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Abstrakt

Syftet med arbetet var att sammanställa vad som tidigare har skrivits om de essentiella 

fettsyrorna och huruvida de har effekt på ögats främre delar, framför allt på det torra ögat. 

Denna litteraturstudie har genomförts med hjälp av artiklar som hittats på PubMed och 

Google Scholar, med hjälp av sökord såsom ’nutrition, dry eye, omega-3 och fatty acids’, 

men även med hjälp av andra artiklars referenslistor. Artiklarna har sedan sammanställts till 

detta arbete. 

Efter sammanställning av artiklarna är det möjligt att skönja en mildrande effekt av 

omega-6 fettsyror på symtom på torra ögon och även en ökning av tårproduktionen. Även 

omega-3 fettsyror tycks ha dessa egenskaper och kan därför hjälpa det torra ögat. Dock 

tycks en högre omega-6:omega-3 – kvot leda till en ökad risk för torra ögon, vilket faktiskt

till viss del motsäger resultatet att omega-6 fettsyror fungerar förbättrande för torra ögon. 

För att minska omega-6:omega-3 – kvoten bör mer omega-3 fettsyror intas via födan, gärna 

också de längre kedjorna EPA och DHA, då endast en liten del av den kortare omega-3 

kedjan ALA kan omvandlas till EPA och DHA som också finns i viss fisk.

Utifrån detta arbete kan slutsatsen att ett tillskott av endast omega-3 fettsyror kan vara 

till fördel för det torra ögat dras, men kan också vara bra för att omega-6:omega-3 – kvoten 

ska hållas nere, vilket tycks vara till fördel för att risken för torra ögon ska minskas.



Summary

Purpose. Dry eye is not an unusual complaint today. Essential fatty acids is proven to 

play an important role in organs in the human body. This essay is about omega-3 and omega-6 

fatty acids, to find out what is written earlier and how these fatty acids affect the dry eye and 

also the anterior part of the eye.

Method. This is a literature review based on articles found on the PubMed and Google 

Scholar databases. Searches included keywords such as ‘nutrition, dry eye, omega-3 and fatty 

acids’ to find articles relating to this subject. 

Results. The articles confirmed that there is a relationship between essential fatty acids 

and improvement of the dry eye. However, a high omega-6:omega-3 ratio was associated with 

a greater risk of dry eyes. Omega-3 supplementation also has an anti-inflammatory effect. 

Conclusion. Dietary supplement of omega-3 fatty acids may be beneficial in the treatment 

and prevention of dry eyes. A higher omega-6:omega-3 ratio can be associated with a greater 

risk of dry eye symptoms. 
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Förkortningar

AA Arakidonsyra (arachidonic acid)

ALA Alfa – linolensyra (alpha – linolenic acid)

AMD Åldersrelaterad makuladegeneration (age-related macula degeneration)

DGLA Dihomo -linolsyra (dihomo -linoleic acid)

DHA Dokosahexaensyra (docosahexaenoic acid)

EPA Eikosapentaensyra (eicosapentaenoic acid)

GLA -linolsyra (-linoleic acid)

IL 1 Interleukin 1 (cytokin)

KCS Keratokunjunktivitis sicca 

LA Linolsyra (linoleic acid)

MGD Meibomian Gland dysfunction 

TBUT Tear Break Up Time

TNF- Tumor necrosis factor- (cytokin)
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1. Introduktion 

1.1 Torra ögon

Torra ögon är ett vanligt problem hos många av dem som söker ögonrelaterad vård enligt 

Pflugfelder (1996). Enligt Rosenberg och Asbell (2010) antar allt fler att inflammation har en 

stor del i torra ögon. Pflugfelder (1996) menar också att dessa symtom i de flesta fall beror på 

instabilitet i tårfilmen som kan utvecklas från brister i en eller flera komponenter i tårfilmen. 

Tårfilmen består av tre lager där lipidlagret är det yttersta som har till uppgift att förhindra 

avdunstning av vätskeskiktet och bibehålla tårfilmens tjocklek, men även att göra spridningen 

av tårfilmen över ögats yta lättare. Den inre delen av lipidlagret är uppbyggd av en polär fas 

som innehåller fosfolipider som gränsar till vätskelagret och binder till lipokaliner i denna fas. 

Lipokaliner är små proteiner som kan binda till hydrofobiska molekyler och bidrar även till 

tårviskositeten. Den yttre delen av lipidlagret, mot atmosfären, finns en opolär fas som 

innehåller vaxer, kolesterolestrar och triglycerider som förhindrar avdunstning (Kanski, s. 

205, 2007). Lipidlagret utsöndras från Meiboms körtlar (Blades, Patel & Aidoo, 2001), och 

även delvis från Zeiss körtlar (Remington, s. 172, 1998).

Vätskeskiktet som, enligt Bergmanson s. 41, (2007), utsöndras av tårkörteln och 

hjälpkörtlarna, innehåller bland annat oorganiska salter, glukos, proteiner, enzymer och 

glykoproteiner (Remington, s. 172, 1998) förutom vatten (Kanski, s205, 2007). Detta skikt 

har till uppgift att förse korneas epitel med syre från atmosfären, att ge en jämn brytande yta, 

skölja bort skräp och skadligt material från ögats yta samt har den en antibakteriell funktion, 

då den innehåller proteiner såsom IgA, lysozym och laktoferrin (Kanski, s206, 2007).

Mucinlagret utsöndras enligt Bergmanson, s.41 (2007) av bägarcellerna, men även från 

epiteliala celler och ytterst lite från tårkörteln. Muciner är stora glykoproteiner som minst 

består av 50% kolhydrater, vad gäller dess massa (Bergmanson, s.38, 2007) och har till 

funktion att agera smörjande (Kanski, s206, 2007) och göra att vätskelagret håller sig kvar på 

ögat (Remington, s.172, 1998). 

Definitionen på ögontorrhet är ”a multifactorial disease of the tears and ocular surface 

that results in symptoms of discomfort, visual disturbance and tear film instability with 

potential damage to the ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear 

film and inflammation of the ocular surface”. (The definition and classification of dry eye 



2

disease: report of the Definiton and Classification Subcommittee of the International Dry Eye 

WorkShop(2007), Ocul. Surf 2007;5(2):75-92)

Osmolariteten hos tårvätskan kan öka dels på grund av minskad sekretion eller ökad 

avdunstning (Wojtowicz, Butovich, Uchiyama, Aronowicz, Agee &McCulley, 2011).

För utvärdering av torra ögon mäts tårfilmens stabilitet, Tear Break Up Time (TBUT), 

tårproduktionen med bland annat Schirmer test och abnormaliteter i den okulära ytan med 

hjälp av färgämnen, staining, och impressions cytologi (celler på konjunktiva studeras, en bit 

av ett specialpapper placeras mot bulbära konjunktiva i några sekunder. Pappersbiten färgas 

och undersöks under mikroskop. Mucin, bägarceller och epitelceller som färgas av olika 

färger kan fastställas och underlätta vid diagnostisering av eventuell sjukdom (Millodot, s. 85, 

2009)) (Kanski, s. 208, 2007).

Torra ögon går generellt inte att bota i nuläget och behandling är därför till för att 

underlätta symtom och motverka skada på ögats främre yta. Vilken behandling som krävs 

beror på svårighetsgraden hos det torra ögat (Kanski, s. 211, 2007). Behandling innefattar 

tårsubstitut, kortikosteroider och ocklussion av tårpunkten (Millodot, s 179, 2009).

1.1.1 Keratokunjunktivitis sicca

Keratokunjunktivitis sicca (KCS) är ett tillstånd av någon grad av ögontorrhet (Kanski s. 

205, 2007) som påverkar kornea och konjunktiva, antingen på grund av bristfällig tårvätska, 

som delas in i Sjögrens syndrom och icke Sjögrens syndrom, eller en överdriven avdunstning 

av tårfilmen (Millodot s. 179, 2009). KCS relaterad till Sjögrens syndrom är antingen primär, 

med torra ögon och mun, eller sekundär, där det uppträder tillsammans med en systemisk 

autoimmun sjukdom (Millodot s. 179, 2009). 

KCS som inte är relaterad till Sjögrens syndrom är ofta åldersrelaterad, dock kan vissa fall 

bero på skada i tårkörtelvävnad, på grund av inflammation eller tumör, systemisk sjukdom 

och medicinering, xerophthalmia (torra ögon relaterad till brist på A-vitamin (Kanski s. 205, 

2007)), refraktiv kirurgi eller eventuella medfödda sjukdomar (Millodot, s. 179, 2009).

KSC på grund av ökad avdunstning sker när lipidskiktet i tårfilmen saknas eller minskar, 

vilket ofta händer vid problem i de Meibomska körtlarna (MGD) och blefarit (Millodot, s. 

179, 2009). 
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1.1.2 Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom (Aragona, Bucolo, Spinella, Giuffrida & 

Ferreri, 2005). Det är en kronisk bindvävssjukdom med lymfocytisk infiltration i exokrina 

körtlar (typ av vit blodcell, B-celler, T-celler och NK-celler i utsöndrande körtlar (Widmeier, 

Raff & Strang  ss. 726, 732, 2008)) och slemhinnemembran, vilket leder till en reduktion av 

sekretion som i sin tur ger en onormal tårfilm och åkommor på ögats främre yta. Det leder 

främst till KCS, torra ögon och mun. (Kanski, s.207, 2007). 

Ofta uppträder Sjögrens syndrom i samband med reumatoid artrit och mestadels hos 

kvinnor som passerat klimakteriet (Millodot, s.360, 2009). Syndromet kan vara av primärt, 

där symtom inte stämmer in på någon sjukdom som redan finns i kroppen, eller sekundärt 

slag, där det redan finns en autoimmun sjukdom, exempelvis reumatoid artrit (Kanski s. 207, 

2007).

De vanligaste symtomen är torrhetskänsla och grusighet samt en brännande känsla som 

ofta förvärras allt eftersom dagen går. Inte heller är en trådig utsöndring, kortvarig suddig syn, 

rödhet och krustor på ögonlocken ovanligt (Kanski s. 207, 2007).

1.2 Essentiella fettsyror

Den mänskliga kroppen behöver ett intag av fetter. Fetter kan vara mättade, där molekylen 

inte innehåller några dubbelbindningar, och omättade, vars molekyler innehåller minst en 

dubbelbindning i kolkedjan. Omättade fetter kan kategoriseras som enkelomättade och 

fleromättade fetter beroende på antalet dubbelbindningar (Rosenberg & Asbell, 2010). De 

essentiella fettsyrorna är fleromättade (Yashodhara, Umakanth, Pappachan, Bhat, Kamath & 

Choo, 2009).

Figur 1. Mättade och omättade fettsyror (www.naturmedel.org)
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Figur 2. Bilder på mättat och omättat fett  (www.naturmedel.org)

Med essentiella fettsyror menas att de inte kan produceras av den mänskliga kroppen, utan 

måste intas via dieten (Roncone, Bartlett & Eperjesi 2009). Detta på grund av att människan 

saknar de enzymer som är nödvändiga för att framställa dessa molekyler (Rosenberg & 

Asbell, 2010).  Dessa omättade fettsyror kan delas in i omega-3 och omega-6 (Roncone, 

Bartlett & Eperjesi, 2009) och dess molekyler består av kolkedjor omfattande 12 till 24 

kolatomer (Rosenberg & Asbell, 2010). Alla fettsyror har en karboxylgrupp (COOH) på 

molekylens ena ände. Det är den motsatta änden av molekylen som gett namn åt fettsyran, 

änden kallas för omega – ände (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009) och har en metylgrupp 

(CH3) (Rosenberg & Asbell, 2010). Termerna omega-3 och omega-6 härrör från var den 

första dubbelbindningen befinner sig i förhållande till omega – änden (Roncone, Bartlett & 

Eperjesi, 2009). Hos omega-3 molekylen kommer den första dubbelbindningen tre kolatomer 

från omega – änden, medan den fösta dubbelbindningen hos en omega-6 molekyl befinner sig 

sex kolatomer från omega – änden (Rosenberg & Asbell, 2010). Även omega-9 finns men 

anses ej vara essentiell då den kan produceras av kroppen från omättat fett (Roncone, Bartlett 

& Eperjesi, 2009). 

Essentiella fettsyror klassificeras efter antalet kolatomer molekylen innehåller och antalet 

dubbelbindningar (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009) samt vart i förhållande till omega –

änden den första dubbelbindningen kan hittas (Rosenberg & Asbell, 2010). Ett exempel på 

detta från Roncone, Bartlett och Eperjesi (2009) är 18:3 -3, som står för alfa – linolensyra 

(ALA), som innehåller 18 kolatomer och har tre dubbelbindningar och vars första 

dubbelbindning befinner sig tre kolatomer från omega – änden. 
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Figur 3. http://www.naturmedel.org/sidor/lipidacid.html

Enligt Rosenberg och Asbell (2010) är linolsyra (LA, 18:2 -6 (Roncone, Bartlett & 

Eperjesi, 2009)) och alfa – linolensyra (ALA, 18:3 -3 (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009)) 

de kortaste kedjorna av essentiella fettsyror och kan omvandlas med hjälp av enzymer i den 

mänskliga levern till längre kolkedjor med fler dubbelbindningar. Dessa båda fettsyror är, 

enligt Yashodhara, Umakanth, Pappachan, Bhat, Kamath och Choo (2009) viktiga då de ger 

upphov till eikosanoider, som enligt Rosenberg och Asbell (2010) är kolkedjor med 20 

kolatomer och spelar en stor roll vid inflammationer och i den immunologiska funktionen. 

Eikosanoider är en generell term för modifierade fettsyror som fungerar parakrint eller 

autokrint (Widmaier, Raff & Strang, s. 724, 2008). En parakrin agent är en kemisk budbärare 

som har effekt på celler i närheten av dess sekretion (Widmaier, Raff & Strang, s. 736, 2008), 

en autokrin agent är en kemisk budbärare utsöndrad i extracellulär vätska som agerar på den 

cell som avger det (Widmaier, Raff & Strang, s. 719, 2008). Eikosanoider kan enligt 

Rosenberg och Asbell (2010) delas in i fyra huvudgrupper, vilka är prostaglandiner, 

prostacycliner, tromboxaner och leukotriner. De har del i regleringen av ett flertal processer, 

såsom transport av kalcium genom celler, reglering av hormoner, fertilitet samt celldelning 

och tillväxt. Inom varje familj finns ett antal molekyler, vilka antingen har pro- eller 

antiinflammatorisk profil. Generellt kan sägas att -3 – banan producerar eikosanoider med 

antiinflammatoriska och och antiaggregatoriska (hindrar sammanbakning av likartade element 
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(Wrete, 1979)) egenskaper medan -6 – banan leder till eikosanoider som främjar 

inflammation och aggregation (Rosenberg & Asbell 2010). Omega-3 fettsyror omvandlas 

också till molekyler som är inblandad i terminering av inflammationer (Rosenberg & Asbell 

2010). 

Enligt en studie av Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring och Schaumberg (2005) 

finns det ett samband mellan ett högre intag av omega-3 fettsyror och minskade symtom på 

ögontorrhet hos kvinnor. Roncone, Bartlett och Eperjesi (2009) menar att essentiella fettsyror 

kan öka tjockleken på lipidlagret i tårfilmen, vilket skulle leda till minskad avdunstning av 

tårvätska och alltså ge mindre torra ögon. 

Omega-3 och omega-6 är nödvändiga för att växa och utvecklas normalt. Dessa båda 

fettsyror tävlar mot varandra om samma enzym (Mascai, 2008) vilket betyder att 

slutprodukten beror på vilka ämnen som finns från början (Rosenberg & Asbell 2010).

Figur 4. Bilden visar omvandlingen av omega-3 och omega-6 i kroppen. I mitten visas de 

olika enzymerna som är involverade, och de olika grupperna av eikosanoider (där den 

rosafärgade rutan är de mer inflammatoriska och de ljusgröna är de mindre inflammatoriska 

eller antiinflammatoriska). (http://fatlies.wordpress.com)

I processens första steg sker en dehydrering av startprodukten, vilket äger rum i levern. 

Det enzym som deltar i denna process har högre affinitet till ALA än till LA, men då den 
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västerländska födan ofta innehåller mer LA än ALA ökas produktionen av omega-6 markant, 

inklusive GLA (-linolsyra), DGLA (Dihomo--linolsyra) och AA (arakidonsyra). Detta leder 

till att, då omega-3 och omega-6 tävlar om samma enzym, minskar produktionen av omega-3, 

såsom EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) samt eikosanoider från 

omega-3 – derivat i takt med den ökande mängden omega-6 (Rosenberg & Asbell 2010). 

Omega-3 och omega-6 påverkar den inflammatoriska aktiviteten i kroppen (Roncone, 

Bartlett & Eperjesi, 2009). Omega-3 fettsyror resulterar i ”goda” prostaglandiner, 

tromboxaner och leukotriner, vilka minskar produktionen av inflammatoriska eikosanoider 

från omega-6. Produkter från omega-6 ger, till skillnad från de som härrör från omega-3, inte 

enbart ”goda” slutprodukter, utan resulterar delvis i vissa prostaglandiner och tromboxaner 

som har en antiinflammatorisk effekt, men även i en annan form, vars prostaglandiner och 

tromboxaner samt leukotriner orsakar smärta, vasokonstriktion, aggregation samt celltillväxt 

och spridning (Rosenberg & Asbell 2010). 

Enligt Mascai (2008) är det visat att det sker en överproduktion av proinflammatoriska 

ämnen och en underproduktion av antiinflammatoriska ämnen när omega-6:omega-3 – kvoten 

är hög. Mascai (2008) menar också att det ideala förhållandet befinner sig omkring 4:1, vilket 

skulle vara fallet för människor runt Medelhavet där födan består i mycket av fisk, medan den 

amerikanska och den nordeuropeiska dieten har en hög halt omega-6, vilket leder till att 

förhållandet hamnar mellan 15:1 till 18:1. 

Fastän båda typerna av essentiella fettsyror är nödvändiga i den normala fysiologin hos 

människan, förknippas en hög omega-6:omega-3 – kvot med ett antal sjukdomar, såsom 

cancer, cardiovasculära sjukdomar och autoimmuna sjukdomar (Rosenberg & Asbell 2010).

Macsai (2008) menar också att det går att skönja en lägre prevalens av psoriasis, astma, typ 1 

diabetes samt total avsaknad av MS (Multiple Scleros) bland befolkningen på Grönland 

jämfört med en motsvarande grupp människor i Danmark och kopplar detta till att 

grönländare har ett högre intag av långa kedjor av omega-3, då de hämtar en större mängd av 

sin föda från havet i form av fisk rik på omega-3. 
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1.2.1 Källor till omega-6 och omega-3

Figur 5. Källor till fettsyror. (www.naturmedel.org)

LA (-6) finns tillgänglig i många vegetabiliska oljor, såsom olja från sojabönor  

(Rosenberg & Asbell 2010), korn, solros och jordnötter, men fås också från intag av fågel, 

ägg, fullkornsbröd och flingor (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009). Omega-3 finns i fröer 

och säd, oljor, gröna bladgrönsaker såsom spenat och broccoli, samt nötter och bönor 

(Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009), men den rikaste källan till omega-3 är fisk som normalt 

lever i kallare vatten, såsom lax, öring, sardiner, tonfisk och makrill (Rosenberg & Asbell 

2010). Det finns också andra fiskar som kan fungera bra som källa till omega-3, såsom 

svärdfisk, men då många av dessa befinner sig högre upp i näringskedjan innehåller de även 

en större mängd föroreningar, som dioxiner och kvicksilver (Rosenberg & Asbell 2010). 

Linfröolja är, enligt Roncone, Bartlett och Eperjesi (2009), utmärkt som vegetabilisk källa till 

omega-3 (ALA), då dess omega-6:omega-3 – kvot är 0,3:1. Linfröolja innehåller ca 50% 

ALA, som är den kortaste omega-3 – molekylen (Rosenberg & Asbell 2010). Dock är 

vegetabilier ej helt effektiva som källa till omega-3 fettsyror, trots att de kan innehålla en 

tämligen stor mängd ALA. Detta då det bara är en mindre mängd ALA som omvandlas till 
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EPA, ca 5%, och en ännu mindre mängd omvandlas vidare till DHA, mellan 0,1% till 0,5% av 

ALA hos män och något mer hos kvinnor (Rosenberg & Asbell 2010). Därför kommer ett 

intag av omega-3 via vegetabilier att resultera i en mindre mängd antiinflammatoriska 

eikosanoider än vad ett högre intag av fisk ger, då dessa innehåller en större mängd långa 

kedjor av omega-3 fettsyror (Rosenberg & Asbell 2010).

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att sammanställa vad som tidigare har skrivits om huruvida det 

idag finns någon grund för att rekommendera kosttillskott i form av omega-3 för att hjälpa 

och motverka torra ögon och om det finns några vetenskapliga belägg för detta. 

1.4 Metod 

Syftet kommer att uppnås genom att söka efter artiklar framför allt på PubMed och 

Google Scholar, med sökord som ’nutrition, dry eye, omega-3 fatty acids’.  Även 

referenslistor från andra sammanställningar inom detta ämne kommer att studeras och i vissa 

fall, om möjligt, letas fram. Artiklarna kommer att sammanställas till en litteraturstudie. 

2. Resultat

2.1 Presentation av studier 

Kokke et al (2008) gjorde en studie som innefattade 76 kvinnliga kontaktlinsbärare under sex 

månader, som tilldelats antingen GLA (omega-6) eller olivolja (placebogrupp) för att intaga. 

Deltagarna undersöktes tre gånger vardera, vid studiens början, efter tre månader och efter sex 

månader, och de fick, vid varje undersökning, svara på ett antal frågor angående linskomfort 

och symtom på torra ögon, och de deltog även i tester av ögonhälsan, Tear Breake Up Time, 

mätning av tårmensikhöjden, tjockleken och kvalitet hos lipidskiktet och staining. Resultatet 

visade en signifikant förbättring i komforten överlag, även vissa specifika symtom på torra 

ögon förbättrades signifikant hos gruppen som getts GLA. Hos dessa ökade också höjden på 

tårmenisken efter sex månader, men de resterande mätningarna förblev oförändrade. 
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Rashid et al (2008) studerade, under 10 dagar, olika ögondroppar innehållande ALA 

(omega-3), LA (omega-6) samt en kombination av ALA och LA på inducerade torra ögon på 

möss mellan 6 och 10 veckor gamla. Endast LA och kombinationen av ALA och LA visade 

inga signifikanta förändringar, medan behandling med ALA resulterade i reduktion av okulär 

inflammation och minskad korneal staining. 

Aragona et al (2005) använde sig av 40 personer med Sjögrens syndrom, uppdelade i två 

grupper med 20 i varje, en grupp som fick behandling och en placebogrupp, i sin studie på en 

månad. Gruppen som fick behandling gavs LA och GLA (omega-6). Personerna fick 

genomgå tre undersökningar, vid studiens början, efter en månad när behandlingen 

avslutades, samt 15 dagar efter behandlingens avslut. Vid varje tillfälle fick ett frågeformulär 

angående symtom fyllas i, tårvätska samlades upp för utvärdering av PGE1 som är en produkt 

av DGLA (omega-6), TBUT med fluorescein samt fluorescein staining utfördes och 

tårproduktionen mättes med Schirmer test. Nivån av PGE1 ökade med behandling men efter 

avslutad behandling sjönk denna nivå igen. Även symtomen förbättrades under behandling för 

att sedan försämras när behandlingen avbrutits. Dock var staining med fluorescein fortsatt 

förbättrad efter avslut. 

Milanovi´c et al (2005) hade som mål att bestämma ett eventuellt samband mellan omega-

6:omega-3 – kvoten och symtom på torra ögon. 32 470 kvinnor användes i studien, varav 

1546 av dem rapporterade symtom på torra ögon. De fick ge information om sin diet och 

symtom på torra ögon till studien som utvärderade intaget av fettsyror. Enligt studien kan en 

hög omega-6:omega-3 – kvot associeras med en signifikant högre risk för torra ögon, medan 

ett större intag av omega-3 fettsyror kopplades till en lägre risk för torra ögon, liksom gjorde 

tonfisk. Det visades att kvinnor med en kvot högre än 15:1 hade 2.5 gånger högre prevalens 

av torra ögon.

Wojtowicz et al (2011) lät, av 36 personer med torra ögon, en grupp dagligen intaga 

fiskolja, innehållande EPA och DHA (omega-3), och linfröolja, rik på ALA (omega-3) under 

90 dagar, medan en placebogrupp tilldelades kapslar utan dessa omega-3 fettsyror. Deltagarna 

undersöktes före och efter behandling sattes in, då de fick svara på frågor som behandlade de 

subjektiva symtomen, genomgå en undersökning i biomikroskop där TBUT och korneal 

staining utvärderades, Schirmer test, tårvolym mättes liksom avdunstning och ett prov på 

sekretion från de meibomska körtlarna samlades in för analys av lipid kompositionen. 70% av 

deltagarna blev symptomfria varav 7% från placebogruppen. Tårsekretionen sågs öka hos den 

behandlade gruppen, medan lipidkompositionen inte skilde sig nämnvärt mellan de båda 

grupperna. 
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Macsai (2008) undersökte huruvida tillskott av ALA (omega-3) påverkade individer med 

MGD och blefarit. 38 deltagare, varav en grupp fick behandling medan den andra gruppen 

blev en placebogrupp, gavs kapslar dagligen under ett år och undersöktes var tredje månad. 

Vid varje besök fick personerna poängsätta sina symtom, även mätningar utfördes, såsom 

Schirmer test, TBUT, korneal och konjunktival staining samt utvärdering av de meibomska 

körtlarna. Meibum samlades in efter 6 och 12 månader och blod samlades in innan start och 

efter 3, 6 och 12 månader. Studien resulterade i en minskning av omega-6:omega-3 – kvoten 

med 36% i plasma och 31% i de röda blodcellerna. TBUT och meibumet förbättrades 

signifikant med behandling. De subjektiva symtomen förbättrades och nivån av mättade 

fettsyror i meibumet minskade. 

2.2 Essentiella fettsyror och kroppen 

2.2.1 Kroppen

Forskning angående essentiella fettsyror har gjorts vad gäller många systemiska 

sjukdomar (sjukdom inom ett organsystem, vars delar kan vara vitt spridda i kroppen men 

som funktionellt hör samman (Wrete, s. 223, 1979) som sträcker sig från cardiovaskulära 

sjukdomar till cancer, autoimmuna sjukdomar och psykiska problem (Rosenberg & Asbell 

2010). Enligt Rosenberg och Asbell (2010) är vikten av tillskott av essentiella fettsyror i 

behandling av cancer fortfarande obevisat men andra systemiska sjukdomar har visats svara 

på tillskott av omega-3 fettsyror, inklusive autoimmuna åkommor såsom reumatoid artrit 

(kronisk ledgångsreumatism (Wrete, s. 196, 1979)) och det har även visats att omega-3 

fettsyror skyddar mot cardiovaskulåra problem (Rosenberg & Asbell 2010). Dieter med en 

hög halt av omega-3 fettsyror kan också, enligt Macsai (2008), göra cerebrala och 

myocardinala infarkter mindre (infarkter i hjärna och hjärtmuskel). Omega-3 kan också ha en 

viktig roll både i behandling av astma och för att motverka detta, hjärtmuskelarytmier (cardia 

arhytmia) (arytmi är en oregelbundenhet i rytmiskt hänseende (Wrete s. 17, 1979)), 

cardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ 2, avvisande av transplanterade organ och vissa 

njursjukdomar (Macsai, 2008).
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2.2.2 Ögat

Behandling med omega-3 har också visat förbättring i vissa fall hos patienter med retinitis 

pigmentosa (Yashodhara, Umakanth, Pappachan, Bhat, Kamath & Choo, 2009). Retinitis 

pigmentosa är, enligt Kanski s. 663, (2007), en diffus retinal dystrofi, till en början 

påverkande mestadels stavarna men sedan även tapparna. Schnebelen et al (2009) anser att en 

förklaring till omega-3 fettsyrors goda effekter på retina kan bero på att koncentrationen av 

denna fettsyra är hög i denna vävnad, vilket gör retina tillsammans med hjärna till de organ 

som innehåller mest omega-3.

Enligt Yashodhara et al (2009) har studier visat att ett högre intag av omega-3 fettsyror i 

dieten leder till en minskning med 38% av risken för åldersrelaterad makuladegeneration 

(AMD). Enligt denna sammanställning minskade denna risk om fisk fanns på menyn minst 

två gånger per vecka. Rosenberg och Asbell (2010) poängterar dock att på grund av brist på 

slumpmässiga kliniska försök, finns inga säkra bevis för att rekommendera tillskott av omega-

3 fettsyror för att motverka AMD. Både AA (omega-6) och DHA (omega-3) lagras fort i 

retina och i den grå hjärnsubstansen under de två första levnadsåren. DHA finns i hög 

koncentration i cellmembranen i fotoreceptorerna och både AA och DHA är viktiga för 

synutveckling och funktion vad gäller retina (Rosenberg & Asbell 2010). 

Enligt Rosenberg och Asbell (2010) finns det en studie som visat att fisk på menyn varje 

vecka reducerar risken att få AMD tidigt i livet, speciellt då vid lägre konsumtion av LA 

(omega-6). Konsumtion av en större mängd omega-3 fettsyror sattes också i samband med en 

reducerad risk, även att äta nötter en till två gånger i veckan reducerar risken (Rosenberg & 

Asbell 2010).

Macsai (2008) menar att det finns vissa bevis som pekar på fördelar med omega-3 

fettsyror för ögat, då särskilt vad gäller sjukdomar beträffande macula och katarakt. Macsai 

(2008) anser också att det är möjligt att, genom att sänka omega-6:omega-3 – kvoten, sänka 

det inflammatoriska läget i kroppen. Detta föreslås då ha en hälsosam effekt på blefarit, då 

tillskott av omega-3 reducerar produktionen av cytokinerna interleukin 1 (IL 1) och tumor 

necrosis factor- (TNF-) som har del i reducering av inflammatoriska symtom. Studier 

indikerar att tillskott av omega-3 fettsyror reducerar monocyters (typ av vit blodkropp (Wrete 

s. 145, 1979)) förmåga att producera IL 1 på stimulering av endotoxin (inom bakterien 

fientligt gift, dvs utsöndras inte utanför cellen (Wrete s. 58, 1997)). Farmakologiska preparat 

som också reducerar syntesen av IL – 1 och TNF är kortikosteroider och cyklosporiner som 
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båda används i behandling av posterior blefarit (Macsai, 2008). Macsai (2008) hade som 

hypotes att, då omega-3 sänker det inflammatoriska tillståndet i kroppen och så även i 

ögonlockskanten och regionen för meiboms körtlar, kommer blefarit, MDG och diskomfort 

relaterad till torra ögon att lindras, då dessa kan tänkas vara inflammatoriska tillstånd. Macsai 

(2008) har även en andra hypotes som behandlar tårfilmens sammansättning och utgår från att 

en instabil tårfilm är ett resultat av en onormal sekretion från meiboms körtlar och att ett 

tillskott av omega-3 fettsyror skulle kunna ändra kompositionen av fettsyror i meibumet och 

därför även dess egenskaper (Macsai, 2008).

2.2.3 Tillskott av omega-6

Roncone et al (2009) menar att om omega-6 – intaget är för högt kommer nivån av den 

proinflammatoriska prostaglandinen E2 (PGE2) höjas, medan nivåerna av de 

antiinflammatoriska prostaglandinerna E1 (PGE1) och E3 (PGE3) blir lägre. Detta kan enligt 

Roncone et al (2009) leda till torra ögon. 

Miljanovi´c et al (2011) fann inget signifikant samband mellan tillskott av enbart omega-6 

fettsyra och symtom på torra ögon hos kvinnor. Däremot upptäcktes en signifikant större risk 

för torra ögon ju högre omega-6:omega-3 – kvoten var. Det finns dock studier som visar på en 

förbättring i tårfunktion hos personer med Sjögrens syndrom som fått tillskott av omega-6 

fettsyror (Aragona, Bucolo, Spinella, Giuffrida & Ferreri, 2005). Denna studie gjord på 

personer med Sjögrens syndrom som getts tillskott av GLA (omega-6) och LA (omega-6). 

Studien visar på att behandling med dessa omega-6 fettsyror gav som resultat att symtom på 

torra ögon förbättrades vid behandling men försämrades åter när behandlingen avbröts. 

Korneal staining med fluorescein var dock fortsatt förbättrad, även 15 dagar efter att 

behandlingen avbrutits. Däremot påverkades inte TBUT (Tear Break Up Time) med 

fluorescein och tårsekretionen mätt med Schirmer test, av behandling med dessa fettsyror. 

Dock visar studien på att behandling med GLA och LA gav en signifikant ökning av 

prostaglandin E1 (PGE1) efter en månad under pågående behandling men sjönk sedan 

behandlingen avbrutits. PGE1 är en produkt av DGLA (omega-6) och en antiinflammatorisk 

eikosanoid. PGE1 har upptäckts som innehåll i tårvätska (Rosenberg & Asbell 2010). 

En studie av Barbarino et al (2003) undersökte om huruvida GLA och LA hade effekt på 

inflammation hos personer med keratokunjunktivitis sicca. Det visade att oralt tillskott av 

dessa fettsyror förbättrade tecken och symtom på torra ögon, symtom reducerades liksom 

konjunktival staining, med lissamine green, och inflammation på ögats yta. Dock fanns ingen 
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signifikant förbättring av Schirmer test och TBUT med fluorescein (Rosenberg & Asbell 

2010). Det finns också en studie som visar minskade symtom av torra ögon och en ökning av 

tårproduktionen efter sex månaders behandling med GLA av personer med 

kontaklinsinducerad ögontorrhet (Kokke, Morris & Lawreson (2008). Denna studie 

rapporterar om en förhöjd känsla av komfort överlag med kontaklinser efter sex månader 

medan vissa specifika symtom fortfarande fanns kvar, även höjden på tårmenisken ökade 

signifikant. Dock var TBUT med fluorescein, utvärdering av meibum och lipidlager, 

hypaeremi i ögat (överdriven ansamling av blod, injektion (Millodot s. 156, 2009)) och 

graden av staining av kornea och konjunktiva oförändrad (Rosenberg & Asbell 2010). 

2.2.4 Tillskott av omega-3

Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring och Schaumberg (2005) kom i en studie fram 

till att kvinnor med högre intag av omega-3 fettsyror tenderar att ha lägre risk för torra ögon 

än kvinnor med ett lägre intag. Dock, för att båda grupperna av essentiella fettsyror ska 

fungera på ett för människan önskvärt sätt, krävs en balans mellan dessa. Genom att sänka 

omega-6:omega-3 – kvoten från 15:1 till 4:1 blev risken att drabbas av torra ögon signifikant 

reducerad (Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 2005). Roncone, 

Bartlett och Eperjesi, (2009) anser att kvoten gärna bör vara 4:1 men skulle föredra ett så högt 

intag av omega-3 fettsyror att kvoten hamnade på 2.3:1. 

I en studie av Wojtowicz, Butovich, Uchiyama, Aronowicz, Agee och McCulley, (2011) 

med totalt 36 personer, vissa med, andra utan MGD, där 21 st ingick i den behandlade 

gruppen och 15st placerades i placebogruppen. Alla hade dock symtom på och en historia 

med torra ögon av olika grad. Personerna visade en trend på förbättring vad gäller Schirmer 

test och ökad tårsekretion, dock nåddes ej statistisk signifikans. I den behandlade gruppen 

ökade medelvärdet på tårflödet från 0.13 +/- 0.10 L/min till 0.20 +/- 0.22 L/min efter 90 

dagar medan värdet faktiskt minskade i placebogruppen från 0.16 +/- 0.13 L/min till 0.13 +/-

0,10 L/min under samma tid. Även tårvolymen hos den behandlade gruppen ökade medan 

volymen minskade hos placebogruppen, från 0.86 +/- 0.55 L till 0.98 +/- 0.48 L efter 90 

dagar respektive 1.44 +/- 1.13 L till 0.62 +/- 0.22L (Wjtowicz, Butovich, Uchiyama, 

Aronowicz, Agee &McCulley, 2011). 

I sin studie utvärderade Macsai (2008) omega-3 fettsyrors effekt på personer med MGD 

och blefarit under ett år. 38 personer deltog i studien. Dessa delades in i en grupp som fick 
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tillskott av linfröolja (ALA, omega-3) i form av kapslar medan en placebogrupp fick kapslar 

innehållande olivolja. TBUT och utvärdering av meibum förbättrades signifikant för den 

behandlade gruppen, men även hos placebogruppen, dock mindre signifikant. När den 

behandlade gruppen jämfördes med gruppen av personer som givits kapslar med olivolja, blev 

förändringen inte längre signifikant. Symtomen förbättrades signifikant under året hos 

personer som fått kapslar med linfröolja, en förbättring som inte kunde ses hos 

placebogruppen (Macsai, 2008). Hos gruppen som intog tillskott av omega-3 fettsyra sjönk 

även nivån av mättade fettsyror i meibum (Rosenberg & Asbell, 2010). Gruppen som gavs 

linfröolja i sina kapslar hade också en signifikant ökning av nivån av omega-3 fettsyror efter 

ett år både i plasma (52%) och i de röda blodkropparna (40%), medan personerna i 

placebogruppen inte visade någon sådan signifikant ökning (Macsai, 2008). Men Macsai 

(2008) menar att det är omega-6:omega-3 – kvoten som är viktig biokemiskt, då omega-6 

leder till en högre nivå av inflammation medan omega-3 fettsyror sänker den inflammatoriska 

nivån på grund av konkurrerande om enzymerna. I studien fick den behandlade gruppen 

signifikant lägre omega-6:omega-3 – kvot under året studien pågick, än placebogruppen 

(Macsai, 2008). 

Rashid et al (2008)har gjort en studie som undersökt essentiella fettsyror på inducerade 

torra ögon på möss. Tre olika droppar av essentiella fettsyror användes, enbart ALA (omega-

3), enbart LA (omega-6) samt en kombination av LA / ALA. Varken LA och LA/ALA –

kombinationen visade ingen signifikant skillnad på symtomen hos de behandlade mössen 

jämfört med placebomössen, medan behandling med endast ALA gav en reduktion i okulär 

inflammation och symtom samt minskning av korneal staining. Roncone et al (2009) förklarar 

detta med att det redan är en hög inflammatorisk nivå i kroppen och att då tillsätta omega-6 

som till viss del omvandlas till proinflammatoriska prostaglandiner kommer inte att reducera 

det inflammatoriska läget i kroppen. Även LA/ALA – kombinationen innehåller till viss del 

omega-6. medan tillskott av enbart ALA (omega-3) kan konkurrera med omega-6 fettsyrorna 

om enzymerna och på så vis finns det möjlighet till fler antiinflammatoriska eikosanoider som 

alltså sänker det inflammatoriska stadiet att bildas, vilket gynnar det torra ögat. Miljanovi´c, 

Trivedi, Dana, Gilbard, Buring och Schaumberg (2005) föreslår också som en möjlig 

anledning till varför omega-3 fettsyror kan reducera inflammatorisk aktivitet, att syntesen av 

eikosanoider från AA (omega-6) minskas på grund av konkurrens. Då omega-6:omega-3 –

balansen till stor del beror av intaget via födan kommer ett högre intag av omega-3 fettsyror 

att resultera i att AA som ofta finns i rikare mängd, attt delvis bytas ut mot EPA (omega-3) 

och DHA (omega-3) (Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 2005).
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Enligt Roncone et al (2009) är omega-3 fettsyror viktiga för syntesen av meibum. För lite 

omega-3 fettsyror leder ofta till ett tjockare sekret från meiboms körtlar, medan tillskott av 

omega-3 fettsyror eller en föda rik på detta leder till ett tunnare meibum, viket i sin tur kan 

förbättra symtom på torra ögon (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009). 

Macsai (2008) upptäckte i sin studie att friskt, hälsosamt meibum innehöll en lägre grad 

av mättade fettsyror än vad ett icke hälsosamt meibum gjorde. Mättade fettsyror är ofta inte 

flytande vid människans kroppstemperatur, då de har en lägre smältpunkt än omättade 

fettsyror, vilka ofta är flytande vid denna temperatur. Personer med ett hälsosamt meibum 

tenderar också, enligt studien, att ha längre TBUT, högre Schirmer och mindre staining. De 

hade även en lägre omega-6:omega-3 – kvot i plasman (Macsai, 2008). Wojtowicz et al 2011 

upptäckte att då tårproduktionen och tårvolymen ökade med intag av omega-3, syndes ingen 

skillnad i lipidkompositionen mellan gruppen som fått omega-3 och placebogruppen 

(Wojtowicz, Butovich, Uchiyama, Aronowicz, Agee & McCulley, 2011). 

Enligt Roncone et al (2009) finns det även teorier om att omega-3 fettsyror kan påverka 

den polära delen hos tårfilmens lipidlager genom att öka omega-3 fettsyrorna eller ändra 

omega-6:omega-3 – kvoten (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009). 

3. Diskussion

Då dagens västerländska diet ofta är rik på omega-6 fettsyror (Miljanovi´c, Trivedi, Dana, 

Gilbard, Buring & Schaumberg 2005) och vissa studier har visat att omega-6 fettsyror kan 

avhjälpa eller lätta symtom på torra ögon leder till frågan hur det då kan komma sig att torra 

ögon faktiskt är ett problem idag. Kanske borde en studie som jämför andelen torra ögon hos 

människor med en västerländsk diet, det vill säga en föda med hög omega-6:omega-3 – kvot, 

med symtom på torra ögon hos en folkgrupp med en lägre kvot såsom japaner och 

grönländare, som har ett högt intag av EPA och DHA genom den fisk de äter (Roncone, 

Bartlett & Eperjesi, 2009) vara till hjälp för att se födans påverkan. Om skillnaden däremellan 

vore markant skulle slutsatsen, att föda rik på omega-3 är fördelaktigt för det torra ögat, kunna 

dras, förutsatt att det inte är annat i den omkringliggande miljön eller gruppernas vanor som 

skiljer sig åt och som på något sätt på ögats främre del positivt eller negativt. 

Några studier pekar på att ett lägre intag av omega-6 fettsyror sänker risken för 

hjärtsjukdomar (Macsai, 2008, Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 

2005). I USA är ca 70 – 80% av de intagna essentiella fettsyrorna i form av omega-6 och de 
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har en prevalens av hjärtsjukdomar på 200 per 100 000 invånare. Japaner konsumerar ca 35 –

40% av de essentiella fettsyrorna i form av omega-6 och där är prevalensen av hjärtsjukdomar 

ungefär en fjärdedel av prevalensen av detta i USA. På Grönland, där omega-3 fettsyror finns 

i ett rikt mått i dieten existerar knappt hjärtsjukdomar (Roncone, Bartlett & Eperjesi, 2009). 

Detta tyder på att, även om omega-6 fettsyror skulle vara odelat bra för ögat, så är detta inte 

fallet för kroppen i helhet. Några av studierna angående torra ögon och essentiella fettsyror 

(Macsai, 2008, Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 2005) föreslår 

också att omega-6:omega-3 – kvoten ska hållas tämligen låg för att vara till fördel för ögat, 

vilket kan tyckas vara tämligen motsägelsefullt med tanke på resultaten av studier med GLA 

och LA (Aragona, Bucolo, Spinella, Giuffrida & Ferreri 2005). Dock ger ju dessa till viss del 

även antiinflammatoriska ämnen och kan vara till nytta (Aragona, Bucolo, Spinella, Giuffrida 

& Ferreri 2005). 

Om det nu är omega-6:omega-3 – kvoten som ska sänkas (Macsai, 2008, Miljanovi´c, 

Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 2005), om inte för ögat, så kanske för andra 

delar utav kroppen, även om omega-3 fettsyror enligt studier inte medför något negativt för 

den okulära hälsan (Rosenberg & Asbell, 2010), så borde tillskott av enbart omega-3 fettsyror 

vara det logiska valet. Om också omega-6 fettsyror finns i tillskottet och intas borde risken att 

kvoten inte sänks eller inte sänks tillräckligt mycket vara mer överhängande, då det är denna 

del av kvoten som bör reduceras då den andra delen blir större. 

Och om någon vill öka sitt intag av omega-3 fettsyror kanske en mindre del ALA kan 

intagas, då endast en liten del av denna fettsyra leder till EPA och DHA som har 

antiinflammatoriska egenskaper, vilket är fallet i bland annat studier av Rashid, Jin, Ecoiffier, 

Barbarino, Schaumberg och Dana (2008) som studerade ögondroppar och Macsai (2008), men 

det är även möjligt att intaga EPA och DHA direkt, såsom det skulle vara då fisk äts, då 

plankton och alger är rik på ALA som fiskar lättare kan omvandla vidare (Roncone, Bartlett 

& Eperjesi, 2009) och genom att äta dessa får exempelvis människor i sig fler av de längre 

omega-3 kedjorna direkt och får alltså i sig mer av dem än vad den egna kroppen själv kan 

omvandla från ALA. Kanske behövs fler studier av skillnaderna mellan eventuella 

förändringar i tecken och symtom på torra ögon beroende på om försöksgruppen i fråga har 

tilldelats ett tillskott av ALA eller de längre kedjorna EPA och DHA. Miljanovi´c, Trivedi, 

Dana, Gilbard, Buring och Schaumberg (2005) observerade att konsumtion av tonfisk, det vill 

säga mestadels längre fettsyrekedjor, förbättrade torra ögon hos kvinnor signifikant. 

Varför kopplas en högre omega-6:omega-3 – kvot till en större risk för torra ögon 

(Macsai, 2008, Miljanovi´c, Trivedi, Dana, Gilbard, Buring & Schaumberg 2005) när omega-
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6 fettsyror har visat viss förbättring för torra ögon (Aragona, Bucolo, Spinella, Giuffrida & 

Ferreri 2005)? Omega-6 kedjan ger även antiinflammatoriska prostaglandiner, samt fann 

Kokke, Morris och Lawrenson (2008) att tårproduktionen och höjden på tårmenisken ökade. 

En ökad tårproduktion, åtminstone om den är av bra kvalitet, skulle kunna vara ett svar till 

varför tillskott av omega-6 fettsyror förbättrade torra ögon. Kanske behövs denna fettsyra just 

för produktionen av tårvätska, men då många människors dieter i västvärlden idag är rik på 

denna fettsyra skulle inte tårproduktion och mängd, rent logiskt, vara något problem i 

samhället idag om det bara berodde på detta. Det faktum att det faktiskt finns ett antal 

personer med torra ögon i dagens samhälle trots den omega-6 – rika kosten, skulle kunna 

indikera att, på längre sikt än vad kanske studierna sträcker sig, är inte omega-6 fettsyror hela 

lösningen på problemet med torra ögon. Enligt Wojtowicz, Butovich, Uchiyama, Aronowicz, 

Agee och McCulley, (2011) pekar det också på att tillskott av omega-3 ökar tårsekretionen, så 

omega-6 borde därför inte vara specifik för just detta. Om syftet då blir att sänka omega-

6:omega-3 – kvoten skulle det vara logiskt att anta att ett tillskott av både omega-6 och 

omega-3 ej heller skulle göra någon nytta, då det blir enklare teoretiskt att sänka denna kvot 

med enbart omega-3. Kanske behövs studier som sträcker sig över en längre tid för att 

upptäcka eventuella förändringar med tid. http://fatlies.wordpress.com rapporterar att 

essentiella fettsyror är viktiga under den första tiden efter födseln. Studier skulle också kunna 

göras om riktigheten och vikten av detta och vad båda typerna av fettsyror och kombinationen 

av dessa har för betydelse i unga år och för framtida tecken och symtom om eventuella sådana 

studier kan göras på ett, för barnen, etiskt sätt. Ett problem med en sådan studie är dock den 

länga tid studien måste sträcka sig över.

Med utgång från detta arbete kan slutsatsen dras att tillskott av både omega-6 och omega-

3 fettsyror, de essentiella fettsyrorna, är nyttiga för att motverka och minska symtom och 

tecken på torra ögon hos människor. Dock höjs ett varningens finger för att en alltför hög 

omega-6:omega-3 – kvot kan vara missgynnande för torra ögon. Alltså borde det, då många 

har en hög sådan kvot i sin dagliga diet, vara mer gynnande för ögat med tillskott av enbart 

omega-3 fettsyror och då även de längre fettsyrakedjorna. Men fler studier kan vara av värde, 

då detta fortfarande är ett tämligen nytt ämne inom forskningen och det inte heller finns 

väldigt många studier om ämnet heller, och dessa studiers resultat inte helt överensstämmer 

med varandra. 

Att rekommendera tillskott i någon form i medicinskt behandlande, förebyggande eller 

botande syfte är, enligt Livsmedelsverkets hemsida (11-05-09), inte tillåtet. Om sådana 

uttryck används i marknadsföringen klassas produkten som läkemedel och ska behandlas 



19

därefter. Detta kan göra det svårt för optiker och annan ögonrelaterad yrkesgrupp att 

rekommendera tillskott av omega-3 fettsyror för att underlätta för det torra ögat, men redan 

idag är det faktiskt möjligt att köpa diverse tillskott i en optikerbutik. Det viktiga här blir då 

att inte att inte lova medicinska underverk av ett tillskott till födan utan att behandla det som 

det tillskott det är, alltså något som kunden i fråga misslyckas med att intaga via födan och 

därför behöver ta vid sidan om. Däremot bör en yrkesperson kunna påpeka att omega-3 

fettsyror kan ha nyttiga egenskaper, inte bara för delar av kroppen, utan även för ögat, men 

vara noga med att inte lova medicinska resultat i nuläget.

Det kan också vara bra om personer som nu kanske vill ta ett tillskott av omega-3 följer 

rekommendationerna på förpackningen så inte risken för överdosering blir överhängande, då 

ingen av studierna kan ge några rekommendationer angående mängd av intag. Om därför 

tillskottets rekommendationer angående mängd följs bör eventuella biverkningar på grund av 

överdosering kunna undvikas, då den mängd som anges borde vara testad vetenskapligt. 

Slutsats utifrån detta arbete är att omega-3 fettsyror kan ha en positiv effekt på torra ögon 

och därför också på främre delen av ögat, men att fler studier, inklusive skillnad i intag av 

olika typer av omega-3 och dess påverkan på det torra ögat, skulle kunna vara till nytta. 

På grund av omega-3 fettsyrors goda effekt på fler delar av kroppsfunktionen och med 

tanke på den höga omega-6:omega-3 – kvot som många i västvärlden idag har i sin föda bör 

inte tillskott av denna typ av fettsyra föraktas, om personen i fråga inte är villig att lägga om 

sin diet för att uppfylla tillräcklig mängd av intaget omega-3 fettsyror via födan. 

4. Tackord

Tack till min handledare Peter Gierow Professor, FAAO som hjälpt mig med 

genomförandet av detta arbete. Tack också till Johanna Enbuske Leg. optiker (BSc Optom.), 

Universitetsadjunktsom som tog sig tid att hjälpa mig i mitt val av ämne. Även tack till min 

syster Karin Nilsson som, trots att hon inte har något intresse av fettsyror, har lyssnat på mina 

funderingar. Tack också till Viveka Svensson, vars kunskaper om datorer tog över där mina 

inte längre räckte till. 
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