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ABSTRAKT 

Introduktion: Det råder enighet om att det intraokulära trycket, IOP, varierar över dagen. 
Normalt är att ett högsta värde nås under natten eller tidig morgon medan ett lägsta värde 
oftast nås under kvällen. Det finns ett flertal faktorer, kortvariga som långvariga, som har 
potentialen att påverka både det verkliga och det uppmätta IOP. Mätinstrumenten, de olika 
typerna av tonometrar, kan också ge olika resultat. 

Syfte: Syftet med denna studie var att mäta förändringen i IOP över dagen hos yngre och 
friska individer. 

Metod: IOP mättes på 44 yngre friska personer, 39 kvinnor och 5 män, med en non-contact 
tonometer. Två mätningar gjordes samma dag, den första mellan 08:00 och 08:30 och den 
senare mellan 16:30 och 17:00. Åldersintervallet låg mellan 20 och 41 år med en medelålder 
på 24 år. 

Resultat: Studien visade en statistiskt signifikant (p < 0,001) sänkning i IOP på båda ögonen 
vid den senare mätningen. De uppmätta medelvärdena, vid morgon respektive eftermiddag, 
var på höger öga 15,6 och 14,4 mmHg och på vänster öga 15,6 och 14,5 mmHg.  

Slutsats: Slutsatsen till den här undersökningen är att en statistiskt signifikant sänkning av 
IOP över dagen, uppmätt med lufttonometri, kan påvisas på båda ögonen. 

 



 
 

Summary 

The diurnal variation of the intraocular pressure in healthy and younger subjects 

There is an established opinion that the intraocular pressure varies during the course of the 

day. It has been shown in several studies that the peak value normally occurs during the night 

or early morning, while the trough value occurs in the evening. There are numerous factors 

that have the potential to influence the measurements of IOP as well as the true IOP. These 

factors can have a short-term or long-term effect. 

Measuring IOP is a somewhat deficient tool for glaucoma screening on its own, compared to 

the evaluation of the optic disc and the visual field. However, it can still provide important 

information for the total assessment and diagnosis of glaucoma and ocular hypertension. 

There are several different tonometry instruments in use. Goldmann´s applanation tonometer 

(GAT) is still considered the “gold standard” in the field of tonometry. This instrument does 

require the use of topical anaesthetic, leaving the Swedish optometrist with other alternatives. 

Non-contact tonometers (NCT) do not require any topical anaesthetic and are generally user 

friendly, thus becoming the most common option.  

The purpose of this study was to examine the diurnal fluctuation of the IOP in younger 

healthy adults. Bilateral IOP was measured with NCT in 44 individuals, 39 women and 5 

men. The age span was 20 to 41 years with a mean of 24 years. Two measurements were 

performed the same day, the first between 8:00 and 8:30 AM and the later between 4:30 and 

5:00 PM. 

The result of this study showed a statistically significant (p < 0.001) decrease in IOP in both 

eyes. The IOP mean values were: right eye, morning time and afternoon, 15.6 and 14.4 

mmHg, respectively; left eye, morning time and afternoon, 15.6 and 14.5 mmHg. 
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Introduktion 

En noggrann bedömning av ögats inre tryck är av stor betydelse vid diagnos av glaukom och 

vid beslut rörande behandling av glaukompatienter (Chihara, 2008). Trots att det är en 

bristfällig screening för glaukom, jämfört med papillbedömning och synfältstest, kan det ge 

ett relevant bidrag till den totala bedömningen (Elliot, 2003, s 258). Det har varit känt i över 

ett sekel att IOP förändras under dygnet (Pointer, 1997). Vanligast är att trycket är högre på 

natten än på dagen (Pointer, 1999). Variationer i det intraokulära trycket, under både kortare 

och längre tid, kan vara riskfaktorer för glaukom oberoende av det genomsnittliga värdet (Sit 

& Asrani, 2008). 

Det intraokulära trycket – IOP, efter engelskans ”intraocular pressure”, är ingen statisk 

parameter. Istället sker dynamiska förändringar slumpvis eller efter ett förväntat mönster (Sit 

& Asrani, 2008).  

Enligt David, et al, (1992) är det i följande fall relevant att registrera dagliga variationer: 

1. Patienter med okulär hypertension. 

2. Glaukompatienter med progredierande sjukdomsförlopp som uppvisar normalt tryck 

vid en enskild mätning. 

3.  Patienter med en papill med onormalt utseende. 

 

Det intraokulära trycket - IOP  

Tre faktorer skapar det intraokulära trycket: Produktionstakten av kammarvätska, motståndet 

som avflödet möter samt nivån på trycket i de episclerala venerna. IOP mäts i enheten mmHg  

(Pointer, 1999). 

Ett normalt intervall hos allmänheten anses ligga mellan 11 till 21 mmHg med ett genomsnitt 

på 16 mmHg (Kanski, 2007, s 374, 380). En asymmetri som överstiger 4 mmHg mellan 

ögonen hos en individ anses misstänkt och kan motivera ytterligare undersökning och 

utredning. Detta gäller även ett stort intervall mellan högsta och lägsta värde överstigande 8 

mmHg under dygnet (Pointer, 1999). Kanski (2007, s 374) anger en normal dygnsvariation på 

5mmHg i genomsnitt. Variationen är större hos patienter med glaukom och det finns även 

skillnader mellan olika glaukomtyper (Wilensky, 1991). Sit & Asrani (2008) visade i en 

studie att 2/3 av glaukompatienter och 90 % av kontrollgruppen hade nattliga toppnoteringar.  
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Trots att produktionen av kammarvätska minskar under natten motverkas detta bland annat av 

ett minskat avflöde och ett ökat tryck i de episclerala venerna. Sammantaget gör detta att det 

intraokulära trycket ökar under natten (Mosaed, et al, 2005).  

Det finns en allmän acceptans att trycket ökar med åldern (Liu, et al, 1999). Mätning av IOP 

bör utföras rutinmässigt på patienter över 40 år (Phillips, 2007, s 183). Riordan-Eva & 

Whitcher (2008, s 212) rekommenderar screening av högriskgrupper vartannat år efter 35 års 

ålder och varje år efter 50 års ålder.   

 

Schematisk bild över kammarvätskans flöde genom ögats främre segment. 

Med benäget tillstånd av: National Eye Institute, National Institute of Health 
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Anatomi över ögats främre segment 

Ciliarkroppen 

Ciliarkroppen, är en triangelformad struktur som har sin apex och bakre gräns mot ora serrata 

och basen mot irisroten. Ciliarmuskeln, som är en del av ciliarkroppen, reglerar spänningen på 

linsens upphängningstrådar – zonulatrådarna eller ciliartrådarna. Detta leder till 

formförändring av linsen och reglering av ackommodationen. Ciliarkroppen, där även 

ciliartrådarna fäster, delas upp i två delar: det främre pars plicata och det bakre pars plana 

(Bergmanson, 2005, s 105,116-118). På pars plicata finns ca 70 radiära ciliarutskott som 

mynnar ut i bakre kammaren. Dessa utskott täcks av ett epitellager varifrån kammarvätskan 

bildas (Kanski, 2007, s 372). Kammarvätskan har sitt ursprung i blodplasma från 

ciliarkroppens stroma. Epitellagret tillhör blod-vätskebarriären genom vilken vätskan filtreras. 

I varje utskott finns en central arteriol som mynnar ut i ett kapillärnätverk, som tillåter utflöde 

av vätska och makromolekyler (Kaufman, 2003, s 237-240). 

 

Kammarvätskan 

Kammarvätskan är ett färglöst och transparent medie med ett brytningsindex som är något 

lägre än corneas (Kaufman, 2003, s 237-240). Dess funktioner är:  

1. Att vara en viktig del i ögats optiska system genom att upprätthålla trycket och formen 

av ögat och att behålla transparensen (Bergmanson, 2005, s 118). 

2. Att transportera näring till linsen och delvis till cornea, samt att avlägsna restprodukter 

från metabolisk aktivitet (Pointer, 1999). 

Vätskeflödet går från bakre kammaren via lins och iris genom pupillen till främre kammaren. 

Det huvudsakliga avflödet (ca 90 %) sker via trabekelverket, medan återstoden sker via det 

uveosclerala avflödet vilket innebär ett passivt återupptag genom uvea och sclera (Kanski, 

2007, s 373). Kammarvätskan bildas i en hastighet som gör att vätskan byts ut i ögat cirka var 

hundrade minut. Kammarvätskeflödet minskar med 50 % eller mer under natten (Sit, et al, 

2008). 
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Kammarvinkeln, trabekelverket och Schlemm`s kanal 

Kammarvinkeln är den perifera vinkeln i främre kammaren som utgörs av irisroten, främre 

delen av ciliarkroppen och av trabekelverket. Trabekelverket består av lucker bindväv med 

fina hålrum och förbinder främre kammaren med Schlemm`s kanal, som ligger som en cirkel 

runt limbus. Avflödet fortsätter vidare ut i episclerala vener (Bergmanson, 2005, s 100-105). 

 

Iris och pupill 

Iris är det cirkulära membran som fäster perifert till ciliarkroppen och delar upp utrymmet 

mellan cornea och lins i bakre och främre kammaren. Pupillen är den centrala öppningen. Iris 

funktion är att vara ögats bländare och detta sker med dilatormuskeln som vidgar pupillen och 

med sfinktermuskeln som drar samman pupillen (Bergmanson, 2005, s 124-129). Irisbombé 

är ett tillstånd där iris buktar framåt vilket kan höja IOP och medföra trångvinkelglaukom. Det 

orsakas av en sammanväxning mellan iriskanten och linsen, en så kallad bakre syneki 

(Kanski, 2007, s 391-392). Främre syneki, där iris och cornea växer samman, kan också 

förekomma i vissa glaukomtillstånd. Även irispigment som lossnat kan skapa förhöjt tryck 

genom att täppa till trabekelverket (Kanski, 2007, s 397-400).   

 

Linsen 

Linsen är en bikonvex, transparent och avaskulär struktur placerad mellan glaskroppen och 

iris. Den omsluts av en kapsel och hålls upp och regleras av zonulatrådarna. Linsen utgör ca 

20 dioptriers brytkraft av ett emmetropt ögas totala 60 dioptrier (Bergmanson, 2005, s 130-

133). Linsen kan vara orsak till olika former av sekundär glaukom. Både på grund av dess 

livslånga tillväxt som kan göra kammarvinkeln trängre (Kanski, 2007, s 391-392) och även 

tillstånd där epitel och proteiner från linsen kan blockera trabekelverket (Kanski, 2007, s 397).    
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Cornea 

Cornea är den transparenta, avaskulära och ljusbrytande hinna som sitter främst på 

ögongloben. Den står för ca 40 dioptriers brytkraft av ett emmetropt ögas totala 60 dioptrier. 

Cornea består av fem lager, vilka är från utsidan och inåt: epitelet, Bowman`s lager, stroma, 

Descemet´s membran och endotelet. Den avgränsas mot sclera av en cirka 1 mm bred 

övergång kallad limbus. En genomsnittlig central corneal tjocklek (CCT) är 535 µm och ökar 

perifert (Bergmanson, 2005, s 58); (Grosvenor, 2007, s 321-322). Andra studier har visat en 

genomsnittlig CCT på mellan 537 och 554 µm (Shah, 2000). Det finns ett normalt centralt 

tjockleksintervall som ligger mellan 445 och 600 µm och har en högre central kupighet än 

perifert (Phillips, 2007, s 21-22). CCT påverkar de flesta typer av tonometrar (Chihara, 2008). 

Elliot (2003, s 258-259) anger ett fall med en corneal tjocklek på 900 µm där IOP uppmättes 

till mellan 30 och 40 mmHg, men där det verkliga IOP visade sig vara 11 mmHg. 

 

Tårfilmen 

Tårfilmen består av tre delar. Ytterst finns ett lipidlager som stabiliserar tårfilmen och 

förhindrar avdunstning av tårvätskan. Innanför lipidlagret finns tårvätskan som transporterar 

syre och näring till corneas epitel. Den har även en antibakteriell funktion och en optisk 

funktion samt att den sköljer bort oönskade partiklar. Innerst mot cornea finns olika mucin 

och har bland annat en smörjande funktion och gör corneas epitel hydrofilt. (Bergmanson, 

2005, s 45-48). Tårfilmen är en komponent där mängden och egenskaperna kan påverka 

ytspänningen och därmed mätresultatet, med 2-4 mmHg, vid applanationstonometri. 

Tårfilmen har däremot ingen inverkan vid non-contacttonometri (Chihara, 2008). 

 

Papillen 

Papillen, även kallad synnervsinträdet eller den optiska disken, är den del av ögonbotten som 

saknar synceller. Papillen utgörs av den sklerala ringen och innanför en papillurgröpning som 

kallas cup. Storleksförhållandet mellan cup och disk anges som c/d-kvot. De flesta har en c/d-

kvot på 0,3 eller mindre. En c/d-kvot över 0,5 visar stor risk för synnervsatrofi som följd av 

glaukom (Riordan-Eva & Whitcher, 2008, s 216). Asymmetri mellan ögonen som överstiger 

0,2 anses även misstänkt (Kanski, 2007, s 376).  
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Glaukom och IOP 

Glaukom är en sjukdom som kan leda till blindhet. Egentligen är glaukom ett samlingsnamn 

för flera olika tillstånd med varierande symptom och ursprung. I huvudsak är glaukom en 

sjukdom som leder till skador på synnerven med synfältsbortfall som möjlig följd (Kanski, 

2007, s 374). Glaukom går inte att bota. Däremot kan man behandla glaukom, i första hand 

med trycksänkande ögondroppar. Räcker inte detta kan man öka avflödet av kammarvätska 

genom laseriridektomi eller lasertrabekeloplastik (Grosvenor, 2007, s 429). Förhöjt IOP är en 

stor riskfaktor vad gäller utveckling av primärt öppenvinkelglaukom (POAG) (Hennis, et al, 

2003). Kanski (2007, s 374) anger förhöjt IOP som den största riskfaktorn på grund av 

reducerat avflöde av kammarvätska via kammarvinkeln. Vid POAG, som är den vanligaste 

formen (Pavan-Langston, 2007, s 278) överstiger IOP sällan 30 mmHg och synnervsskador 

uppstår oftast först efter en längre tid. Vid akut trångvinkelglaukom når IOP däremot 60 – 80 

mmHg och kan snabbt leda till skada på synnerven och cornealt ödem (Riordan-Eva & 

Whitcher, 2008, s 214-215).  

Okulär hypertension och IOP 

Okulär hypertension är ett tillstånd med förhöjt IOP utan någon synbar skada på synnerven 

eller synfältsdefekt. Denna grupp, som uppvisar ett IOP över 21 mmHg, uppgår till 7 % av 

befolkningen över 40 år (Kanski, 2007, s 380). Enligt samma källa kan dock äldre, och i 

synnerhet kvinnor, visa upp ett normalt IOP på upp till 24 mmHg. Det finns en ökad risk att 

utveckla glaukom hos denna grupp. Riordan-Eva & Whitcher (2008, s 222) anger denna 

ökade risk till 1 – 2 % per år och ökar ytterligare om det finns andra bidragande riskfaktorer. 
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Faktorer som påverkar IOP 

Det finns flera faktorer som kan påverka IOP i olika riktningar. Vissa har en kortvarig effekt 

medan andra har en effekt över en längre tid (Bergmanson, 2005, s 105). IOP har en normal 

variation över dygnet som påverkas av puls, blodtryck och andning (Kanski, 2007, s 374).  

 

Faktorer med långvarig inverkan på IOP 

Den ärftliga faktorn, herediten, kan ligga bakom ett förhöjt IOP. Likaså en högre c/d-kvot 

(Bergmanson, 2005, s 105).  

Ökad ålder är en annan faktor. Vid 4 års ålder har IOP vanligtvis uppnått en stabil nivå, för att 

efter 40 års ålder vanligtvis öka. Detta sannolikt som följd av minskad främre kammare och 

ett reducerat uveoscleralt avflöde (Bergmanson, 2005, s 105). 

Könet kan ha en inverkan. IOP kan hos kvinnor över 40 år bli högre på grund av lägre 

östrogenhalt (Bergmanson, 2005, s 106). 

Ametropi är ytterligare en faktor.  Myoper har ofta längre ögon och högre IOP (Bergmanson, 

2005, s 106). En studie av Nomura, et al (2004) visade ett positivt samband mellan IOP och 

en ökad grad av myopi. En annan studie visade att detta högre IOP gällde främst under dagen 

och inte under natten. Tvärtom hade den myopa gruppen (över – 4D) ett lägre IOP under 

natten än kontrollgruppen och även en mindre dygnsvariation. Mätvärdena i de båda 

grupperna sammanföll vid den första mätningen kl 07:30 för att två timmar senare skilja sig 

med ca 2 mmHg (Liu, et al, 2002). Ett längre öga har även tunnare strukturer och kan därför 

vara känsligare för skador även vid måttliga höjningar av det intraokulära trycket (Benjamin 

& Borish, 2006, s 1450). 

Etnicitet kan påverka. Färgade har i vissa studier uppmätt högre IOP än vita och asiater 

(Hennis, et al, 2003). 

Årstiden är en tänkbar faktor. IOP är generellt lägre på sommaren än vintern (Pointer, 1999).   

Kosthållning kan ha en inverkan. Försök på råttor har visat att en kost från födseln med högre 

andel fettsyror av typen omega-3 sänker IOP. Detta sker genom ett ökat utflöde av 

kammarvätska (Nguyen, et al, 2007). 
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Faktorer med kortvarig inverkan på IOP 

Det finns en biologisk rytm eller klocka som påverkar IOP i en 24-timmars cykel som även 

kallas cirkadiansk (Noel, et al, 2001). Denna cirkadianska rytm orsakar även varierande 

nivåer av olika hormon som t ex cortisol och melatonin (Sit, et al, 2008). Högre IOP på natten 

eller tidig morgon än under dagen är vanligast (Pointer, 1999). Detta gäller oavsett 

kroppsposition (Liu, et al, 2003). En lägsta notering av IOP inträffar ofta sent på kvällen 

(Kida, et al, 2006). 

Kroppsposition är en annan faktor. IOP är högre i liggande ställning, på grund av att trycket i 

de episclerala venerna höjs, jämfört med en sittande position (Pointer, 1999). 

Det råder viss oklarhet om sömnens inverkan på IOP (Bergmanson, 2005, s 106). Idag finns 

det ingen möjlighet att mäta IOP under sömnen, så det är osäkert om nattliga mätningar i 

vaket tillstånd är representativa till värdena vid sömn (Sit & Asrani, 2008). Lägesförändringar 

av öga och ögonlock, som måste göras vid mätning jämfört med sömn, kan påverka IOP (Liu, 

et al, 1998). Det har dock visat sig att IOP höjs hos friska individer vid uppvaknandet, men 

sjunker vid nattlig vaka eller om sömnen avbryts (Pointer, 1999). Studier har visat att det tar 5 

- 10 minuter för IOP att, efter uppvaknandet, återgå till nivåer som rådde innan sömn. Typen 

av sömn har också inverkan (Noel, et al, 2001). 

Fysisk aktivitet kan inverka. Motion leder till en sänkning av IOP (Bergmanson, 2005, s 106). 

Enligt Phillips (2007, s 183) finns en viss risk att mjuka kontaktlinser kan öka IOP genom att 

trycka på de främre ciliära venerna. 

Blinkning och att knipa ihop ögonen höjer IOP (Pointer, 1999). 

Bergmanson (2005, s 106) uppger lägre IOP vid ackommodation. 

Bergmanson (2005, s 106) anger ökning av IOP vid konsumtion av koffein och tobak.  

Bergmanson (2005, s 106) uppger även minskning av IOP vid konsumtion av alkohol och 

marijuana. 

Bezan, et al, (1999, s 269) anger uttorkning som en faktor som sänker IOP. 

Konsumtion av vatten höjer IOP enligt Grehn & Stamper (2006, s 15-16).  

Bezan, et al, (1999, s 269) anger ögonkirurgi och ögontrauma, som nyligen ägt rum, som 

sänkande faktorer på grund av läckage. 

Elliot (2003, s 261) uppger sänkning av IOP vid uveit och näthinneavlossning.  
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Systemisk inverkan på IOP 

 Det finns flera studier som har visat en koppling mellan förhöjt IOP och högt blodtryck, 

främst det systoliska (Hennis, et al, 2003). Vissa studier har kopplat ihop diabetes med ett 

förhöjt IOP (Hennis, et al, 2003). 

Corneas egenskaper och dess inverkan på IOP 

Det är ett välkänt faktum att corneas centrala tjocklek och dess kurvatur inverkar så till vida 

att det verkliga IOP kan överskattas i ett fall med en tjockare eller kupigare cornea och 

underskattas i ett fall med en tunnare eller flatare cornea (Kotecha, 2007). En studie, gjord på 

friska individer, visar att cornea blir tjockare på natten till följd av ödembildning (Kida, et al, 

2006). Denna typ av förtjockning på grund av ödembildning ger dock lägre mätresultat med 

upp till 11 mmHg vid Goldmann applanationstonometri (Kanski, 2007, s 9). Elasticiteten i 

cornea, tårfilmen och refraktiv kirurgi som LASIK är andra faktorer som påverkar mätning av 

IOP. Det är dock möjligt att, med vissa nyare mättekniker, undvika en del felmätningar som 

dessa faktorer orsakar (Chihara, 2008). Corneas tjocklek kan mätas med en pachymeter som 

antingen bygger på ett optiskt system eller baseras på ultraljudsteknik (Millodot, 2004, s 224). 

Läkemedel och dess inverkan på IOP 

Vissa läkemedel är kopplade till utveckling av akut trångvinkelglaukom. Antikolinerga 

substanser som leder till mydriasis har potentialen att göra detta. Även vissa antihistaminer 

har kopplats ihop med denna form av glaukom (Benjamin & Borish, 2006, s 465-466). 

Samma källa anger kortikosteroider som en potentiell risk för höjning av IOP och utveckling 

av primärt öppenvinkelglaukom, särskilt hos predisponerade individer. 

Det finns ett antal olika läkemedel som ges i form av ögondroppar som sänker IOP. Forrester, 

et al, (2008, s 341) anger följande som de vanligaste typerna: 

 β – blockerare – Kan minska kammarvätskeproduktionen med upp till 50 % och 

därigenom sänka IOP 

 Pilocarpin – Underlättar utflödet av kammarvätskan  

 Adrenalin – Underlättar utflödet av kammarvätskan samt minskar även blodflödet i 

ciliarkroppen och minskar därmed kammarvätskeproduktionen. 

 Latanoprost – Underlättar, främst det uveosclerala, utflödet av kammarvätska. 
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Olika typer av tonometri 

 

Indentationstonometri 

Schiötz instrument är det mest kända inom indentationstonometri och tekniken togs fram i 

början av 1900-talet (Rhee, 2003, s 18). Denna form av tonometri, även kallad 

impressionstonometri, har dock i stor mån blivit ersatt med applanationstonometri. Patienten 

får ligga ned med ansiktet uppåt och på en bedövad cornea sänks ett 5,5 grams stift. 

Inbuktningen läses av på en kalibrerad skala och räknas om till IOP. Denna teknik tar ingen 

hänsyn till corneas och scleras styvhet. Myopa ögon, som vanligtvis är mindre styva, kan 

därför ge felaktigt låga mätningsvärden. Det motsatta gäller hyperopa ögon (Grosvenor, 2007, 

s 132). 

 

Applanationstonometri 

Goldmanns applanationstonometer (GAT) var det första instrumentet som togs fram inom 

applanationstonometri. Den räknas fortfarande som standarden inom tonometri mot vilken 

andra instrument jämförs. Goldmanns princip går ut på att mäta den kraft som krävs för att 

plana ut en viss area, av bestämd storlek, av cornea (Grosvenor, 2007, s 132). Det finns även 

instrument som mäter arean som en bestämd kraft planar ut, tex Maklakov och Tonomat 

(Millodot, 2004, s 326). Andra varianter av applanationstonometrar är Mackay-Marg och 

Tono-Pen (Sit & Asrani, 2008).  

Applanationstonometri bygger på Imbert-Ficks lag som lyder: Kraften som krävs för att plana 

ut en sfär (W) är lika med produkten av trycket inuti sfären (P) och arean som planas ut (A):  

W = P x A. Det förutsätts då att objektet ifråga är torrt, helt flexibelt, oändligt tunn och med 

en helt sfärisk form. I fallet med ögat är två andra krafter inblandade. Ytspänningen från 

tårfilmen (S) underlättar applanation medan styvheten från cornea (B) försvårar applanation. 

Detta ger W + S = PA + B. Dessa två krafter har ansetts ta ut varandra om ett mäthuvud som 

är 3,06 mm i diameter används och vid en normal central corneal tjocklek (CCT) på 500 µm. 

Goldmanns applanationstonometer är mest exakt då CCT är 520 µm. Olika studier har dock 

angett en högre genomsnittlig CCT på mellan 537 och 554 µm (Shah, 2000). Samma källa 

anger, som ett grovt mått, att en 10-µm skillnad från en genomsnittlig CCT på 550 µm ger en 
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0,5-mmHg skillnad mellan uppmätt och verkligt IOP. GAT kan påverkas av CCT, corneal 

styvhet, corneal kurvatur, tårfilm och refraktiv kirurgi (Chihara, 2008). Det har även visat sig 

att bedövningen av cornea ger lägre IOP-värden och i några fall med så mycket som 8 mmHg 

(Baudouin & Gastaud, 1994). Även mängden fluorescein kan påverka bedömningen. 

Kalibreringen av instrumentet anges som en möjlig felkälla (Kanski, 2007, s 9). 

GAT används tillsammans med spaltlampa och utförs på en bedövad cornea där även 

fluorescein har applicerats. Koboltblått filter används för att belysa mäthuvudet. Då 

mäthuvudet, som har ett dubbelt prisma, är korrekt placerat i kontakt med cornea syns två lika 

stora gröna halvcirklar vars innerkanter precis ska sammanfalla (Grosvenor, 2007, s 132-133). 

Tjockleken på halvcirklarna ska vara cirka en tiondel av diametern. Om de är för tjocka 

överskattas IOP, om de är för tunna underskattas IOP (Benjamin & Borish, 2006, s 501-502). 

 Ett instrument som bygger på samma princip som GAT är Perkinstonometern, som är ett 

handhållet instrument (Jaén-Díaz, et al, 2007). Det kan därför användas på sängliggande och 

nedsövda patienter (Kanski, 2007, s 9).  

 

Lufttonometri/non-contacttonometri 

Lufttonometri, även kallad non-contacttonometri (NCT), bygger på applanationsprincipen. I 

detta fall sker dock tillplattningen av centrala cornea med en luftpuff. Applanationen sker då 

centrala cornea optiskt blir som en platt spegel. Tiden som detta tar är direkt relaterad till IOP. 

NCT utförs utan bedövning och är lätt att använda. Det finns även portabla varianter 

(Grosvenor, 2007, s 133). NCT kan påverkas av CCT, corneal styvhet och refraktiv kirurgi 

men inte av tårfilmen. Den har fördelen att mätning kan göras på perifera cornea. Det har 

visats att lufttonometri visar högre IOP-värden än GAT (Chihara, 2008). Elliot (2003, s 266) 

fastslår att tre mätningar krävs vid varje mättillfälle för att jämna ut effekten av den arteriella 

pulsen. Denna kan, enligt samma källa, påverka IOP med över 4 mmHg. 
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Nyare tonometritekniker 

1. Reboundtonometri  

I-Care är en modell av reboundtonometri som är handhållen och inte kräver bedövning. 

Instrumentet har ett engångsmäthuvud i plast med en diameter på 1,7 mm. Mäthuvudet 

studsar mot cornea 6 gånger, vid ett mättillfälle, från ett avstånd på 4 – 8 mm. Mätresultatet 

kan påverkas av CCT och corneas flexibilitet. Mätning kan göras på perifera cornea 

(Jóhannesson, et al, 2008). 

 

2. Dynamic Contourtonometri 

Pascal Dynamic Contour tonometer (DCT), som monteras på spaltlampa, har designats för att 

inte påverkas av corneas tjocklek och biomekaniska egenskaper. Den har ett konkavt 

mäthuvud som följer corneas kurvatur. Viss oklarhet råder om dess tillförlitlighet vid t ex 

mycket flata eller mycket kupiga corneor (Jóhannesson, et al, 2008). Instrumentet kan även ge 

missvisande resultat vid oregelbunden cornea (Chihara, 2008).  

 

3. Ocular Response Analyzer  

Reichert Ocular Response Analyzer (ORA) är en ny typ av lufttonometer som mäter corneas 

olika biomekaniska egenskaper och inkluderar dessa i beräkningen av IOP (Chihara, 2008).  
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Tidigare studier 

En spansk studie, utförd av Jaén-Díaz, et al, (2007) undersökte skillnader i IOP hos friska 

personer uppdelade i fyra olika åldersgrupper. Två mätningar gjordes samma dag, den första 

mellan kl 08:00 och 09:00 och den senare mellan kl 17:00 och 18:00. I studien deltog 119 

kvinnor och 101 män och mätningarna utfördes med en Perkins applanationstonometer. I 

genomsnitt sänktes IOP med knappt 1,5 mmHg vid den senare mätningen både hos män och 

hos kvinnor. 

 

I en studie av Liu, et al, (2005) mättes IOP varannan timme under ett dygn hos friska personer 

i två åldersgrupper. Studien omfattade totalt 91 personer och mätningarna utfördes med 

lufttonometer. I båda grupperna var dygnsvariationen ca 7 mmHg. I båda grupperna låg den 

genomsnittliga toppnoteringen under dygnet runt kl 08:00.  

 

Mosaed, et al, (2005) mätte IOP hos tre grupper. En frisk grupp på 33 individer i ålder 18-25, 

en frisk grupp på 35 individer i ålder 40-73 och en grupp på 35 glaukompatienter i ålder 40-

73. Mätningarna utfördes med lufttonometer under ett dygn och varannan timme. På natten 

mättes IOP liggande och på dagen (07:00-23:00) sittande. I samtliga tre grupper inträffade 

toppnoteringarna kl 05:30 och lägsta notering vid 21:30. 

 

Liu, et al, (1998) undersökte 33 yngre och friska personer varannan timme under ett dygn. En 

grupp mättes hela tiden liggande och hade en dygnsvariation på 3,8 mmHg. Den andra 

gruppen mättes sittande under dagen (07:30-23:30) och liggande på natten. Den andra 

gruppen visade en dygnsvariation på 8,2 mmHg. I båda grupperna låg toppnoteringarna kl 

05:30 och lägsta noteringarna kl 21:30. 

 

David, et al, (1992) undersökte 1178 patienter och använde 690 mätresultat av högerögat. Sex 

mätningar gjordes mellan kl 07:45 och 19:00 samma dag och med två timmars mellanrum. 

Den genomsnittliga variationen över dagen hos en frisk grupp var ca 5 mmHg och något 

högre i grupper med glaukom och okulär hypertension. Mätningarna utfördes med GAT och i 
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den friska gruppen hade den största andelen (40,5%) toppnoteringen mellan kl 07:45 och 

09:00. I samma grupp hade den största andelen (22,6%) en lägsta notering mellan kl 16:00 

och 17:30.  

 

Syfte 

Denna undersöknings syfte var att mäta skillnaden i IOP över dagen hos en grupp yngre och 

friska individer.  
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Material och metod 

Informationssökning 

Studien tog sin början med insamling av vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har sökts främst 

genom databasen Pubmed och sökmotorer som Google och Yahoo. Sökorden, som använts i 

olika kombinationer, har varit; intraocular pressure, iop, intraocular tension, fluctuation, 

variation, rhythm, range, circadian, diurnal, nyctohemeral, 24 hour, office hours, normal, 

healthy, individuals, subjects, acrophase, trough, nadir, peak, phasing, tonometry. 

 

Urvalsgrupp 

Undersökningen bygger på lufttonometermätning av det intraokulära trycket på 44 

högskolestudenter utan glaukom eller okulär hypertension. Personerna har antingen anmält sig 

via anslag uppsatta i Högskolan i Kalmars lokaler (Bilaga 1), eller blivit tillfrågade i eller i 

anslutning till dessa lokaler. Innan mätningarna utfördes fick deltagarna, efter muntlig 

redogörelse över studiens syfte och genomförande, skriva under ett informerat samtycke 

(Bilaga 2). Inga kontaktlinser har tillåtits under mätningarna. I övrigt har inga 

förhållningsregler getts, t ex gällande kost och aktiviteter. Ingen hänsyn har heller tagits till 

ametropier och storleken på dessa.  

 

Utförande 

Mätningarna genomfördes i optikerutbildningens lokaler vid Högskolan i Kalmar, under 

veckorna 15-18. Deltagarna mättes vid två tillfällen samma dag, det första mellan kl 08:00 

och 08:30 och det senare mellan kl 16:30 och 17:00. För godkänt resultat krävdes 3 mätningar 

inom 3 mm/Hg, vilka journalfördes (Bilaga 3). Genomsnittet av dessa värden användes. Båda 

ögonen mättes, det högra först. Mätningarna genomfördes med en Topcon CT-80 av en och 

samma person. Apparatens tillförlitlighet har jämförts med Goldmanns applanations- 

tonometer, vilken räknas som standard inom området. Inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan mätmetoderna upptäcktes vid en studie som gjordes på 60 friska individer (Ogbuehi, 

2006). Mätutrustningen som användes blev kontrollerad av leverantören och visade sig vara 

kalibrerad och ge tillförlitliga mätvärden.  
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Deltagare som inte tidigare upplevt tonometrimätning fick först känna en luftpuff med 

handen. Microsoft Office Excel har använts för att sammanställa och bearbeta data. 
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Resultat 

I denna studie har mätningar utförts på 44 individer, varav 39 kvinnor och 5 män. Ingen 

könsuppdelning har gjorts då antalet män var så pass begränsat. Åldersintervallet låg mellan 

20 och 41 år med en medelålder på 24,3 år och en median på 24 år. 

Det genomsnittliga värdet för höger öga vid den tidigare mätningen, som utfördes mellan kl 

08:00 och 08:30, blev 15,6 mmHg (standardavvikelse ± 2,7 mmHg). Vid den senare 

mätningen, som utfördes mellan kl 16:30 och 17:00, blev det genomsnittliga värdet 14,4 

mmHg (standardavvikelse ± 2,6 mmHg). Den genomsnittliga minskningen för höger öga 

uppgick till 1,2 mmHg (standardavvikelse ± 1,2 mmHg).  

Det genomsnittliga värdet för vänster öga blev vid den tidigare mätningen 15,6 mmHg 

(standardavvikelse ± 2,6), medan den senare blev 14,5 mmHg (standardavvikelse ± 2,7 

mmHg). Den genomsnittliga minskningen för vänster öga uppgick även den till 1,2 mmHg 

(standardavvikelse ± 1,4 mmHg). 

Den största numerära förändringen hos en individ var en sänkning av IOP med 3 mmHg på 

båda ögonen. Den största numerära höjningen hos en individ var 2 mmHg på ett öga. Den 

största skillnaden mellan ögonen vid samma mättillfälle var 3 mmHg. Rådata presenteras i 

bilaga 4.    

Resultatet av IOP-mätningarna presenteras i tabell 1 och diagram 1 och visar statistiskt 

signifikanta sänkningar av IOP (p < 0,001) på båda ögonen över dagen. P-värdet har 

beräknats ur ett t-test (sidor:2, typ:1). 

   

Tabell 1: Medelvärde och medelförändring av IOP (mmHg) ,med standardavvikelse, vid två tidsintervall.          

  

 

 

 

 

OD = höger öga, OS = vänster öga  

 

 IOP            

08:00 – 08:30 

IOP           

16:30 – 17:00 

IOP 

Förändring 

OD 15,6 ± 2,7 14,4 ± 2,6 1,2 ± 1,2 

OS 15,6 ± 2,6 14,5 ± 2,7 1,2 ± 1,4 
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Diagram 1.  Medelvärde med standardavvikelse av IOP-mätning vid två tidsintervall. 

 OD = Höger öga, OS = Vänster öga 

 AM = 08:00-08:30, PM = 16:30-17:00    
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Diskussion 

Anledningen till att göra studien var att se vilken förändring av IOP som kan förväntas, hos en 

grupp friska människor, under en tidsperiod som ungefär motsvarar en arbetsdag. 

Resultaten av dessa mätningar visar med statistisk signifikans (p < 0,001) en sänkning av IOP 

under dagen. Detta bekräftar vad som tidigare angetts av bland andra Pointer (1999). Värdena 

mellan ögonen ligger nära symmetri vilket torde vara förväntat. 

Storleken på sänkningen är svår att jämföra i större detalj då andra studier har använt olika 

tonometrar och även varierande åldersgrupper och antal deltagare. 

I en tidigare spansk studie, genomförd av Jaén-Díaz, et al, (2007), noterades en genomsnittlig 

sänkning av IOP med 1,48 mmHg på höger öga och 1,44 på vänster öga. Genomsnittsåldern 

var 46,3 år och de 220 deltagarna delades in i fyra olika åldersgrupper. Mätningarna togs 

mellan kl 8 och 9 på morgonen samt mellan kl 17 och 18. Mätningarna utfördes med en 

Perkins applanationstonometer och två mätningar togs vid varje tillfälle varav det högsta 

mätvärdet användes.  

Som jämförelse uppmättes i denna undersökning en sänkning med 1,2 mmHg på båda ögonen 

vilket är ganska närliggande. Den här studiens två tidsintervall, 08:30-09:00 och 16:30-17:00, 

ligger nära i jämförelse med den tidigare nämnda spanska studien av Jaén-Díaz, et al, (2007). 

Mätresultaten i denna studie har inte delats upp i olika grupper avseende könstillhörighet, 

eftersom medelåldern var 24,3 år. Bergmanson (2005, s 106) anger kön som en möjlig 

påverkande faktor först efter 40 års ålder. 

Ingen hänsyn togs till individernas ametropier eftersom information och artiklar om denna 

faktors påverkan inte påträffades av mig förrän mina mätningar hade påbörjats. En studie 

(Liu, et al, 2002) har visat ett positivt samband mellan myopi över 4 D och högre IOP under 

dagen. Det mest intressanta, ur denna studies synvinkel, var att dygnsvariationen hos dessa 

myopa var mindre än hos kontrollgruppen. Variationen över dagen skiljde sig även en del 

mellan grupperna och skulle kunna påverka resultatet i denna studie. I den här studien hade 

autorefraktormätningar enkelt kunnat göras i samband med tonometermätningarna. Vid 

genomgång av de fem studier som återfinns under rubriken tidigare studier har Mosaed, et al 

(2005) uteslutit personer med medelsvår till svår myopi. Liu, et al (1998) uteslöt myopa 

överstigande 4 dioptrier. De övriga tre studierna nämner ingenting om ametropier. Hade jag 
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haft vetskap om sambandet mellan myopi och högre IOP vid denna studies början skulle jag 

också ha valt att utesluta myopa överstigande 4 dioptrier.   

Inte heller har några restriktioner getts avseende kosthållning. Större konsumtion av vatten 

kan påverka resultatet (Grehn & Stamper, 2006, s 15-16). Samma sak gäller för koffein 

(Bergmanson, 2005, s 106). I tre av de fem tidigare studierna hade deltagarna instruerats att 

avstå från alkohol och koffein tre dagar innan mätning (Liu, et al, 1998; Liu, et al, 2005; 

Mosaed, et al, 2005). De övriga två studierna nämner ingenting om detta (Jaén-Díaz, et al, 

2007; David, et al, 1992).  

Tobakskonsumtion är en möjlig påverkande faktor (Bergmanson, 2005, s 106). Jag skulle 

kunnat utesluta dessa konsumenter vid rekryteringen av deltagarna till denna studie. Av de 

fem tidigare nämnda studierna uteslöts dessa personer i två (Liu, et al, 1998; Liu, et al, 2005). 

Aktiviteter som fysisk träning kan också inverka (Bergmanson, 2005, s 106). Det är ändå 

rimligt att anta att detta inte har skett i någon större utsträckning i samband med mätningarna 

och därför haft någon större inverkan på det genomsnittliga resultatet. Ingen av de fem 

ovanstående studierna nämner denna faktors eventuella påverkan.  

Mätningarna utfördes under fyra veckor och således borde inte någon säsongsvariabel spela 

in. 

De deltagare som inte tidigare medverkat vid tonometri fick, förutom förklaring hur 

mätningen gick till, känna en luftpuff mot handen. Detta för att minska patientreaktionen och 

dess eventuella inverkan på mätresultatet. Ändå reagerade vissa deltagare ganska mycket. 

Eftersom tre godkända mätvärden inom 3 mmHg krävdes skulle detta obehag möjligen kunna 

hinna påverka de genomsnittliga mätvärdena från båda ögonen. Detta är dock endast 

spekulation. Ett alternativ, för att minska obehaget, vore att bygga studien på mätningar 

endast utförda på ena ögat.  

Vissa individer, med till synes djupare liggande ögon, var svårare att utföra mätningar på. I 

dessa fall kunde de tre godkända resultat inom det aktuella intervallet, på båda ögonen, ta 

betydligt mer tid i anspråk att uppnå. Om detta har påverkat försökspersonen och därmed 

mätresultatet är oklart. 



21 
 

Något som övervägdes under planeringsstadiet var att undersöka två olika grupper med tydligt 

åtskilda åldersintervall och jämföra, även här, skillnaden i IOP över dagen. Valet föll istället 

på denna studie för att lättare få ett större antal deltagare.  

 

 

Slutsats 

Slutsatsen till den här undersökningen är att en statistiskt signifikant sänkning av IOP över 

dagen, uppmätt med lufttonometri, kan påvisas på båda ögonen. 
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Tackord 

Ett stort tack går till: 

 Deltagarna i studien. 

 Oskar Johansson för god handledning.  

 Baskar Theagarayan för hjälp med statistik. 

 Min familj och vänner för stöd. 
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Efterlysning! 

  

 
Deltagare sökes till mitt examensarbete som handlar om tryck- 
mätning av ögat. Jag vill se om några skillnader kan upptäckas 
mellan morgonvärde och sent eftermiddagsvärde.  
 Mätningarna, som bara tar ett par minuter i anspråk och känns 
som en luftpuff mot ögat, görs vid två tillfällen samma dag. Den 
första på morgonen i intervallet 08:00 och 08:30, den andra på 
eftermiddagen i intervallet 16:30 och 17:00.  
 
Hör av dig till mig på co22dm@student.hik.se  eller 073 Xxx xx xx.  
 
Tack på förhand!  
Christer Olsson, 
Optikerprogrammet  
   
 
 
 
Handledare;  

Oskar Johansson,  
Leg. optiker, BSc Optom/universitetsadjunkt  

E-mail: oskar.johansson@ hik.se 

Telefon: 0480  xx xx xx  
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      Naturvetenskapliga Institutionen
       Högskolan i Kalmar   
      Optikerprogrammet 
         
   
          
    
Informerat samtycke  till deltagare i mitt examensarbete  
 
Jag tänker undersöka skillnader i ögats tryck (IOP) mellan morgonvärde och kvällsvärde. Två 

mätningstillfällen  utförs samma dag. Den första mätningen görs mellan 08:00 och 08:30, 

medan den andra görs mellan 16:30 och 17:00.  

  

Tryckmätningen tar endast någon minut att genomföra och känns som en luftpuff mot ögat. 

Tre godkända resultat ska mätas vid va rje tillfälle. 

  

Personer med diagnosticerad glaukom eller okulär hypertension är uteslutna.            .  

Resultatet kommer att sparas och redovisas, men det kommer att avidentifieras.     

  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering.  

Jag har härmed tagit del av informationen både muntligt och skriftligt.     

  

Namn:_____________________________  Datum:___________________ 

  

Tack för din medverkan!  

Christer Olsson, optikerprogrammet     

  

Handledare;   

Oskar Johansson,  
Leg. optiker, BSc Optom/ universitetsadjunkt  

E-mail: oskar.johansson@hik.se 

Telefon: 0480  xx xx xx  
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    Naturvetenskapliga Institutionen
    Högskolan i Kalmar 
    Optikerprogrammet  
Journal till examensarbete - IOP 
 
 Tid Genom- 

snitt 
Tid Genom- 

snitt 
OD 
mmHg 

        

OS 
mmHg 

        

 
Datum: _______________ Deltagare nr: ________Ålder: ________  Man        Kvinna 
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mmHg 
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mmHg 

        

 
Datum: _______________ Deltagare nr: ________Ålder: ________  Man        Kvinna 
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Datum: _______________ Deltagare nr: ________Ålder: ________  Man        Kvinna 
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mmHg 

        

 
Datum: _______________ Deltagare nr: ________Ålder: ________  Man        Kvinna 

 



 

 

Bilaga 4  RÅDATA 

Person Ålder OD AM OS AM OD PM OS PM 

1 23 17 18 18 19 

2 27 15 12 14 12 

3 25 11 11 11 10 

4 24 11 13 10 12 

5 25 13 14 13 12 

6 24 17 18 16 16 

7 22 13 13 12 12 

8 22 15 15 14 13 

9 21 22 21 20 19 

10 24 13 14 12 13 

11 28 12 13 13 14 

12 28 14 13 13 13 

13 23 19 18 18 20 

14 23 21 21 20 20 

15 27 17 14 15 12 

16 25 14 14 13 13 

17 22 13 14 14 15 

18 27 13 15 11 12 

19 21 16 15 15 15 

20 20 18 18 19 19 

21 24 14 13 14 15 

22 23 15 14 13 12 

23 25 17 16 14 13 

24 24 18 18 15 15 

25 24 16 15 14 15 

26 20 17 20 18 18 

27 25 14 13 13 13 

28 28 20 19 17 17 

29 22 16 16 14 13 

30 21 13 12 11 11 

31 24 17 18 15 16 

32 26 14 15 14 15 

33 41 15 15 12 13 

34 23 18 16 16 15 

35 25 21 21 19 20 

36 27 15 16 12 14 

37 22 14 15 14 15 

38 22 17 16 14 14 

39 26 12 12 11 10 

40 25 19 20 18 18 

41 24 17 18 16 16 

42 20 15 15 14 13 

43 25 14 14 12 11 

44 22 16 16 13 13 
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