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Abstrakt 

 

Tårsubstitut används mycket bland linsbärare och personer med torra ögon. Det 

är vanligt nuförtiden att arbete i kontorsmiljö och vid datorer ger problem med 

torra ögon, Computer vision syndrome (CVS), och att dessa personer då 

använder tårsubstitut. Ofta står det i tårsubstitutens bipacksedel att de kan ge 

problem med dimsyn en stund efter applicering. 

Tidigare studier har visat att aberrationerna i ögat ökar vid applicering av 

tårsubstitut och möjligtvis är det anledningen till att dimsynen uppkommer. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur mycket synkvaliteten påverkas av 

två olika tårsubstitut och hur lång tid den påverkas. 

Metod: Metoden innebar att närvisus och aberrationer mättes på 30 patienter (60 

ögon) först utan tårsubstitut. Sedan applicerades det första tårsubstitutet 

(Systane) i höger öga och ytterligare en mätning av närvisus och aberrationer 

utfördes. Därefter gjordes ytterligare 5 mätningar av aberrationerna, en var fjärde 

minut. Samma sak utfördes sedan på vänster öga men då med Lacryvisc istället 

för Systane. 

Resultat: Resultatet visade att med Systane försämrades visus hos 11 patienter. 

Aberrationerna ökade vid appliceringen av tårsubstitutet. Med Lacryvsic 

försämrades visus hos 29 av patienterna. Abberrationerna ökade även där vid 

appliceringen.    

  



 

 

 

SUMMARY 
 

Artificial tears are widely used among lens carriers and people with dry eyes. It is 

common nowadays to work in an office environment and in front of computers. This 

is a common cause of dry eyes and is called Computer Vision Syndrome (CVS). 

Many people with CVS also use artificial tears. A common problem you can read 

about in the artificial tears leaflet is blurred vision which occurs after the application 

of the artificial tears in the eye. Previous studies have shown that aberrations of the 

eye increase during application of artificial tears and possibly are the reason that 

blurred vision occur. 

The purpose of this study is to find out how much the visual quality is affected by 

two different artificial tears and how long it is affected. 

First visual acuity at near and aberrations were measured at 30 subjects without any 

artificial tears. After that Systane was inserted in the right eye and an additional 

measurement of both visual acuity at near and aberrations was carried out. Five 

additional measurements of aberrations were done in the right eye, one every four 

minutes. The same procedure was made on the left eye but with Lacryvisc instead of 

Systane. 

With Systane the visual acuity was diminished in 11 patients. The aberrations 

increased when Systane was inserted. With Lacryvisc visual acuity was decreased in 

29 patients. The aberrations increased with the application of Lacryvisc.  

  



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INTRODUKTION ..................................................................................................... 1 

Tårfilmens roll i ögats synkvalitet ........................................................................ 1 

Tårsubstitut ............................................................................................................ 2 

Val av tårsubstitut ................................................................................................ 4 

Corneal Topografi .................................................................................................. 5 

Topcon CA-100F Corneal Analyzer ..................................................................... 6 

Aberrationer ........................................................................................................... 7 

Zernike polynom .................................................................................................. 8 

Sfärisk aberration ................................................................................................ 9 

Coma .................................................................................................................. 10 

Andra studier i ämnet ...................................................................................... 10 

Syfte ........................................................................................................................ 11 

MATERIAL OCH METODER .............................................................................. 12 

Försökspersoner ................................................................................................... 12 

Instrument och lokaler ........................................................................................ 12 

Utförande .............................................................................................................. 12 

RESULTAT ............................................................................................................... 14 

Närvisus ................................................................................................................ 14 

Aberrationer ......................................................................................................... 16 

DISKUSSION ........................................................................................................... 19 

Vidare studier ....................................................................................................... 20 

SLUTSATS ............................................................................................................... 21 

TACKORD ............................................................................................................... 22 

REFERENSER ......................................................................................................... 23 

Internetadresser ................................................................................................... 24 

Bilaga 1...................................................................................................................... 25 

Bilaga 2...................................................................................................................... 26 

Bilaga 3...................................................................................................................... 27 

 

  

 



 

1 

 

INTRODUKTION 

Tårsubstitut används till stor del av personer med torra ögon men även av linsbärare 

som känner att komforten blir lite sämre under dagen. Nuförtiden har även problem 

med suddig syn, torra ögon och okomfort blivit allt vanligare hos personer som 

arbetar framför datorer längre stunder, så kallat Computer Vision Syndrome (CVS) 

(Skilling m.fl. 2005), vilket har lett till att även dessa personer använder sig utav 

tårsubstitut.  

 

Tårfilmens roll i ögats synkvalitet 

Tårfilmen är en vätska som till stor del består utav vatten. Tårfilmens tjocklek när 

ögat är öppet sträcker sig från 6 till 20 μm (Montés-Micó 2007) men denna uppgift 

kan variera beroende på källa. Enligt Remington är tårfilmens tjocklek mellan 7-10 

μm (Remington 2005) och Prydal och Campbell säger att den är mellan 34-45 μm 

(Efron 2004). Den delas upp i tre olika skikt; mucinskiktet, vätskeskiktet samt 

lipidskiktet. 

Mucinskiktet är det innersta lagret i tårfilmen och produceras av bägarceller och 

epitelceller som finns i konjunktivan. Mucinskiktets viktigaste komponent är ett 

glykoproteinlager, även kallat glykokalyx. Glykokalyx hjälper tårfilmen att fästa och 

sprida sig jämt över corneas epitel genom att göra hela corneans yta hydrofil (Phillips 

2007). Om glykokalyx inte skulle finnas kommer tårfilmen inte att fästa på ögat och 

epitelskador kan uppkomma (Rolando & Zierhut 2001).  

Vätskeskiktet är det mellersta lagret i tårfilmen och innehåller 98 % vatten (Albarrán 

m.fl. 1997) samt salter, proteiner, enzymer, glukos och de flesta antibakteriella 

substanserna däribland IgG, IgA, lactoferrin och lysozym. Vätskeskiktet utgör 90 % 

av hela tårfilmens tjocklek (Albarrán m.fl. 1997) och produceras huvudsakligen av 

tårkörteln. 

Det yttersta lagret av tårfilmen kallas lipidskiktet och dess huvudsakliga funktion är 

att öka stabiliteten och förhindra avdunstningen av tårvätskan. Lipidskiktet hjälper 

även till att öka den optiska kvaliteten i ljusbrytningen genom ögats medier (Rolando 
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& Zierhut 2001). Innehållet i lipidskiktet består bl.a. av kolesterol, fria fettsyror och 

vaxliknande estrar. Dessa komponenter produceras huvudsakligen av meiboms 

körtlar i ögonlockskanterna. De produceras även till viss del i Zeisskörtlarna 

(Remington 2005). 

Tårfilmens viktigaste funktioner är att: 

 Jämna ut den oregelbundna corneala ytan. 

 Förse det corneala epitelet med syre och näring  

 Smörja cornea och ögonlockens insida för en smidig blinkrörelse. 

 Försvara cornea mot bakterier och infektioner. 

 Skölja bort främmande föremål, avstötta celler och allergena substanser 

från cornea.  

Kortfattat kan man säga att tårfilmen har tre viktiga funktioner – ge en bra optisk 

brytande yta, smörja ögat och skydda ögat (Albarrán m.fl. 1997). Tårfilmen har 

troligtvis en av de viktigaste rollerna för en stabil och bra synkvalitet. En försämring 

utav tårfilmen kan lätt leda till att de okulära aberrationerna ökar och att 

synkvaliteten försämras (Wang m.fl. 2009). Detta beror på att corneas epitel har en 

grov och ojämn yta. Tårfilmen fyller ut dessa ojämnheter och defekter vilket leder till 

att cornea blir jämn och att den optiska kvaliteten förbättras avsevärt (Navarro 2009). 

 

Tårsubstitut 

Tårsubstitut är numera den vanligaste behandlingen för torra ögon och används för 

att minska symptomen och hjälpa till att återställa den normala tårfilmen (Brujic 

2010). En annat alternativ man kan tänka på är att undersöka vad som är orsaken till 

att tårsubstitut behövs användas. Om det till exempel är på grund av miljön man 

vistas i på t.ex. jobbet kan man ju först försöka åtgärda dessa orsaker.  

Vilken sorts tårsubstitut man ska använda bestäms genom vilken svårighetsgrad av 

ögonbesvär patienten har. Vid större besvär med torra ögon  är ett tårsubstitut med 

högre viskositet att föredra på grund av att det kommer att stanna kvar i ögat längre. 

Ett tårsubstitut med högre viskositet kan dock ge dimsyn under en kortare period. Vid 

mindre uttalade besvär med torra ögon använder man sig oftast utav ett tårsubstitut 
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med en lägre viskositet. Dessa stannar inte kvar i ögat lika länge men ger oftast inte 

heller problem med dimsyn. 

Det lanseras fler tårsubstitut som är fria från konserveringsmedel men det finns även 

väldigt mycket olika tårsubstitut på marknaden idag som innehåller olika 

konserveringsmedel. Konserveringsmedel kan vara skadliga för corneas epitel 

(Hedqvist 2000) och bör därför undvikas i så stor utsträckning som det går. Enligt  

Hedqvist ska tårsubstituten ha: 

 Ett refraktivt index ska vara överstämmande med tårvätskan. 

 Rätt sammansättning vad gäller joner, buffertkapacitet etc. 

 Lämpliga viskositetsegenskaper. 

 Infektionsskyddande funktion. 

 Tillsatser som inte kan skada eller irritera epitelet. 

 

 

Systane endospipetter (utan konserveringsmedel) 

Systane innehåller följande ämnen (Bipacksedel Systane 2008): 

 hydroxipropylguar (HP-Guar) 

 polyetylenglykol 400 

 propylenglykol 

 borsyra 

 kalciumklorid 

 magnesiumklorid 

 kaliumklorid 

 natriumklorid  

 zinkklorid  

 

Enligt Alcon gör HP-Guar så att när Systane ligger i pipetterna är det mycket 

lättflytande men så fort det kommer i kontakt med ögat så omvandlas det till en gel. 

HP-Guar har även till uppgift att efterlikna mucinskiktet i tårfilmen vilket gör så att 

Systane fäster på corneas yta bättre och stannar kvar längre (Gifford m.fl. 2006; 

Alcons hemsida) Enligt en utvärderingsstudie av Systane (Gifford m.fl. 2006) 

upplevde flera av de medverkande testpersonerna att Systane gav upphov till dimsyn.  
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Lacryvisc endospipetter (utan konserveringsmedel) 

1 gram Lacryvisc innehåller följande ämnen (Lacryvisc bipacksedel 2002): 

 Karbomer 0,3 mg 

 Sorbitol 

 natriumhydroxid 

 renat vatten 

Lacryvisc är framtaget för personer med svårare besvär med torra ögon. Den är i 

gelform vilket ger ett mer långvarigt fuktande av ögat och kan även den till en början 

ge lite dimsyn.  

 

 

Figur 1. Visar de två olika tårsubstituten som användes. Lacryvisc till vänster och Systane till höger. 

 

Val av tårsubstitut 

När jag valde tårsubstitut ville jag ha två olika tårsubstitut med olika viskositet. Ett 

annat kriterie jag hade var att de även skulle vara fria från konserveringsmedel. Valet 

föll på Systane endospipetter och Lacryvisc endospipetter från Alcon. Lacryvsic är 
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en ren gel och därmed har den högre viskositet. Systane är ett tårsubstitut som finns 

hos de flesta optiker och på apoteket och är mindre viskös än vad Lacryvisc är. 

 

Corneal Topografi 

En topograf är en apparat som man bland annat kan mäta krökningen på cornea med. 

Topografen är ett bra instrument vid undersökning av t.ex. trauma, keratokonus, 

ortokeratologi eller vid refraktiv kirurgi då det kan behövas en mer detaljerad bild 

över corneas form (Benjamin 2006).   

Det finns olika sorters topografer och det som skiljer dem från varandra är vilken 

metod de använder för att göra mätningen på ögat. Den vanligaste metoden idag är 

Placido Disc, en snabb mätmetod som samlar ihop all data under 1 sekund efter att 

bilden är tagen (Schafer 2006). Den består utav ett antal koncentriska ringar som 

använder tårfilmen som en spegel så att ringarna avbildas på den främre ytan av 

cornea (Corbett 2000). En kamera tar sedan en bild av ögat. Därefter räknar 

topografens programvara ut corneas krökning genom att titta på placeringen av de 

koncentriska ringarna. En topograf som använder sig utav metoden med de 

koncentriska ringarna har ca 10000 mätpunkter utspridda över hela cornea. (Schafer 

2006).  

Man kan använda en topograf till flera saker än att bara mäta krökningen på cornea, 

dessa funktioner varierar lite beroende på fabrikat. Förutom corneas krökning kan en 

del topografer mäta pupillstorlek, simulera flouresceinbilder vid 

kontaktlinstillpassning och användas för screening av keratokonus. Vissa topografer 

kan även mäta aberrationer. 
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Topcon CA-100F Corneal Analyzer 

Topcon CA-100F Corneal Analyzer  är topografen som används i denna studie. Se 

figur 2. Den använder sig av Placido Disc metoden och har 24 koncentriska ringar. 

Se figur 3. Instrumentet tar bilder av cornea och analyserar all data. Under analysen 

väljer topografens programvara ut den bilden med bäst fokus från en serie utav flera 

bilder. Topcon CA-100F mäter även vågfrontsaberrationer. När bilden av cornea har 

tagits kan man göra en så kallad Zernike Analys vilken analyserar de corneala 

vågfrontsaberrationerna. Då får man fram en karta som visar aberrationernas storlek. 

Se figur 4 sidan 10. 

 

Figur 2. Topografen från undersökarens sida.  

 

 

Figur 3. Visar pann- och hakstödet samt de 24 placidoringarna.  
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Figur 4. visar aberrationskartan från zernikeanalysen. 

 

Aberrationer 

En aberration kan man kortfattat beskriva som en sorts förvrängning av en bild på ett 

objekt. Vanliga aberrationer är refraktionsfel som; myopi, hyperopi och astigmatism.   

Dessa kallas även de lägre ordningens aberrationer. Det finns även de högre 

ordningens aberrationer och dessa räknas från tredje ordningen och uppåt. Exempel 

på högre ordningens aberrationer är coma och sfärisk aberration. Det finns lagar som 

beskriver ett perfekt optiskt system och aberrationer uppkommer då dessa lagar inte 

följs. Ögat är t.ex. inte ett perfekt optiskt system vilket då leder till att ett antal olika 

aberrationer kan förekomma (Voke 2010). Pupillstorlek är en viktig del inom 

aberrationer då en ökning av pupillens storlek leder till en ökning av aberrationer. 

Problem med stora pupiller kan märkas vid mörkerkörning då föraren kan tycka att 

synen blir sämre (Lundström 2007). Personer som har problem med mycket 

aberrationer i ögat kan då få ögondroppar som minskar pupillstorleken utskrivna av 

läkare (Salmon 2006). Det är vanligare nuförtiden att människor använder sig utav 

refraktiv kirurgi för att få bort sina refraktionsfel. Detta kan dock leda till att sfäriska 

aberrationer och coma ökar i ögonen och är en av anledningarna till att det forskas 

väldigt mycket om aberrationer runt om i världen (Benjamin 2006).  
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Zernike polynom 

Man kan på flera olika sätt beskriva ögats optiska kvalitet men det är Zernike- 

polynom som nuförtiden är det vanligaste förekommande (Lundström 2007). Zernike 

polynomen är döpta efter den holländske fysikern Fritz Zernike som 1934 lade fram 

dem och har använts inom optiken i 70 år på ett framgångsrikt sätt (Carvalho 2005). 

En vågfrontsaberration uttrycks i en statistisk term som kallas ”Root Mean Square” 

(RMS) och har enheten micrometer (µm) (Benjamin 2006). För ett perfekt optiskt 

system med en plan vågfront är RMS=0 (Benjamin 2006) men eftersom ögat inte är 

ett perfekt optiskt system utan har flera olika aberrationer blir vågfronten istället 

förvrängd och oregelbunden (Salmon 2006) och RMS ökar. 

 

Zernike polynomet, Z
m

n , består utav matematiska formler som var och en beskriver 

en aberration. I zernike polynomet står n för vilken ordning aberrationen tillhör och 

m beskriver vilket zernike polynom. Aberrationer enligt Zernike visas ofta som en 

pyramid där andra raden är första ordningens aberrationer och tredje raden är andra 

ordningens aberrationer osv. Se figur 5.      

 

 
 

Figur 5. Visar pyramiden med några av zernikepolynomen. Bilden används  med 

tillstånd av Linda Lundström, KTH. 
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Högre ordningens aberrationer 

 
Till de högre ordningens aberrationer räknas alla aberrationer från de tredje 

ordningen och uppåt. De första och andra ordningen räknas alltså som de lägre 

ordningens aberrationer (Lundström 2007). Högre ordningens aberrationer är 

annorlunda än de lägre ordningens aberrationer eftersom de kan skilja sig märkbart 

mellan personer (Voke 2010). De är även svårare att korrigera (Berger m.fl. 2009).  

även om det nuförtiden börjar komma flera olika sätt att korrigera de högre 

ordningens aberrationer på. Mängden av högre ordningens aberrationer kan som sagt 

variera från person till person men ofta brukar de vara relativt lika mellan höger och 

vänster öga (Lundström 2007). 

   

Sfärisk aberration 

När ögats pupill är dilaterad kan det uppstå problem med sfärisk aberration. Detta 

uppkommer eftersom linsens yttre delar bryter ljusstrålarna mer än vad de bryts i den 

centrala delen av linsen. Ljus som bryts av de perifera delarna i linsen fokuseras 

framför retina, positiv sfärisk aberration, och ljuset som kommer in genom den 

centrala delen av linsen fokuseras en bit bakom retina och kallas då negativ sfärisk 

aberration. Detta gör så att avbildningen av en t.ex. punkt istället blir en suddig rund 

cirkel. För att minska de sfäriska aberrationerna har ögat ett par olika funktioner. 

 

 Cornea är inte helt sfärisk utan flatas ut mot periferin vilket leder till att 

brytkraften hos de perifera strålarna är mindre. 

 Linsens brytningsindex varierar. Centrala delen av linsen har ett högre 

brytningsindex än de perifera delarna. Detta påverkar ljusbrytningen så att 

de centralt inkommande strålarna bryts mer än de perifert inkommande 

(Voke 2010). 

 

  



 

10 

 

Coma 

Coma är en aberration som gör så ett en punkt utanför den optiska axeln bildar en 

kometliknande utdragen punkt riktad ifrån den optiska axeln. De centrala och 

perifera strålarna olika förstoring och strålarna blir suddigare ju mer perifera de är 

vilket bidrar till den kometliknande formen. 

  

Andra studier i ämnet 

Berger m.fl., undersökte år 2009 hur mycket aberrationerna ökade vid applicering av 

två tårsubstitut med olika viskositet. Tårsubstituten var Systane och TheraTears där  

Systane var den mer viskösa droppen. Aberrationerna mättes med en Complete 

Ophthalmic Analysis System (COAS), pupillstorleken var 5mm och det togs en 

mätning varje sekund under en minut med en blinkning var 10:e sekund. Först 

gjordes mätningen utan något tårsubstitut och efter det med tårsubstitutet i ögat. Det 

gjordes tre mätningar med varje tårsubstitut och ett medelvärde av dessa räknades 

sedan ut. De aberrationer som mättes var Coma-liknande (en kombination av tredje 

och femte ordningens aberrationer enligt Zernike), Sfärisk-liknande (en kombination 

av fjärde och sjätte ordningens aberrationer) och den totala mängden högre 

ordningens aberrationer. Det visade sig att det blev en signifikant ökning av de högre 

ordningens aberrationer jämfört med ögat utan tårsubstitut under minst 1 minut. 

Systane som var den mer viskösa droppen visade signifikant högre värden av 

aberrationer jämfört med TheraTears. 

 

Montés-Micó m.fl., testade 2004 om aberrationerna hos patienter med torra ögon 

minskade vid applicering av tårsubstitut. Deras resultat visade en signifikant 

minskning av optiska aberrationerna efter applicering. Minskningen av de totala 

aberrationerna i ögat minskade upp till 3 gånger precis vid isättningen och höll i sig i 

10 minuter. Aberrationerna mättes med en Zywave® aberrometer (Bausch & Lomb). 

Pupillstorleken var 6mm och de aberrationer som analyserades var; Coma-liknande, 

Sfärisk-liknande och totala högre ordningens aberrationer. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur mycket två olika tårsubstitut påverkar 

synkvaliteten och hur lång tid synkvaliteten påverkas av dessa. Detta kommer att 

genomföras genom att mäta de corneala aberrationerna och visus före och efter 

applicering utav två olika tårsubstitut.   
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MATERIAL OCH METODER 

Försökspersoner 

Studien om fattade 30 st antal frivilliga försökspersoner från 18 år varav 18 st var  

kvinnor och var 12 st män. Försökspersonerna rekryterades främst bland 

Linnéuniversitetets elever, de flesta på optikerprogrammet då dessa var lättast att 

komma i kontakt med. Rekryteringen skedde genom uppsatta informationsblad på 

Linnéuniversitetet i Kalmar, genom email och personlig kännedom, men de flesta 

rekryterades genom personlig kontakt. Försökspersonerna var mellan 18 och 53 år 

och hade en medelålder på 26,9 år och medianåldern låg på 24 år. Försökspersonerna 

fick information om att studien var helt frivillig och att de hade rätt att avbryta 

testerna när som helst. Efter det fick samtliga skriva under ett informerat samtycke 

(Se bilaga 1 sidan 28). 

 

Instrument och lokaler 

Samtliga mätningar utfördes i samma undersökningsrum i Optikerutbildningens 

lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar. Instrumenten som användes i studien var en:   

 

 Topcon CA-100F Corneal Analyzer 

 SEFO närvisustavla 

 Svart ocklusionsspade. 

Utförande 

Innan undersökningarna började gavs patienterna muntlig information om studien. 

Informationen behandlade studiens syfte, upplägget och behandling av 

personuppgifter. Efter detta utfördes en enkel anamnes för att säkerhetsställa så att 

patienten inte har någon sjukdom som förhindrar medverkan i studien (Se bilaga 2 

sidan 29).  
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Anamnesens innehåll i punktform: 

 

 Ålder 

 Kön 

 Medicinering 

 Sjukdomar 

 Har patienten torra ögon 

 Kontroll av habituell närvisus på 40 cm 

 

Patienten instruerades att sätta sig bekvämt i stolen och lägga hakan i hakstöden och 

ha pannan emot pannstödet och därefter titta på den gröna fixeringspunkten i mitten 

av de rött lysande placidoringarna i topografen. Mätningarna utförs automatiskt av 

topografen och det är bara fokuseringen av bilden som styrs manuellt med hjälp av 

en joystick.  

 

Den första mätningen som utförs med topografen är på höger öga för att få ett värde 

på ögonens aberrationer utan något tårsubstitut. Sedan appliceras tårsubstitutet 

Systane (Alcon Laboratories, USA) i samma öga. Därefter utförs en mätning av 

närvisus på 40 cm och ännu en mätning med topografen. Under de följande 20 

minuterna utförs ytterligare 5 st mätningar, en var 4:e minut.  

 

Sedan mäts vänster öga med topografen utan att något tårsubstitut. Därefter 

appliceras Lacryvisc (Alcon Laboratories, USA) i vänster öga och mätning av 

närvisus på 40 cm utförs. En mätning på topografen utförs strax därefter och under 

de kommande 20 minuterna utförs ytterligare 5 st mätningar med topografen, en var 

4:e minut. 

 

Det togs 7 bilder på varje öga, sammanlagt 14 bilder per patient. På alla bilderna 

utfördes en analysering av aberrationerna. Det som analyserades var RMS-värden för 

sfärisk aberration och högre ordningens aberrationer. Bilderna från topografens 

hårddisk sparades till ett USB-minne så att inga mätningar skulle gå förlorade. 
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RESULTAT 

Närvisus 

Den största förändringen på närvisus är med den mer viskösa droppen Lacryvisc. I 

bilaga 3 på sidan 27 visas en tabell hur närvisus ändrades för alla 30 försökspersoner. 

Figur 6 nedan visar en sammanfattning av samtliga delatagade personers korrigerade 

närvisus innan droppar applicerades. Som man ser i grafen nedan och även i bilaga 3 

på sid 27 så är det bara en försöksperson som har sämre korrigerat närvisus än 4p.  
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Figur 6. Visar en sammanfattning av alla deltagande försökspersoners korrigerade närvisus på höger 

respektive vänster öga. 

När sedan korrigerat närvisus mättes efter appliceringen av Systane i höger öga 

förändrades inte visus alls hos 19 av de 30 försökspersonerna. 7 försökspersoner 

kunde fortfarande läsa 4p men den var suddigare. Hos 2 försökspersoner sjönk 

närvisus till från 4p till 6p, hos 1 försöksperson sjönk närvisus till 8p och en sjönk 

från 6p till 10p. Se figur 7 sidan 15.  
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Figur 7. Visar korrigerat närvisus i höger öga efter applicering av Systane tårsubstitut. 

 

Vid mätning av korrigerat närvisus på vänster öga var det desto fler som tyckte att 

visus blev sämre. En person märkte ingen skillnad på visus. 18 personer kunde läsa 

4p men det var betydligt suddigare. En person läste 6p, hos en sjönk närvisus från 6p 

till 8p, 7 personer läste 10p, en person 12p och en 20p. Se figur 8. 
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Figur 8. Visar korrigerat närvisus i höger öga efter applicering av Lacryvisc tårsubstitut. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Lacryvisc påverkade visus mer än vad Systane 

gjorde. Lacryvsic är mer viskös än Systane vilket förklarar försämringen av visus. 
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Aberrationer 

I samtliga grafer nedan visas ett medelvärde för alla 30 personer i varje punkt. 

 Den statistiska analysen av sfärisk aberration har gjorts genom ett tvåsidigt, parat t-

test. Vid applicering av Systane i höger öga på patienterna var värdena för de sfäriska 

aberrationerna högre men enligt t-testet fanns det ingen statistisk signifikant skillnad 

(p-värdet = 0,12). Vid de övriga mätpunkterna fanns det ingen statistisk signifikant 

skillnad (p-värdet  > 0,05). Se figur 9.  

 

 

 

Figur 9. Visar medelvärdet och standardavvikelsen av sfäriska aberration RMS (µm) med Systane i höger 

öga. 

 

 

För vänster öga var även där de sfäriska aberrationerna högre vid appliceringen även 

om det enligt t-testet inte gav någon signifikant skillnad (p-värdet = 0,08). Vid de 

övriga mätpunkterna var det inte någon signifikant skillnad (p-värdet > 0,05).  

Se figur 10 sidan 17. 
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Figur 10. Visar medelvärdet och standardavvikelsen av sfäriska aberration RMS (µm) med Lacryvisc i 

vänster öga. 

   

 

Den statistiska analysen av alla HOA RMS har gjorts genom ett tvåsidigt, parat t-test. 

De högre ordningens aberrationer ökade vid appliceringen av Systane men enligt t-

testet fanns där ingen statistisk signifikant skillnad (p-värdet = 0,09). Vid de övriga 

mätpunkterna fanns var det inte heller någon statistisk signifikant skillnad (p-värdet 

> 0,05). Se figur 11. 

 

 

Figur 11. Visar medelvärdet och standardavvikelsen av HOA RMS (µm) med Systane i höger öga. 
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För vänster öga med Lacryvisc var finns det ingen statistisk signifikant skillnad (p-

värdet > 0,05) för HOA RMS förutom vid appliceringen då de högre ordningens 

aberrationer ökade (p-värdet = 0,03). Se figur 12. 

 

 

Figur 12. Visar medelvärdet och standardavvikelsen av HOA RMS (µm) med Lacryvisc i vänster öga. 
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DISKUSSION 

 

I denna studie gjordes en mätning av aberrationerna utan tårsubstitut, sedan 

applicerades tårsubstitutet och en till mätning gjordes. Därefter gjordes en mätning 

var fjärde minut i 20 minuter. Topografen var inställd på att mäta 

vågfrontsaberrationerna med en pupilldiameter på 5 mm. Fem millimeter valdes 

eftersom Berger et al (2009) gjorde sina mätningar med den diametern. För Systane 

försämrades närvisus hos 11 av de 30 patienterna medan en försämring sågs hos 29 

av 30 patienter med Lacryvisc. Vid appliceringen av Lacryvisc fanns det en statistisk 

signifikant gällande de högre ordningens aberrationer och de totala aberrationerna i 

ögat. Vid de övriga mätningarna fanns det ingen statistisk signifikant skillnad. 

Systane hade ingen statistisk signifikant skillnad vid någon utav mätningarna.    

 

Berger et al (2009) visade att aberrationerna ökade signifikant för de båda testade 

tårsubstituten under den minuten som mätningarna utfördes. Metoderna skiljer sig 

härmed mellan presenterad studie och Berger m.fl. (2009) som då gjorde mätningar 

av aberrationerna under enbart en minut både utan och med tårsubstitut. Mätningarna 

togs varje sekund vilket ger ett mer noggrant resultat under den tiden men de visade 

inte hur länge tårsubstitutet påverkar ögat. Studiens deltagare uppgick bara till 9 

stycken gentemot presenterad studies 30 patienter.  

 

I studien gjord av Montés-Micó m.fl. (2004) visade resultatet att de optiska 

aberrationerna istället minskade men då gjordes studien på 15 patienter med torra 

ögon. Dessa patienter har redan högre aberrationer i ögat vilka kom att minska vid 

appliceringen av tårsubstituten. De gjorde en mätning innan appliceringen av 

tårsubstitut därefter applicerade de tårsubstitutet och gjorde ytterligare en mätning. 

Den sista mätningen utfördes 10 minuter efter appliceringen av tårsubstitutet. 

 

Berger et al (2009) och Montés-Micó et al (2004) använde två olika aberrometrar. 

Berger använde en COAS och Montés-Micó en Zywave® baserad på en Hartmann-

Shack aberrometer vilka troligtvis leder till mycket mer exakta mätningar än de som 

gjordes i den här studien med Topcon CA-100F Corneal Analyzer. Både COAS och 
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Zywave® kan ställas in att ta flera mätningar mycket snabbare än med Topcons 

topograf. 

 

Begränsningar med studien var att topografen inte kunde ta så snabba mätningar som 

önskat. För att kunna få ett mer exakt resultat på hur länge tårsubstituten påverkar 

ögonen skulle fler mätningar behövas under den utsatta tiden liksom Bergers studie. 

Genom att göra fler mätningar utan tårsubstitut skulle också ett mer rättvisande 

resultat på ögats aberrationer utan tårsubstitut fås eftersom aberrationerna varierar 

lite hela tiden. Det kan vara svårt för patienterna att uppskatta förändringarna i 

närvisus vilket möjligtvis kan ha påverkat resultaten något. Det kan ha varit någon 

skillnad i mängden tårsubstitut i ögonen hos patienterna, detta på grund av att inga 

ögon är det andra likt. Vissa ögonlock trycker ut tårsubstitutet så det rinner utanför 

medan andra tar upp all tårsubstitut utan problem. Det kan möjligtvis ha påverkat 

mängden aberrationer i ögonen hos patienterna. Detta är troligen en av anledningarna 

till att värdena på aberrationerna ibland varierar kraftigt mellan patienterna. En av de 

största begränsningar med studien är att jag har skrivit visus 4p suddigt då 

patienterna fortfarande kunde läsa 4p men det var suddigare. Detta är ett högst 

subjektivt resultat. Om man istället hade valt en annan närvisustavla där det fanns 

flera storlekar på bokstäverna, t.ex. 5p, hade man kunnat få ett exakt värde på 

närvisus. 

 

Vidare studier 

Om man skulle fortsätta med vidare studier inom detta ämnen skulle man kunna 

använda sig utav en aberrometer som kan göra flera snabba mätningar men man gör 

dessa under en längre tid istället för bara en minut som Berger m.fl. (2009) gjorde. På 

så sätt skulle man få ett exakt resultat på hur mycket aberrationerna ökar med 

tårsubstituten. Man skulle även få reda på en mer nogrann tid på hur länge 

aberrationerna i ögat är förhöjda. 
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SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan man säga att ökningen av aberrationerna vid appliceringen 

av Systane var så pass liten att det inte var någon statistisk signifikant skillnad. Visus 

försämrades hos 11 personer. Med Lacryvisc blev det en statistisk signifikant ökning 

av de högre ordningens aberrationer och de totala aberrationerna vid appliceringen. 

Visus i vänster öga med Lacryvisc försämrades hos 29 av försökspersonerna. 
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Patientjournal Examensarbete 

 

 
 

Datum    

 

Ålder    

 

Kön    

 

Kod    

 

 

Habituell visus nära H:  V:  

 

Anamnes 

 

Allergi:        

 

Sjukdomar:        

 

Medicinering:        

 

Torra ögon:        

 

 

Habituell visus nära efter applicering utav tårsubstitut  H:         V:  

 

 

 

Övriga uppgifter:         
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Systane 

Höger 

Habvisus 

40 cm 

Habvisus 

40 cm 

med 

droppe 

  
Lacryvisc 

Vänster 

Habvisus 

40 cm 

Habvisus 

40 cm 

med 

droppe 

FP0 4p 4p   FP0 4p 4p* 

FP1 4p 6p   FP1 4p 10p 

FP2 4p 4p   FP2 4p 4p* 

FP3 4p 4p*   FP3 4p 4p* 

FP4 4p 4p   FP4 4p 4p* 

FP5 4p 4p   FP5 4p 10p 

FP6 4p 4p   FP6 4p 10p 

FP7 4p 4p   FP7 4p 10p 

FP8 4p 4p   FP8 4p 4p* 

FP9 4p 4p   FP9 4p 12p 

FP10 4p 4p   FP10 4p 4p 

FP11 4p 4p*   FP11 4p 4p* 

FP12 4p 4p   FP12 4p 10p 

FP13 4p 4p*   FP13 4p 4p* 

FP14 4p 4p   FP14 4p 4p* 

FP15 4p 4p   FP15 4p 6p 

FP16 4p 4p   FP16 4p 4p* 

FP17 4p 6p   FP17 4p 20p 

FP18 6p 10p   FP18 6p 8p 

FP19 4p 4p   FP19 4p 4p* 

FP20 4p 4p*   FP20 4p 4p* 

FP21 4p 4p*   FP21 4p 4p* 

FP22 4p 4p   FP22 4p 4p* 

FP23 4p 4p   FP23 4p 4p* 

FP24 4p 4p   FP24 4p 4p* 

FP25 4p 4p   FP25 4p 4p* 

FP26 4p 4p*   FP26 4p 4p* 

FP27 4p 4p*   FP27 4p 10p 

FP28 4p 8p   FP28 4p 4p* 

FP29 4p 4p   FP29 4p 10p 

 
Här visas förändringen av visus i höger respektive vänster öga. 4p*= kan läsa 4p raden men den 

är suddigare än vad det var utan tårsubstitut 
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