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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera Ocular Protection Index (OPI) för att se om det är en 

användbar metod vid diagnosticering av torra ögon. En del i utvärderingen är att undersöka 

korrelationen mellan OPI och resultatet på en symtomenkät, Texas Eye Research and Technology 

Center Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ). 
Metod: Försökspersonerna fick i början av undersökningen fylla i TERTC-DEQ. Därefter 

observerades försökspersonerna vid läsning på avstånd och nära håll för att mäta deras blinkintervall. 

Försökspersonernas ögon undersöktes med spaltlampa och Tear Break-Up Time uppmättes för att 

därefter räkna fram OPI för varje försöksperon. 

Resultat: Totalt undersöktes 34 personer varav 4 personer exkluderades på grund av att de ej 

uppfyllde urvalskriterierna. Endast mätningar på höger öga redovisas i resultatet. Av 30 

försöksperoner var det 4 stycken som enligt resultaten på TERTC-DEQ hade måttlig ögontorrhet och 1 

person som hade svår ögontorrhet. Enligt OPI var det 12 personer som hade torra ögon på avstånd och 

22 stycken som hade torra ögon på nära håll. Vid jämförelse mellan OPI och TERTC-DEQ var 

korrelationen låg.  

Slutsats: Enligt denna studie går det inte att diagnosticera torra ögon enbart med hjälp av OPI och 

resultatet av TERTC-DEQ. Med rätt utrustning kan OPI vara en användbar undersökningsmetod vid 

diagnosticering av torra ögon. För ett mer tillförlitligt resultat kan en liknande studie genomföras där 

fler försökspersoner med torra ögon deltar. 

 



 

Summary 

 

The aim of this study was to evaluate the Ocular Protection Index (OPI) to see if it 

is a useful method when diagnosing dry eye. Also, the correlation between the 

OPI and the results from a dry eye questionnaire, the Texas Eye Research and 

Technology Center Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ), will be evaluated. 

 

The subjects were first given the TERTC-DEQ to answer. Then the subjects were 

observed while reading at distance and at near to measure their interblink-interval. 

The subjects eyes were examined with a slit-lamp and Tear Break-Up Time was 

measured to calculate each subjects Ocular Protection Index. 

 

A total of 34 subjects were examined and out of these 30 are included in the 

results. Only measurements on the right eye are reported in the results. According 

to the results from TERTC-DEQ, 4 subjects had moderate dry eye and 1 subject 

suffered from severe dry eye. According to the Ocular Protection Index, 12 

subjects had dry eye at distance and 22 subjects had dry eye at near. Comparing 

the OPI and TERTC-DEQ showed low correlation. 

 

According to this study diagnosing dry eye cannot be based only on the OPI. 

Several subjects with a high OPI also had a high result on the TERTC-DEQ. 

However, with use of the proper equipment, OPI can be a useful method when 

diagnosing dry eye. For a more reliable result a similar study should be conducted 

with more subjects with dry eye.
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1. Inledning 

Torra ögon är ett vanligt problem. Personer som besväras av torra ögon får svårare 

att klara av aktiviterer såsom läsning, användning av dator, tv-tittande, bilkörning 

och att utföra sitt dagliga arbete (Mizuno, Yamada & Miyake, 2010). Man 

uppskattar att det bara i USA finns mellan 7-10 miljoner människor som använder 

tårsubstitut för att lindra sina besvär av ögontorrhet (Narayanan, Miller, Prager, 

Jackson, Norman, Leach, McDermott, Christensen & Bergmanson, 2005). 1998 

gjordes en studie där man fann att 24% av försökspersonerna (icke 

kontaktlinsbärare) led av torra ögon (Hay, Thomas, Pal, Hajeer, Chambers & 

Silman, 1998). Försökspersonerna i studien var mellan 18-75 år och 

könsfördelningen var 152 män och 189 kvinnor. 

Det är idag svårt att diagnosticera torra ögon, då många kliniska tester har dålig 

repeterbarhet och subjektiva symtom sällan överensstämmer med de kliniska fynd 

som görs vid undersökning (Kanski, 2007 s. 208). Som kliniker ställs man inför 

ett diagnostiskt dilemma, då forskningen inte till fullo förstår de olika orsakerna 

till torra ögon (Narayanan, et al. 2005). 

 

1.1 Tårfilmens uppgifter 

Tårfilmen är en tunn vätskefilm som täcker främre delen av ögat det vill säga 

kornea och konjunktiva. Det finns flera modeller som beskriver tårfilmens 

struktur. Enligt Holly (1981, se Bergmanson & Gierow, 2010) är tårfilmen indelad 

i tre olika lager. Innerst mot ögat finns ett mucinlager, ytterst ett tunt oljelager och 

mellan dessa två finns ett lite tjockare vätskelager. Detta är en klassisk 

beskrivning av tårfilmens uppbyggnad och den mest använda. Pflugfelder, Liu, 

Monroy, Li, Carvajal, Price-Schiavi, Idris, Solomon, Perez & Carraway (1999) 

har kommit med en modifierad model som bygger på Hollys modell där muciner 

även finns fritt i vätskefasen (figur 1) och där koncentrationen av muciner blir 

högre ju närmre ögat man kommer. Denna modell har ersatt Hollys som den 

allmänt accepterade tårfilmsmodellen (Patel & Blades, 2003). 

 



 

2 

 

 

Figur 1: Hollys äldre tårfilmsmodell i jämförelse med den uppdaterade versionen av Pflugfelder, et 

al. Med tillstånd från Professor Jan. P.G. Bergmanson. 

 

Det har gjorts ett flertal studier för att bestämma tjockleken hos den normala 

tårfilmen (Prydal, Muir, Dilly, Corbett, Verma & Marshall, 1997; King-Smith, 

Fink, Fogt, Nichols, Hill & Wilson, 2000, se Bergmanson & Gierow, 2010). 

Resultaten varierar mellan de olika studierna från 3 µm upp till 60 µm i tjocklek. 



 

3 

 

Vanligast förekommande är att tjockleken anges till mellan 7-10 µm hos den 

normala tårfilmen. 

 

Tårfilmen har flera viktiga funktioner för att ögat som organ ska kunna fungera 

optimalt. Tårfilmen fungerar som en optiskt brytande yta och bibehåller ett optiskt 

gränssnitt mellan luften och kornea. Tårfilmen är även en mekanisk 

skräpborttagare, då den sköljer bort småskräp och dammpartiklar som hela tiden 

hamnar på ögat vid öppet tillstånd. När man blinkar glider ögonlocken över 

kornea och konjunktiva och för att minska friktionen som uppstår utgör tårfilmen  

en fuktande yta mellan ögonlocken, kornea och konjunktiva. Tårfilmen innehåller 

proteiner, antikroppar, fagocyterande celler och andra immunologa celler och 

substanser som är en del av ögats försvar. Tårfilmen är även viktig för 

näringstillförseln till kornea. Tårfilmen förser kornea med syre, glukos, 

aminosyror och vitaminer som utgör viktiga näringsämnen för kornea. Vid 

metabolism i kornea bildas det biprodukter bland annat i form av koldioxid och 

laktat som måste fraktas bort från ögat. Även detta tar tårfilmen hand om (Efron, 

2004, s. 42). 

 

1.2 Tårfilmens uppbyggnad 

1.2.1 Mucinlagret 

Tårfilmens innersta lager är ungefär 1 µm tjockt (Nanavaty, Vasavada & Gupta, 

2006) och består av stora heterogena glykoproteiner som om man ser till massan 

består till minst 50% av kolhydrater (Bergmanson & Gierow, 2010). Utöver 

kolhydrater består mucin även av aminosyror, lipider och vatten (Tiffany, 2008). 

Enligt Bergmanson och Gierow (2010) har man identifierat 16 olika muciner i 

kroppen. Dock återfinns endast fem av dessa i tårfilmen. Tre av mucinerna som 

återfinns i tårfilmen produceras av de konjunktivala epitelcellerna och bildar 

glykokalyx. Glykokalyx ligger närmast intill epitelcellerna och binder till sig ett 

yttre lager av gelformat mucin. Det gelformade mucinet består till 90% av vatten 

och produceras av de konjunktivala bägarcellerna. Gelen bildar ett fuktande och 

hydrofilt lager vilket gör att tårfilmen stabiliseras och hålls på plats samt att 

friktionen minskar vid blinkning och ögonrörelser (Bergmanson & Gierow, 2010; 
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Tiffany, 2008). En indikation på mucinbrist kan vara låg Tear Break-Up Time 

(TBUT) där den vanligaste anledningen till mucinbrist är vitamin A-brist 

(Grosvenor, 2007, s. 143). Man har sett att patienter som har TBUT < 10 sek har 

onormalt lågt antal bägarceller (Grosvenor, 2007, s. 320).  

 

1.2.2 Vätskelagret 

Det mittersta lagret i tårfilmen utgör den största komponenten i tårfilmen och är 

ungefär 8 µm tjockt (Nanavaty, Vasavada & Gupta, 2006). Vätskelagret består till 

största delen av vatten, men innehåller även elektrolyter, upplösta muciner, 

näringsämnen och proteiner. Det innehåller även inflammatoriska cytokiner. De 

fyra mest förekommande proteinerna i den mänskliga tårfilmen är lysozym, 

laktoferrin, lipokalin och sekretoriskt IgA. De fyra proteinerna är antibakteriella 

och förhindrar att ögat blir infekterat (Tiffany, 2008). Vid bristfälligt vätskelager i 

tårfilmen kan främmande kroppskänsla uppstå som utvecklas mot konstant 

brännande känsla. Vid bristfälligt vätskelager kan kliniska fynd vid undersökning 

med spaltlampa inkludera bristfällig tårmenisk, överskott av skräp i tårfilmen, 

mucustrådar och korneala filament (Kanski, 2007, s. 208). 

 

Huvudtårkörteln är uppdelad i två delar, en orbital och en palpebral del som 

tillsammans fungerar som en körtel som producerar vätskelagret i tårfilmen. 

Huvudtårkörteln består av acini där vätskan produceras. En acinus (figur 2) består 

av sekretoriska celler som är formerade runt en central lumen. Den producerade 

vätskan transporteras via ett nätverk av kanaler som kopplar samman alla acini till 

utförskanalerna som mynnar i övre fornix där vätskan töms. Wolfrings hjälpkörtel 

som sitter i tarsalplattan och Krauses hjälpkörtel som sitter i konjunktivala fornix 

är histologiskt identiska med huvudtårkörteln och hjälper till vid produktion av 

vätskelagret (Bergmanson & Gierow, 2010). Basalproduktionen av tårvätska 

ligger normalt omkring 1.2 µl/min eller 1.2 ml/dag och sker i hjälpkörtlarna som 

alltid är aktiva. Vid reflexproduktion, som sker när till exempel skräp kommer på 

ögat, aktiveras huvudtårkörteln och tårproduktionen kan då öka upp till 50-100 

gånger basalproduktionen (Tiffany, 2008). 



 

5 

 

 

Figur 2: Schematisk bild av en acinus. Med tillstånd från Professor Jan P.G. Bergmanson. 

 

 

1.2.3 Lipidlagret 

Ytterst i tårfilmen återfinns lipidlagret, som är ungefär 0.1-0.2 µm tjockt 

(Nanavaty, Vasavada & Gupta, 2006). Lipidlagret produceras av de meibomska 

körtlarna och till viss del av Zeis och Molls körtlar. Lipidlagret består av två olika 

faser. Innerst i lipidlagret närmast vätskelagret finns polära fosfolipider som är 

bundna till lipokalin i vätskelagret. Lipokalin bidrar till tårfilmens viskositet och 

stabilitet (Kanski, 2007, s. 205). Ytterst mot luften finns en opolär fas bestående 

av vaxer, kolesterol, estrar och triglycerider. Tillsammans bildar dessa båda faser 

ett lager som förhindrar avdunstning av vatten från vätskelagret och som förenklar 

spridningen av tårfilmen över ögat vid blinkning (Kanski, 2007, s. 205; Tiffany, 

2008). Lipidbrist leder till snabbare avdunstning av tårfilmen från ögat vilket kan 

ge symtom såsom stickande eller brännande känsla (Kanski, 2007 s. 205). 

 

 

1.3. Dränering av tårfilmen 

För att det inte ska bli för mycket tårar på ögat finns det ett dräneringssystem som 

transporterar bort tårfilmen från ögats yta. Ungefär 75-80% av tårvätskan dräneras 

genom detta system, resterande 20-25% avdunstar direkt från ögats yta. Nasalt på 

övre och undre ögonlocket finns två små öppningar, punctum, som ligger an mot 

konjunktiva, se figur 3 övre bilden (Bergmanson & Gierow, 2010). Från vardera 

punctum leder ett rör, kanalikel, till tårsäcken som sitter intill näsan. Varje 
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kanalikel är ungefär 10 mm lång och 0.5 mm i diameter (Forrester, Dick, 

McMenamin & Roberts, 2008 ss. 94-95). Från tårsäcken går en kanal som mynnar 

i näshålan där tårarna till slut töms, se figur 3 nedre bilden. Det är tre olika 

moment som tillsammans gör att tårarna transporteras till de båda punktum. 

Tyngdkraften spelar in då det är ungefär fyra gånger mer tårvätska som dräneras i 

den nedre punktum jämfört med den övre genom att tårfilmen dras nedåt på grund 

av gravitationen. Vid blinkning rör sig det övre ögonlocket vertikalt upp och ned. 

Samtidigt rör sig det nedre ögonlocket uppåt och inåt. Dessa rörelser tillsammans 

hjälper till att transportera tårvätska till punktum. Det sista momentet som bidrar 

vid transporten av tårvätska till punktum är kapillär dragningskraft vid punktum 

som har minst påverkan av de tre på transporten av tårvätska (Bergmanson & 

Gierow, 2010).  

 

När man blinkar komprimeras tårkanalerna vilket pressar tårvätska in till 

tårsäcken. Samtidigt trycks tårvätskan som befinner sig i tårsäcken vidare ner i 

tårsäckskanalen och dräneras slutligen i näshålan. För att tårvätska inte ska kunna 

rinna bakåt i dräneringssystemet finns det klaffar i tårsäckskanalen som bara 

öppnas vid blinkning när tårsäcken töms (Bergmanson & Gierow, 2010). 
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Figur 3: Översta bilden visar nedre punktum, markerad med röd ring, som blir synlig då nedre 

ögonlocket dras nedåt. Nederst visas en schematisk bild av dräneringssystemet. Båda bilderna med 

tillstånd från Professor Jan P.G. Bergmanson. 
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1.4. Torra ögon 

Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom som drabbar tårfilmen och ögats yta 

samt även de tårfilmsproducerande körtlarna. Patienterna kan uppleva okomfort 

och synstörningar. Tårfilmens kvalitet är försämrad vilket kan leda till skador på 

ögats yta (Definition and Classification Subcommittee of the International Dry 

Eye WorkShop (DEWS 1), 2007). Ögontorrhet kan bero på att det är obalans 

mellan de olika komponenterna som utgör tårfilmen. Det kan även bero på 

minskad tårproduktion, att avdunstningen av tårfilmen från ögats yta ökar samt 

förändringar av komponenterna som utgör tårfilmen. Även mucinbrist kan vara en 

orsak till ögontorrhet (Grosvenor, 2007, s. 320). Vissa systemiska sjukdomar kan 

påverka ögonen och patienterna kan utveckla symtom på torra ögon. Exempel på 

sådana sjukdomar är reumatism, lupus, scleroderma och Sjögrens syndrom 

(Nanavaty, Vasavada & Gupta, 2006). 

 

Torra ögon kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar. Det är vanligare hos 

kvinnor än män och bland kvinnor är det vanligare efter klimakteriet än före. 

Orsakerna till detta är okända, men troligtvis beror det på hormonella förändringar 

(Nanavaty, Vasavada & Gupta, 2006). Det är även vanligare med ögontorrhet 

bland äldre personer än hos yngre (Chia, Mitchell, Rochtchina, Lee, Maroun & 

Wang, 2003). Torra ögon kan upplevas olika av två personer som har samma 

kliniska fynd vid undersökning (Narayanan, et al., 2005). Symtom som kan 

upplevas vid torra ögon är bland annat torrhetskänsla, gruskänsla, brännande 

känsla, synstörning och  främmande kroppskänsla (Kanski, 2007 ss. 208-209). 

Symtom förekommer oftare och i högre grad vid närarbete såsom läsning och 

användning av dator. Detta beror på att blinkfrekvensen sjunker vid närarbete 

vilket gör att tårfilmen kan hinna spricka upp mellan blinkningar vilket kan ge 

symtom (Ousler, Wilcox Hagberg, Schindelar, Welch & Abelson, 2008). 

 

1.5. Tear Break-Up Time 

Vid utvärdering av tårfilmens kvalité kan man mäta Tear Break-Up Time 

(TBUT). Det som mäts är hur lång tid det tar för tårfilmen att spricka upp mellan 

två fullständiga blinkningar. Fluorescein tillförs på ögat genom att vidröra den 
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bulbära konjunktivan med en fuktad remsa med fluorescein vilket blandas med 

tårfilmen vid blinkning. Därefter undersöks tårfilmen med spaltlampa med 

koboltblått ljus. Patienten får titta rakt fram och blinka och därefter hålla ögat 

öppets så länge som möjligt. Undersökaren observerar tårfilmen som är infärgad 

med fluorescein och ser om det formas svarta fält där tårfilmen spricker upp. 

Tiden tas från blinkning till första svarta fältet syns (Diagnostic Methodology 

Subcommittee of the International Dry Eye Workshop (DEWS 2), 2007). Vid 

normal tårfilm är TBUT > 10 sek. TBUT < 10 sek anses onormalt och kan bero på 

ögontorrhet orsakad av minskad tårproduktion eller probelm med meiboms körtlar 

(Kanski, 2007 ss. 209-210). Fördelen med att mäta TBUT är att det är ett test som 

går snabbt att utföra. Nackdelen är att resultatet är beroende av mängden 

fluorescein som appliceras vilket är svårreglerat. Även små mängder fluorescein 

destabiliserar tårfilmen. Därför krävs det upprepade mätningar för att få fram ett 

pålitligt resultat (Johnson & Murphy, 2005). 

 

1.6. Ocular Protection Index 

Ocular Protection Index (OPI) är framtaget som ett hjälpmedel vid diagnosticering 

av torra ögon samt för att mäta förändringar över tid hos en patient med torra 

ögon. OPI är förhållandet mellan TBUT och Inter-Blink Interval (IBI) vilket är ett 

mått på hur många gånger en patient blinkar under en minut. Man har kommit 

fram till att om en patient har OPI > 1.0 så är ögat skyddat av tårfilmen under hela 

tiden ögat är öppet mellan blinkningar. Det är då är osannolikt att patienten 

upplever symtom på torra ögon. Om en patient har OPI < 1.0 hinner tårfilmen 

spricka upp mellan blinkningar och kornea och konjunktiva blir då exponerade. 

Det är då sannolikt att patienten upplever symtom på torra ögon (Ousler, et al. 

2008). När man mätt IBI i studier har man sett att den varierar beroende på olika 

faktorer. Miljöförhållanden såsom temperatur, ljus och vind påverkar. IBI är även  

aktivitetsrelaterat då man har sett att IBI ökar vid konversationer och minskar vid 

visuellt krävande uppgifter såsom datorarbete eller läsning (Nanavaty, Vasavada 

& Gupta, 2006). Fördelen med OPI är att det är en metod som kan användas vid 

uppföljning av patienter för att upptäcka eventuell progression av deras 

ögontorrhet. Nackdelen är att för att få acceptabla resultat ska endast kompletta 

blinkningar räknas, vilket sker när övre ögonlocket täcker > 95% av kornea. Detta 



 

10 

 

kräver avancerad utrustning för att kunna mätas vilket inte alltid är tillgängligt 

(Ousler, et al. 2008). 

 

1.7. Symtomenkäter 

För att bättre förstå hur en patient upplever sina symtom kan patienten fylla i en 

symtomenkät. Ett exempel på en sådan enkät är Texas Eye Research and 

Technology Center Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ) (bilaga 1)
1
. TERTC-

DEQ är en symtomenkät för torra ögon, designad för att förse kliniker med en 

omfattande uppfattning om hur en patients tillstånd yttrar sig och hur patienten 

subjektivt upplever tillståndet. Totalt består enkäten av 13 frågor som berör hur 

ofta en patient upplever symtom, om symtom är närvarande olika tider på dygnet  

och hur intesivt eventuella symtom har upplevts den senaste veckan (Narayanan, 

et al. 2005). Då man har sett att torra ögon påverkar livskvalitén hos människor 

med sjukdomen (Mizuno, Yamada & Miyake, 2010) frågar man i enkäten om 

patientens dagliga aktiviterer påverkas av symtomen på torra ögon. Mediciner 

som kan påverka tårproduktionen efterfrågas. Enkäten berör även eventuella 

behandlingsmetoder såsom tårsubstitut och hur väl dessa fungerar. Till sist 

tillfrågas patienten om denne upplever besvär i miljöer och vid aktiviterer som 

kan framkalla symtom. Exempel på sådana miljöer och aktiviteter är torra klimat, 

luftkonditionerade rum, datoranvändning och läsning. Frågorna består av en 

femgradig skala (0-4) där patienten får fylla i det alternativ denne tycker bäst 

beskriver situationen. Ju lägre poäng desto mindre besvär har patienten. När 

patienten fyllt i enkäten räknas summan av de angivna svaren ihop. Är summan 

mellan 0-17 poäng har patienten inte ögontorrhet, mellan 18-32 poäng lider 

patienten av måttlig ögontorrhet. Är summan över 32 poäng lider patienten av 

svår ögontorrhet (Narayanan, et al. 2005). 

 

                                                           

1
 Översatt till svenska av Johanna Enbuske, Leg. Optiker (BSc Optom.), Universitetsadjunkt, 

Linnéuniversitetet. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera Ocular Protection Index (OPI) för att se 

om det kan vara till hjälp vid diagnosticering av torra ögon. Som en del av 

utvärderingen har även korrelationen mellan OPI och symtomenkäten Texas Eye 

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

undersökts. 

 



 

12 

 

3. Metod och material 

3.1. Försökspersoner 

Försökspersonerna skulle vara över 18 år. De skulle ha friska ögon och inte 

använda någon typ av ögonläkemedel såsom salvor eller droppar. Systemiska 

läkemedel dokumenterades och deras bieffekter kontrollerades i FASS på Internet. 

Om inga ögonbiverkningar fanns hos läkemedlet accepterades försökspersonens 

undersöknigsresultat i studien. Om någon av försökspersonerna använde 

kontaktlinser regelbundet skulle dessa inte bäras samma dag före undersökningen. 

Det togs ingen hänsyn till könsfördelningen mellan försökspersonerna. Detsamma 

gällande om försökspersonerna upplevde torrhetsbesvär.  

 

3.2. Material 

Samma undersökningsrum användes vid varje undersökning för att 

förutsättningarna skulle vara desamma och minimera eventuella felkällor. 

Mätningarna skedde i optikerutbildningens lokaler vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Biomikroskopet som användes vid undersökning av försökspersonernas 

ögon var av märket Keeler (Windsor, Berkshire, UK), modell SL-40. 

Symtomenkäten TERTC-DEQ har utvecklats vid Texas Eye Research and 

Technology Center (Houston, Texas, USA). ETDRS-tavlan var av märket 

Precision Vision (La Salle, IL, USA) och var konstruerad för att användas på ett 

avstånd av fyra meter. Läsprovet var av märket SEFO Maskiner Instrument 

(Stockholm, Sverige). ETDRS-tavlan och läsprovet användes för att 

försökspersonerna skulle kunna läsa utan avbrott för byte av optotypstorlek. Detta 

för att få ett så exakt resultat som möjligt vid räknande av antalet blinkningar 

(Ousler, et al., 2008). 
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3.3. Utförande 

Försökspersonerna fick information om studien muntligen och skriftligen. De fick 

skriva under ett informerat samtycke (bilaga 2) där de medgav att de blivit 

informerade om studien och att de när som helst och utan anledning fick avbryta 

sitt deltagande i studien. Sedan fick försökspersonerna fylla i TERTC-DEQ. 

Därefter togs en anamnes där ett antal frågor ställdes om försökspersonernas ögon 

och allmänna hälsa.  

Därefter uppmättes försökspersonernas visus med hjälp av en ETDRS-tavla som 

placerats på fyra meters avstånd från försökspersonerna. Samtidigt som 

försökspersonerna läste på ETDRS-tavlan observerades deras ögon och hur ofta 

de blinkade. Försökspersonerna observerades även vid läsning på nära håll. Det 

var viktigt att försökspersonerna inte var medvetna om att deras ögon 

observerades, vilket kunde ha påverkat resultatet (Ousler, et al. 2008). 

Sedan undersöktes försökspersonerna med hjälp av ett biomikroskop och deras 

ögon graderades enligt Efron Grading Scales for Contact Lens Complications och 

Cornea and Contact Lens Research Unit (CCLRU) Grading Scales. Detta gjordes 

för att se om någon av försökspersonerna hade någon åkomma som kunde påverka 

tårfilmen negativt såsom blefarit eller nedsatt funktion hos de meibomska 

körtlarna (Nanavaty, Vasavada & Gupta, 2006; Remington, 2005, s. 173). 

Gränsen för uteslutning sattes vid mer än grad 2 för de observerade strukturerna. 

Sedan applicerades fluorescein i ögonen för bedömning av TBUT och för att 

upptäcka eventuella epitelförändringar på kornea och konjunktiva. 

Därefter kunde OPI räknas ut enligt följande formel: TBUT / Blinkindex, där 

Blinkindex = 60 / antalet blinkningar per minut. OPI är ett index där 1.0 är 

gränsvärdet för vad som anses normalt. Om OPI > 1.0 innebär det att personen 

troligtvis inte lider av torrhetsbesvär. Om OPI < 1.0 betyder det att risken är större 

att personen har torrhetsbesvär. OPI varierar beroende på vilken uppgift en person 

utför, därför kan testet utföras både vid avstånds- och närarbete (Ousler, et al., 

2008). 
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4. Resultat 

Totalt undersöktes 34 personer i denna studie. Fyra av dessa räknades bort då de 

inte uppfyllde urvalskriterierna för studien. Medelåldern för de 30 försökspersoner 

som ingår i resultatet var 22.43 ± 2.42 år. Könsfördelningen var 9 män och 21 

kvinnor. I resultatet redovisas endast mätningar gjorda på höger öga. Detta då 

mätningar på höger respektive vänster öga har liknande resultat. 

I figur 4 visas försökspersonernas resultat på TERTC-DEQ symtomenkät. 25 

personer hade en summa på 17 poäng eller mindre, vilket är intervallet för vad 

som anses normalt. 4 personer låg i intervallet 18-32 poäng vilket innebär måttlig 

ögontorrhet. En försöksperson låg över 32 poäng vilket innebär svår ögontorrhet. 

Medelvärdet för samtliga försökspersoners resultat på enkäten var 9.30 ± 10.19 

poäng. I denna studie var det totalt 5 personer (16.67%), 3 kvinnor och 2 män som 

enligt TERTC-DEQ hade måttlig eller högre grad av ögontorrhet. För denna 

grupp var medelvärdet för resultatet på TERTC-DEQ 28.80 ± 7.60 poäng. För de 

övriga 25 försökspersoner som hade 17 poäng eller mindre var medelvärdet för 

resultatet på TERTC-DEQ 5.08 ± 4.37 poäng. 
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Figur 4: Försökpersonernas individuella resultat på TERTC-DEQ-enkäten. Försöksperson nr 12 

och nr 24 hade 0 poäng på enkäten. 

 

Figur 5 visar skillnaden i OPI vid fokusering på avstånd jämfört med nära för 

varje försöksperson. 12 personer (40%) hade ett OPI-värde på avstånd som var 

under 1.0. Medelvärdet för dessa 12 personer var 0.66 ± 1.73. 22 personer 

(73.33%) hade ett OPI-värde på nära håll som var under 1.0. Medelvärdet för 

dessa 22 personer var 0.51 ± 0.65. Hos 26 personer (86.67%) försämrades OPI vid 

fokusering på nära håll. Som mest minskade OPI med 100% då 3 personer (10%) 

inte blinkade alls under mätningen på nära håll vilket gav ett OPI på 0. Hos 4 

personer (13.33%) förbättrades OPI vid fokusering på nära håll, som mest med 

100%. Medelvärdet för OPI för höger öga på avstånd var 2.20 ± 2.27 med 

samtliga försökspersoner inräknade. För nära håll var medelvärdet 0.88 ± 1.13 

med samtliga försökspersoner inräknade. Ett t-test visade att skillnaden mellan 

avstånd och nära var statistiskt signifikant (p = 0.0069). 
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Figur 5: Varje försökpersons OPI-värden på avstånd och nära för höger öga. 

 

I figur 6 visas hur försökspersonernas resultat på TERTC-DEQ korrelerar med 

deras medelvärde för OPI mellan avstånd och nära. Medelvärdet för OPI  

användes för att TERTC-DEQ innehåller frågor som även berör närarbete. 

Trendlinjen visar att i denna studie innebär ett högre OPI ett högre resultat på 

TERTC-DEQ. R-värdet för trendlinjen är 0.396 vilket innebär att spridningen på 

punkterna är relativt stor då det är önskvärt att punkerna ligger på trendlinjen. 

I figur 7 visas hur korrelationen hade sett ut om försökspersonen som hade 8.225 

på OPI och 40 på TERTC-DEQ hade uteslutits från studien. Då hade trendlinjen 

haft en negativ lutning vilket hade inneburit att ett högre OPI hade gett ett lägre 

resultat på TERTC-DEQ. R-värdet hade då blivit 0.077. 
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Figur 6: Medelvärdet för OPI mellan avstånd och nära för varje försökspersons höger öga jämfört 

med deras individuella resultat på TERTC-DEQ. 
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Figur 7: Medelvärdet för OPI mellan avstånd och nära för varje försökspersons höger öga jämfört 

med deras individuella resultat på TERTC-DEQ där den avvikande mätpunkten inte är med. 
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5. Diskussion 

I denna studie har OPI mätts på både höger och vänster öga. Dessutom har varje 

försöksperson  fått besvara TERTC-DEQ symtomenkät för torra ögon. I resultatet 

har man endast tagit hänsyn till mätningar genomförda på höger öga då mätningar 

på vänster öga hade liknande resultat. I en tidigare studie som genomförts fann 

man att 24% av befolkningen hade symtom på torra ögon. Försökspersonerna var 

mellan 18-75 år och könsfördelningen var 152 män och 189 kvinnor (Hay, et al. 

1998). I en senare studie fann man att 27,5 % av försökspersonerna hade symtom 

på torra ögon. Totalt undersöktes 1058 försökspersoner i denna studie, där alla var 

äldre än 21 år (Lee, Lee, Saw, Gazzard, Koh, Widjaja & Tan, 2002). Resultaten 

från dessa studier jämförs med resultatet av denna stuide. 

Blinkfrekvensen förändras bland annat beroende på om man fokuserar på avstånd 

eller på nära håll. Därmed förändras även OPI, vilket ger olika prevalens av 

ögontorrhet beroende på om man avser mätning på avstånd eller nära. Prevalensen 

av ögontorrhet i denna studie sett till resultatet för OPI på avstånd för höger öga 

var 40%. Ser man till resultatet för OPI på nära håll för höger öga var prevalensen 

73.3 %. Båda dessa värden är högre än de 24-27.5% som rapporterats i tidigare 

nämnda studier. Tittar man på hur försökspersonerna själva upplever sina symtom 

genom svaren på TERTC-DEQ ser man att 16.7% har torra ögon. Detta värdet 

ligger under 24-27.5%. TERTC-DEQ innehåller frågor som berör både avstånds- 

och närarbete. Detta medför att det vore missvisande att jämföra OPI för avstånd 

eller nära med TERTC-DEQ eftersom OPI förändras beroende på om när- eller 

avståndsarbete utförs. I denna studie har därför försökspersonernas indivduella 

medelvärde för OPI mellan avstånd och nära jämförts med deras resultat på 

TERTC-DEQ. Tittar man på medel-OPI är det enligt denna studie 56.7% som har 

torra ögon.  

Vid jämförelse av medel-OPI och TERTC-DEQ fås i denna studie en positivt 

lutande trendlinje, vilket innebär att om OPI ökar så ökar summan på TERTC-

DEQ. I teorin borde det vara tvärtom, då ett högt OPI innebär att sannolikheten 

för symtom är låg (Ousler, et.al. 2008). En felkälla till detta kan vara extremfallet 

där försökspersonen med OPI > 8 enligt enkäten har 40 poäng, det vill säga svår 



 

20 

 

ögontorrhet. Om denna avvikande mätning hade uteslutits ur studien hade man 

fått en negativt lutande trendlinje som då hade inneburit att ett högre OPI hade 

gett lägre resultat på TERTC-DEQ. Hade det varit en större studie med fler 

försökspersoner hade liknande extrempunkter inte haft samma påverkan på 

resultatet. Då denna studie är liten och antalet försökspersoner begränsat får man 

acceptera att avvikande mätningar kan få stor påverkan på resultatet. 

När försökspersonerna fyllde i TERTC-DEQ var det många som kände sig osäkra 

på vad vissa av frågorna innebar. Flera av försökspersonerna upplevde att vissa 

frågor var svårtolkade, exemeplvis vad det var för skillnad på brännande känsla, 

stickande känsla och irritation. Detta är som undersökare svårt att förklara då 

personer med samma symtom kan använda olika beskrivningar. En del 

försökspersoner gav intryck av att stressa igenom TERTC-DEQ utan att tänka 

efter. Detta kan ha påverkat resultatet då man som undersökare inte får en helt 

korrekt subjektiv symtombild. 

En annan möjlig felkälla är att man som undersökare har svårt att avgöra vad som 

är en komplett blinkning när försökspersonerna observeras. En komplett blinkning 

sker när det övre ögonlocket täcker > 95% av kornea (Ousler, at al. 2008). I denna 

studie har det ej funnits tillgång till den avancerade utrustning som krävs för att 

kunna avgöra om en blinkning är komplett eller inte. Därför kan okompletta 

blinkningar ha räknats med i resultatet vilket då skulle ha resulterat i för högt OPI.  

Även om man behöver avancerad utrustning för att få pålitliga resultat vid 

mätning av OPI kan metoden vara användbar även utan nämnda utrustning. 

Undersökaren kan förklara varför en patient får besvär med symtom på torra ögon 

vid närarbete om man ser att patientens blinkfrekvens minskar. Det kan alltså vara 

bra både för undersökaren men även för patienten att vara medveten om att denne 

blinkar mer sällan vid närarbete. Om en patient är medveten om att denne löper 

risk att utveckla symtom på torra ögon vid närarbete kan patienten vidta åtgärder. 

Detta i form av olika hjälpmedel såsom återfuktande ögondroppar för att förhindra 

att symtom på torra ögon uppstår under perioder av närarbete. 
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5.1. Slutsats 

Enligt denna studie kunde man inte avgöra om en person hade torra ögon enbart 

genom OPI-värdet och resultatet på TERTC-DEQ. OPI kan vara en användbar 

undersökningsmetod vid diagnosticering av torra ögon när undersökaren har 

tillgång till den utrustning som behövs för ett pålitligt resultat. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat kan en liknande studie genomföras där fler försökspersoner 

med torra ögon deltar. 
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Bilaga 1 

TEXAS EYE RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER DRY EYE QUESTIONNAIRE 

(TERTC-DEQ) 

 

 

 

1) a) Kön: Man / Kvinna b) Ålder:  _________ år 

 
2) Frågor angående ögonkomfort 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du känt obehag i dina ögon? Om aldrig, gå till fråga 3. 

 Aldrig  Alltid 
 0 1 2 3 4 

b) Hur intensivt var detta obehag i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 
 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 

 0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 
 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 

 0 1 2 3 4 

 
3) Frågor angående ömhet, irritation, grusighet, klåda, brännande känsla eller stickande känsla i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts ömma och irriterade, grusiga och kliande (som om du fått 

något i ögat/ögonen) eller som att det brände eller stack i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 4. 
Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var denna känsla av ömhet, irritation, grusighet, klåda, den brännande eller stickande känslan i ögat/ögonen? 
 Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 

4) Frågor angående ögontorrhet 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts torra? Om aldrig, gå till fråga 5. 
 Aldrig    Alltid 

0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var denna känsla av torrhet i ögat/ögonen? 
 Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
 

5) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon besvärat dig så mycket att du fick avbryta det du höll på med för att 

blunda en stund? Om aldrig, gå till fråga 6. 
 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) När du var tvungen att avbryta det du höll på med för att blunda en stund, hur mycket bidrog följande ögonsymtom till ditt 
obehag? 

   Aldrig    Alltid 
Okomfort 0 1 2 3 4 

Torrhet 0 1 2 3 4 

Ömhet, grusighet,   
brännande känsla 0 1 2 3 4 

 
6) Frågor angående klåda i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du haft klåda i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 7. 

  Aldrig    Alltid 
  0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var klådan i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 
 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
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7) Tar du för tillfället följande mediciner? 

a) Antihistaminer eller avsvällande läkemedel 

 Nej    Ja

 0    4 
b) Hjärtmediciner 

 Nej    Ja

 0    1 
c) P-piller 

  Nej    Ja 

0    1 
 

8) Under den senaste månaden, hur ofta har du upplevt torrhet i mun, näsa eller vagina? 

  Aldrig Mindre än en  Varje vecka Flera gånger Dagligen 
   gång i veckan  i veckan 

  0 1 2 3 4 

 
9) Om du använder dig av någon av följande behandlingar, hur mycket hjälper de(n) dig? 

a) Ögondroppar/tårersättning 

 Använder ej Helt symtomfri   Ingen hjälp alls
 0 1 2 3 4 

b) Varma kompresser eller ögonlocksrengöring 

 Använder ej Helt symtomfri   Ingen hjälp alls
 0 1 2 3 4 

c) Punktumplugg eller annan slutning av tårpunkta 

  Använder ej Helt symtomfri   Ingen hjälp alls 
0 1 2 3 4 

 

10) Under en vanlig dag den senaste månaden, hur ofta har du använt tårersättning? 
 Aldrig En gång/dag 2 ggr/dag 3 ggr/dag Mer än 3 ggr/dag 

 0 1 2 3 4 

 
11) Under en vanlig dag den senaste månaden, hur många droppar tårersättning har du använt? 

 Ingen En droppe/dag 2 droppar/ 3 droppar/ Mer än 3 

   dag dag droppar/dag 
 0 1 2 3 4 

 

12) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen i vissa miljöer, förutom i rökiga rum? 
a) Ombord på flygplan 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
b) I miljöer med luftkonditionering eller där luftventiler finns i närheten? 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
 

13) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen när du utför vissa aktiviteter? 

a) Bildskärmsarbete 
 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) Läsning  
 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

c) Tv-tittande 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
d) Träning 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
e) Vistelse i torra klimat 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
f) Andra aktiviteter:  .............................................................................  

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
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Bilaga 2 

 

  

Institutionen för naturvetenskap 

 

Kalmar 2011-04-01 

 

Informerat samtycke – Torra ögon 
 

Målet med denna studie är att undersöka tårfilmens betydelse vid torra ögon och 

jämföra resultatet vid undersökning i biomikroskop med svaren på en 

symtomenkät för torra ögon. 

 

Så går det till 

  

Du som försöksperson får komma på en undersökning som inleds med att du får 

svara på en symtomenkät för torra ögon. Därefter kommer din synskärpa 

kontrolleras och dina ögons hälsa undersökas med hjälp av ett biomikroskop. 

 

Tiden för undersökningen kommer ta max 45 minuter och du som försöksperson 

utsätts varken för risker eller obehag. 

 

Alla resultat kommer avidentiferas före redovisning och publicering och kommer 

således inte kunna kopplas till dig personligen. Denna studie är helt frivillig att 

deltaga i och du kan när som helst och utan någon anledning avbryta ditt 

deltagande om så önskas. 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Dennis Fournstedt, xxxxxx@student.lnu.se  , 07XX-XXXXXX 

 

Handledare: 

 

Johanna Enbuske, johanna.enbuske@lnu.se 

Leg. optiker (BSc Optom.) / Universitetsadjunkt 
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Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst och utan anledning 

avbryta mitt deltagande om jag vill. 

 

Jag samtycker till detta: 

 

Underskrift:................................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande:...................................................................................... 

 

 

Födelseår och månad:................................. Man: □   Kvinna: □ 
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