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Abstrakt 

Syfte: Syftet var att undersöka hur väl den fluoresceinbild som linstillpassningsprogrammet 

i topografen Top Con CA-100 simulerar överensstämmde med den verkliga 

fluoresceinbilden. 

Metod: Mätning med topograf utfördes på båda ögonen hos 12 patienter. Av dessa 

fullföljde 10 patienter deltagandet i studien. Topografens linstillpassningsprogram fick 

sedan välja ut de bäst passande parametrarna för en A90AS och Conflex Air stabil 

kontaktlins för vardera ögat (denna funktion kallas ”auto fit”), och simulera 

fluoresceinbilden för dessa linser. Linser av samma design och parametrar som simulerats 

tillpassades sedan på patientens ögon. Efter att linserna fått sätta sig i 25-30 min. droppades 

fluorescein i ögonen och bilder på fluoresceinmönstret togs med digitalkamera. De olika 

fluoresceinbilderna jämfördes sedan med hjälp av en mall, vilken gav ett mått på hur stor 

del av linsens area som de olika bilderna överensstämmde. 

Resultat: 21 av de 39 fluoresceinmönstrena bedömdes överensstämma helt (100%), 6 

mönster stämde för 81,25% respektive 62,50%. 2 mönster stämde till 75% och ett mönster 

stämde till vardera 56,25%; 43,75%; 25% och 18,75%. P <0,05 (Wilcoxons tecken-

rangtest) och visar att det finns en skillnad mellan simulering och verklig fluoresceinbild. 

Slutsats: Simulering av fluoresceinbild är ett användbart redskap men det är inte 100% 

tillförlitligt och det har inte ersatt behovet av en skicklig kliniker.  
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Summary 

The aim of this study was to examine the relationship between fluorescein patterns 

simulated by a Top Con CA-100 corneal analyser and its clinical counterpart, when 

fitting RGP contact lenses. Studies have been done to examine the usefulness of 

computerized topography when fitting RGP contact lenses, with varying results. 

However, despite the simulated fluorescein pattern being the only way for the 

practitioner to evaluate the lens before it is placed on the eye, as of yet, no studies have 

focused solely on it. 

12 people volunteered as patients for this study, of which 10 completed it. A Top Con 

CA-100 corneal analyser was used to measure the patient’s corneas. Using the “auto 

fit”-function of its lens fitting software, the flourescein pattern for an A90AS and a 

Conflex Air RGP lens theoretically placed on the cornea was simulated. These lenses, 

with the same parameters as had been simulated, were then placed on the eyes, 

fluorescein applied and the pattern photographed. Each patient was fitted and 

photographed with two pairs of contact lenses, excluding one patient who was 

photographed with three lenses. In all, 39 contact lenses were photographed. 

The fluorescein pattern observed in the photos was then compared to the simulated 

patterns for the same eye and lens and, using a template, the degree of similarity was 

recorded. 

In 21 of these comparisons (53,8%) the patterns were considered identical, and the 

average value for all 39 lenses was 83,5%. Using Wilcoxon signed-rank test the results 

were shown not to be statistically significant, meaning there is a difference between the 

simulated fluorescein pattern and the real one that can not be disregarded. This, 

however, does not mean that fitting RGP contact lenses using a topographer and 

computer software should be discarded as a method, only that these instruments have 

not yet replaced the knowledge and experience that an experienced practitioner has.
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Introduktion  

Så länge man har använt kontaktlinser har kännedom om corneans form varit av största 

vikt. För att få en väl fungerande kontaktlinstillpassning måste linsens parametrar 

anpassas efter corneas kurvatur. 

Uppmätning av corneans form har traditionellt skett med hjälp av en keratometer. 

Keratometern som instrument har dock vissa begränsningar; den mäter kurvaturen 

endast på corneans centrum, ett område som är 3mm i diameter, och vidare antar den att 

cornean är sfärisk (Dave, 1998; Nosch, Ong, Mavrikakis & Morris, 2007). Då cornean 

är prolat och inte sfärisk betyder detta att ju högre asfäricitet cornean har desto större 

blir mätfelet (Dave, 1998; Chan, Mandell, Johnson, Reed & Fusaro, 1998). 

I början på 1980-talet introducerades de första datoriserade cornealtopograferna på 

marknaden. Topograferna mäter ett större område på cornean än keratometern (exakt 

hur stort varierar mellan olika topografer) och tack vare detta behöver den ej göra 

antagandet att cornea är sfärisk – den mäter de perifera delarna. Utifrån mätningarna 

som har gjorts kan topografen sedan skapa en bild av den uppmätta cornean. 

Idag finns det flera olika datorprogram, vissa fristående andra följer med instrumentet, 

som kan ta den information man fått från en mätning i en topograf och använda dem för 

att rekommendera en kontaktlins av lämpliga parametrar (Binoy & Szczotka, 2000; 

Chan et al., 1998). 

Topografens historia 

Ursprung 
Ursprunget till topografen kommer från 1880 och ligger i Placidos keratoskopiska disk 

(även kallad Placidodisk) (Dave, 1998). Denna disk hade svarta och vita koncentriska 

ringar målade på ytan och i centrum på disken fanns en lins. Genom att observera 

patientens öga när denne tittade in i mitten på disken kunde Placido se ringarnas 

reflektioner i patientens cornea. Information om hur cornean var formad fick han sedan 

genom att observera formen på de reflekterade ringarna. Reflektionen av cirklarna var 



5 

 

på en helt sfärisk cornea perfekt cirkelformad, men deformerade på en icke-sfärisk 

sådan.    

Denna metod gav inga mätvärden utan användes endast som okulär besiktning. Trots 

detta var metoden tillräckligt bra för att han till exempel skulle kunna se om patienten 

hade en torisk cornea, eller om det fanns lokala ytförändringar (Dave, 1998). 

Vidare utveckling 
Vid slutet av 1800-talet introducerade Gullstrand ett kamerasystem till Placidos 

ursprungliga design. Denna förändring förbättrade inte noggrannheten i instrumentet 

men det gav möjligheten att dokumentera vad man såg och, inte minst, jämföra olika 

patienter med varandra. 

Både Placido och Gullstrand använde sig av en plan objektyta, något som begränsade 

storleken på det område av cornean som kunde observeras. Det experimenterades med 

olika former på objektet för att förstora det avbildade området och bäst gick det för 

Knoll som upptäckte att en yta på 10 mm i diameter kunde observeras med ett hemisfär-

format objekt (Dave, 1998).  

Sedan Knoll upptäckte detta har objektet förfinats till den grad att man kan avbilda hela 

corneans yta. Även ekvationerna som används för att beräkna corneans mått utifrån 

topografbilden har förfinats och har betydligt större noggrannhet i resultaten (Klyce, 

1984).  

Datorisering 
I början av 1980-talet introducerades de första datoriserade cornealtopograferna på 

marknaden. Dessa använde en dator för att analysera bilden som topografen tagit och 

från analysen fick man mått på hur cornean var formad. 

Den ökade processorkraften ledde inte bara till att beräkningarna gick snabbare utan 

även till att man kunde öka antalet mätpunkter kraftigt (antalet placidoringar och antalet 

mätpunkter i ett system varierar mellan olika tillverkare) (Dave, 1998). 

Sedan introduktionen av de datoriserade topograferna har de största förändringarna skett 

på mjukvarusidan. De tidiga programmen kunde endast ge corneans mått men nyare 

program har betydligt fler funktioner. De kan till exempel visa olika typer av 

färgkodade kartor som visar corneans brytstyrka i olika punkter, eller ge en 
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tredimensionell bild över corneans form eller ange corneans excentricitet. 

Program för tillpassning av stabila kontaktlinser 
Topografisk information om cornean har länge setts som en betydelsefull del i 

tillpassningen av stabila kontaktlinser och inte långt efter datoriseringen av topografen 

kom det programvara avsett för att effektivt nyttja den tillgängliga informationen. Den 

funktion som gjorde dessa första generationens program speciella var att de kunde 

simulera hur fluoresceinbilden skulle se ut med en teoretisk lins på ögat. Tillpassaren 

kunde välja märke, modell och parametrar på linsen och sedan se hur fluoresceinbilden 

för den linsen skulle se ut på ögat. 

Vissa av dessa program kunde även rekommendera passande linsparametrar utifrån den 

uppmätta cornean. De linser som rekommenderades av första generationens program 

var avsedda som första provlins och meningen var att tillpassaren kliniskt skulle 

finjustera linsparametrarna för att få optimal tillpassning. I mitten av 1990-talet kom 

andra generationens program, dessa rekommenderade en lins avsedd att vara den 

slutgiltiga (Szczotka, 1997). Att de linser som rekommenderades av första 

generationens program inte var lämpliga att lämna ut till patienten bekräftades i en 

studie av Bufidis, Konstas och Mamtziou (1998). 

Top Con CA-100 
I denna studie användes en topograf från tillverkaren Top Con med modellbeteckningen 

CA-100 (se figur 1). Denna topograf använder ett koniskt format objekt med 24 

placidoringar för att mäta cornean. Den har över 10.000 mätpunkter, jämnt fördelade 

över ringarna, och från dessa fås över 100.000 analyserade punkter. Mätområdet är upp 

till 10,5 mm i diameter vid mätning av ett normalt öga (Corneal Analyser CA-100 

Instruction Manual, 2006).  

Figur 1:  

Topografen sedd 

från patientens 

sida, med 

placidoringarna 

illuminerade och 

redo för mätning. 
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Programvaran som används till simulering av stabila kontaktlinser är en del av det 

medföljande mjukvarupaketet (se figur 2). Här finns linser från ett flertal olika 

tillverkare inlagda, med ett flertal linsdesigner och parametrar från varje tillverkare. 

Tillpassaren kan själv välja den lins som ska simuleras eller låta programmet välja en. I 

denna studie valdes tillverkaren (Wöhlk) och linsmodellerna (A90AS och Conflex Air) 

av tillpassaren, övriga linsparametrar valdes av programmet. 

Programmet simulerar alltid linsen centrerad mitt framför pupillen men det finns två 

funktioner, ”panning” och ”tilt” som kan användas för att simulera linsrörelse och 

inklination (Corneal Analyser CA-100 Instruction Manual, 2006). I programmet är 

dessa endast teoretiska begrepp. Det är ingen indikation på hur linsen kommer att röra 

sig eller inklinera när den väl sätts på ögat. Därför har alla jämförelser i denna studie 

gjorts med linsen i det ursprungliga centreringsläget. 

 

Figur 2:  (Till höger) Datorskärmen kopplad till topografens dator, visar tillpassningsprogrammet och en 

simulerad fluoresceinbild. (Till vänster) Topografen sedd från tillpassarens sida. 

Den stabila kontaktlinsens historia 

De första linserna 
Den första person som teoriserade att ametropier kunde korrigeras med hjälp av en lins 

placerad direkt på ögat var Leonardo da Vinci. Dåtidens teknologi tillät dock inte att 

detta blev mer än teorier (Grosvenor, 2007). 

Det skulle dröja över 300 år, till mitten av 1800-talet innan da Vincis teorier omsattes i 

praktiska försök. Dessa tidiga linser var främst avsedda att skydda ögat och deras 
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optiska förmågor var därför inte prioriterade. De som hade störst framgång med sina 

linser var bröderna Müller. Vid slutet av 1880-talet tillverkade de en skyddslins av vad 

som idag skulle sägas vara skleral modell, ett skal i glas som täckte en stor del av ögat 

men som inte berörde cornean. I rummet mellan cornea och lins fanns vätska. Denna 

lins var transparent för att minimera synpåverkan för bäraren. Trots dess begränsade 

egenskaper bars linsen kontinuerligt i upp till två år utan problem av patienten. (Lamb 

& Sabell, 2007). 

Synkorrigerande linser 
Samtidigt som bröderna Müller arbetade med sina linser designade A.E. Fick den första 

linsen avsedd att korrigera ametropier. Linsen var av skleral typ och tillverkades i glas 

av Zeiss Optical. Linsen kunde inte bäras mer än korta stunder men Fick rapporterade 

att linserna förbättrade synen för hans patient (Lamb & Sabell, 2007). 

Det första provlinssetet för glaslinser tillverkades av Zeiss 1920 (Grosvenor, 2007). 

Dessa linser användes främst till att förbättra synen för de som fått ögonskador av 

senapsgas under första världskriget (Lamb & Sabell, 2007) 

Fram till 1930-talet hade alla linser tillverkats av glas, men under den här perioden 

började man göra försök med olika plaster. Störst framgång röntes med materialet 

polymetylakrylat (PMMA). Materialet var lättare att bearbeta än glas och tillsammans 

med förbättrade metoder för att mäta corneans form kunde man tillverka linser med 

betydligt större precision i parametrarna än tidigare. PMMA blev snabbt 

standardmaterialet för linstillverkning. 

Den moderna linsen 
I mitten av 1940-talet tillverkades de första corneala linserna av Kevin Tuohy och han 

fick patent på den corneala linsen 1950. Idén till corneala linser hade dock funnits 

tidigare. Kontemporärt med bröderna Müller och Fick studerade August Müller medicin 

och i hans avhandling beskrev han hur han skulle korrigera sin egen ametropi med en 

corneal lins. Hans teorier var bra men hans praktiska försök var misslyckanden (Lamb 

& Sabell, 2007). 

Vid 1970-talet hade corneala linser blivit vanliga. Det fanns ett flertal olika tillverkare 

och designer. Gemensamt var att samtliga var tillverkade av PMMA. Vid den här 

tidpunkten hade man dock insett att materialets oförmåga att släppa igenom syre 
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skapade problem med hypoxi för cornean. För att råda bot på detta sökte man efter nya 

material som kunde släppa igenom syre. Resultatet blev inklusionen av syrebäraren 

silikon i linsmaterialet. Detta markerade födelsen av den moderna RGP-linsen. 

Wöhlk 
Den tyske ingenjören Heinrich Wöhlks intresse för kontaktlinser började i mitten på 

1930-talet då han, för att korrigera hans hyperopi, blev tillpassad kontaktlinser från Carl 

Zeiss. Hans missnöjdhet med linsernas komfort ledde till att han under det följande 

decenniet kom att experimentera med att tillverka en kontaktlins med bättre komfort 

(http:1). Han blir en av de första som tillverkar en lins i PMMA (Lamb & Sabell, 2007). 

Hans experiment leder till att han 1947 grundar företaget ”Heinrich Wöhlk, Gewerbe zur 

Herstellung unsichtbarer Haftgläser” (översatt: Heinrich Wöhlk, tillverkare av osynliga 

kontaktlinser) (http:1). Företaget tillverkar idag ett flertal olika linser anpassade för 

olika användningsområden. 

Linsmodellerna som användes i denna studie, A90AS samt Conflex Air, tillverkas båda 

av Wöhlk.  

Tillpassning av stabila kontaktlinser 

Metoder 
Traditionellt sett har två metoder för tillpassning av stabila kontaktlinser använts, 

diagnostiska provlinser eller empirisk tillpassning. 

Vid tillpassning med hjälp av diagnostiska provlinser utgår man från ett k-värde och h-

vidd. K-värdet är det mått på korneans kurvatur som man får vid mätning med hjälp av 

en keratometer och h-vidd är ett mått på den synliga delen av iris. Utifrån dessa värden 

väljer man sedan en provlins av lämplig design med passande parametrar som sätts på 

ögat. Tillpassaren observerar sedan linsens egenskaper på ögat, dess centrering, rörelse, 

storlek och, inte minst, fluoresceinbilden och utifrån dessa saker görs en bedömning om 

linsens parametrar måste ändras. Detta förfarande upprepas tills en lins med optimal 

”fit” hittas (Phillips, 2007). 

Vid empirisk tillpassning används inga provlinser. Istället görs matematiska 

beräkningar utifrån de uppmätta värdena med målet att direkt få fram en passande lins. 

Empirisk tillpassning används vid vanliga tillpassningar på normala ögon men är 

vanligare vid svårare fall där t. ex cornean är oregelbunden, eller linsen måste tillverkas 
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specifikt för patienten (Caroline, 2000; Michaud, Barriault, Dionne & Karwatsky, 

2009). 

Tillpassning med topograf och datorprogram kan ses som ett mellanting mellan 

diagnostiska provlinser och empirisk tillpassning. Liksom vid empirisk tillpassning gör 

programmet beräkningar för att hitta en optimal lins. Programet placerar sedan denna 

teoretiska lins på ögat och simulerar en teoretisk fluoresceinbild. Som vid bedömning av 

en provlins bedöms den teoretiska linsen efter fluoresceinbilden, och eventuella 

ändringar av linsparametrarna görs direkt i datorprogrammet. 

Tidigare studier 
Studier för att utröna hurvida datortillpassning är en bra tillpassningsmetod har gjorts, 

ofta med positiva resultat jämfört med andra tillpassningsmetoder. Szczotka (1997) 

redovisade positiva resultat och visade i sin studie lika många lyckade tillpassningar 

med topograf som med provlinser, men med en reduktion av stolstiden för patienten 

med 50%. Även i en studie av Nosch et al. (2007) var resultatet positivt, tillpassning 

med topograf hade fler lyckade tillpassningar än provlinsmetoden på ögon med 

oregelbunden cornea. Mindre positivt var resultatet från en studie av Donshik, Reisner 

och Luistro (1996). Deras resultat redovisade färre lyckade tillpassningar med topograf 

än med provlinser. Bufidis et al. (1998) visade att en topograf med tillpassningsprogram 

inte kunde ersätta provlinser vid den tidpunkten, men ansåg trots det att det var ett högst 

användbart intrument. 

Gemensamt för dessa studier är att den slutgiltiga utvärderingen som gjorts av linsen 

varit baserad på kliniska fynd, som centrering, rörelse, etc. Trots att den enda 

möjligheten tillpassaren har att göra någon sorts bedömning av linsen innan den sätts på 

ögat är att utvärdera den simulerade fluoresceinbilden har det hittils inte gjorts någon 

studie som fokuserat på hur väl den simulerade fluoresceinbilden motsvarar den 

verkliga. 

Fördelar och nackdelar vid tillpassning med topograf  
Fördelarna med att använda en topograf vid kontaktlinstillpassning är, förutom den 

simulerade fluoresceinbilden, att man får mått på hela cornean vilket ger ett bättre 

underlag att basera val av linsparametrarna på. Detta bekräftades i en studie gjord av 

van der Worp, de Brabander, Lubberman, Marin och Hendrikse (2002). Deras resultat 
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visade att användning av topograf även på normala ögon är användbart, då de 

parameterförändringar som behövde göras på linser tillpassade med provlinser i 88% av 

fallen berodde på corneans form i dess mid-perifera områden. Dessa områden var 

utanför keratometerns mätområde men kunde mätas upp med topograf. Även Chan et al. 

(1998) fick liknande resultat i deras studie. De visade att kännedom om corneans 

excentricitet gjorde att man bättre kunde förutsäga en passande baskurva på linsen.  

Trots de fördelar som kommer med att använda en topograf för uppmätning av cornean 

finns det även vissa svagheter vid själva tillpassningen gentemot de andra 

tillpassningsmetoderna, och i synnerhet användning av diagnostiska provlinser. 

Datorprogrammet kan inte förutsäga hur linsen kommer att centrera på ögat (därför 

simuleras linsen mitt för pupillen) eller hur den kommer att röra sig. Det kan heller inte 

ta någon hänsyn till hur ögonlocken eller tårfilmen kommer att påverka linsen (Lindsay, 

2000). 

Syfte 
Målet med denna studie är att ge en bild av hur väl den simulerade och den verkliga 

fluoresceinbilden överenstämmer, baserad på de fotografier som tagits (och information 

hämtad från böcker och tidigare studier).          
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Metod 

Patienter 
Samtliga patienter utgjordes av studenter från optikerutbildningen vid 

Linnéuniversitetet (Kalmar). Dessa förvärvades genom uppsatta lappar på ett flertal 

platser i universitetets lokaler samt vid personliga besök i deras klasser (se bilaga 1). 12 

personer rekryterades som patienter, varav 10 fullföljde deltagandet. 

Inget urval skedde i hänsyn till kön, ålder, etc. Då endast den simulerade och den 

verkliga fluoresceinbilden för samma kornea jämfördes med varandra togs ej heller 

någon  hänsyn till eventuella ametropier. Den personliga information som samlades in 

var begränsad till sådan som var av vikt för att kontrollera att patienten kunde bära 

stabila kontaktlinser, nämnelsevis födelseår och månad samt historia för 

ögonsjukdomar. All insamlad information avidentifierades och redovisas ej då den ej 

påverkar resultatet i studien. 

Av de 10 patienter som fullföljde studien var 5 bärare av mjuka kontaktlinser i någon 

grad. Ingen patient använde stabila kontaktlinser till vardags, men 4 patienter hade 

tidigare provat stabila kontaktlinser i utbildningssyfte (av dessa var 3 bärare av mjuka 

kontaktlinser).  

Innan mätningarna påbörjades informerades patienterna om vad som var målet med 

undersökningarna samt hur de skulle gå till. De informerades även om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet utan att 

uppge någon anledning. De fick även läsa och skriva under en blankett om informerat 

samtycke där det bekräftades att de delgetts informationen både verbalt och skriftligt (se 

bilaga 2). 

Utrustning 
Följande utrustning användes under studien; Top Con CA-100 (topograf), Top Con SL-

4F (biomikroskop), Panasonic Lumix DMC-FS62 (digitalkamera). 

Innan patientbesöken började togs testbilder för att finna de kamera- och 

biomikroskopinställningar som gav bäst bildkvalitet. För kameran blev de valda 

inställningarna standard zoomläge (1x), 1 område för auto fokus (funktionen gick inte 

att inaktivera helt)  samt avslagen blixt och hjälplampa för auto fokus. Biomikroskopets 

inställningar var inställningarna 16x förstoring samt blått ljus. 
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Provbilder togs både med och utan Wrattenfilter och efter jämförelse av dessa bilder 

bestämdes det att fotograferingen skulle ske utan filter. Detta för att filtret ansågs göra 

bilderna så kraftigt färgade att fluoresceinmönstret blev svårt att urskilja.     

Linser 
Två linsmodeller användes under studien; Conflex Air samt A90AS. Båda är stabila 

linser av corneal typ och båda linsmodellerna tillverkas av Wöhlk. Dessa två modeller 

valdes på grund av att de fanns tillgängliga i ett större antal parametrar än övriga 

linsmodeller.  

Genomförande av undersökningarna 
Deltagandet delades in i två stycken besök för de åtta första patienterna. Vid det första 

besöket mättes patientens cornea med topografen. Under det andra besöket togs 

fotografier med linserna på ögonen. Anledningen till att deltagandet delades in i två 

tillfällen var för att spara tid, då detta möjliggjorde undersökning av flera patienter 

parallellt. Detta förfarande frångicks med de sista två patienterna, där hela 

undersökningen gjordes vid ett tillfälle, eftesom det endast var en patient per 

undersökningstillfälle.  

Vid det första tillfället togs endast topografbilder av patientens kornea. Minst tre bilder 

togs på vardera kornea (minst 6 bilder/patient, således) för att säkerställa att bilder av 

tillräckligt hög kvalitet fanns att tillgå. 

Mellan besöken användes ”auto fit”-funktionen i topografens tillpassningsprogram för 

att simulera fluoresceinbilden för de två linsmodellerna. Endast linsmodellerna (Conflex 

Air och A90AS) valdes ut av undersökaren, linsernas parametrar bestämdes av 

programmet. Vid de tillfällen då programmets rekommenderade parametrar inte fanns 

att tillgå användes den lins med närmast tillgängliga kupigare radie.Valet att alltid välja 

en kupigare lins gjordes med anledning av att ”auto fit”-funktionen alltid tillpassar en 

något flat lins. Vid de tillfällen då linserna ej fanns tillgängliga i de rekommenderade 

parametrarna gjordes en ny simulering med de parametrar som den tillgängliga linsen 

hade. 

Vid patientens andra besök gjordes först en kontroll av deras okulära hälsa i 

biomikroskopet för att kontrollera att det inte fanns några kontraindikationer för 

linsbärande. Efter att undersökaren bedömt patientens ögon som friska placerades ett 
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par kontaktlinser på ögonen. Patienterna fick bära linserna under 25-30 minuter för att 

linserna skulle sätta sig. När linserna satt sig droppades fluorescein i ögonen och bilder 

togs. Bilderna togs med digitalkamera genom biomikroskopets vänstra okular. Vid de 

tillfällen då linsen decentrerat centrerades den manuellt, detta för att topografen alltid 

simulerar linsen centrerad mitt framför pupillen. 

När bilderna tagits togs linserna ut och nästa linspar sattes in och proceduren 

upprepades. En patient kunde inte bära en av linserna på grund av dålig komfort och 

blev således endast fotograferad med tre linser. Övriga nio patienter blev fotograferade 

med fyra kontaktlinser. Det totala antalet fotograferade och jämförda linser blev 39. 

Jämförelse av bilderna 
Simuleringen av fluoresceinbilden som görs visar inte bara mönstret utan även 

tjockleken på fluoresceinlagret. Det finns dock inga bra metoder för att kliniskt mäta 

tjockleken på fluoresceinlagret, därför har jämförelsen i denna studie istället fokuserat 

på fluoresceinmönstret. 

För att kunna jämföra bilderna tagna med digitalkameran med  

fluoresceinsimuleringarna från topografen användes bildbehandlingsprogrammet GIMP. 

Då storleken på bilderna tagna med digitalkameran inte är densamma som bilderna från 

topografen skapades två mallar av samma utseende men olika storlek, som kunde 

användas vid bedömningen (se figur 3). Mallarnas utseende baserades på den mall som 

framtagits för bedömning av korneal staining enligt Cornea and Contact Lens Research 

Unit (CCLRU). Denna uppdelning utgörs av två cirklar, en inre som utgör den centrala 

delen av kornea, och en yttre som markerar den yttre gränsen för bedömningsområdet. 

Området mellan dessa två cirklar delas in i fyra lika stora delar. Totalt består mallen 

således av 5 sektorer. En viss justering av sektorernas area i förhållande till den 

ursprungliga mallen har gjorts. Den centrala sektorn upptar 25% av mallens area i vår 

mall, att jämföra med 16% i orginalet. Detta har även minskat arean för de yttre 

sektorerna till 18,75% vardera. Anledningen till denna förändring är att linsens centrala 

passform är av stor vikt vid bedömning av linsens sits. I CCLRUs ursprungliga 

utformning utgör den yttre cirkeln gränsen till limbus men för att mallen skulle kunna 

appliceras i denna studie utgör den istället linskanten. 
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Figur 3:  Mallen som användes vid jämförelserna, med sektorerna numrerade. 

Datorprogrammet GIMP användes endast för att underlätta jämförelsen av bilderna 

genom att eliminera behovet av att skriva ut bilderna. Själva jämförelsen gjordes dock 

okulärt på datorskärmen. Mallens fem sektorer jämfördes ”individuellt” med 

motsvarande område på bilderna. Arean för de sektorer där båda bilderna bedömdes ha 

samma mönster, i procent av mallens totala area, adderades sedan. Summan räknades 

sedan som det totala måttet för hur väl den simulerade fluoresceinbilden 

överensstämmde med den verkliga. 

Samma mall användes vid jämförelse av både höger och vänster öga. Det betyder att för 

det högra ögat utgör sektor 2 det nasala fältet och sektor 3 det temporala, medan det 

omvända gäller för vänster öga; sektor 3 är det nasala fältet och sektor 2 det temporala. 

Vid jämförelsen användes de bilder där linsen var bäst centrerad eftersom 

fluoresceinmönster kommer att se olika ut beroende på var på ögat linsen sitter och 

topografen simulerar linsen som centrerad mitt för pupillen.  

Eftersom topografen simulerar linsen mitt framför pupillen valdes det foto där linsen 

var bäst centrerad att jämföra med. Detta eftersom fluoresceinbilden kommer att ändra 

utseende beroende på var på cornean linsen ligger. 
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Resultat 
De tio patienterna som fullföljde deltagandet fotograferades med totalt 39 linser vilka 

sedan jämfördes med den simulerade fluoresceinbilden (se figur 4). I samtliga fall 

noterades vilka sektorer som stämde och vilka som inte gjorde det. 

 

Figur 4: Resultatet av jämföringarna mellan fotografierna och de simulerade fluoresceinbilderna. Totalt 

antal linser: 39 

I majoriteten av jämförelserna, 21 av 39 (53,8%) bedömdes samtliga fem sektorer 

överensstämma mellan simulering och foto (se figur 5 & 6 och 7 & 8).   

 

Figur 5 & 6: Jämförelse med hög överensstämmelse mellan en simulerad fluoresceinbild (vänster) och en 

verklig (höger). 
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Figur 7 & 8: Ytterligare en jämförelse med hög överensstämmelse mellan en simulerad fluoresceinbild 

(vänster) och en verklig (höger). 

Vid 6 av jämförelserna (15,4%) stämde mönstret till 81,25%. I dessa fall stämde den 

centrala cirkeln och tre av de yttre sektorerna. Endast i två fall (5,1%) bedömdes det 

vara endast den centrala sektorn som inte stämde, vilket ger 75% överensstämmelse. 6 

av jämförelserna (15,4%) bedömdes stämma till 62,5%. För dessa linser var det två av 

de yttre sektorerna som inte stämde. De resterande 4 linserna överensstämmde till olika 

grad och vardera lins motsvarar 2,6% av det totala antalet jämförda linser. En av 

linserna stämmde till 56,25%, en till 43,75%, en till 25% och en till 18,75% (se figur 9 

& 10). 

 

Figur 9 & 10:  Jämförelse med låg överensstämmelse mellan en simulerad fluoresceinbild (vänster) och 

en verklig (höger). 
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För linsen där överensstämmelsen var 56,25% var det tre av de yttre sektorerna som 

stämmde, medan en av de yttre och den centrala inte gjorde det. I den med 43,75% 

överensstämmelse var det den centrala sektorn och en av de yttre som stämde, de övriga 

tre gjorde det inte. För de sista två linserna var det endast en sektor som stämde; den 

centrala sektorn för den med 25% och en av de yttre för den med 18,75%. Med hjälp av 

Wilcoxons tecken-rangtest beräknades p-värdet till <0,05 (Ejlertsson, 1992). Således 

visar resultaten inte statistisk signifikans. 

Det fanns ingen lins där ingen sektor stämde och ingen där endast två av de yttre 

stämde, således redovisas inga fall med procentsatserna 0% respektive 37,5%.  

Totalt jämfördes 195 sektorer, varav 33 befanns skilja sig mellan simulering och foto 

(se figur 11). Av dessa 33 var det 19 stycken (57,5%) där sektorn var antingen den 

superiora eller inferiora (med ett något högre antal av den superiora sektorn), det vill 

säga sektor 4 eller 5. I 10 fall (30,3%) var det den nasala eller temporala sektorn (sektor 

2 eller 3). Endast i fyra fall, två på vardera öga, (12,1%) var det den centrala sektorn 

som inte stämde. Fördelningen av de icke överensstämmade sektorerna var 

förhållandevis jämnt fördelade mellan ögonen. 

Figur 11: Fördelning av de 33 sektorer som inte överensstämmde mellan simulering och fotografi, 

sorterade efter sektorn placering. Höger och vänster ögon separerade. 
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Diskussion 
Mer än hälften av linserna, 21 av 39, bedömdes stämma till 100%, det vill säga att alla 

fem sektorerna i mallen ansågs överensstämma. Detta illustreras med figur 6-8 där 

överensstämmelsen är väldigt hög, vilket kan kontrasteras med figurerna 9 och 10 där 

överensstämmelsen är väldigt låg. Att jämföra dessa bilder visar tydligt hur stor skillnad 

det kan vara mellan simuleringar på olika ögon och varför klinisk erfarenhet fortfarande 

är av stor vikt. Medelvärdet för överensstämmelsen sett över alla 39 linserna blev 

83,5%, något som för anses som ett bra resultat. 89% av de jämförda linserna hade en 

överensstämmelse som var 62,5% eller högre. Endast i fyra fall stämde inte den centrala 

sektorn.  

P-värdet för jämförelserna blev <0,05, det vill säga att resultatet inte är statistiskt 

signifikant. Det betyder att i denna studie föreligger det en differens mellan den 

simulerade fluoresceinbilden och den verkliga som man inte helt kan bortse från. Vad 

detta betyder i praktiken är att man inte kan förutsätta att fluoresceinbilderna kommer 

att överensstämma till 100%. Det betyder inte att topografens användbarhet vid 

stabillinstillpassning ska förkastas, den är fortfarande ett mycket användbart instrument, 

men den har inte ersatt den kunskap en erfaren kliniker samlat på sig.  

Samtliga undersökningar gjordes i samma undersökningsrum, och samma utrustning 

användes (med samma inställningar). På detta sätt minimerades den påverkan som 

eventuella variationer i instrument skulle ha kunnat orsaka.   

Sett till de sektorer som inte stämde, var det över hälften (57,5%) som var antingen det 

superiora eller det inferiora fältet. Det är nästan dubbelt så stor andel som för de nasala 

och temporala fälten, som utgör 30,3%. Detta förtjänar lite extra uppmärksamhet 

eftersom det kan tolkas på två sätt; det första är att det skulle bero på den manuella 

centreringen, och det andra är att det skulle bero på ögonlocken. 

Att centrera linsen manuellt fungerar bra, men det leder till något av ett problem då hela 

proceduren utgörs av att man manipulerar det nedre ögonlocket. Att man dessuton 

direkt berör linsen betyder att man oundvikligen påverkar linsens sits, och därmed dess 

fluoresceinbild. Detta är något som gjordes på alla patienterna i någon grad, men det 

finns ingen möjlighet att säga hur stor påverkan det faktiskt hade, bara att det är en 

sannolik felkälla. 
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På samma sätt går det inte att säga hur stor påverkan ögonlocken har haft, men även det 

är en trolig fekälla i detta fallet. Det är sedan tidigare etaberat att 

tillpassningsprogrammet inte kan ta hänsyn till ögonlockets påverkan på linsen (Binoy 

& Szczotka, 2000), och på samma sätt som att det nedre ögonlocket påverkar linsen vid 

mekanisk centrering påverkar det övre ögonlocket linsen när det ligger över den. 

Patienterna uppmanades att spärra upp ögonen när bilder skulle tas, men i flera fall låg 

det övre ögonlocket trots det till viss del på linsen. Då det för de flesta patienterna var 

första gången de bar stabila kontaktlinser är detta inte förvånande, att kisa är en naturlig 

reaktion mot irritation i ögat men det leder också till ökad tårproduktion vilket påverkar 

linssittsen på ett sätt som tillpassningsprogrammet inte kan ta hänsyn till. 

Patientens linsvana kan också påverka hur mycket deras ögon tåras men det går inte att 

säga hur stor inverkan det har. Att bära stabila kontaktlinser är betydligt mer irriterande 

initialt än att bära mjuka kontaktlinser och ger därför upphov till större tårflöde. De 

patienter som tidigare provat stabila kontaktlinser har endast gjort det vid enstaka 

tillfällen och man kan inte säga vilken påverkan det har haft på tårflödet. 

Andra felkällor kan till stor del anses vara den mänskliga faktorn. Bilderna är tagna med 

en handhållen kamera, och undersökaren var tvungen att centrera linsen med en hand 

samtidigt som bilderna togs med kameran i den andra. Detta har lett till en viss oskärpa i 

ett antal bilder då kameran omöjligt kunnat hållas helt stilla. Inte att glömma är att 

jämförelserna är subjektiva bedömningar av fluoresceinmönstret. Då varje sektor 

bedöms på ett binärt sätt, det vill säga att mönstret antingen stämmer eller inte stämmer, 

finns det en viss tolerans när bilderna jämförs. Små skillnader har ignorerats om 

mönstret i stort är detsamma mellan bilderna. 

Att direkt jämföra resultatet från den här studien med tidigare studier om topografens 

användbarhet är omöjligt då utvärderingen inte har skett på samma sätt. Dock är det så 

att precis som tidigare studier har varit oense om hur användbart datoriserad tillpassning 

är har de haft olika åsikter om hur bra fluoresceinsimuleringen varit. Binoy och 

Szczotka (2000) ansåg att den var användbar men att dess användning var något 

begränsad då den inte kunde ta hänsyn till ögonlockens påverkan. Nosch et al. (2007) 

ansåg dock i sin studie att simuleringen hade fungerat mycket bra. Ingen av dessa 

studier har bedömt bilderna på samma sätt som denna studie, men då resultatet i denna 
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studie ändå är positivt får det anses ligga närmare åsikterna som framfördes i den 

sistnämnda studien. 

Fördelningen av de icke överensstämmande sektorerna var förhållandevis jämn mellan 

ögonen, med en lätt övervikt för vänster öga. På grund av det låga antalet ögon som 

ingick i studien, samt att det var få sektorer som inte överensstämmde, är det inte 

meningsfullt att försöka dra några slutsatser om hurvida topografen är sämre på att 

simulera linssitts för något av ögonen. 

Under denna studies gång har det vid vissa tillfällen noterats att programvaran 

rekommenderat en lins vars simulerade fluoresceinbild inte skulle ha godkänts kliniskt. 

Detta visas tydligt om man jämför figur 5 & 6 med figur 7 & 8. Båda linserna 

rekommenderades av programmet och simuleringen stämmer bra med fotot, men det är 

uppenbart att den senare linsen är alldeles för flat tillpassad. Då denna studie enbart 

fokuserat på att jämföra bilderna har detta inte påverkat varken metod eller resultat. 

Trots det kan det vara värt att ta i beaktande för användare av detta (och liknande) 

instrument, att i vissa fall rekommenderas en lins som inte är lämplig. Vid sådana 

tillfällen har ju tillpassaren möjligheten att manuellt ändra på parametrarna, tills dess att 

en lämplig lins hittas. Detta visar dock på en annan sak som de tidigare studierna har 

tryckt på, nämligen att dessa program är långt ifrån så avancerade att de kan ersätta en 

erfaren och skicklig kliniker. 

 

Slutsats    
Det som kan sägas utifrån denna studie är att användningen av topografen och 

tillpassningsprogrammet ger en bra fingervisning för linsens passform, och definitivt en 

bra utgångspunkt inför val av första provlins. Den genomsnittliga fluorescein-

simuleringen gjord med Top Con CA-100 kommer att likna verkligheten till stor del 

men man inte kan förutsätta att den stämmer till 100%. Fluoresceinbilden är en viktig 

del i hur man bedömer en lins och simuleringen ger en bra indikation på hur linsens 

fluoresceinmönster kommer att se ut när linsen är centrerad. De linser som 

rekommenderats av programmet har ibland sett acceptabla ut och ibland inte, men 

hurvida dessa linser skulle passa som slutgiltig lins får utifrån denna studie vara osagt, 
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då en sådan utvärdering skulle kräva en betydligt mer genomgående undersökning än 

bara fluoresceinbilden, men åtminstone en tidigare studie  pekar åt att så är fallet (Nosch 

et al., 2007).   
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Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp som patienter. Utan er hade arbetet inte 

gått att utföra! 

Jag vill även tacka min handledare Oskar Johansson för alla råd och konstruktiv kritik! 
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Bilaga 1 

 

Kan du se? 

Då har du ögon och jag vill ha med dina ögon i mitt 
examensarbete! 

 
Jag kommer att jämföra en simulerad linssits med en verklig och för det 
behöver jag dina ögon. 
Ditt deltagande sker vid två besök, vid det första kommer jag att ta bilder med 
en topograf (ett instrument som analyserar din hornhinna). Vid det andra 
kommer jag att tillpassa två par stabila kontaklinser på dina ögon och sedan 
fotografera dem. 
Tidsåtgång för första besöket: 15-30 min. För andra besöket: 60-90 min. 
Vill du ställa upp, eller har du frågor – Hör av dig! 
 
Joakim Granström        076-8494857           jg22fd@student.lnu.se 
 
Handledare: Oskar Johansson , Leg. optiker , BSc Optom/universitetsadjunkt    
oskar.johansson@lnu.se 



27 

 

Bilaga 2 
 

 Linnéuniversitetet 
 Kalmar 
 11/4 – 2010 

 

 

 

Informerat samtycke: Simulering av linssits – Hur 
användbart är det? 
 
Tack för att du valt att ställa upp som patient i denna studie! På detta papper hittar du 
information om ditt deltagande som vi ber dig ta del av. 
 
Denna studie ämnar undersöka hur väl en linssits simulerad av en TopCon CA-100 
Corneal Analyser (instrumentet) överensstämmer med en verklig linssits. Detta kommer 
att göras genom att man tar en bild på patientens hornhinna. Instrumentet analyserar 
sedan bilden för att få fram hornhinnans form (dess kurvatur, brytstyrka mm.) och 
utifrån analysen kommer dess ”auto fit”-program (programmet som simulerar linsen) att 
rekommendera olika mått på kontaktlinser. För linser med dessa mått simulerar 
instrumentet en fluoresceinbild (en bild av hur ögat, med linsen på skulle se ut infärgat 
med färgämnet fluorescein). 
Stabila linser med måtten som instrumentet rekommenderat kommer sedan att tillpassas 
på patientens ögon. Dessa kommer att få sitta på ögonen ca 30 min, vartefter ögonen 
färgas in med fluorescein och fotograferas. För att undersöka överensstämmelsen 
kommer dessa bilder att jämföras med instrumentets simulerade fluoresceinbild. 
 
Ditt deltagande är fördelat över två besök. 
Vid det första besöket tas topografbilder av båda dina ögon. Detta tar 15 – 30 min och 
det sker ingen beröring av dina ögon. 
Vid det andra besöket kommer två par stabila linser att tillpassas på dina ögon. Vardera 
linspar kommer att få sätta sig i ca. 30 min och sedan fotograferas. Att ha stabila linser 
på ögonen är ofarligt men kan ge viss okomfort och/eller obehag. Detta besök tar 60 – 
90 min. 
 
Viss personlig information (ögonsjukdomar samt hereditet för detsamma) kommer att 
samlas in i denna studie. Denna information är endast till för journalföring. Ingen 
personlig information kommer att redovisas i studien, eller användas på något annat 
sätt. 
 
 
 
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. 
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Jag samtycker till att deltaga: 

Signatur:…………………………………………………………. 

Namnförtydligande: ……………………………… Datum: …………………. 

Födelseår/månad: ……/…… Man � Kvinna �  
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