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Abstrakt 
Bakgrund: Symptom vid torra ögon kan vara en känsla av torrhet, irritation, 
okomfort, främmande kropps känsla och ökad produktion av tårar. Torrhetskänslan 
varierar under dagen men är mest påtaglig framåt kvällen. 3 av 4 som upplever 
symptom för torra ögon har ett tunnare lipidskikt. Diagnostisering av normala, 
måttligt torra och torra ögon kan dels göras med hjälp av en symtomenkät t.ex. 
TERTC-DEQ.  
Syfte: Att undersöka om lipidskiktet förändras i tjocklek från förmiddag jämfört med 
eftermiddag under samma dag.  
Metod: I studien deltog 6 män och 21 kvinnor med en medelålder på 23.3 ± 2.1 år. 
Mätning av lipidskiktet utfördes en gång på förmiddagen och en gång på 
eftermiddagen under samma dag. Gradering av lipidskiktet utfördes  med hjälp av 
instrumentet Tearscope-plus. Försökspersonerna fick även svara på enkäten TERTC-
DEQ. 
Resultat: På förmiddagen hade 55% av försökspersonerna lipidskikt wave pattern typ 
(3). Medelvärdet av typ på förmiddagen, var 2.7. På eftermiddagen låg lipidskiktet 
jämnt fördelat över wave pattern typ (3) med 40.7% och closed meshwork typ (2) med 
40.7%. Medelvärdet av typ på eftermiddagen, var 2.4. Medelvärdet hade förändrats 
0.3 mellan förmiddag och eftermiddag, från ett tjockare till ett tunnare skikt.  
Vid sammanställning TERTC-DEQ upplevde 74.1% normala ögon och 25.9% 
måttligt torra ögon.  
Slutsats:  Resultatet av studien visar att det sker en förändring av lipidskikts 
tjockleken  från förmiddag jämfört med eftermiddag. Lipidskiktet är tjockare på 
förmiddagen jämfört med eftermiddagen. Att lipidskiktet förändras kan ha resulterat i 
att torrhetskänslan i ögonen kan blir mer påtaglig framåt kvällen.  

 



 

Summary 
Symptoms of dry eye may be a feeling of dryness, irritation, foreign body sensation and 

increased production of tears. Dryness sensation varies during the day but may be most 

noticeable in the evening. Dry eye is a common problem in contact lens wearing. The 

contact lens of the eye affects the different layers of the tear film. 

 

There are different ways to examine the tear film and the tear film stability. One 

instrument that can be used is Tearscope-plus. This instrument can be used for 

assessment and classification and study of pollution and spread in the blink of the tear 

film (Keeler Ltd., u.å.). Texas Eye Research and Technology Center Dry Eye Questionnaire 

(TERTC-DEQ) can be a help to diagnosis and characteristics of moderate dry eye in 

non-contact lens wearers. 

 

The purpose of this study was to measure the thickness of the lipid layer in the morning 

and in the afternoon during the same day to see if there were any differences. 27 healthy 

subjects, 21 women and 6 men of a mean age of 23.3 ± 2.1 years were measured. The lipid 

layer was messured with Tearscope-plus. The lipid layers were graded into six different 

types: open meshwork (1), closed meshwork (2), wave pattern (3), amorphous pattern (4), 

coloured fringes (5) and globular apperence (6). Questionnaire TERTC-DEQ was used to 

help to diagnos and characterizes the moderate dry eye. 

 

In the study 74.1% of the subjects had normal eyes and 25.9% had moderately dry eye 

symptoms according to TERTC-DEQ. This study showed that 55% of the subject had 

wave pattern in the morning and the mean type of the lipid layer was (2,7). In the 

afternoon it was equally distributed over wave pattern type (3) and closed meshwork 

type (2). 40.7% had wave pattern and 40.7% had closed meshwork. The mean type in the 

afternoon was (2,4). The mean had changes 0,3 from a thicker lipid layer in the morning to a 

tinner lipid layer in the afternoon.  

 

This study showed that it was a difference of the lipid layer thickness in the morning 

compered to afternoon. This can be one reason why the dryness in the eye may be more 

noticeable in the evening. 
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1 INTRODUKTION 

Torra ögon kan upplevas som torrhet, brännande, obehag, ljuskänslighet och en 

främmande kroppskänsla (Gasson & Morris, 2010, s. 78). Symptomen kan var allt 

från milda till en upplevelse av konstant smärta (Patel & Blades, 2003, s. 13). Torra 

ögon är vanligare hos äldre och även hos kontaktlinsbärare. Symptomen kan även 

öka under dagen och blir mer påtagliga framåt eftermiddagen och kvällen (Gasson & 

Morris, 2010, s. 78). Det finns olika sätt att undersöka tårvolymen och stabiliteten i 

tårfilmen. Ett instrument som kan användas för att undersöka tårfilmen är Tearscope-

plus. Tearscope-plus kan användas för bedömning och klassificeringar samt 

undersökning av föroreningar och spridning av tårfilm vid blinkning (Keeler Ltd., 

u.å.).  Även frågeformulär kan användas vid diagnostisering av torra ögon där 

patienten själv får fylla i och poängsätta graden av upplevda torrhetssymptom. 

Poängen kan räknas ihop och fastställa vilken grad patienten har av upplevda 

ögonbesvär (Patel & Blades, 2003, s. 13). 

1.1 Ögonlocken 

Ögonlocken är täckta av hud. Deras uppgift är att skydda ögat, samt sprida och 

dränera tårfilmen. När ögonlocken är stängda ska de täcka hela ögat. I ögonlocken 

finns hjälpkörtlar som hjälper till med produktionen till tårfilmen (Remington, 2005, 

s. 153). 

1.2 Tårfilmen 

Tårfilmens funktion är att hålla en smörjande yta mellan cornea och ögonlock. 

Tårfilmen ger syre till cornea och ser till att döda epitelceller transporteras bort från 

corneas yta (Remington, 2005, s. 172). Tårfilmen är uppbyggd av tre olika skikt. 

Närmst cornea ligger mucinskiktet, därefter kommer vätskeskiktet och ytterst ligger 

lipidskiktet (Bergmanson, 2010, s. 50). Det finns en ny teori som bygger på att 

mucinerna i mucinskiktet är mer utblandat med vätskeskiktet och inte bara finns i 

mucinskiktet (Bergmanson, 2010, s. 51). I tårfilmen bildas en varm miljö som gör 

det lätt för bakterier att öka i tillväxt. Därför innehåller tårfilmen antibakteriella 

ämnen som kan hålla mängden av mikroorganismer nere till en oskadlig nivå 
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Figur 1-Tårfilmens uppbyggnad.  

Den vänstra bilden illustrerar ra bilden illustrerar den nya 

1.2.1 Lipidskiktet  
 förhindra avdunstning av tårfilmen och ge en smörjande 

(Remington, 2005, s. 172). Tårfilmen sprids över ögats yta vid blinkning (Kanski, 

2007, s. 205).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den gamla teorin och den hög

teorin med mer utblandat mucin i vätskeskitet. Med tillåtelse från Jan P.G. Bergmanson. 

Lipidskiktets funktion är att

yta över ögat. Lipidskiktet innehåller kolesterol och fettsyror. Skiktet produceras 

med hjälp av Meiboms körtlar och Zeis körtlar (Remington, 2005, s. 172). 

Meibomskörtlarna ligger placerad i tarsalplattan i ögonlocket. I övre ögonlocket 

finns det ca 30-40 meibomskörtlar och i nedre ögonlocket ca 20-30. Körtlarna ligger 

längs en rad i ögonlockskanten. Deras utförsgångar som släpper ut produktionen av 

lipisksiktet, ligger placerade bakom cilierna. Zeiskörteln producerar talg som gör att 

ciliernas hårsäckar ej blir spröda (Remington, 2005, s. 160). Studier har gjorts som 
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Figur 2- Genomskärning av övre ögonlocket. Med tillåtelse från 

visar att ökad sekretion av lipider från meibomskörteln ger en stabilare tårfilm. 

Sekretionen kan öka vid vidrörning av meibomskörtlarna på nedre ögonlock eller vid 

kraftiga blinkningar (Korb, Baron, Herman, Finnemore, Exford, Hermosa, Leahy, 

Glonek & Greiner, 1994). Tjockleken på lipidskiktet varierar med antal blinkningar. 

Skiktet ökar i tjocklek vid ökad blinkning och minskar i tjocklek vid minskad 

blinkning (Kanski, 2007, s. 205). 
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1.2.2 Vätskeskiktet 
95 % av vätskeskiktet, de återstående 5% produceras av 

1.2.3 Mucinskiktet 
av konjunktivala bägarceller (goblets celler) och 

1.3 Produktion av tårfilmen 

1.3.1 Huvudtårkörteln 

1.3.2 Ögats olika hjälpkörtlar 

I ögonlocket finns det hjälpkörtlar som hjälper till med produktionen av tårfilmen. 

producera vätskeskiktet (Patel & Blades, 2003, s. 6). 

 

 

Huvudtårkörteln producerar 

körtlarna Krause och Wolfring. Skiktet innehåller proteiner, mucin och vatten. 

Vätskeskiktets funktion är att förse cornea med syre, närning, skölja bort skräp från 

ögat och även innerhålla antibakteriella substanser (Kanski, 2007, s. 204).  

Mucinskiktet produceras 

huvudtårkörteln (Kanski, 2007, s. 204). Bägarcellerna sitter utspridda längs 

konjunktivans epitel. Antalet celler minskar med ålder och vid inflammatoriska 

tillstånd (Remington, 2005, s. 163). Mucinskiktets funktion är att vara en vätande 

komponent och sprida tåfilmen jämnt över ögats yta (Bergmanson, 2010, s. 50).      

 

Huvudtårkörteln sitter placerad ovanför övre ögonlocket. Körteln är indelad i två 

delar, den palpebrala och orbitala delen (Remington, 2005, s. 172). Körteln hjälper 

till att producera vätskeskiktet till tårfilmen (Patel & Blades, 2003, s. 6). Sekretionen 

av tårfilmen är indelade i två olika ordningar, en högre och en lägre. Sekretionen av 

den lägre ordningen sker under normal aktivitet och sekretionen av den högre sker 

exempelvis vid gråt (Bergmanson, 2010, s. 43).   

 

 

Körtlarna heter Krause, Moll och Wolfringkörtel (Remington, 2005, s. 160). 

Krausekörteln hjälper till att producera vätskeskiktet och Mollkörteln hjälper till att 

producerar lipidskiktet (Patel & Blades, 2003, s. 5). Wolfringskörteln hjälper till att 
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4 Tårdränering 

75-80% av tårfilmen förflyttas bort från ögats yta via ögats dräneringssystem. De 

svinner via avdunstning. Nasalt i övre och undre 

1.5

Symptom vid torra ögon kan vara en känsla av torrhet, irritation, okomfort, 

främmande kroppskänsla och ge en ökad produktion av tårfilm (Gasson & Morris, 

2010, s. 78). Torrhetskänslan varierar under dagen men är mest påtaglig framåt 

  

1.

återstående delen (25%) för

ögonlock sitter en utförsgång placerad som heter punctum. Tårfilmen pressas med 

hjälp av ögonlocken vid blinkning från ögats temporala sida till ögats nasal sida. 

Gravitationskraften påverkar tårfilmen att den faller neråt mot ögats nedre ögonlock. 

Detta medför att den största delen av tårfilmen pressas till punctum som ligger i 

nedre ögonlocket. Tårfilmen leds vidare in i tårdräneringskanalens vertikala 

canalicus, ampulla, horisontala canalicus, lacrimal sac och nasolacrimal duct. 

Nasolacrimal duct är en nedåtgående fortsättning av lacrimal sac som leder till nedre 

näshålan i näsan (Bergmanson, 2010, s. 47).    

Figur 3-Tårdräneringssystemet. Med tillåtelse från Jan P.G. Bergmanson. 

 Torra ögon 
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ully, 2009). Patienter med torra ögon är mer mottagliga 

för att få skador på ögats yta till exempel på cornea och konjunktiva, särskilt vid 

Schirmer används vid mätning av tårvolymen. Testet är gjort av ett filterpapper som 

vikt för att få en bättre 

stabilisering när testet placeras. Filtrets nedvikta ände placeras på ögats temporala 

t och har ej kontakt med cornea. Om mer än 15 mm av 

san fyllts av tårfilmen under fem minuter anses det som normalt och mer än 10 

 tårfilmen. Tråden är nedvikt 

3 mm i ena änden så att den lätt kan placeras vid ögonlockskanten precis som vid 

 anses normalt är ≥ 20 mm och ≤ 9 mm för torra ögonr 

(Gasson & Morris, 2010, s. 80). Schirmer är mer irriterande för ögonen än vad 

kvällen (Wojtowic & McC

användning av kontaktlinser. Stängda ögon vid sömn gör att ögat täcks av tårfilm och 

får en chans till att återhämta sig (Gasson & Morris, 2010, s. 78). Torra ögon är 

vanligt vid kontaktlinsbärandet pga. linsen på ögat påverkar de olika skikten i 

tårfilmen (Guillion & Maissa, 2008). Torra ögon blir vanligare med ökad ålder 

(Gasson & Morris, 2010, s. 78). Tre av fyra personer som upplever problem med 

torra ögon har ett tunnare lipidskikt (Blackie, Solomon, Scaffidi, Greiner, Lemp, & 

Korb, 2009). 

1.6  Mätning av tårvolymen- invasiv metod 

1.6.1 Schirmer  
 

är 5 mm brett och 35 mm långt. I ena änden är pappret ned

sida innanför ögonlocke

rem

mm under tre minuter (Gasson & Morris, 2010, s. 80).  

1.6.2 Phenolröd tråd 
 

Testet är gjort av en mindre invasiv bomullstråd. Tråden är känslig för förändring av 

pH och ändrar färg från gul till röd när den blir fuktig av

Schirmertestet. Det värde som

phenolröd tråd är (Patel & Blades, 2003, s. 39). 
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.7  Mätning av tårvolymen- icke invasiv metod 

.7.1 Tårmeniskhöjd  
 

m ansamlas mot 

ikroskop eller 

enisken utföras. Normal höjd för 

rar på torra ögon (Guillon & Godfrey, 

e (TBUT) 
 

ens stabilitet. En till två droppar 

tårfilmen träder en 

en (Guillon & Godfrey, 2007, 

1

1

Tårmenisken är en reservoar av tårfilmen och bildas av tårfilm so

konjunktivan och det nedre ögonlocket. Med hjälp av ett biom

Tearscope kan mätning av höjden på tårm

tårmenisken är 1,0 mm en lägre höjd indike

2007, s 114). 

1.8  Mätning av tårfilmsstabilitet 

1.8.1 Tear break-up tim

Vid Tear break-up time (TBUT) mäts tårfilm

fluorescein placeras i ögat (Gasson & Morris, 2010, s. 81-82). Fluoresceinet färgar 

tårfilmen till en jämn utspridd grön färg. Vid uppsprickning av 

mörkare färg igenom den jämna gröna färgen i tårfilm

s 113). TBUT mäts i sekunder. Mätning sker från det att patienten börjar att hålla sitt 

öga uppspärrat tills uppsprickning av tårfilmen sker. Observationen av tårfilmen görs 

med hjälp av ett biomikroskop. Normal TBUT ligger på 10 sekunder eller högre 

(Gasson & Morris, 2010, s. 81-82). Tårfilmsstabiliteten kan även testas icke invasivt 

genom ett test som heter non-invasive tear break-up time (NIBUT). Då tillsätts inget 

färgämne och mätningen görs med hjälp av en keratometer eller Tearscope (Gasson 

& Morris, 2010, s. 81). 
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.9  Bedömning av ögats hälsa 

.9.1 Infärgning av ögats yta 
 

h konjunktiva. Bedömning av corneas 

färgning av ögats yta med hjälp av 

 green.  

r och används som standardbedömning av 

 epitelceller. 

ering av ögats hälsa och främre 

tlinskomplikationer (Veys, 

Plus 
 

ng av lipidskiktet samt för 

en. Instrumentet 

enisk och NIBUT och är utrustad med blått 

ning med fluorescein (Gasson & Morris, 

1

1

Torra ögon kan ge ytliga skador på cornea oc

och konjunktivan epitel kan göras vid in

Fluorescein, Rose bengal och Lissamine

Fluorescein färgar in skadade epitelcelle

okulära skador. Fluorescein kan även användas till mätning av TBUT.  

Rose bengal färgar in celler i ögat som inte skyddas helt av ett intakt mucinlager. 

Lissamine green färgar in döda och även skadade

Rose bengal och Lissamine green används oftast till bedömning av svårare fall med 

torra ögon ( Elliott, 2007, s. 250-251). 

1.9.2 Gradering av ögats främre segment 
 

”Cornea and contact lens research unit” (CCLRU) och ”Efron grading scales for contact 

lens complications” är skalor som används till grad

segment. De används mest vid gradering av kontak

Meyler & Davies, 2002, s. 65). 

1.10 Bedömning av tårfilmens lipidskikt 

1.10.1 Keeler Tearscope-

Tearscope-plus används till bedömning och klassificeri

undersökning av förorening och spridning vid blinkning över tårfilm

kan även användas till mätning av tårm

och gult ljus som kan användas vid bedöm

2010, s. 83). Instrument kan kopplas på ett biomikroskop eller hållas i handen vid 

undersökning av tårfilmen. Observation av tårfilmen sker genom en tub. Tuben lyses 

upp av ett inbyggt ljussystem och hindrar där med direktbelysning av tårfilmen, som 

annars kan leda till avdunstning av tårfilmen (Keeler Ltd., u.å.). Vid bedömning av 

lipidskiktet betraktas ett flytande mönster av lipider (fett) som sprids över tårfilmen. 

Vätskeskiktet blir synligt när lipidskiktet spricker upp, då kommer en mörkgrå yta 
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Figur 4- tt undersöka 

 

 

1.10.2 Gradering av lipidskikt 
 

Lipidskiktet delas in i sju olika grupper. rupperna heter open meshwork, closed 

meshwork, wave pattern, mixed pattern, amorphous pattern, coloured fringes och 

globular apperance (Guillon & Godfrey, 2007, s 121-122).  

fram. Ett tjockare lipidskikt ger en mindre, formlös bild av mönstret. Den ideala 

bilden ska inte ge något färgat mönster (Gasson & Morris, 2010, s. 83). Bedömning 

av lipidskikt är lättare vid en mörkare irisfärg och ett tjockare lipidskikt (Keeler Ltd., 

u.å.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tearscope-plus ett instrument som användes i studien för a
lipidskiktet. Egen bild. 
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etta lipidskiktet (Guillon 

& Godfrey, 2007, s 121). 

ekunder innan lipidskiktet har stabiliserat sig (Guillon & 

Godfrey, 2007, s 121). Patienten kan uppleva symptom av torra ögon (Keeler Ltd., 

dersökning ses en konstant förändring av det vågliknande mönstret (Gasson & 

Morris, 2010, s. 84). Patienter med wave pattern är bra kandidater för bärande av 

å.). 

 yta (Keeler Ltd., u.å.). 

 

07, s 121). Patienter med 

pidskiktet är bra kandidater för bärande av kontaktlinser (Keeler Ltd., u.å.). 

1.10.3 Open meshwork 
 

Open meshwork är ett tunt lipidskikt som är lättast att se vid blinkning. Tjockleken 

ligger på 13-30 nm. Patienten kan uppleva symptom av torra ögon och 

rekommenderas att inte använda kontaktlinser om den har d

1.10.4 Closed meshwork 
 

Closed meshwork har en tjocklek på 30-50 nm (Phillips & Speedwell, 2007, s121). 

Bilden ger ett grått marmorliknande mönster (Gasson & Morris, 2010, s 84). Efter 

blinkning tar det ett par s

u.å.). 

1.10.5 Wave pattern 
 

Wave patterns tjocklek är 50-70 nm och är ett av de mest förekommande lipidskikten 

(Guillon & Godfrey, 2007, s 121). 

Vid un

kontaktlinser (Keeler Ltd., u.

1.10.6 Mixed pattern 
 

Denna typ förekommer då wave pattern och closed meshwork är synligt på ögat 

samtidigt. Oftast ses closed meshwork på ögats övre yta där lipidskiktet är tunnare 

och wave pattern nertill på ögats

1.10.7 Amorphous pattern 
 

Tjocklek för Amorphous pattern ligger på 80-90 nm. Det ger ett bra skydd mot 

avdunstning av tårfilmen (Guillon & Godfrey, 20

li
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 uppstå 

(Keeler Ltd., u.å.). 

onjunktivan. Tillståndet ses ofta vid dålig lipidsekretion exempel 

vid blefarit. Ger liknande symptom som vid torra ögon (Keeler Ltd., u.å.). Kontaktlins 

Godfrey, 2007, s 122). 

 på försökspersoner som 

inte bär kontaktlinser. Frågorna handlar om försökspersonen upplever torrhet, 

punkt under 

1.10.8 Coloured fringes 
 

Coloured fringes ger ett brunt och indigofärgat interferensmönster. Vid brun synlig 

färg ligger lipidlagrets tjocklek på 90-180 nm och vid synlig indigofärg 180 nm. Vid 

bärande av kontaktlinser kan problem med beläggning på kontaktlinserna

1.10.9 Globular apperence 
 

Vid globular apperence har lipidskiktet en tjocklek på > 200 nm. Skiktet innehåller 

klumpar av lipider som ej sprids på ögats yta. Dålig spridning ger en ökad kontaktyta 

mellan cornea och k

tillpassning bör undvikas (Guillon & 

1.11 Symtomenkät vid diagnostisering av torra ögon 

Texas Eye Research and Technology Center Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ) 

är ett frågeformulär som kan användas för att avgöra om försökspersonen har friska, 

måttligt torra ögon eller torra ögon. Formuläret inriktar sig

grusighet, klåda eller obehag i ögonen men även i vilken miljö och tid

dagen obehagen upplevts. Frågorna riktar sig från tidpunkten de besvaras och en 

vecka tillbaka i tiden. Frågeformuläret bygger på ett poängsystem. Försökspersonen 

får poängsätta frågorna från noll till fyra. Fyra representerar mest obehag och noll 

inget obehag alls. Med hjälp av enkäten kan försökspersonerna urskiljas om de har 

normala ögon, måttligt torra ögon eller torra ögon. Normala ögon ligger mellan 0-17 

p. Måttligt torra ögon ligger mellan 18-32p och torra ögon ligger över 33p. Max 

poäng är 126. Även mediciner exempelvis som hjärtmediciner, p-piller, 

antihistaminer som kan påverka produktionen av tårfilmen tas även upp i enkäten 

(Narayanan, Miller, Prager, Jackson, Leach, McDermott, Christensen & 

Bergmanson, 2005). Se frågeformuläret TERTC-DEQ i bilaga 1.  
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ptom och minska 

skador på ögats yta. Valet av behandling beror på svårighetsgrad av sjukdomen.  

årsubstitut. Tårsubstitut innerhåller bara 

en liten del av alla ämnen som finns i en normal tårfilm. Det är viktigt att patienten 

1.12 Behandling av torra ögon 

Torra ögon kan inte botas utan bara behandlas för att lindra sym

Lindring av symptom kan ske med hjälp av t

informeras om att ögontorrhet kan öka vid intag av vissa läkemedel och vistelse i 

torra miljöer (Kanski, 2007, s. 211).   
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1.13 Tidigare studier 

I en tidigare studie testas hur mycket av sitt innehåll som meibomskörtlarna i nedre 

ögonlocket kan utsöndrar på olika tidpunkter under en dag. Undersökningen gjordes 

på friska unga försökspersoner som ej upplevde torra ögon. Det gjordes 4 mätningar 

med 3 timmars mellanrum under en mättid på 9 timmar. Studien visade att 

meibomskörteln tömde ungefär lika mycket av sitt innehåll vid de fyra olika 

mättiderna. De nasala körtlarna var något mer aktiva än de temporala (Blackie & 

Korb, 2010).   

 

(Blackie & Korb, 2009) visade i en annan studie att det tar ca 8-20 sek för en 

meibomskörtel att tömma sitt innehåll. För att körteln ska återställas och fylls på med 

nytt innehåll, tar det upp till ca två timmar. Studien utfördes på friska 

försökspersoner utan problem med torra ögon.  
 

Bron et al. (2004) gjorde en studie som visade att antal lipider är 50 % fler i 

tårfilmen under den första vakna timmen på dagen, än senare under dagen. Detta 

tyder på att det lagras lipidolja i körtelns kanaler under sömnen då ögonlocken ej 

blinkar. Vid uppvaknande frigörs lipidoljan från kanalerna genom blinkning (Bron, 

Tiffany, Gouveia, Yokoi & Voon, 2004). 

1.14 Syfte 

Syfte med studien var att mäta lipidskiktets tjocklek på förmiddagen och 

eftermiddagen under samma dag och därmed jämföra om tjockleken är samma eller 

om det blivit någon förändring under dagen. Om det sker en förändring skulle det 

kunna vara en av orsakerna att ögon upplevs mer torra framåt eftermiddagen och 

kvällen. 
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2 MATERIAL OCH METOD 

2.1.1 Försökspersoner 
 

Försökspersoner söktes i åldrar 20-35 år. Kriterierna var att de inte skulle bära 

kontaktlinser eller använda ögondroppar under mätdagen. Ej har problem med torra 

ögon och inte nyligen haft någon ögonsjukdom. Hänsyn till kön gjordes ej. Antalet 

försökspersoner till studien samlades in via muntlig förfrågan. Totalt var det 31 

försökspersoner som ställde upp i studien. Där av var 6 män och de återstående 25 

försökspersonerna var kvinnor. Åldern var mellan 20-29 år. Deltagarna som ställde 

upp var studenter eller arbetande på Linnéuniversitetet. Det var fyra försökspersoner 

som sorterades bort. Tre för de hade poäng över 32 vid sammanräkning av enkäten 

TERTC-DEQ och det indikerar på att de har torra ögon. Den fjärde  försöksperson 

valdes bort på grund av corneal dystrofi som kan ha påverkan i det slutliga resultatet. 

2.1.2 Utförande 
 

Mätningarna utfördes under vecka 13-15 i undersökningsrummen på 

Linnéuniversitet i Kalmar 2011. Två mätningar utfördes under samma dag på vardera 

försöksperson. Första mättillfället mellan kl 8.00-11.00 och andra mättillfället mellan 

kl 15.00-18.00. Kravet var att det skulle vara minst 6 timmar mellan vardera 

mättillfället för att det skulle bli en tidsskillnad från förmiddagen till eftermiddagen. 

Tiden för första mättillfället var ca 15 min och andra mättillfället ca 5 min. Vid första 

mättillfället fick försökspersonerna läsa igenom ett informerat samtycke, se bilaga 2, 

och där vid skriva på godkännande till att delta i studien. De hade även  rätt att 

avbryta när de ville under pågående studie. De blev informerade om vad mätningarna 

skulle användas till och hur mätningarna skulle utföras. Deltagarna fick svara på 

symtomenkäten Texas Eye Research and Technology Center Dry Eye Questionnaire 

TERTC-DEQ (Narayanan et al., 2005), se bilaga 1. Enkäten var översatt från 

engelska till svenska av Johanna Enbuske. Poängen sättningen från varje enkät 

sammanställdes. Lipidskiktet undersöktes med hjälp av Tearscope-plus. Indelning av 

lipidskikts typerna gjordes efter medföljande instruktionsbok till Tearscope-plus 

(Keeler Ltd., u.å.). Tearscopet var påkopplat på ett biomikroskop. Modell på 
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biomikroskopet som användes var TOPCON (SL-7F slit lamp) och förstoring som 

användes var 16x. Lipidskiktet undersöktes på båda ögonen. Mätning gjordes först 

på höger öga och därefter på vänster. Försökspersonen fick titta rakt in i tuben på 

Tearscopet och blinka normalt. Därefter gjordes en undersökning av ögats främre 

segment med hjälp av biomikroskopet, även 2-3 droppar fluorescein placerades i 

vardera öga, för att se så att det inte fanns någon staining på cornea. Ögonen 

graderades efter CCLRU och Efronskalan. Kravet för att få delta var att inte ha högre 

än grad 2 på skalorna. Vid det andra mättillfället på eftermiddagen undersöktes 

lipidskiktstypen på samma sätt som vid första mättillfället. De olika 

lipidskiktstyperna blev även tilldelade ett nummer som användes till 

sammanställning och redovisning av resultat. Lägst nummer tilldelades det tunnaste 

lipidskiktet, open meshwork (1) och sedan enligt följande, closed meshwork (2), 

wave pattern (3), amorphous pattern (4), coloured fringes (5) och globular 

appearance (6).  
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3 RESULTAT 

TERTC-DEQ poängsystem är indelat på normala ögon mellan 0-17 p. Måttligt torra 

ögon mellan 18-32 p och torra ögon ligger över 33 p. Max 126 p (Narayanan et al., 

2005).      

  

Totalt användes 27 försökspersoner, ålder 20-29 år. Medelålder var 23.3 ± 2.1 år. De 

27 försökspersonerna var 6 män och 21 kvinnor. Vid undersökning av sambandet 

mellan höger och vänster öga var r-värdet nära 1.0. Därför kan samma slutsatser för 

vänster öga göras som för höger öga och därför kommer endast höger öga användas i 

studien. 

 

Den högsta sammanräkningen från besvarad enkäten var 32 p och lägsta var 0 p. 

Medelvärdet var 11.85 p och standardavvikelsen (SD) 9.28. Av 27 försökspersoner 

hade 20 st (74.1%) försökspersoner motsvarade normala ögon med poäng mellan 0-

17 p och 7 st (25.9%) av dem måttligt torra ögon med mellan 18-33 p. se diagram 1.  

 

TERTC-DEQ enkät
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Diagram 1-Sammanräkning av poäng som varje försöksperson fick i ifylld enkät. 
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På förmiddagen hade 10 (37.0%) av försökspersonerna typ (2) closed meshwork, 15 

st (55.5%) av försökspersonerna typ (3) wave pattern och 2 st (7.5%) 

försökspersoner hade typ (4) amorphous pattern. Ingen av försökspersonerna hade 

open meshwork, coloured fringes eller globular apperence. Medelvärdet för typ av 

lipidskikt på förmiddagen var 2.7 med en standardavvikelsen (SD) 0.61. Se diagram 

2.   

Lipidskikt förmiddag
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Diagram 2-Typ av lipidskikt på förmiddagen hos försökspersonerna. 

Lipidskikts indelning, typ som användes: Open meshwork (1), closed meshwork (2), wave 

pattern (3), amorphous pattern (4), coloured fringes (5) och globular apperence (6). 

 

På eftermiddagen hade 3 (11.1%) av försökspersonerna typ (1) open meshwork, 11 st 

(40.7%) closed meshwork typ (2), 11 st (40.7%) wave pattern typ (3) och 2 st (7.5 

%) amorphous pattern typ (4). Ingen av försökspersonerna hade coloured fringes 

eller globular apperence på eftermiddagen. 

Medelvärdet av lipidskiktstyp på eftermiddagen var 2.4. Standardavvikelsen (SD) 

0.80. Se diagram 3. Uträkning av standardavvikelsen gjordes med hjälp av t-test. 

 



 

 

18 

Lipidskikt eftermiddag
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Diagram 3- Typ av lipidskikt på eftermiddagen hos försökspersonerna. 

 

Förändring av lipidskiktet från förmiddagen till eftermiddag skedde hos 7 st (25.9%) 

av försökspersonerna. Ingen förändring av lipidskiktet hos de 20 st (74.1%) 

återstående försökspersonerna. I de fallen som lipidskiktet ändrades gick 

förändringen från ett tjockare sikt till ett tunnare skikt. Skillnaden i medelvärde var 

0,3 och denna skillnad är statistisk signifikant. (p< 0.01). Se diagram 4. 
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Diagram 4-Typ av lipidskikt på förmiddag och eftermiddag hos försökspersonerna. 
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Diagram 5 visar vilket lipidskiktstyp försökspersonen har på förmiddagen i 

förhållande till sammanlagda summan från enkäten TERTC-DEQ.  

Försökspersoner som har lipidskikt typ (4) har en totalsumma på enkätpoäng som är 

mindre än 5 p. Försökspersoner som har lipidskikt typ (3) varierar totalsumman av 

enkätpoäng mellan 0-32 p. De som har lipidskikt typ (2) varierar totala summan 

mellan 3-22 p. Trendlinjen tyder på något negativ lutning men som enligt r-värdet 

(0.01) hade en låg korrelation. 

Lipidskiktstyp förhållande till enkätpoäng

y = -0,0063x + 2,7787
R2 = 0,0093
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Diagram 5- Lipidskiktstyp på förmiddagen i förhållande till sammanlaga TERTC-DEQ 

poäng 

Vid sammanställning av förändring av symtompoäng från frågorna 2a), 3b), 4b), 6b) 

som handlar om symtom på förmiddagen som förändras till eftermiddagen i TERTC-

DEQ, var det 16 st (59.3%) där poängen var lägre på förmiddagen och högre på 

eftermiddagen. 2 st (7.4%) hade poäng som var högre på förmiddagen men lägre på 

eftermiddagen. Hos 4 st (14.8%) förändrades både symtompoängen och 

lipidskiktstypen från att ha lägre symtompoäng på förmiddagen och ett tjockare 

lipidskiktstyp på förmiddagen. Lipidskiktstypen förändrades inte hos de 2 st som 

hade högre symptom poäng på förmiddagen och lägre på eftermiddagen.  Se diagram 

6. 

 



 

 
Förändring av poäng från TERTC-DEQ och lipidksiktstyp från förmiddag tilll eftermiddag
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Diagram 6- Förändring av symtompoäng TERTC-DEQ från förmiddag till eftermiddag och 

lipidskiktstyp på förmiddagen och eftermiddagen. Där P=poäng och L= lipidskiktstyp. 
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4 DISKUSSION 

 

Resultat av TERTC-DEQ påvisade att 74.1% upplevde normala ögon och 25.9% 

måttligt torra ögon. Medelvärdet var 11.9 p vid sammanställning av enkäten. Vid 

sammanställning av enkäten blev det ett lågt medelvärde. Det beror på att endast 

försökspersoner med normala och måttligt torra ögon användes i studien.  

 

Vid undersökning av sambandet mellan höger och vänster öga var r-värdet nära 1.0. 

Därför kan samma slutsatser för vänster öga som för höger öga göras. 

 

Medelvärdet mellan lipidskiktet mellan förmiddag och eftermiddag hade förändrats 

från lipidskiktstyp 2.7 till lipidskiktstyp 2.4. Att lipidsiktet hade förändrats under 

mätdagen kan som tidigare studie visat beror på att antal lipider i tårfilmen är 50% 

mer i tårfilmen under den första vakna timmen på dagen än senare under dagen och 

vid uppvaknande frigörs lipidoljan från kanalerna genom blinkning (Bron A.J et al., 

2003). Torrhetskänslan varierar under dagen men är mest påtaglig framåt kvällen 

(Wojtowic & McCully, 2009). Lipidskiktets funktion är att förhindra avdunstningen  

av tårfilmen (Remington, 2005, s. 172). Att symptom för torrhetskänslan ökar och 

kan blir mer påtaglig framåt kvällen kan beror på att lipidsiktet ändras och blir 

tunnare framåt kvällen och kan därmed påverka att avdunstningen av tårfilmen ökar.  

Detta kan vara orsaken till att 14.7% av försökspersonerna där poängen av symtom 

ökade på eftermiddagen även hade ett tunnare lipidskikt på eftermiddagen.  

 

Skillnaden mellan lipidskikt på förmiddagen och eftermiddagen var statistisk 

signifikant (p<0.01). En orsak till det låga värdet kan beror på hur indelning av 

lipidskiktet gjordes vid mätning och redovisning av resultat. Exempelvis vid uppmätt 

lipidskikt closed meshwork typ (2) som har en tjockleken på 30-50 nm. Den 

uppmätta tjockleken blir inte ett exakt värde och kan skilja sig mellan 20 nm. Av två 

försökspersoner som har uppmätt closed meshwork typ (2) så kan den ena 

försökspersonen ha en tjocklek på 30 nm och den andra försöksperson kan ha en 

tjocklek 50 nm. Det skiljer 20 nm i tjocklek från de båda försökspersonernas 

lipidskikt men de har ändå samma typ. Detta kan påverka att p-värdet blir lågt. Vid 
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denna typ av mätning av lipidskiktet visar inte exakt i nm hur mycket lipidskiktet har 

förändrats. 

 

TERTC-DEQ poäng i förhållande till lipidskikt visar en utspridd poäng över lipidtyp 

(2) och typ (3) det beror på att det vanligast lipidskiktstypen är typ (3) och endast 

försökspersoner med normal och måttligt torra ögon användes i studien.   

 

Olika faktorer som kan ha påverkat resultatet vid mätningen är vilken tidpunkt på 

förmiddagen mätningen utfördes på, om det var precis efter att försökspersonen hade 

vaknat eller t.ex. tre timmar efter. Även antalet timmar som personen hade sovit 

under natten och antalet timmar mellan mätningen kan ha påverkat resultatet. I 

studien kunde det varierar sex till tio timmar mellan mättillfället. Andra faktorer som 

kan ha påverkat mätresultatet är om försökspersonen använt linser eller ögondroppar 

den senaste tiden. Användning av linser ger en förändring och ökad avdunstning i 

tårfilmen. Det kan ta upp till 24 h innan tårfilmen återställs och gå tillbaka till sin 

normala avdunstning. Hos många kontaktlinsbärare ökar symptom av torra ögon 

(Guillion & Maissa, 2008).  

 

Många försökspersoner upplevde det svårt att poängsätta sina obehag när de 

besvarade frågeformuläret TERTC-DEQ och det kan ge olika förmåga att tyda 

frågorna.  

Det kan påverka resultatet om två försökspersonerna upplever samma symptom på 

torra ögon men har olika uppfattning av hur mycket deras besvär är värt vid 

poängsättning. 

 

Eftersom studien utfördes under en begränsad tidsram fanns det inte möjlighet att 

använda fler försökspersoner i studien. Hade fler försökspersoner varit med hade det 

gett ett säkrare resultat. 
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4.1.1 Framtida studier 
 

I framtida studier kunde det vara intressant att mäta lipidskiktet på förmiddag och 

eftermiddag hos en grupp med yngre försökspersoner i jämförelse med en äldre 

grupp med försökspersoner. Äldre personer och då särskilt kvinnor över 45 år löper 

större risk för förändringar i lipidskiktet som leder till ökad avdunstning av tårfilmen 

och ökad symptom av torra ögon (Maissa & Gullion, 2010).  

4.1.2 Slutsats 
 

Denna studie visar att det sker en förändring av lipidskiktet från förmiddagen i 

jämförelse till eftermiddagen. Lipidskiktet är tjockare på förmiddagen och tunnare på 

eftermiddagen. Detta skulle kunna betyda att när lipidskiktet förtunnas finns det en 

risk för ökad avdunstning av tårfilmen som leder till att personer som upplever torra 

ögon får en ökad torrhetskänsla framåt eftermiddagen kvällen.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

24 

Tackord 

Ett stort tack till 

Min handledare Jenny Lundström som har läst igenom mitt arbete och kommit med 

goda råd och idéer 

Alla  försökspersoner som ställde upp i min studie 

Jan P.G. Bergmanson som lånat ut sina bilder 

Peter Lewis som hjälpte mig med statistiken 

Mina klasskamrater som har kommit med goda råd och idéer  

 

 



 

 

25 

5 REFERENSER 

Bergmanson, J.P.G. (2010). Clinical ocular anatomy and physiology. (17:e 

upplagan). Houston: Texas eye research and technology center, (TERTC). 

Blackie, C.A. & Korb, D.R. (2009). Recovery time of an optimally secreting 

meibomian gland. Cornea, 28: 293-297. 

Blackie, C.A. & Korb, D.R. (2010). The diurnal secretory chatacteristics of 

individual meibomian glands. Cornea, 29: 34-38. 

Blackie, C.A., Solomon, J.D., Scaffidi R.C., Greiner, J.V., Lemp, M.A. & Korb, 

D.R. (2009). The relationship between dry eye symptoms and lipid layer 

thickness. Cornea, 28(7): 789-94. 

Bron, A.J., Tiffany, J.M., Gouveia, S.M., Yokoi, N. & Voon, L.W. (2004). 

Functional aspects of the tear film lipid layer. Experimental Eye Research, 78: 

347-360.  

Elliott, D.B. (2007). Clinical procedures in primary eye care. (Tredje upplagan) 

Edinburgh: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Gasson, A. & Morris, J. (2010). The contact lens manual a practical guide to fitting 

.(fjärde upplagan). Edinburgh: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Guillon, J-P & Godfrey, A. (2007). Tears and contact lenses. I: A. J. Phillips & L. 

Speedwell (red:er), Contact lenses.(femte upplagan). Philadelphia: Elsevier 

Butterworth-Heinmann. 

Guillon, M. & Maissa, C. (2008). Contact lens wear affects tear film evaporation. 

Eye & Contact Lens, 34(6):326-330. 

Kanski, J.J. (2007). Clinical ophtalmology a systematic approach. (sjätte upplagan). 

Philadelphia: Elservier Butterworth Heinemann. 

Keeler Ltd. (u.å.). Tearscope plus clinical handbbok. Clewer Hill Road, Windsor, 

Berkshire SL4 4AA. 

 



 

 

26 

Korb, D.R., Baron, D.F., Herman J.P., Finnemore, V.M., Exford J.M., Hermosa, J.L., 

Leahy, C.D., Glonek, T., Greiner, J.V. (1994). Tear film layer thickness as a 

function of blinking. Cornea, 13(4):354-9.  

Maissa, C. & Guillon, M. (2010). Tear film dynamics and lipid layer characteristics- 

Effect of age and gender. Contact Lens & Anterior Eye, 33: 176-182. 

Narayanan, S., Miller, W.L., Prager, T.C., Jackson, J.A., Leach, N.E., McDermott, 

A.M., Christensen, M.T. & Bergmanson, J.P.G. (2005). The diagnosis and 

characteristics of moderate dry eye in non-contact lens wearers. Eye & Contact 

Lens, 31(3): 96-104. 

Patel, S. & Blades, K. J. (2003). The dry eye - a practical approach. Edinburgh: 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Remington, L.A. (2005). Clinical anatomy of the visual system (andra upplagan). St. 

Louis: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Veys, J., Meyler, J. & Davies, I. (2002). Essential Contact lens practice. Edinburgh: 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Wojtowic, J.C. & McCully J.P. (2009). Assessment and impact of the time of day on 

aqueous tear evaporation in normal subjects. Eye & Contact Lens, 35(3): 117-

119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

BILAGA 1 
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 BILAGA 2
 
 

 
  2011-03-21 

 
Informerat samtycke - Förändras lipidskiktets tjocklek i tårfilmen från förmiddag till 
eftermiddag? 

 

Välkommen till Linneuniversitetet som möjlig försöksperson. Den här studien har som 
mål att se om lipidskiktet i tårfilmen förändrar sin tjocklek från förmiddagen till 
eftermiddagen. Lipidskiktets funktion är att stabilisera tårfilmen i ögat, fördröja 
avdunstning och har en smörjande funktion vid blinkning.  
Lipidskiktets tjocklek kan variera och därmed påverka dess egenskaper. 
Resultatet i studien kan ha betydelse för att ge oss bättre förståelse av torra ögon. 

 

Så här går det till: 
Jag kommer att göra mätningar av lipidskiktet under två mättillfälle under samma dag. 
En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Mätningar kommer att ske på 
båda ögonen och med hjälp av ett instrument som heter Tearscope-plus. 
Därefter kommer jag att titta på dina ögon med hjälp av ett biomikroskop och se så att 
ögonen inte har några skador eller sjukdomar.   
Vid första mättillfället får du svara på en enkät som handlar om ögonbesvär.  
Mättillfällena tar ca 15 min per gång och utsätter inte dina ögon för några risker eller 
obehag. Instrumenten som används kommer inte att vidröra dina ögon. 
 
Resultatet kommer endast att redovisas tillsammans med uppgifter om ålder och kön. 
Resultaten som kommer fram kommer sparas, redovisas och behandlas anonymt. 
Ingen obehörig kommer att få tillgång till resultaten.   
 
Här med har jag tagit del av ovanstående information både muntligt och skriftligt och 
godkänner mitt deltagande i studien, men har rätt att avvika när jag vill under 
pågående studie. 
 
 

Jag samtycker till att deltaga: 

 

…………………………………………………………. 

 

Namn: ……………………………… Datum: …………………. 
 
 

Födelseår/mån :……/……         Kön:      man                        kvinna   

 
 
Vid frågor kontakta: 

Emelie Hultqvist                               Handledare: Jenny Lundström, Leg. optiker (BSc Optom.), Universitetsadjunkt 

Mail: he22ei@student.lnu.se             Mail: jenny.lundstrom@.lnu.se 
Tele: 0768-994681                             Tele: 0480-446289   
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