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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: En långvarig exponering av ultraviolett strålning kan påskynda 

utvecklingen av pinguecula, pterygium och katarakt. Pinguecula är godartad men kan 

orsaka okulär irritation. Pterygium kan växa in över kornea och ge upphov till bland 

annat nedsatt visus. Katarakt står för ungefär 40 % av de 16 miljoner synsvaga i 

världen, varav 99 % finns i utvecklingsländer. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av UV-relaterade 

förändringar i ögats främre segment bland glasögonbehövande under en resa med 

Vision For All till Nicaragua. Faktorer som ålder, kön samt miljö undersöktes för att 

se om det fanns något samband mellan dessa faktorer och prevalensen av vissa 

ögonförändringar i ögats främre segment bland de hjälpsökande. 

Material & metod: Studien genomfördes i april 2011 under en resa till Nicaragua i 

samarbete med Vision For All. Försökspersonerna fick själva söka upp 

undersökningsplatserna i de tre städer som besöktes. Ögonförändringar så som 

pinguecula, pterygium och katarakt bedömdes genom en yttre inspektion samt med 

oftalmoskop. Resultatet journalfördes och analyserades och jämfördes sedan med 

studier från andra delar av världen. 

Resultat: I studien ingår 1180 försökspersoner mellan 4 och 96 år. Prevalensen av 

pinguecula, pterygium och katarakt var totalt 6,3 %, 12,4 % respektive 7,2 %. 

Pinguecula och pterygium var vanligare bland män, vilket överrensstämmer med 

tidigare studier. Förekomsten av pterygium och katarakt ökade med stigande ålder. 

Placeringen av pterygium och pinguecula var i mycket högre utsträckning nasal, 79,5 

% respektive 74,3 %, än temporal, 6,2 % respektive 18,9 %. 

Slutsats: Studien visade på att förekomsten av UV-relaterade förändringar i ögats 

främre segment i Nicaragua var högre för pterygium, lägre för pinguecula respektive 

likvärdigt för katarakt jämfört med tidigare studier i övriga delar av världen. 

 

  



 

   

SUMMARY 

 

 

Prolonged exposure to ultraviolet (UV) radiation can affect the development of 

pingueculae, pterygia and cataract. Pingueculae are benign but can cause ocular 

irritation such as foreign body sensation, pain and tearing. Pterygia can grow onto the 

cornea and lead to impaired visual acuity, tear film instability, diplopia and astigmatism. 

99 % of the 16 million people who are visually impared live in developing countries and 

about 40 % of them have cataracts. 

 

The aim of this study was to investigate the prevalence of UV-related changes in the 

anterior segment among people in need of spectacles during a journey to Nicaragua with 

Vision For All. Factors such as age, gender and environment were analyzed to see if 

there was any correlation with the prevalence of certain ocular changes in the anterior 

segment among those seeking aid in Nicaragua. 

 

The study was conducted in April of 2011 during a journey to Nicaragua in 

collaboration with Vision For All. The subjects were free to seek out study sites in the 

three cities visited in Nicaragua. Ocular changes such as pingueculae, pterygia and 

cataract were assessed by an external inspection and by using an ophthalmoscope. The 

results were registered, analyzed and compared with previous studies from other parts 

of the world. 

 

The study included 1180 subjects between the ages of 4 and 96. The prevalence of 

pingueculae, pterygia and cataract were a total of 6.3%, 12.4% and 7.2%. Pingueculae 

och pterygia were more common among men than women, which was consistent with 

previous studies. The prevalence of pterygia and cataract increased with age. Pterygia 

and pingueculae showed a higher prevalense in the nasal part of the eye, 79.5 % and 

74.3 %, respectively than temporal. 

 

The study showed that the incidence of UV-related changes in the anterior segment of 

the eye in Nicaragua was higher for pterygia, lower for pingueculae and equal to that of 

cataracts when compared to previous studies from other parts of the world. 

http://tyda.se/search/spectacles


 

   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

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

Främre segmentets anatomi .......................................................................................... 1 

Ultraviolett strålning ..................................................................................................... 3 

Pinguecula .................................................................................................................... 4 

Pterygium ..................................................................................................................... 6 

Katarakt ........................................................................................................................ 8 

Tidigare studier ........................................................................................................... 10 

Syfte ............................................................................................................................ 12 

MATERIAL OCH METOD ........................................................................................ 13 

Försökspersoner .......................................................................................................... 13 

Material ....................................................................................................................... 13 

Metod .......................................................................................................................... 14 

RESULTAT ................................................................................................................... 16 

Prevalensen av UV-relaterade ögonförändringar ....................................................... 16 

Skillnaden mellan städerna ......................................................................................... 17 

León ........................................................................................................................ 17 

Ocotal ..................................................................................................................... 17 

Estelí ....................................................................................................................... 18 

Ålderspåverkan ........................................................................................................... 18 

Skillnaden mellan kön ................................................................................................ 20 

Placering i ögat ........................................................................................................... 21 

DISKUSSION ............................................................................................................... 23 

Slutsats ........................................................................................................................ 25 

TACKORD .................................................................................................................... 26 

REFERENSER ............................................................................................................. 27 

BILAGOR 



 

 1  

INTRODUKTION 

 

 

Främre segmentets anatomi 

 

Ögonlockets insida och ögonglobens yta till och med limbus täcks av konjunktiva. 

Konjunktiva är uppbyggd som ett transparent vaskulariserat slemmembran och kan 

delas in i följande områden: bulbära, palpebrala, samt övre och nedre fornix. Bulbära 

konjunktiva täcker främre delen av sclera och vävnaden är kontinuerlig med korneas 

epitel från och med limbus. Palpebrala konjunktiva är hårt fäst på tarsalplattorna under 

ögonlocken och börjar vid ögonlockskanterna. De underliggande tarsala blodkärlen kan 

ses passera under konjunktiva vertikalt från ögonlockskanten till fornix, vilket markerar 

övergången mellan palpebrala och bulbära konjunktiva. Konjunktiva är rörlig i fornix 

och kan därför vecka sig. Vid limbus böjs konjunktiva i en cirkulär ring runt kornea, 

detta område kallas för palisades of Vogt (Kanski, 2007, s. 215). 

 

Konjunktiva är uppbyggd av två delar: epitel och stroma. Epitelet innehåller bägarceller 

som utgör 5-10 % av basalcellerna nasalt inferiort och i fornix, där bägarcellerna är som 

flest i antal. Konjunktivas epitel är ungefär fem cellager tjockt. Platta flersidiga celler 

utvecklas från basala kubceller för att sedan lämna konjunktivas yta. Stromat innehåller 

bindväv som är rörlig och rikligt vaskulariserad. Krauses och Wolfrings hjälpkörtlar 

ligger djupt i konjunktivas stroma och det djupa fibrösa lagret smälter samman med 

tarsalplattorna i palpebrala konjunktiva (Kanski, 2007, ss. 215-216). 

 

Konjunktiva är en del av ögats yttre försvar. Membranet har ett överflöd av 

immunologiska celler som hjälper till att bilda en skyddsbarriär mot infektion. 

Konjunktiva förser tårfilmen med några av dess viktiga komponenter, bland annat slem 

från bägarceller och sekret från hjälpkörtlarna. Sekretionen resulterar i en smörjande 

effekt på ögongloben, vilket ger en minskad friktion och vidhäftningsförmåga hos 

ögonlocket. En försämrad slemsekretion kan leda till instabilitet hos tårfilmen och 

kornea kan bli utsatt för infektion, uttorkning samt näringsbrist. På grund av sin utsatta 

position kan konjunktiva bli infekterad, utsättas för främmande kropp eller kemiska 
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vätskor. En typisk reaktion om konjunktiva påverkas, exempelvis av något av 

föregående, är svullnad, rodnad, utsöndring av slem, tårar samt sårvätska (Coyne 

Nemeth & Shea, 2008, s. 50). 

 

Den optiska brytkraften i ett genomsnittligt öga varierar mellan 57-62 dioptrier där 

kornea motsvarar ungefär 42,0-43,0 dioptrier. Kornea har en diameter på ungefär 11,5 

mm i vertikalled och 12 mm i horisontalled. Optiska zonen utgör de centrala 4 mm av 

kornea och motsvarar det område i kornea där det centrala seendet finns. Konjunktiva 

och sclera förser kornea med näring via limbus och syretillförseln till kornea sker 

huvudsakligen från luften via tårfilmen (Langley & Ledford, 2008, s. 58). 

 

Kornea är uppbyggd av fem lager: epitel, Bowmans lager, stroma, Descemets membran 

samt endotel. Korneas epitel är det yttersta lagret och är en av de snabbast läkande 

vävnaderna i kroppen. Vid skada kan epitelet läka ihop under mindre än 24 timmar och 

helt utan kvarstående ärrvävnad. Vid varje blinkning sköljs epitelet av tårfilm som ger 

en jämn refraktiv yta samt skyddar stromat från extern påverkan. Epitelet innehåller 

bland annat basalceller, vingceller samt skivepitelceller. Mellan epitelcellerna finns 

sensoriska nervfibrer som är väldigt känsliga för smärta (Langley & Ledford, 2008, ss. 

58-60). På epitelets yta finns mikroplica och mikrovilli som ger bättre fäste för 

tårfilmen. De ytliga cellerna har en livslängd på några dagar och avstöts därefter i 

tårfilmen. Epitelets stamceller är nödvändiga för ett fortsatt friskt kornealt epitel och 

återfinns i limbus, troligtvis i palisades of Vogt. Stamcellerna fungerar även som en 

barriär som förhindrar konjunktival vävnad från att växa in över kornea (Kanski, 2007, 

s. 250). Innanför epitelet finns Bowmans lager som är ett avaskulärt ytlager till stromat. 

Bowmans lager är tunt men starkt och består av kollagena fibrer. Vid skada kan 

Bowmans lager ej förnyas utan bildar ärrvävnad. Korneas tjocklek utgörs till 90 % av 

stromat vilket är uppbyggt av strukturerade lager av kollagenfibrer och består till största 

delen (75 %) av vatten (Denniston & Murray, 2009, s. 188). Descemets membran 

avgränsar stromat in mot endotelet och är uppbyggt av välstrukturerade kollagenfibrer. 

Kornea avslutas med ett endotel vilket är uppbyggt av ett enda lager av sexkantiga celler 

som ej kan förnyas. Cellerna minskar i antal med 0,6 % per år vilket kompenseras 

genom att de resterande cellerna ökar i storlek (Kanski, 2007, s. 250). 
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Ögats kristallina lins är en bikonvex, avaskulär och transparent struktur som omges av 

en acellulär kapsel. Linsens brytkraft är cirka 18 dioptrier vilket motsvarar ungefär en 

tredjedel av ögats totala brytkraft. Linsen består av kristallina linsfibrer som ger ett högt 

centralt brytningsindex på cirka 1,41. Tjockleken på linsen är omkring 4 mm i 

avslappnat tillstånd. Vatteninnehållet i linsen är lågt (65 %) och proteininnehållet är 

högt (35 %) (Denniston & Murray, 2009, s. 262). Kapseln hjälper till med formning av 

linsen under ackommodation och består av ett basalcellsmembran som utsöndras av 

linsepitelet. Linsen hålls på plats av en ring av zonulatrådar. Nybildade epitelceller 

bildar linsfibrer som tappar sina organeller och därmed optimerar linsens optiska 

transparens. Linsen kan delas in i två delar: kärnan och linskortex. Under hela livet 

bildas nya linsfibrer som omsluter linsen vilket resulterar i att de äldre linsfibrerna får 

en djupare lokalisering i linsen. Linsen växer både framåt, bakåt och i ekvatorialled. En 

normal opåverkad lins är transparent. En medfödd eller förvärvad opacitet i linsen 

betraktas som katarakt, oberoende av påverkan på visus (Kanski, 2007, s. 337). 

 

 

Ultraviolett strålning 

 

Inom våglängdsområdet 100-400 nm i ljusspektrat återfinns ultraviolett (UV) strålning. 

UV-strålning kan delas in i tre grupper: UV-A som motsvarar 315-400 nm, UV-B 

svarar mot 280-315 nm samt UV-C som är ljusspektrat mellan 100-280 nm. Alla tre 

grupperna finns i solljus men UV-C absorberas helt av ozonskiktet i den övre 

atmosfären och når därför normalt inte jordytan. UV-A och UV-B når jordytan och är 

därför båda potentiella riskfaktorer för ögats medier (Hiller, Giacometti & Yuen, 1977, i 

Rosenthal, Bakalian & Taylor, 1986). De kroniska förändringar i ögat som kan 

påskyndas av exponering av ultraviolett strålning är bland andra utvecklingen av 

pinguecula, pterygium och katarakt. Ultraviolett strålning spelar en viktig roll vid 

produktionen av D-vitamin som är bra för hälsan i låga doser. Skelettet och dess 

rörelsesystem stärks av D-vitamin och det är därför viktigt för människor som har 

mycket låg exponering av UV-strålning att de tillgodoser sig D-vitamin på annat sätt, 

exempelvis genom födan. Höga doser av UV-strålning associeras dock med kraftigt 

solbränd hud, för tidigt åldrande av huden, hudcancer och nedsatt effekt hos 

immunförsvaret (Världshälsoorganisationen, 2009). 
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Ultraviolett strålning och dess effekt beror av ett antal olika faktorer. En faktor är solens 

vinkel mot jordytan där större vinkel ger ökad UV-strålning, latitud som ger högre UV-

strålning närmre ekvatorn är också en faktor. Ytterligare faktorer är molnighet där 

mycket moln minskar UV-strålningen, altitud där UV-strålningen ökar med 5% per 

1000 meter över havet samt ozonfaktorn där minskat ozonlager resulterar i att mer UV-

strålning når jordytan. Ännu en faktor är reflektion där hög reflektion ger fler 

reflekterade UV-strålar. Mindre än 10 % reflektion sker på exempelvis jord, en torr 

sandstrand reflekterar 15 %, 25 % reflekteras av havsskum och nysnö reflekterar upp till 

80 % (Världshälsoorganisationen, 2009). Minskningen av ozon i stratosfären, som beror 

på reaktioner av fria radikaler och ständig förstörelse av dess molekylära samt atomära 

former, kan troligtvis öka UV-strålningen som når jordens yta. Därmed förutspås 

förekomsten av katarakt öka ytterligare eftersom minskningen av ozonskiktet i 

stratosfären leder till försämrad filtrering av olika ultravioletta strålningsfrekvenser. 

Beräkningar visar att förekomsten av katarakt kan komma att öka med 0,5 % för varje 

hel procents minskning av atmosfäriskt ozon (Världshälsoorganisationen, 1999). 

 

 

Pinguecula 

 

Pinguecula utvecklas i bulbära konjunktiva och kan ses som en gulvit upphöjning (se 

figur 1A). De bildas oftast i konjunktivas horisontala meridian (Bezan, LaRussa, 

Nishimoto, Sendrowski, Spear, Talley & Than, 1999, s. 123). Pingueculans färg kan 

skifta i gult till grå-vitt och kan ses i den interpalpebrala zonen vid limbus, paralimbalt, 

det vill säga lokaliserade både klockan tre och nio. Pinguecula kan ha normalt, förtvinat 

eller förhårdnat konjunktivalt epitel (Taylor, West, Rosenthal, Munoz, Newland & 

Emmett, 1989). Placeringen kan vara både nasalt och temporalt samtidigt men är oftast 

endast nasalt. Tillståndet innebär en förtjockning av växande subepiteliala 

bindvävsceller och elasticiteten försämras på grund av att de elastiska fibrerna blir 

förstorade och slingrande. Pinguecula tros vara förstadiet till ett pterygium (se figur 2A) 

men förhållandet är oklart (Austin, Jakobiec & Iwamoto, 1983, i Chang & Ching, 2005, 

s. 585). 
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Utvecklingen av pinguecula kan påskyndas av faktorer som stigande ålder, ökad 

omsättning av kolesterol och olika sorters miljöpåverkan. En långvarig exponering av 

UV-B-strålning tros påverka dess utveckling men patogenesen är inte helt klarlagd ännu 

(Bezan, et al. 1999, s. 123). En teori om varför de oftast bildas nasalt kan vara att mer 

skada uppstår nasalt på grund av att UV-strålar reflekteras på sidan av näsan vilket leder 

till en ökad dos av strålning nasalt. Andra faktorer som anses ha ett samband med 

bildningen av pinguecula är vind och torr miljö. Förekomsten av pinguecula ökar med 

stigande ålder och återfinns hos så gott som de flesta kring 80 års ålder (Perkins, 1985, i 

Chang & Ching, 2005, s. 1001). 

 

 

Figur 1. Visar pinguecula (A) och pingueculit (B).  Bild hämtad från Kanski, 2007, s. 242, med 

tillstånd från Samir Mahfoudh. 

 

Ibland upptäcks pinguecula först vid en ögonhälsoundersökning eftersom personer med 

pinguecula inte alltid är medvetna om att de har denna typ av ögonförändring. Personer 

med pinguecula är oftast asymtomatiska men pingueculan kan orsaka mild okulär 

irritation exempelvis en känsla av främmande kropp, värk och ökat tårflöde. Det är 

viktigt att informera patienten om att tillståndet är godartat och påminna om vikten av 

att skydda sig mot bidragande miljöfaktorer. Användning av UV-filtrerande solglasögon 

som skyddar mot sol och vind bör rekommenderas. Behandling är oftast inte nödvändig 

eftersom tillväxten är mycket långsam eller saknas helt. Vid besvär kan smörjande 

droppar ge en lindrande effekt. Om en pinguecula blir akut inflammerad, så kallat 

pingueculit (se figur 1B), kan det krävas antiinflammatoriska läkemedel. Pinguecula 

kan opereras bort men det är inte vanligt eftersom tillståndet är ofarligt. En operation 

sker oftast i kosmetiskt syfte (Bezan, et al. 1999, s. 123). 
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Pterygium 

 

Ett pterygium är en vingliknande subepitelial inväxt av bulbär konjunktival vävnad över 

limbus och in över kornea. Pterygiet är kraftigt vaskulariserat och utvecklas från 

degenerativa förändringar i konjunktivas subepiteliala stroma (Kanski, 2007, s. 242). Ett 

pterygium liknar en pinguecula eftersom båda kan ses som en elastisk degeneration av 

kollagen men pterygiet orsakar större påverkan på Bowmans lager (Denniston & 

Murray, 2009, s. 180). Vaskulariseringen i den upphöjda vävnaden är en tydlig skillnad 

mellan ett pterygium och en pinguecula (jämför figur 1 och 2). Pterygiet kan liknas vid 

ett triangulärt band av fibrovaskulär vävnad som ständigt strävar in mot centrala kornea. 

Ett brett band av vävnad ses i konjunktivas horisontala meridian nasalt och/eller 

temporalt och triangelns apex pekar mot korneas centrum. Framför pterygiets apex kan 

det bildas en förtunning av kornea som kan orsaka besvär, exempelvis torra ögon. 

Tillväxten hos ett pterygium varierar, vissa har en mer aggressiv tillväxt än andra 

(Bezan, et al. 1999, s. 123). Ett aktivt pterygium uppvisar snabb tillväxt, blodfyllda kärl, 

punkterat kornealt epitel samt inflammation. När en inlagring av järn, så kallat Stockers 

linje, kan ses framför pterygiets apex i korneas epitel innebär det att pterygiet är stabilt 

och inte tillväxer (Denniston & Murray, 2009, s. 181). 

 

 

Figur 2. Bilden visar de tre olika stadierna (A), (B) och (C) hos pterygium. Bild hämtad från 

Kanski, 2007, s. 243, med tillstånd från Samir Mahfoudh. 

 

Pterygium kan delas in i tre olika stadier (se figur 2). Första stadiet (se figur 2A) 

sträcker sig mindre än två millimeter innanför limbus. I detta stadium kan Stockers linje 

ses i korneas epitel framför pterygiets apex. Detta stadium är oftast asymtomatiskt men 

pterygiet kan bli inflammerat. På grund av mjuka kontaktlinsers stora diametrar kan 

kontaktlinsbärare uppleva symtom eftersom linsen vilar på pterygiets apex vilket kan 

orsaka irritation. Andra stadiet (se figur 2B) kan vara primärt eller återkommande efter 
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en operation och sträcker sig upp till fyra millimeter in över limbus. Detta stadium kan 

störa den korneala tårfilmen och även inducera astigmatism. Det tredje stadiet (se figur 

2C) påverkar synaxeln och sträcker sig mer än fyra millimeter över limbus. En mild 

begränsning av okulär motilitet kan orsakas av omfattade inväxt, särskilt vid 

återkommande tillväxt (Kanski, 2007, s. 243). 

 

Typiskt för pterygium är att det vanligen utvecklas hos personer som lever i ett varmt 

klimat och tros vara ett resultat av kroniskt torr miljö och exponering av ultraviolett 

strålning. Patogenesen hos pterygium är dock inte helt känd trots framsteg i förståelsen 

kring dess utveckling (Kanski, 2007, s. 242). Flera studier har visat på att UV-strålning 

spelar en stor roll i utvecklingen av pterygium. Pterygium associeras med UV-relaterade 

förändringar så som pinguecula och katarakt, trots avsaknad av epidemiologiska bevis 

och oenighet kring dess patogenes. Fenomenet med perifert ljusfokus kan vara en 

förklaring till pterygiets nasala förkärlek; perifert ljus passerar genom främre kammaren 

och fokuseras på nasala limbus (se figur 3A) där de limbala stamcellerna återfinns. Det 

fokuserade ljuset motsvarar en ljusintensitet som är ungefär tjugo gånger högre än vid 

rakt infallande ljus. Det är tänkbart att fokuseringseffekten kan ge upphov till en 

aktivering av stamcellerna vid limbus. Strålningen koncentreras på nasala limbus vilket 

kan vara särskilt skadligt eftersom stamcellerna bestrålas bakifrån och skyddas därför 

inte av kornea (Coroneo, Muller-Stolzenburg & Ho, 1991, i Coroneo, 1993). 

 

 

Figur 3. Visar föreslagen exponeringsriktning av ultravioletta strålar från periferin genom ögats 

främre segment vilket resulterar i en limbal fokusering (A). Visar ett resultat av koncentration av 

föreslagna ultravioletta strålar i den kristallina linsens nasala ekvator (B). Baserad på bild från 

Coroneo, 1993, s. 737. 
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De symtom som kan orsakas av ett pterygium är bland annat okulär irritation, rodnad, 

känsla av främmande kropp, fotofobi eller kosmetiskt missnöje. Om pterygiet ökar i 

storlek och växer in över kornea kan den ge upphov till nedsatt visus, försämrad 

tårfilmsstabilitet, diplopi och kan även orsaka astigmatism (Bezan, et al. 1999, s. 123). 

 

För att skydda ögonen från pterygium bör solglasögon användas som skydd mot 

ultraviolett strålning, damm och vind. Om patienten har pterygium och upplever besvär 

hjälper ofta smörjande droppar eller en mild vasokonstriktor, som drar samman 

blodkärlen. Om korneal uttunning förekommer kan smörjande ögondroppar eller 

ögonsalva lindra besvären (Bezan, et al. 1999, s. 123). Vid stadierna två och tre krävs 

oftast operation. Risken för återfall är dock hög och kan ge en mer aggressiv tillväxt än 

den ursprungliga. Flera olika tekniker för att förhindra återfall har beskrivits men den 

mest använda tekniken innebär en avlägsning av pterygiet. Sedan täcks snittet med ett 

konjunktivalt transplantat eller ett fosterhinnemembran (Kanski, 2007, s. 243). 

 

 

Katarakt 

 

Katarakt är orsaken till ungefär 40 % av de 16 miljoner synsvaga i världen. Det är ett 

tillstånd som förekommer hos alla åldrande folkgrupper men på grund av fattigdom och 

varierande tillgång till ögonvård finns 99 % av världens synsvaga i utvecklingsländer 

(Denniston & Murray, 2009, s. 264). Katarakt är ett multifaktoriellt tillstånd och de 

påverkande faktorerna kan vara både metaboliska och ickemetaboliska. Allt eftersom 

ögats kristallina lins ökar i ålder blir katarakt i många fall en naturlig del av åldrandet, 

men kan också inträffa efter en påverkan av linsen exempelvis operation eller 

medicinering. Den kristallina linsen bryts ned delvis till följd av den naturliga 

åldersprocessen och delvis på grund av exponeringen av ultraviolett strålning eller andra 

riskfaktorer. Metaboliska störningar så som diabetes eller kalciumbrist kan leda till 

linsopacitet, det vill säga grumlighet i linsen. Vid katarakt förändras linsens färg, på 

grund av frisläppta aminosyror, till gul, brun och slutligen svart. Epitelcellerna i linsen 

är mycket känsliga för joniserande strålning och mekaniskt trauma, vilka kan påverka 

linsproteinernas struktur vilket i sin tur leder till opacitet i linsen (Forrester, Dick & 

McMenamin, 2008, s. 491). 
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Katarakt kan delas in i olika stadier: omogen, mogen samt övermogen. Vid omogen 

katarakt är grumlingen påbörjad och kan ses delvis i linsen. Mogen katarakt innebär 

total opacitet i linsen. När linsen betecknas som övermogen har cellerna i linsbarken 

börjat lösas upp vilket resulterar i att linsen läcker vätska och krymper vilket kan ses 

kliniskt när kapseln veckar sig. Om åtgärd ej sker av en övermogen lins förvärras 

tillståndet ytterligare: linskortex omvandlas till vätska och linskärnan ramlar ner 

inferiort i kapseln (Kanski, 2007, s. 340). 

 

Patogenesen har ett antal faktorer som har betydelse för utvecklingen av katarakt bland 

annat ålder, diabetes, rökning, alkohol, uttorkning, kortikosteroider, näringsbrist samt 

långvarig exponering av ultraviolett strålning. Det är fortfarande inte helt känt hur dessa 

orsakar katarakt. Bidragande orsaker till processen kan vara metaboliska störningar, 

toxiner, brist på antioxidanter, membranskador, minskad metabolism samt osmotisk 

obalans (Denniston & Murray, 2009, s. 264). Två riskfaktorer som fått stor 

uppmärksamhet är ultraviolett strålning och omgivande temperatur. Beroende på 

geografisk latitud varierar dock effekten av både temperatur och UV-strålning (Sliney, 

1985). 

 

Utvecklingen av katarakt börjar ofta i den nasala regionen av den kristallina linsen. En 

förklaring kan vara fenomenet med perifert ljusfokus, vilket innebär att perifert ljus 

bestrålar de lentikulära stamcellerna (se figur 3B) som återfinns vid linsens ekvator. 

Den perifera strålningen kan därmed orsaka lokal opacitet i linsens nasala region. Det är 

troligt att perifera strålar kan kringgå skyddet av iris som normalt skyddar linsekvatorn. 

Perifera ultravioletta strålar påverkar inte heller pupillresponsen i lika stor utsträckning 

som rakt infallande ljus vilket leder till ett försämrat skydd av den kristallina linsen 

(Zigman & Vaughan, 1974, samt Hollows & Moran, 1981, i Coroneo, 1993). Studier 

har visat att oxidativa förändringar är en mekanism som kan orsaka katarakt genom 

denaturering av linsprotein. UV-strålning absorberas i linsen och det sker en hämning 

av det normala syreutbytet.  Detta leder till en omstrukturering av molekylärt syre och 

även bildning av fria syreradikaler. De fria syreradikalerna försämrar linsproteinernas 

funktion vilket leder till att linsen sväller och blir grumlig (Forrester, Dick & 

McMenamin, 2008, s. 237). 
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Vanliga symtom vid katarakt är försämrad visus, nedsatt kontrastkänslighet, påverkan 

på färgseendet, diplopi, monokulär diplopi samt bländningsproblem. Refraktionen kan 

ändras mot ett mer myopt tillstånd och ökad eller förändrad astigmatism. Mindre vanligt 

är när en stor lins som svällt på grund av katarakt trycker på iris vilket kan orsaka 

sekundär ocklusion av kammarvinkeln. Tillståndet är akut och ocklusionen av 

kammarvinkeln orsakar högt intraokulärt tryck. Vid övermogen katarakt sprids 

linsproteiner till kammarvätskan vilket kan orsaka ocklusion av trabekelverket, som har 

som funktion att dränera kammarvätskan. Linsproteinerna kan även orsaka en 

inflammatorisk respons (Denniston & Murray, 2009, s. 264). 

 

Behandling av katarakt sker genom en effektiv och säker operation där linsen byts ut 

mot en konstgjord lins. Bästa korrigerade visus på minst 0,5 uppnås hos 92 % av 

patienterna inom tre månader efter operationen. Den vanligaste komplikationen som kan 

uppstå efter en kataraktoperation är så kallad efterstarr vilket innebär att det bildas nya 

grumlingar i linskapseln. Efterstarr drabbar cirka 10 % av patienterna inom 2 år men 

kan relativt enkelt avlägsnas med hjälp av laserbehandling (Denniston & Murray, 2009, 

ss. 268-270). 

 

 

Tidigare studier 

 

Sliney (1985) genomförde en studie som visade på att markens reflektans var den mest 

kritiska faktorn för okulär exponering av UV-B-strålning. Sand reflekterade mellan 8-18 

%, gräs och jord reflekterade ungefär 1-4 %. De reflekterade nivåerna från sand bör vara 

tillräckliga för att orsaka förändringar i ögats främre segment, detta om perioder av 

exponering sker mellan 6-8 timmar mitt på dagen när solen är som starkast. En minskad 

reflektans från marken kan ses i landskap med mycket berg och träd. Sliney (1985) fann 

även att en lätt molntäckt himmel kunde leda till högre okulär exponering av ultraviolett 

strålning jämfört med när solen var som starkast vid en molnfri himmel. Detta eftersom 

ögonlocket öppnas mer vid molnighet. Temperatur och UV-strålning tros påskynda 

utvecklingen av katarakt och mycket pekar på att ultraviolett strålning utgör den största 

riskfaktorn. 
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Än så länge är UV-strålningens förhållande till katarakt inte helt klarlagt men flera 

epidemiologiska studier har gjorts. Sambandet mellan utvecklingen av katarakt och 

exponering av ultraviolett strålning har undersökts och visat på ett starkt band mellan 

UV-B och katarakt. En äldre kristallin lins verkar också absorbera mer UV-A jämfört 

med en yngre lins (Forrester, Dick & McMenamin, 2008, s. 237). 

 

En studie i Framingham, USA, undersökte prevalensen för katarakt bland 2631 

försökspersoner över 52 års ålder. Förekomsten av katarakt var totalt 12,3 % och bland 

männen och kvinnorna var prevalensen 10,3 % respektive 13,8 % vilket visade på en 

högre förekomst bland kvinnor (Kahn, Leibowitz, Ganley, Kini, Colton, Nickerson & 

Dawber, 1980, i Dawson & Schwab, 1981). En annan studie i USA omfattade 10 127 

försökspersoner i åldrarna 4-94 år. I åldrarna 50-64 år var förekomsten av katarakt 4,9 

% och 25,0 % hos försökspersonerna i åldrarna 65-74 år (Ederer, Hiller & Taylor, 1981, 

i Dawson & Schwab, 1981). I norra Egypten har en studie gjorts som visade att katarakt 

var orsaken till 33 % av fallen där visus var lägre än 0,1 vilket var 4,8 % av 

försökspersonerna. I norra Indien har studier gjorts bland befolkningen på de öppna 

fälten och i Himalayas bergsbyar. Prevalensen av katarakt var 4,2-7,2 % respektive 1,5-

3,8 %. I Himalayas byar var katarakt orsaken hos 70 % av de synsvaga i området (Said, 

Goldstein, Korra & El-Kashlan, 1970, samt Chatterjee, Rambo & Franken, 1968, i 

Dawson & Schwab, 1981). 

 

Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob och Mohammad (2009) undersökte prevalensen av 

pterygium och pinguecula hos en grupp i Teheran, Irans huvudstad. Prevalensen av 

pterygium var totalt 1,3 % bland de 4564 patienterna som undersöktes. Förekomsten var 

1,4 % och 1,1 % hos män respektive kvinnor. Prevalensen av pinguecula var totalt 22,5 

%. Fördelningen mellan män och kvinnor var 27,1 % respektive 17,7 %. Förekomsten 

av pterygium och pinguecula visade hos båda könen en betydande ökning med åldern. 

 

Prevalensen av pterygium och pinguecula undersöktes i ett bergsområde utanför Sydney 

i Australien av Panchapakesan, Hourihan och Mitchell (1998). Även hud-, hår- och 

ögonfärg, hudens känslighet, solljusrelaterade hudskador samt hudcancer noterades i 

studien. Totalt undersöktes 3564 personer som alla var 49 år eller äldre. Prevalensen för 

pterygium och pinguecula var 7,3 % respektive 69,5 %. Män hade signifikant större 

förekomst av pterygium än kvinnor med 11 % respektive 4,5 %. Pinguecula fanns hos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahn%20HA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leibowitz%20HM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ganley%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kini%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Colton%20TL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dawber%20TR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ederer%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hiller%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taylor%20HR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Said%20ME%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldstein%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Korra%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22El-Kashlan%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chatterjee%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rambo%20VC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Franken%20S%22%5BAuthor%5D
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73,6 % av männen och 66,3 % av kvinnorna. En liten ökning av prevalensen baserat på 

ålder hittades för både pterygium och pinguecula. Studien visade även på ett signifikant 

samband mellan pterygium och ökad hud- och hårpigmentering, nedsatt solkänslighet i 

huden och solljusrelaterade hudskador. 

 

Sambandet mellan korneala förändringar och exponering av UV-strålning undersöktes i 

en studie av Taylor, et al. (1989) i Chesapeake Bay, Maryland. Den okulära 

exponeringen av ultraviolett strålning beräknades individuellt bland 838 sjömän genom 

att kombinera laboratorie- och fältmätningar med en detaljerad yrkesanamnes. 

Prevalensen av pterygium och pinguecula var 16,7 % respektive 76,6 %. Studien visade 

på ett signifikant samband mellan pterygium och exponering av UV-strålning men 

förhållandet mellan pinguecula och ultraviolett strålning var inte lika påtagligt. Ökad 

ålder visade sig ha ett tydligt samband med pterygium men studien visade inget 

signifikant samband mellan ålder och pinguecula. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka prevalens av UV-relaterade förändringar i 

ögats främre segment bland glasögonbehövande under en resa med Vision For All till 

Nicaragua. Har faktorer som ålder, kön alternativt miljö något samband mellan dessa 

faktorer och prevalens av vissa ögonförändringar i ögats främre segment bland 

hjälpsökande i Nicaragua? 
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MATERIAL OCH METOD 

 

 

Försökspersoner 

 

De försökspersoner som ingick i studien kom frivilligt till undersökningsplatserna i 

Nicaragua efter att lokala organisationer i samarbete med Vision For All spridit 

information om var och när undersökningarna skulle ske. Undersökningarna utfördes i 

tre olika städer, i turordningen: León, Ocotal och Estelí. León ligger beläget i ett öppet 

landskap, 86 meter över havet, två mil från Stilla havskusten och har 150 000 invånare. 

Ocotal är en liten stad cirka 650 meter över havet. I staden bor 35 000 invånare varav 

många arbetar inom kaffe- och tobaksindustrin. Estelí är en handelsstad med 120 000 

invånare, ligger 850 meter över havet och även här arbetar många inom tobaksindustrin. 

Ocotal och Estelí har liknande geografisk miljö i ett av Nicaraguas bergsområden. 

 

 

Material 

 

Alla undersökningar som genomfördes under resan dokumenterades med ett journalblad 

per patient (se bilaga 1). Journalbladen var utformade för att fungera under enkla 

förhållanden och hade både engelsk och spansk text. För att lättare kunna kommunicera 

med patienterna användes en parlör som var utformad av Vision For All med de 

nödvändigaste fraserna på spanska. För att undvika språkliga missförstånd mellan 

undersökaren och patienten valdes en enkel syntavla med Snellen E. Syntavlan 

placerades fem meter framför patientens ögon. Undersökningarna utfördes med hjälp av 

provbåge, provlåda med plus- och minuslinser samt sfäriska flipprar med styrkorna 

+1,00, +1,50, +2,00 och +2,50 DS. Vid tillpassning av läsaddition användes lokala 

dagstidningar som läsprov. Vid eventuell misstanke om ögonsjukdom användes ett 

oftalmoskop, av märket Heine, för inspektion. En portabel vertometer fanns också att 

tillgå under resan. Hundratals begagnade glasögon togs med från Sverige, dessa hade 

tvättats, sorterats och mätts upp innan resan. 
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Metod 

 

Synundersökningarna som utfördes förenklades eftersom Vision For All har som mål att 

hinna undersöka så många hjälpsökande som möjligt under resans arbetstimmar. 

Journaluppgifter så som datum, kön, namn, sysselsättning, läskunnighet och ålder 

noterades av en assistent och en enklare synundersökning utfördes av en undersökare 

som antecknade fri visus, refraktion, korrigerad visus, ordination och eventuella 

ögonsjukdomar. Undersökningen började med att undersökaren gjorde en yttre 

inspektion för att bedöma om ögonförändringar så som pinguecula, pterygium eller 

katarakt utvecklats. Patienten ombads titta åt höger och sedan vänster, genom att följa 

undersökarens finger med blicken (se figur 4), för att upptäcka eventuella pinguecula 

eller pterygium som inte hade växt in över kornea. När bästa korrigerade visus var lägre 

än 0,5 eller när pinguecula alternativt pterygium upptäcktes undersöktes ögats främre 

segment med hjälp av oftalmoskop. Pterygiets och pingueculans placering så som höger 

alternativt vänster öga, nasalt och/eller temporalt noterades på journalbladet (se bilaga 

1). Placeringen av katarakt noterades så som höger alternativt vänster öga samt om det 

var bilateralt. 

 

 

Figur 4. Kontroll av eventuella förändringar i ögats främre segment. Patienten 

följde fingret med blicken åt höger samt vänster. Privat bild. 
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Fri visus kontrollerades med hjälp av visustavlan där patienten angav med fingrarna 

vilken riktning E:et hade på angiven visusrad. Under refraktioneringen meddelade 

patienten om de olika linserna gav en bättre, sämre eller lika bra bild av visusraderna på 

syntavlan. Fri visus motsvarande 0,8 eller bättre testades med +1,00 DS binokulärt. Om 

visus försämrades räknades patienten som emmetrop och testades eventuellt med låg 

minusstyrka. Förbättrades istället visus av +1,00 DS användes flipprarna för att öka 

plusstyrkan tills visus istället försämrades och sedan finjusterades styrkan tills bästa 

sfäriska glas uppnåtts. Vid visus sämre än 0,8 och ingen visusförbättring uppnåddes 

med +1,00 DS gavs minuslinser tills det att bästa sfäriska glas hittats och visus ej längre 

förbättrades. På grund av tidsbrist och liten sannolikhet att kunna tillpassa ett par 

begagnade glasögon med rätt styrka undersöktes inte astigmatism. Om bästa korrigerade 

visus var lägre än 0,5, och inga ögonförändringar hittats, undersöktes eventuell 

astigmatism. Vid hög astigmatism fick patienten en remiss till en lokal optiker 

alternativt ögonläkare. Läsaddition provades ut till dem som upplevde problem vid 

läsning genom att plusglas adderades till deras avståndsrefraktion när de tittade på ett 

läsprov på 40 cm avstånd. 
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RESULTAT 

 

 

Prevalensen av UV-relaterade ögonförändringar 

 

Gemensamt för de som sökte var att de antingen var fattiga, arbetslösa eller personer 

med låg inkomst, vilka Vision For All i första hand vill undersöka och erbjuda 

synhjälpmedel. Flera av dem som kom hade frågor om olika typer av symtom, 

ögonförändringar och ögonskador. Totalt under resan undersöktes 1180 patienter under 

sju arbetsdagar i tre olika städer: León, Ocotal och Estelí. Patienterna som kom för att 

göra en synundersökning var mellan åldrarna 4 till 96 år (se figur 5). Merparten av 

patienterna (51,5 %) var mellan 40 och 59 år gamla. 
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Figur 5. Visar den totala åldersfördelningen bland försökspersonerna i de tre städerna. 

 

Antal personer med pinguecula som noterades var 74 stycken. Pterygium fanns hos 146 

personer och antalet fall av katarakt som dokumenterades var 85 stycken. Prevalensen 

av pinguecula, pterygium samt katarakt var 6,3 %, 12,4 % respektive 7,2 % (se figur 6). 

Antalet personer som hade kombinationer av olika ögonförändringar var 17 stycken 

varav en person uppvisade alla tre ögonförändringarna. 
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Patienter med katarakt

Patienter med pterygium

Patienter med pinguecula

 

Figur 6. Tabellen visar fördelningen av UV-relaterade ögonförändringar hos 

totalt 1180 patienter. 

 

 

Skillnaden mellan städerna 

 

Det var störst förekomst av pterygium (14,9 %) och katarakt (8,0 %) i León av de tre 

städerna. Pinguecula hade högst prevalens (12,6 %) i Ocotal. Lägst förekomst av 

samtliga ögonförändringar fanns i Estelí. 

 

León 

Under tre arbetsdagar undersöktes 510 hjälpsökande varav 26 patienter uppvisade 

pinguecula, 76 patienter hade pterygium och katarakt hittades hos 41 patienter. 

Prevalensen av pinguecula, pterygium och katarakt var 5,1 %, 14,9 % respektive 8,0 %. 

 

Ocotal 

I denna stad upptäcktes 37 pinguecula, 40 pterygium och 20 kataraktfall. Totalt 

undersöktes 293 personer. Förekomsten av pinguecula, pterygium och katarakt var 12,6 

%, 13,7 % respektive 6,8 %. 
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Estelí 

I den tredje staden undersöktes totalt 377 patienter och 11 personer hade pinguecula, 30 

personer hade pterygium och 24 fall av katarakt hittades. Prevalensen av pinguecula, 

pterygium och katarakt var 2,9 %, 8,0 % respektive 6,4 %. 

 

 

Ålderspåverkan 

 

Patienterna som kom för att göra en synundersökning var mellan åldrarna 4 till 96 år. 

Resultatet delades in i åtta olika åldersgrupper och antalet dokumenterade 

ögonförändringar i respektive grupp jämfördes med motsvarande åldersgrupp bland det 

totala antalet patienter. Fördelningen av de olika ögonförändringarna (se figur 7) 

varierade mellan de olika åldersgrupperna. 
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Figur 7. Visar förekomsten av ögonförändringar relaterade till UV-strålning i olika åldersgrupper. 
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Figur 8. Visar förekomsten av katarakt i olika åldersgrupper. 

 

Prevalensen av katarakt visade på en betydande ökning med stigande ålder (se figur 8). 

Förekomsten av pterygium (se figur 9) visade på en liten ökning med stigande ålder 

fram till 60-69 års ålder och sedan en minskning. För pinguecula kunde inget tydligt 

samband ses mellan prevalens och ökad ålder. 
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Figur 9. Visar förekomsten av pterygium i olika åldersgrupper. 
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Skillnaden mellan kön 

 

Totalt undersöktes 794 stycken kvinnor och bland dem noterades 49 personer med 

pinguecula, 85 personer med pterygium och 44 som hade katarakt (se figur 10). Detta 

motsvarar en prevalens på 6,2 %, 10,7 % och 5,5 % för pinguecula, pterygium 

respektive katarakt. 
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Kvinnor med pinguecula

 

Figur 10. Visar fördelningen av UV-relaterade ögonförändringar hos kvinnor. 

 

Bland de 386 män som undersöktes var prevalensen för pinguecula 25 stycken, 61 

stycken pterygium samt 41 fall av katarakt. Prevalensen var 6,5 %, 15,8 % och 10,6 % 

för pinguecula, pterygium respektive katarakt (se figur 11). Resultatet visar att samtliga 

av de tre ögonförändringarna var vanligare hos män än hos kvinnor. 
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67,1%

10,6%

15,8%

6,5%

Män utan UV-relaterade
ögonförändringar

Män med katarakt

Män med pterygium

Män med pinguecula

 

Figur 11. Visar fördelningen av UV-relaterade ögonförändringar hos män. 

 

 

Placering i ögat 

 

Pterygiets och pingueculans placering så som höger alternativt vänster öga, nasalt eller 

temporalt noterades på journalbladet (se bilaga 1). Resultaten visar att placeringen var 

vanligare nasalt för både pterygium och pinguecula. Placeringen av totalt 146 pterygier 

var 116 nasala, 9 temporala samt 21 bilaterala, det vill säga pterygium fanns både nasalt 

och temporalt om iris, höger och/eller vänster öga (se figur 12). Detta ger en 

procentfördelning enligt följande: 79,5 % nasala, 6,2 % temporala och 14,4 % bilaterala 

pterygium. 
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Figur 12. Visar placeringen hos pterygium. 

 

Placeringen av totalt 74 pinguecula var 55 nasala, 14 temporala samt 5 bilaterala, det 

vill säga pinguecula fanns på båda sidor om iris, höger och/eller vänster öga. Detta ger 

en procentfördelning enligt följande: 74,3 % nasala, 18,9 % temporala respektive 6,8 % 

bilaterala pinguecula (se figur 13). 

 

74,3%

18,9%

6,8%

Nasala

Temporala

Bilaterala

 

Figur 13. Visar placeringen hos pinguecula. 
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DISKUSSION 

 

 

Prevalensen av pterygium och katarakt var högst i León av de tre jämförda städerna och 

förekomsten av pinguecula var störst i Ocotal. Estelí var den stad som hade lägst 

förekomst av samtliga av de tre UV-relaterade ögonförändringarna. Placeringen av 

pterygium och pinguecula var i mycket högre utsträckning nasal än temporal. 

Resultaten i denna studie visade på att det var vanligare med pinguecula, pterygium 

samt katarakt bland männen. Prevalensen av katarakt visade på en betydande ökning 

med stigande ålder. Förekomsten av pterygium visade på en liten ökning med stigande 

ålder fram till 60-69 års ålder därefter minskade förekomsten. Få personer över 70 års 

ålder kom för att göra en synundersökning och det kan ha påverkat resultatet. För 

pinguecula kunde inget tydligt samband ses mellan prevalens och ökad ålder. 

 

Prevalensen av UV-relaterade ögonförändringar visade på en högre prevalens i 

Nicaragua för pterygium men lägre prevalens av pinguecula jämfört med studien som 

Fotouhi, et al. (2009) genomförde i Iran. Samma förhållande i prevalens gällde även 

mellan Nicaragua och studien i Australien av Panchapakesan, Hourihan och Mitchell 

(1998) samt studien i Maryland av Taylor, et al. (1989). Pinguecula och pterygium var 

enligt resultaten av denna studie vanligare bland männen, vilket överrensstämmer med 

tidigare studier. Ovanstående studier har visat på att prevalensen av katarakt har en 

betydande ökning med ökad ålder och prevalensen hos pterygium har visat en liten 

ökning med stigande på ålder, liknande resultat visade även denna studie i Nicaragua. 

 

Resultaten visade på en lägre förekomst av katarakt i Nicaragua jämfört med studien i 

Framingham, USA, av Kahn, et al. (1980, i Dawson & Schwab, 1981). Förekomsten av 

katarakt bland kvinnorna i Nicaragua var lägre och förekomsten bland männen i denna 

studie var likvärdig med studien i Framingham, USA. Förekomsten i Nicaragua jämfört 

med studien av Ederer, Hiller och Taylor (1981, i Dawson & Schwab, 1981), gav 

ungefär likställda prevalensvärden. Vid jämförelse med studien i Indien av Chatterjee, 

Rambo och Franken (1968, i Dawson & Schwab, 1981), var förekomsten av katarakt i 

Nicaragua och Indien 7,2 % totalt i båda studierna. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahn%20HA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ederer%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hiller%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taylor%20HR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chatterjee%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rambo%20VC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Franken%20S%22%5BAuthor%5D
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Kommunikation var ett betydande problem för både undersökaren och patienterna, 

framförallt den första arbetsdagen i León, där vi endast hade tillgång till en enda tolk. 

För att kunna göra en fullständig bedömning av patientens eventuella symtom samt 

korrektionsbehov, var språksvårigheterna självklart ett stort hinder. Många patienter 

som kom sökte sig till oss med frågor och oro över olika ögonförändringar. Det var inte 

alltid lätt att förklara tillståndet för patienten trots hjälp från en tolk. 

 

Antalet kvinnor som kom till undersökningarna var högre än antalet män. Detta kan 

bero på att kvinnorna i regel arbetade som hushållerskor i Nicaragua och därför kanske 

hade lättare att gå ifrån sitt arbete. Männen som arbetade längre ifrån hemmet, på 

exempelvis industrier eller odlingsfält utanför staden, hade troligtvis svårare att ta ledigt 

för att kunna göra en synundersökning. 

 

Det hade varit intressant att undersöka prevalensen av UV-relaterade ögonsjukdomar 

bland personer som arbetade inomhus jämfört med utomhus. När de hjälpsökande kom 

till undersökningslokalen fick de hjälp av en assistent att fylla i en journal där de bland 

annat angav sysselsättning. Denna information var inte alltid korrekt eftersom det för 

vissa var förläget att uppge att de var arbetslösa och därför angav de felaktiga uppgifter. 

Beroende på stad och assisterande personal varierade tillförlitligheten till angiven 

sysselsättning. Detta är anledningen till att förhållandet mellan sjukdomsprevalens och 

sysselsättning ej undersökts i denna studie. 

 

En felkälla som kan ha påverkat att några fall av pinguecula ej journalförts, kan vara att 

pinguecula inte stod utskrivet som en egen kolumn på journalen. Däremot fanns en ruta 

för pterygium med i journalen (se bilaga 1). Möjligheten fanns att anteckna 

pingueculans placering i samma ruta men det medförde att varje undersökare angav 

pinguecula på journalen och eventuellt strök ordet pterygium. En annan bidragande 

orsak till varför inte fler pinguecula påträffades kan vara att något fall av pinguecula har 

misstagits för ett pterygium. Vissa dagar hade vi väldigt många patienter i kö och 

därmed förkortades undersökningstiden för att hinna med fler patienter. Detta kan ha 

bidragit till att pinguecula och pterygium inte alltid dokumenterades. Dock gjordes 

alltid en djupare undersökning med oftalmoskop om visus inte förbättrades med 

glasögon och exempelvis katarakt misstänktes. 
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Dåliga ljusförhållanden i lokalerna medförde att diagnostiseringen av pinguecula, 

pterygium och katarakt försvårades. En lösning hade varit att använda ett svart skynke 

över patienten och undersökaren, för att på detta sätt uppnå en mörk omgivning vid 

diagnostisering med hjälp av oftalmoskop. Detta hade dock varit tidskrävande och 

troligtvis även en obekväm situation för patienten. 

 

Undersökningarna utfördes oftast på två eller ibland tre olika undersökningsstationer 

där fem undersökare turades om att arbeta vid under arbetsdagarna. Detta kan ha lett till 

att bedömningen av olika ögonförändringar kan ha varit olika beroende på undersökare. 

Eftersom det är en subjektiv bedömning kan diagnostiseringen därför skilja sig något åt 

mellan de olika undersökarna. De första arbetsdagarna varierade dessutom 

journalföringen mellan respektive bedömare, men efter utvärderingen av första 

arbetsdagen blev dokumenteringen mer utförlig bland samtliga medarbetare. 

 

Arbetsplatsen i Léon var väldigt väl organiserad och strukturerad. Väl utförd 

utannonsering om möjligheten att få göra en synundersökning, en stor lokal samt 

lättlärda assistenter resulterade i att många patienter kom för att göra en 

synundersökning. Detta kan ha bidragit till att flest UV-relaterade förändringar så som 

pterygium och katarakt hittades i León. Staden ligger i ett öppet landskap med flertalet 

soltimmar och långvarig exponering av UV-strålning. León har hög arbetslöshet och 

behovet av billiga synhjälpmedel kan därför ha varit större. Förmodligen var det därför 

fler personer kom för att få göra en synundersökning. Estelí är en handelsstad där 

många har en fast inkomst inom tobaksindustrin. Även Ocotal har flera industrier inom 

tobak och kaffehandeln. Detta kan ha gjort att inte lika många kom för att göra en 

synundersökning dels på grund av svårigheter att få ledigt från arbetet samt dels att 

många hade en inkomst som gjorde att de hade råd att besöka lokala optiker. 

 

 

Slutsats 

 

Studien visade på att förekomsten av UV-relaterade förändringar i ögats främre segment 

i Nicaragua var högre för pterygium, lägre för pinguecula respektive likvärdigt för 

katarakt jämfört med tidigare studier i övriga delar av världen. 
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