en normal population och ta reda på om det finns någon individuell asymmetri 

mellan de två ögonen. Om det finns asymmetri även ta reda på hur stor den är.  
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3 MATERIAL OCH METOD 
 

3.1 Informationssökning 
 
Informationen från de vetenskapliga artiklar som använts söktes på databasen 

pubmed. Sökorden var "optic disc", "optic nerve head", "cup disc ratio” och 

asymmetr* och alla ord användes i samma sökning. Två artiklar från referenslistan i 

boken Elliott (2003) söktes också på pubmed och även relaterade artiklar till dessa 

två artiklar har sökts genom databasen. 

 

Information från faktaböcker har också använts och hämtades från egna böcker 

(studentlitteratur) och faktaböcker på Högskolans bibliotek 

 

Bilderna under introduktionen har hämtats från artiklarna ”Five rules to evaluate the 

optic disc and retinal nerve fiber layer for glaucoma” och ”Ophtalmoscopic 

Evaluation of the Optic Nerve Head” efter tillfrågning av artikelförfattare. 

 

 

3.2 Urval 
 
För att kunna delta i studien skulle de medverkande inte ha någon sjukdom som har 

påverkan på ögonen eller ögonsjukdom, det vill säga ha friska ögon. De deltagande 

skulle heller inte ta någon ögonpåverkande medicin. Deltagare som hade föräldrar 

eller syskon med glaukom uteslöts. Ingen hänsyn togs till kön eller ålder.   

 

För att hitta deltagare till undersökningen annonserades (se bilaga 1) på den 

naturvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar men även på anslagstavlor 

på några av Högskolans andra institutioner. Flera deltagare tillfrågades också 

muntligt. 
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3.3 Undersökning 
 
Innan undersökningen började läste deltagaren igenom informationsbladet (se bilaga 

2) och fick godkänna att deras mätresultat användes till studien. Information om att 

deltagaren när som helst kunde avbryta studien utan att ange orsak gavs både 

muntligt och skriftligt. Sedan följde även en muntlig beskrivning över hur 

undersökningen skulle komma att gå till. En ögonbottenbild (se bilaga 3) användes 

för att visa deltagaren hur en synnervspapill ser ut och vad som bedömdes i ögat. 

Även de instrument som användes under undersökningen, volklinsen och 

spaltlampan, visades upp. Därefter utfördes en kort anamnes angående sjukdomar, 

ögonsjukdomar, mediciner och hereditet. Födelsedatum (de första sex siffrorna) och 

initialer togs hos alla patienter ifall någon deltagare skulle vilja avbryta studien och 

för att då lättare kunna identifiera personen. Alla uppgifter under anamnesen och 

mätresultaten skrevs ner på ett undersökningsprotokoll (se bilaga  4).     

 

Undersökningen utfördes under dämpad rumsbelysning. Deltagaren placerade panna 

och haka i hak- och pannstödet och justering gjordes så att ögonen hamnade i höjd 

med canthusmarkeringen. Sedan följde fokusering av okularen. Ljuset centrerades i 

pupillen och direkt efter placerades volklinsen (+78D) mellan deltagarens öga och 

biomikroskopet. Biomikroskopet fördes sedan bakåt mot undersökaren tills dess att 

näthinnan kom i fokus. Synnervspapillen lokaliserades genom förflyttning längs de 

retinala kärlen. Diskens storlek bedömdes genom att observera den sclerala ringen. 

Ljusspalten placerades vertikalt över papillen och spalthöjden minskades tills dess att 

den sammanföll med den övre och nedre diskkanten. Värdet på biomikroskopets 

skala lästes av. Denna skala varierade mellan 0,5 mm och 10 mm i 0,1 mm steg. För 

mätning av cupdiametern minskades spalthöjden ytterligare. Cupens storlek 

bedömdes genom att titta på blodkärlen mellan den neuroretinala rimmen och cupen. 

Om cupen var liten och inte omfattades av skalan fick en uppskattning av dess 

storlek göras. Detta gjordes genom att jämföra storleken av cupen i förhållande till 

0,5 mm strecket på skalan och en cirkulär ljuspunkt som var 0,2 mm i diameter. Den 

cirkulära ljuspunkten vreds fram på samma ratt på biomikroskopet som ljusets 

spalthöjd ändrades på. Mätningarna avlästes till varje 0,05 steg.  
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Då både diskdiametern och cupdiametern mättes fram erhölls ett cup/disk-

förhållande. Detta genom att cupens diametervärde dividerades med diskens 

diametervärde. Cup/disk-förhållandet skrevs i decimalform och avrundades till två 

värdesiffror. Asymmetrin räknades sedan ut genom att ta det ena ögats större 

cup/disk-förhållande minus det andra ögats mindre cup/disk-förhållande. 10 ggr 

förstoring valdes på biomikroskopet och användes under alla mätningarna eftersom 

en större förstoring ger sämre upplösning (Benjamin 2006).  

 

3.4 Instrument 

• Biomikroskop, Essilor SLE 070  

• Volklins (+78 D, dubbel asfärisk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figur 6: Biomikroskop Essilor SLE 070 

 

 

 
 Figur 7: Volklins (+78 D).  
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4 RESULTAT  
 

De flesta personer som deltog i studien var studerande vid Högskolan i Kalmar, men 

även några bekanta ställde upp i studien. Totalt undersöktes 40 personer (80 ögon). 

31 av försökspersonerna var kvinnor och 8 var män. Mätresultatet från 39 

undersökningar användes eftersom en person fick exkluderads på grund av 

ögonpåverkande mediciner. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 47 år och 

medelåldern var 25,8 år.  

  

De deltagande hade inte någon förälder eller något syskon med glaukom, däremot 

hade några patienter en mormor eller farmor med glaukom. I ett par av dessa fall 

hade mormodern/farmodern fått glaukom vid en hög ålder . Deras mödrar visar inga 

tecken på glaukom och därför inkluderades även dessa personer i studien. 

 

CD-kvoten varierade mellan 0,13 och 0,40 och medelvärdet av CD-kvoten var 0,28. 

De olika försökspersonernas CD-kvoter kan ses i sammanställningen som gjorts i 

Bilaga 5. 

 

 

4.1 Vertikal cup/disk-asymmetri 
 
Vertikal cup/disk-asymmetri fanns hos populationen. Asymmetrin varierade mellan 0 

och 0,07. Asymmetrins medianvärde var 0,01 och medelvärdet av asymmetrin var 

0,016. 100 % av populationen hade en asymmetri mindre än 0,1 och 80 % av 

försökspersonerna hade en asymmetrin som var 0,02 eller mindre. Tabell I visar alla 

deltagares olika vertikala cup/disk-asymmetri. 
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Vertikal cup/disk - asymmetri
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Tabell I: Utbredning av vertikal cup/disk-asymmetri hos deltagarna. 

 

 

De uppmätta cup- och diskdiametrarna redovisas inte här i resultatdelen. Dessa kan 

ses i sammanställningen i Bilaga 5. Notera att dessa värden är låga på grund av att 

ingen korrektionsfaktor använts, då bara cup/disk- förhållandet var väsentligt i denna 

studie.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
 

Den metod som användes vid papillbedömningen har varit lämplig för att uppnå 

studiens syfte. Med hjälp av justering av ljusets spalthöjd på biomikroskopet kunde 

en mera exakt storlek av disken och cupen mätas upp. De båda värdena kunde sedan 

läsas av på spalthöjdsskalan på biomikroskopet. Vid bedömning med ett oftalmoskop 

hade istället en uppskattning av cup/disk-förhållandet fått göras och man hade därför 

inte kunnat få fram lika noggranna värden som med ”volklinsmetoden”. Även det 

uteblivna djupseendet skulle göra bedömningen svårare med oftalmoskopet. På 

optometriavdelningen på Högskolan finns även en ögonbottenkamera som skulle 

kunna ha använts, men denna metod (såsom oftalmoskopet) ger enbart 

tvådimensionella bilder av papillen. 

 

Enligt Fingeret et al. (2005) ska en korrektionsfaktor användas vid denna metod 

eftersom den lins som används skapar en förminskning av den bild som ses genom 

biomikroskopet. Men eftersom enbart förhållandet av cupens och diskens storlek 

undersöktes i studien behövdes ingen hänsyn tas till denna korrektionsfaktor.      

 

Det finns några saker som skulle kunna ha påverkat resultatet i studien: 

 

Då mina färdigheter utvecklats under studiens gång skulle osäkerhet vid de första 

mätningarna kunna ha påverkat resultatet. 

 

I några fall där synnervspapillen och cupen varit liten och cupens storlek inte omgavs 

av skalan fick en uppskattning av dess storlek göras. Detta gjordes genom att jämföra 

storleken på cupen i förhållande till 0,5 millimeters strecket på spalthöjdsskalan och 

en cirkulär ljuspunkt som var 0,2 millimeter i diameter. I några fall var det svårt att 

bestämma cupens storlek med denna metod och det kan ha påverkat resultatet något.  
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I vissa ögon var det ibland svårt att urskilja den sclerala ringen eftersom den var 

otydlig på sina ställen. Detta resulterade i att diskens storlek var svår att bestämma. 

Då bedömningen var subjektiv kan även detta ha påverkat resultatet något. 

 

5.2 Resultatdiskussion    
 

Under denna studie undersöktes det om det fanns någon skillnad i individuell vertikal 

CD-kvot mellan höger och vänster öga hos en population på 39 personer. Resultatet 

av studien visade att många av de deltagande hade en vertikal cup/disk-asymmetri.  

Jag förväntade mig inte att asymmetrin skulle vara så pass låg som den visade sig 

vara. Jag hade tidigare läst att cirka 99 % av den normala populationen har en 

asymmetri som är 0,2 eller mindre och förväntade mig att asymmetrin skulle vara 

mera jämt fördelad mellan 0 och 0,2.   

 

En tidigare studie som gjorts inom området är The Blue Mountain Eye Study. I 

denna studie studerades bland annat den vertikala cup/disk-asymmetrin. Detta var en 

mera omfattande studie då hela 3126 personer deltog och där 2929 personer 

klassades som normala. Metoden som användes i denna studie skiljer sig lite från 

min metod, då bedömningen gjordes utifrån stereoskopiska fotografier av 

synnervspapillen. Asymmetrin bestämdes genom att en jämförelse gjordes av de 

båda stereoskopiska fotografierna från samma person. Deltagarnas ålder var högre i 

denna studie och varierade mellan 49 och 97 år. Deras resultat visade att den normala 

populationen hade en vertikal cup/disk-asymmetri som var 0,06 (medianvärde). 

 

Om man jämför resultatet från våra studier så visar The Blue Mountain Eye Study en 

lite högre asymmetri. Detta skulle kunna bero på att de personer som undersöktes i 

den studien var betydligt äldre än de som undersöktes i min studie. Risken för 

glaukom ökar vid en högre ålder och asymmetrin skulle då också kunna öka. Det 

skulle även kunna bero på det höga deltagandet (2929 normala personer) som fanns i 

The Blue Mountain Eye Study. Ju fler deltagande, desto större variation av 

synnervspapillens utseende. 
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6 SLUTSATS 
 

I studien konstaterades det att det fanns en vertikal cup/disk-asymmetri hos många av 

de deltagande. Den asymmetri som påvisades var dock inte stor, då 80 % av 

populationen hade en asymmetri på 0,02 eller mindre.  
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Bilaga 1 

 
 

Vill Du hjälpa mig? 

 
Jag heter Jessica och jag läser sista terminen på 

optikerprogrammet. Nu behöver jag Din hjälp till mitt 
examensarbete. Jag ska göra en ögonbottenundersökning 

där jag bedömer utseendet av synnervsutträdet och ser 
om det skiljer sig mellan höger och vänster öga. 

 
Undersökningen går snabbt och tar ca 20 minuter. 

 
Vill du delta i min studie? Hör då av dig till mig för mer 

information. 
 

Jessica Söderström, 0733-XX XX XX, js22ik@student.hik.se 
 

Handledare: Johanna Enbuske, Leg. Optiker, 
johanna.enbuske@hik.se 
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Bilaga 2 

Informationsblad till dig som deltar i undersökningen  

 

Hej! 

Jag heter Jessica Söderström och läser sista året på optikerprogrammet här i Kalmar. 

Jag har nu börjat på mitt examensarbete som handlar om synnervspapillen i ögat. 

Dess utseende är speciellt och varierar från person till person.  

      

Syftet med undersökningen är att jämföra papillens s.k. cup/disk- förhållande mellan 

ditt högra och vänstra öga och se om det skiljer sig mellan de båda ögonen. Med 

hjälp av ett biomikroskop och en volklins (en starkt förstorande lins) så kan jag se en 

bild av näthinnan och då även bedöma papillen. Undersökningen kommer att ta ca 20 

minuter. 

 

Alla uppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och det är bara mätresultatet 

från undersökningen som kommer att användas i arbetet. Din medverkan är helt 

frivillig. Du kan när som helst avbryta utan att behöva ange orsak.  

 

Om du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av dig till mig: 

Jessica Söderström, 0733-XX XX XX, js22ik@student.hik.se 

Handledare: Johanna Enbuske, Leg. Optiker, 0480-XX XX XX, 

johanna.enbuske@hik.se 

 

TACK  för din hjälp! 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att mitt mätresultat får 

användas till denna studie.  

 

__________________________                              __________________________ 

Ort och Datum                                                          Underskrift 

__________________________ 

Namnförtydligande  
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Ögonbottenbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4 

Undersökningsprotokoll 

 
Födelsedatum:______________ 
 
Initialer:_______ 
 
 
Anamnes 
 
Ögonsjukdomar: 
______________________________________________________________ 
                           
______________________________________________________________ 
 
Sjukdomar:        
______________________________________________________________ 
                           
______________________________________________________________ 
       
Mediciner:          
_____________________________________________________________ 
                           
______________________________________________________________       
 
Ögonläkare:       
______________________________________________________________ 
                           

______________________________________________________________ 
     
Hereditet:           
______________________________________________________________ 
                           
______________________________________________________________ 
 

                                                                       

Mätningar Diskdiameter Cupdiameter 
Vertikalt 
cup/disk-

förhållande 

Cup/disk 
asymmetri 

Höger 
    

Vänster    
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  Diskdiameter Cupdiameter 
Vertikalt Cup/disk-
förhållande 

Cup/disk-
asymmetri 

Patient 1         

Höger 1,7 0,5 0,29 0 

Vänster 1,7 0,5 0,29   

Patient 2         

Höger  1,7 0,6 0,35 0,03 

Vänster 1,6 0,6 0,38   

Patient 3         

Höger 1,6 0,4 0,25 0,01 

Vänster 1,7 0,4 0,24   

Patient 4         

Höger 1,5 0,4 0,27 0 

Vänster 1,5 0,4 0,27   

Patient 5         

Höger  1,8 0,5 0,28 0,01 

Vänster 1,7 0,5 0,29   

Patient 6         

Höger  1,5 0,2 0,13 0,07 

Vänster 1,5 0,3 0,2   

Patient 7         

Höger  1,6 0,4 0,25 0 

Vänster 1,6 0,4 0,25   

Patient 8         

Höger 1,8 0,5 0,28 0,01 

Vänster 1,7 0,5 0,29   

Patient 9         

Höger 1,7 0,4 0,24 0,01 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
10         

Höger 1,6 0,4 0,25 0 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
11          

Höger  1,6 0,3 0,19 0,05 

Vänster 1,7 0,4 0,24   
Patient 
12         

Höger 1,5 0,4 0,27 0,02 

Vänster 1,4 0,4 0,29   
Patient 
13         

Höger 1,7 0,4 0,24 0,02 

Vänster 1,55 0,4 0,26   
Patient 
14         

Höger 1,55 0,4 0,26 0,01 

Vänster 1,6 0,4 0,25   



  

 

Patient 
15         

Höger 1,5 0,6 0,4 0,07 

Vänster 1,5 0,5 0,33   
Patient 
16         

Höger  1,55 0,4 0,26 0,01 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
17         

Höger 1,5 0,4 0,27 0,02 

Vänster 1,4 0,4 0,29   
Patient 
18         

Höger  1,55 0,5 0,32 0,01 
Vänster 1,5 0,5 0,33   
Patient 
19         

Höger 1,7 0,5 0,29 0,01 

Vänster 1,65 0,5 0,3   
Patient 
20         

Höger 1,5 0,5 0,33 0,03 

Vänster 1,65 0,6 0,36   
Patient 
21         

Höger 1,7 0,4 0,24 0,01 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
22         

Höger  1,65 0,3 0,18 0,01 

Vänster 1,6 0,3 0,19   
Patient 
23         

Höger 1,4 0,2 0,14 0 

Vänster 1,45 0,2 0,14   
Patient 
24         

Höger 1,6 0,4 0,25 0 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
25         

Höger 1,7 0,5 0,29 0,02 

Vänster 1,6 0,5 0,31   
Patient 
26         

Höger 1,6 0,4 0,25 0 

Vänster 1,6 0,4 0,25   
Patient 
27         

Höger  1,7 0,5 0,29 0,01 

Vänster 1,65 0,5 0,3   

 



  

Patient 
28         

Höger 1,4 0,3 0,21 0 

Vänster 1,4 0,3 0,21   
Patient 
29         

Höger 1,8 0,6 0,33 0 

Vänster 1,8 0,6 0,33   
Patient 
30         

Höger  1,7 0,6 0,35 0,04 

Vänster 1,6 0,5 0,31   
Patient 
31         

Höger 1,5 0,4 0,27 0,04 

Vänster 1,6 0,5 0,31   
Patient 
32         

Höger  1,7 0,6 0,35 0,02 

Vänster 1,7 0,5 0,33   
Patient 
33         

Höger 1,5 0,4 0,27 0 

Vänster 1,5 0,4 0,27   
Patient 
34         

Höger 1,7 0,6 0,35 0 

Vänster 1,7 0,6 0,35   
Patient 
35         

Höger 1,5 0,4 0,27 0,02 

Vänster 1,4 0,4 0,29   
Patient 
36         

Höger 1,6 0,6 0,38 0,03 

Vänster 1,7 0,6 0,35   
Patient 
37         

Höger 1,55 0,4 0,26 0,01 

Vänster 1,5 0,4 0,27   
Patient 
38         

Höger 1,6 0,4 0,25 0,02 

Vänster 1,5 0,4 0,27   
Patient 
39         

Höger 1,6 0,4 0,25 0,02 

Vänster 1,5 0,4 0,27   

 


