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Abstrakt 

Syfte Studiens syfte är att göra en kort redovisning av de vanligaste tekniker (LASIK, 

LASEK, PRK och RLE) som finns inom refraktiv kirurgi med en fördjupning inom 

LASIK (laser in situ keratomileusis). Studiens syfte är att ta reda på hur LASIK 

operationen går till, vilka som är lämpade kandidater och vilka de vanligaste riskerna som 

finns.   

Bakgrund Keratorefraktiv kirurgi har utvecklats enormt under de senaste årtionden. De 

initiala försöken att korrigera sfärocylindriska refraktiva fel med corneal kirurgi och första 

generationen excimer laser kirurgi var effektiva för korrigering av lägre refraktiva fel. 

Utvecklingen av mer komplex laserteknologi har gett mer noggranna och förutsägbara 

resultat. Detta har gjort att indikationer för den refraktiva kirurgin har expanderat. LASIK 

har fått ett bra fäste inom den refraktiva kirurgin och används allt oftare med syftet att 

korrigera refraktiva fel.  

Metod En litteraturstudie gjordes där fyra originalartiklar som presenterade resultat 

kopplade till ämnet studerades.  

Resultat Excimer laserkirurgi är en effektiv metod för korrigering av sfärocylindriska 

refraktiva fel. En utveckling av mer komplex laserteknologi har resulterat i mer noggranna 

och förutsägbara resultat. De förbättrade resultaten beror även på att både den 

diagnostiska och den terapeutiska vågfrontteknologin lyfts fram.  

Slutsats Sfäriska aberrationer visade sig vara mindre efter vågfrontoptimerad LASIK än 

efter kirurgi med konventionell LASIK. Inga bestående skillnader hittades mellan 

vågfrontstyrd PRK och vågfrontstyrd LASIK. Den vågfrontstyrda IntraLASIK visade inga 

fördelar på att bevara tårkvalité i jämförelse med de konventionella IntraLASIK.    
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Summary 

 

The aim of this study is to make a brief presentation of the most common techniques, 

(LASIK, LASEK, PRK and RLE) in refractive surgery. The study is focusing on LASIK 

surgery and the most common complications that may occur.  

 

Keratorefractive surgery has evolved tremendously over the past decade. The initial attempts 

to correct refractive errors, with corneal surgery and first generation eximer laser surgery, 

were effective for correction of lover refractive errors. The development of more complex 

laser technology has provided more accurate results. This has led to indications for refractive 

surgery has expanded. 

 

A literature review was made in which four original articles that presented results related to 

the topic was analyzed.  

 

Eximer laser surgery is an effective method for correcting refractive errors. The evolution of 

more complex laser technology has resulted in more accurate results. The improved results 

are also due to highlighted diagnostic and therapeutic wavefront technology.  

 

The conclusion is that after wavefront optimized LASIK, the spherical aberrations found to be 

less than after surgery with conventional LASIK. No lasting differences were found between 

wavefront-guided LASIK and wavefront-guided PRK. Wavefront-guided LASIK showed no 

advantages in preserving tear quality compared to conventional LASIK.     
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1 Introduktion 

Behandling av synfel med refraktiv kirurgi har expanderat kraftigt under den senaste tiden och 

indikationerna utökas hela tiden. Begreppet refraktiv innebär att ögats brytningskraft 

förändras. Myopi (närsynthet), hyperopi (översynthet) och astigmatism kan behandlas med 

refraktiv kirurgi (Koo, J. T. et al. 2005).    

1.1 Myopi 

          Myopi är ett tillstånd då, med avslappnad ackommodation, parallella ljusstrålar 

konvergerar till ett fokus framför retina istället för att samlas på retina. Om man antar att det 

finns en ”normal” axiallängd på ögat och en ”normal” fokallängd för ögats optiska system, 

kan man då dela in myopin i två extrema former. Som figur 1a visar, kan ögats axiala längd 

vara normal medan optiska systemets fokala längd kan vara kortare än normalt. Då uppstår 

myopi. Den andra varianten, som figur 1b visar, är då ögats axiala längd är längre än normalt 

medan den fokala längden av ögats optiska system är normal.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Myopa ögon: a) optiska systemets fokala längd är kortare än det normala; b) 

ögats axiala längd är längre än det normala (Bild efter förlaga Grosvenor 2007, s. 14).   

  

          Sorsby et al. (1957) visade att en liten mängd av myopi är till följd av kombinationen 

av den axiala längden och den fokala längdens variationer som är normala för ett emmetropt 

öga. Däremot beror måttlig till stor mängd av myopi (runt 4 Dioptrier eller mer) på att den 

axiala längden befinner sig utanför de normala gränserna.  

          Om man bortser från ögats aberrationer kan man tänka sig att ett emmetropt öga skapar 

en punkt på retina för varje punkt i ett objekt. Det bildas en klar bild på retina av objektet. Om 

ögat istället är myopt blir bilden, som formats efter varje punkt på objektet, en suddig cirkel. 

Storleken på den suddiga ringen kommer att bero på 1) mängden myopi (avståndet mellan den 
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optiska bilden som bildas och retina) och 2) pupillens storlek. Kliniskt har man funnit att för 

en viss mängd myopi, kan den okorrigerade synskärpan variera kraftigt från en individ till en 

annan. Många faktorer kan inverka, som till exempel tendensen att kisa hos vissa patienter. 

          Många människor blir mer myopa vid låg belysning än den ordinarie belysningen vi får 

vid dagsljus. Detta beror på att vid låg belysning är stimulansen till ackommodation låg. Vid 

låg belysning saknas skarpa detaljer i objektet som annars triggar ackommodationen. Hos 

unga vuxna är nattmyopi det första symtomet då de får svårt att se vid mörkerkörning. 

Myopin kan korrigeras med en negativ eller divergerande lins (Grosvenor, T. 2007).        

          

1.2 Hyperopi 

          Hyperopi är ett tillstånd där ljusstrålar konvergerar till ett fokus bakom retinan. Om 

man förutsätter att det finns en ”normal” axiallängd och en ”normal” fokallängd för det 

optiska systemet, kan hyperopin delas in i två former. Som figur 2a visar, kan ögats axiala 

längd vara normal, medan optiska systemets fokala längd kan vara längre än normalt. Figur 

2b visar att den axiala längden kan vara kortare än den normala medan optiska systemets 

fokala längd är normal. Vid dessa tillfällen uppstår hyperopi.   

 

 

 

 Figur 2 Hyperopa ögon: a) optiska systemets fokala längd är längre än det normala; b) 

den axiala längden är kortare än den normala (Bild efter förlaga Grosvenor 2007, s. 16).            
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          Sorsby et al. (1957) visade att, som i fallet med myopi att små mängder av hyperopi 

beror på kombinationen av axiallängden och fokallängdens variationer som befinner sig i 

normal omfånget för ett emmetropt öga.              

          En hyperops synskärpa på avstånd begränsas av ackommodationens amplitud. En ung 

person som har 3 Dioptriers hyperopi och kan ackommodera 10 Dioptrier, har tillräckligt för 

att kunna kompensera sin hyperopi och kunna se klart. Synskärpan på nära håll hos hyperopa 

beror på mängden hyperopi, ackommodationens amplitud och läsavståndet. Om en 

okorrigerad hyperop på 2 Dioptrier, med ackommodation på 3 Dioptrier, ska läsa på 40 cm 

avstånd behöver använda 2 Dioptrier för att se på oändligt avstånd. Då återstår 1 Dioptri till 

att fokusera på 40 cm avstånd av de 3 Dioptrierna. Eftersom det behövs 2,50 Dioptrier av 

ackommodationen för att kunna fokusera på 40 cm avstånd saknar patienten 1,50 Dioptrier av 

ackommodationen för att utföra arbetet. Detta kommer att medföra att patienten ser suddigt på 

nära håll. Hyperopin kan korrigeras med en positiv eller konvergerande lins (Grosvenor, T. 

2007).                

 

1.3 Astigmatism 

          Astigmatism är ett refraktivt tillstånd där ögats optiska system är oförmöget att skapa 

en punktbild av en punkt i ett objekt. Detta beror på att, optiska systemets, refraktiva styrka 

varierar i dem olika meridianer. Man delar in astigmatism i regelbunden och oregelbunden. 

Majoriteten av fall har en regelbunden astigmatism. I regelbunden astigmatism ligger 

meridianen med störst och minst refraktion 90 grader ifrån varandra. Dessa meridianer kallas 

för huvudmeridianer. Man kan räkna ut mängden astigmatism genom att beräkna skillnaden 

mellan refraktionsstyrkorna i de två huvudmeridianer.                                 

          Cornea orsakar oftast kliniskt signifikant astigmatism. Ibland tenderar även den 

kristallina linsen att orsaka en liten mängd astigmatism. De flesta cornea är utformade på det 

sättet att den vertikala meridianen är mer brant än den horisontala meridianen. Detta medför 

att ljusvergensen blir större i den vertikala meridianen än i den horisontella. Detta tillstånd 

kallas för direkt eller med-regel astigmatism. Tvärtom, om ljusvergensen är större i den 

horisontala meridianen än i den vertikala, kallas det tillstånd för indirekt eller mot-regel 

astigmatism. Man har bestämt att om de två huvudmeridianer befinner sig mer än 30 grader, 

från 90 eller 180 grader, är det då frågan om sned astigmatism. Om en refraktiv yta har 

samma radie på kurvaturen i alla meridianer kallas den för sfärisk. En refraktiv yta som har 

olika radier på kurvaturen i sina meridianer kallas för en torrisk yta.                     
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          Istället för att en enkel punkt ska avbildas från varje punkt i objektet, då ljuset passerar 

genom cornea, kommer bilden att bestå av två fokala linjer som är parallella med 

huvudmeridianer. På grund av detta blir bilden som man får på retina suddig (Grosvenor, T. 

2007).                

 

1.4 Cornea 

Cornea är en del av det yttre skiktet på ögat. Embryologiskt sett är den relaterad till 

huden men fysiologiskt sett är den unikt adapterad till funktionen som den har. Det finns 

ingen glatt muskulatur eller några blodkärl i cornea. Den täcker 1/6 del av ögats totala 

omkrets.  

Cornea består av fem olika lager. De olika lagren är 1) Epitelet (ytterst), 2) Bowmans 

Membran, 3) Stroma, 4) Descemets Membran och 5) Endotelet (innerst). Den består av 78% 

vatten och 15% collagen. Dess refraktiva index är 1,376. Den främre ytans refraktiva styrka är 

40 Dioptrier (Bergmanson, J. 2009).    

           

Historiskt sett har cornea haft en central roll inom refraktiv kirurgi. Framförallt på grund 

av att den är ur ett anatomiskt perspektiv mycket tillgänglig. Corneal refraktiv kirurgi kan 

förenklat delas in i fyra huvudmekanismer: (1) Borttagning av corneal vävnad, (2) tillskott av 

vävnadens volym, (3) relaxation och (4) kompression (Koo, J. T. et al. 2005). 

 

1.4.1 Borttagning av corneal vävnad 

Keratomileusis, borttagande av en varierande mängd corneal stroma, föreslogs för första 

gången av Baraquer, J. I. under 1940-talet. Den tekniken modifierades sedan av andra. 

Automatiserade keratometrar förbättrade sedan keratomileusis (förbättring av corneas 

refraktion genom ett kirurgiskt ingrepp) förutsägbarhet. Detta i sin tur ledde till att tekniken 

utvecklades med olika variationer och förbättringar. Automatiserad lamellär keratoplasti 

(ALK) blev ett annat alternativ för behandling av myopi och hyperopi under 1970 och 1980 

talet.  

Nästa framsteg inom bortagning av corneal vävnad skulle innefatta utvecklingen av 

LASER (light amplification by stimulated emission of radiation) teknologin. På 1980-talet 

ansågs precisionen av en 193-nm excimer laser vara ett värdefullt verktyg som kunde forma 

om den corneala stroma. Det har sedan dess blivit en bas för aktuell corneal refraktiv kirurgi. 
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Inom oftalmologin har excimer laser varit en stor innovation på grund av dess förmåga att 

noggrant avlägsna vävnad med försumbar skada på omgivande strukturer.  

Buratto, L. och Pallikaris, I. G. lyckades kombinera lamellär kirurgisk teknik, som 

utvecklades av Barraquer, J. I. och excimer laser teknologi. Denna procedur fick 

benämningen laser assisted stromal in situ keratomileusis (LASIK). Tekniken tillåter 

skulpterande och avlägsnande av corneal stroma under en skyddande corneal flik. Den har ett 

brett omfång av korrektion vad gäller hyperopi, myopi och astigmatism. LASIK har blivit den 

mest frekvent utförda oftalmiska proceduren runt om i världen. Tekniken bakom LASIK har 

blivit en språngbräda för ytterligare förfining inom refraktiv kirurgisk teknologi.  

Inom LASIK har vågfrontsteknologi utvecklats. Den mäter högre ordningens 

abberationer i cornea som inte fångats upp av vanliga corneal topografimappar. Vågfronts 

abberometer fokuserar en mätstråle mot patientens retina. Det reflekteras tillbaka en vågfront 

genom patientens öga. Då vågfronten lämnar ögat är den förvrängd av ögats optik. Zernike 

polynomials, den matematiska ekvation som ursprungligen utvecklades för att förstå optiken i 

ett rymdteleskop, konverterar vågfrontsmätningar till en vågprint. Vågprinten beskriver lägre 

och högre ordningens aberrationer. Lasern är konfigurerad till vågprinten för att beräkna en 

skräddarsyd corneal ablation för en noggrann refraktiv behandling (Koo, J. T. et al. 2005). 

Den kommersiella applikationen av vågfrontsteknologin i USA inkluderar VISX 

CustumVue (VISX, Santa Clara, CA), Alcon LADARVision Custom cornea (Alcon, Orlando, 

FL), och Bausch and Lomb Zyoptics (Bausch & Lomb, Rochester, NY). Dessa system har 

undersökts av Food and Drug Administration (FDA) och visat mycket bra resultat (Koo, J. T. 

et al. 2005). Den nya vågfrontsteknologin kommer leda till förbättringar inom den refraktiva 

kirurgin för såväl myoper som hyperoper, presbyoper och reducering av högre ordningens 

aberrationer och irreguljär astigmatism. 

 

Även Laser teknologin har utvecklats och det har kommit nya gas och intrastromala 

lasrar. Ändring av laserns ablationsmönster på cornea är den första modifieringen. Det sker 

även en ändring av den breda strålen som fanns på den tidiga generationen av lasrar till en 

snabbare och mer effektiv avläsande slit. Även behandlingszonen håller på att utökas i 

diametern från nuvarande 6 mm till 7 mm för att man ska kunna omsluta hela cornea och 

också inkorporera multi-zon behandlingar för högre refraktiva fel och presbyopi. Kliniska test 

på människor är på gång för patienter som önskar en korrektion av presbyopi med multifokala 

laserablationer (Charters, L. 2003 se Koo, J. T. et al. 2005).  
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En mer noggrann korrektion av astigmatism kommer kunna ske med 

laserbehandlingsprofiler som reglerar mängden corneal vävnad som ska tas bort i diverse 

regioner. Pupill och iris registreringssystem observeras för att hjälpa till att reducera ablation 

decentrationer. Medan nuvarande system hjälper till att spåra linjär rörelse i X, Y och Z axlar 

kommer nyare irisregistreringsmetoder att kunna spåra ögats cyclotorsion. Laserns 

diagnostiska vågfrontsenhet lokaliserar iris. Detta medför att iris befinner sig i samma 

position vid laserbehandling som den befann sig i då den diagnostiska enheten fångade 

vågfrontsinformationen.  

Ett annat stort område som har lett till bättre precision inom LASIK involverar 

ändringar i mikrokeratomteknologin. En möjlighet till intrastromal ablation som tar bort 

behovet av att ta upp en lamellär lucka utreds. Femtosecond laser teknologi har väckt stort 

intresse bland många forskare på grund av dess precist höga energi medans generering av 

värmen är låg (Koo, J. T. et al. 2005).   

För att undvika konstruktionen av lamellära, stromala luckor helt och hållet kommer 

Atlanta-CIBA Vision Corp. börja marknadsföra sin Centursion SES EpiEdge epikeratome för 

Epi-LASIK refraktiv procedur (Gordon, E., Parolini, B., Abelson, M. 1998 se Koo, J. T. et al. 

2005, s. 179). EpiEdge epikeratome är en separator som skapar ett lager av epitel genom 

separation av epitelet från Bowmans membran och på detta sätt elimineras behovet av 

alkoholbaserad separation. Alkoholbaserad separation är toxisk för epitelceller och saktar ner 

läkningsprocessen. Denna teknologi kan utnyttjas till att förbättra patienternas 

läkningsprocess och komfort under LASIK.  

Innovationen av de existerande idéer och tekniker som finns idag kommer att fortsätta 

utveckla vårt förhållningssätt till borttagning av corneal vävnad.    

 

1.4.2 Tillskott av vävnadens volym 

Historiskt sett har proceduren med tillskott av corneal vävnad används mycket 

begränsat i en väldigt specifik under-population av patienter. Den mest frekvent genomförda 

proceduren har varit epikeratophakia. En diskformad del tas från donatorns corneala vävnad 

och placeras på värdens cornea där epitelet tagits bort. Den diskformade delen skulpteras till 

en corneal lins med hjälp av en variation av automatiserade tekniker. Där av kommer termen 

epikeratophakia. Tekniken kan användas till att behandla hyperopi eller myopi i dess extrema 

former (Werblin, T. P. et al. 1981). Nuvarande trender inom ökning av corneal volym och den 

framtida trenden kommer att koncentrera sig på addition av syntetiskt material till den 
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corneala ytan och stroma. Detta kommer att ske både i den centrala visuella axeln och inom 

de perifera delarna.  

En av metoderna är intrastromala, corneala ringar som förändrar formen på cornean och 

dess refraktion. Detta sker genom en ökning av den corneala volymen (Durrie, D. S., Asbell, 

P. A., Burris, T. E. 1996). Den metoden är baserad på principen om att böjda corneala 

kollagen lameller kan plattas till centralt. Detta genom att öka vävnadens volym perifert. 

Implantering av syntetiska ringsegment perifert kommer att inducera en central tillplattning 

och öka den corneala radiens kurvatur. Den corneala radiens kurvatur ökar proportionellt med 

tjockleken på materialets implantat.  

En design på sådana implantat är INTACS (Additional Technology, Fremont, CA). Den 

innefattar två bågformade segment på ungefär 8 mm i diameter, med en variation av 

tjocklekar från 0,25 mm till 0,45 mm. Dessa blir implanterade in i den perifera corneala 

stroma under lokal bedövning. Detta kan åstadkommas genom tillverkning av en lamellär 

kanal, i den perifera cornea, av en stromaseparator. Separatorn är centrerad mot den visuella 

axeln med hjälp av en sugkraft och används till att separera de corneala kollagena lameller. 

Ringsegmenter träs sedan igenom en åt gången och sätts i den rätta positionen. INTACS är 

numera ett kirurgiskt alternativ för behandling av låg till måttlig myopi.  

Den här teknologin har flera användbara fördelar. Den undviker den centrala visuella 

axeln. Ringsegment kan avlägsnas och bytas ut mot något mindre eller större segment, för att 

finjustera refraktionen, eller så kan de avlägsnas helt.  

Medan den kliniska säkerheten och effektiviteten av INTACS-inlägg är jämförbara med 

äldre studier av photorefractive keratectomy (PRK) och LASIK, har kirurger och patienter 

inte helt anammat den här teknologin. De möjliga orsakerna är att de refraktiva indikationerna 

är mer begränsade, exempelvis låg grad av sfärisk myopi, men även att kostnader för denna 

procedur kan vara en kontraindikation. Däremot söker kirurger efter ett sätt att kunna tillämpa 

den här teknologin på patienter med keratoconus och post-LASIK ectasia (Boxer Wachler, B. 

S., Chou, B., Kessler, D. 2000).  

Forskning pågår om hur man ska kunna lägga till syntetiskt material till cornea för att 

modifiera refraktionens utfall i den centrala visuella axeln. Intracorneala linser har undersökts 

som ett medel för korrektion av myopi, hyperopi och presbyopi. Detta kan åstadkommas 

genom ett implantat av en intracorneal lins med en önskvärd kurvatur och ett varierande 

refraktivt index. Därigenom kan man ändra den effektiva dioptristyrkan på cornean. Omvänt 

kan man inplantera en lins med ett material som har ett liknande refraktivt index, men 

varierande kurvatur vilket kommer att förändra den corneala kurvaturen och dess styrka 
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generellt. Många kommande tillämpningsområden är lovande för den här typen av proceduren 

men det består en del frågor angående synkvalitén som kan uppnås, dimsyn som kan uppstå 

mm (Koo, J. T. et al. 2005).  

 

 1.4.3 Corneal relaxation 

Corneala relaxationsprocedurer som utfördes med snitt syftade till att korrigera myopa, 

hyperopa och astigmatiker, så långt tillbaka i tiden som på sena 1800-talet. Medan radial och 

hexagonal keratotomy till stor del ersatts av mer exakta och effektiva metoder som ändrar den 

corneala kurvaturen har astigmatisk keratotomy och limbala relaxationssnitt fortsatt att vara 

bra alternativ för neutralisering av corneal toricitet.  

De kan tillämpas då man ska göra kataraktkirurgi, eller efter corneal transplantation och 

andra astigmatisminducerande procedurer.  

Framtida snittmetoder kan bli ersatta av farmakologiska och biokemiska modaliteter 

(Koo, J. T. et al. 2005).   

 

1.4.4 Corneal kompression 

En variation av perifera corneala kompressionstekniker har utnyttjats för att förstärka 

den centrala corneala kurvaturen. Mycket av nuvarande och framtida teknologi inom corneal 

kompression utvecklas kring administration av energi till den corneala periferin för att uppnå 

en korrekt central lutning. Flera modaliteter har utvecklats för att uppnå detta mål. Man 

utnyttjar den elektromagnetiska energin och även värmeenergi. De tidiga resultaten var något 

av en besvikelse i huvudsak på grund av att de var oförutsägbara och även den negativa 

påverkan på vävnaden runt omkring som uppstod. Nyare resultat, där ingen laser har använts 

och istället en värmeenergi baserad på radiofrekvens, har visat sig vara uppmuntrande.  

Ledande keratoplasti använder en låg-energi, hög radiofrekvensström som appliceras 

direkt på den perifera corneala stroma genom en Keratoplast topp (McDonald, M. B. et al. 

2002). Den här proceduren skapar en homogen höjning av temperaturen som krymper 

kollagenet i det område som behandlas. Varje ställe som har blivit behandlat, framkallar ett 

cylinderformat fotspår, som utvidgas till ungefär 80% av djupet som en mitt-perifer cornea 

har. Efter att man har behandlat ett antal punkter kommer den perifera cornea att plattas till 

och den centrala kommer att få en lutning.  
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Ledande keratoplasti har använts för att korrigera låg till måttlig hyperopi. Tidiga 

resultat har visat god okorrigerad synskärpa, förutsägbarhet och stabilitet (McDonald, M. B. 

et al. 2002). 

Den här proceduren eliminerar borttagningen av corneal vävnad och behovet av att 

skära i cornea. Ytterligare studier kommer att behövas för att utvärdera lång-tids stabilitet av 

resultaten, induktion av högre ordningens aberrationer och framförallt säkerheten för patienter 

med corneal ectasia.  

Laser termokeratoplasti (LTK) beskriver en kontrollerad applikation av laser-genererad 

värmeenergi på den corneala stroman. LTK inkorporerar ett fast-tillstånd holmium:yttrium-

aluminum-garnet (Ho:YAG) laser som kan användas till att bilda kontrollerad 

värmekoagulation av corneal stroma med obetydlig skada på vävnaden runt omkring. Lasern 

appliceras i små pulserande explosioner som varar ett par sekunder. Resultatet blir en fokal 

uppvärmning i det stromala kollagenet till ungefär 50 grader Celsius detta för att uppnå en 

central corneal lutning. Denna procedur har blivit mindre populär på grund av inkonsekvent 

stabilitet och hög regressionsgrad av behandling.  

På det stora hela ser utvecklingen för proceduren lovande ut i framtiden eftersom 

teknologin är reproducerbar, relativt billig och lätt för läkare att behärska. Forskare håller på 

att utveckla ny teknologi och även nya tillämpningsområden (Koo, J. T. et al. 2005).                

 

1.5 Vågfrontsteknologi  

Vågfrontsteknologi har ursprungligen utvecklats för två icke medicinska 

tillämpningsområden: 1) för att förstora teleskopisk bild genom att minska vågfrontsdistorsion 

som uppkom då ljuset, från en avlägsen stjärna, färdades genom jordens atmosfär och 2) för 

att spåra sprängsladdningar som en del i försvarsprogrammet.  

Det mänskliga ögat är inte ett perfekt optiskt system och en ljusvåg devierar då den 

färdas genom ögat. Deviationen av den aktuella vågfronten från den idealiska vågfronten 

definierar aberrationen. Noggranna instrument för mätningar av ögonaberrationer har 

utvecklats och vågfrontstyrd corneal kirurgi har blivit en verklighet. Vid vågfrontsbehandling 

som grundar sig i både LASIK och PRK kan man ta bort till ytan mycket små ojämnheter i 

cornea. Med hjälp av en vågfrontsmätare mäter man av vad som sker i ögat under 

operationen. Oftalmologen får en klar bild av hur ögat fungerar, dess brytpunkter och 

eventuella ojämnheter i cornea med hjälp av tiotusentals referenspunkter (Wang, Li., Koch, D. 

D. 2005).        
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1.6 LASIK 

Historiskt sett sträcker LASIK (laser assisted stromal in situ keratomileusis), sig tillbaka 

till 1950-talet då Jose I. Barraquer var den första med att beskriva hur man med hjälp av att 

lägga till eller ta bort corneal vävnad kunde förändra ögats refraktiva tillstånd. Proceduren 

fick namnet keratomileusis. Barraquer genomförde på frihand en dissekering av cornea för att 

skapa ett lamellärt snitt. Det var inte förrän senare som han utvecklade en mekanisk keratom 

med en ring som hade sugfunktion. Den tekniken har i stort sätt används fram till idag. En 

corneal disk, med en tjocklek på 350 mikrometer, avlägsnades. Detta för att uppnå en 

önskvärd ändring i refraktionen. Disken syddes slutligen tillbaka ihop med cornea. På grund 

av den otympliga mekanismen som krävdes och den höga incidensen av komplikationer blev 

keratomileusis aldrig något vidare accepterat. Utifrån den tekniken utvecklade Svjatoslav 

Fjodorov radiellt keratotomy RK, i Ryssland på 1970-talet. RK är en metod där radiell 

hornhinnans nedskärningar görs, vanligtvis med hjälp av en mikrometer diamond, kniv och är 

anorlunda än LASIK.     

Något senare utvecklade en elev till Barraquer, Luis Ruiz, tekniken ”keratomileusis in 

situ”. Initialt avlägsnades en disk och ett andra snitt gjordes med något mindre diameter för att 

avlägsna lite av den centrala corneala vävnaden. På det sättet skapades en tillplattning av 

cornea när väl disken återigen var på plats. Tekniken utvecklades återigen efter en tid. Då gick 

det till på det sättet att man skapade en hängd lucka istället för att ta bort en disk från cornea. 

Tjockleken och diametern på det andra snittet varierade, enligt ett utvecklat monogram, för att 

korrigera olika mängder myopi. Den här tekniken fick benämningen ”automatiserad lamellär 

keratoplasty” (ALK). Den fick stor popularitet speciellt i Amerika som tidigare FDA godkänt 

excimer laser. ALK hade många fördelar som till exempel okomplicerade operationer, snabb 

visuell rehabilitering och begränsad regression. Det som var mindre bra med operationen var 

brist på precisionen och hög risk för irreguljär astigmatism.  

Medan Barraquer kan ta äran för användandet av lamellära snitt, så får Ioannis Pallikaris 

äran för att ha introducerat kombinationen av en hängd corneal lucka med excimer laser 

ablationen år 1989. Han myntade även uttrycket ”laser in situ keratomileusis” (LASIK) vilket 

har anammats över hela världen (Pallikaris, I. G. et al. 1990 se Knorz, M. C. 2005, s. 189). 

Tillbaka på 1990-talet gjorde Pallikaris publikationer ingen stor uppståndelse. Det var 

då Luis Ruiz och andra började kombinera ALK tekniken med excimer laser ablation, kallad 

för ”ALK-Excimer” som idag heter LASIK, proceduren fick stor uppmärksamhet runt om i 

världen.   
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Då man fortfarande använder sig av samma princip med LASIK som i den ursprungliga 

keratomileusistekniken, kan man även tänka sig att långsiktiga komplikationer borde bli 

ungefär desamma. Ett av de största bekymren med proceduren rör den fördröjda förekomsten 

av corneal ectasia. Detta har observerats i vissa fall efter LASIK operationen. Trots att antalet 

ögon som har genomgått keratomileusis är relativt högt, har man inte observerat någon hög 

incidens av ectasia. Troligtvis så kommer inte många att utveckla keratectasia efter LASIK, 

utan endast ett fåtal och då fall med tidigare odiagnosticerad keratokonus (Knorz, M. C. 

2005).     

 

1.6.1 Patientselektionen  

LASIK är en väldigt förutsägbar och en mycket säker procedur. Trots det är långt ifrån 

alla patienter med synfel rätt kandidater för denna procedur. Med hänsyn till synkvalitén kan 

man påstå att en generell regel är att noggrannheten och synkvalitén är störst med små 

refraktiva fel. Man har lyckats uppnå mycket goda resultat hos patienter med låg till måttlig 

myopi (upp till -5 Dioptrier). Resultaten ser goda ut även hos patienter med låg hyperopi (upp 

till +3 Dioptrier). Resultaten är inte lika bra hos patienter med hög myopi (-5 till -10 

Dioptrier) och sämre hos patienter med ännu högre myopi (över -10 Dioptrier). Resultaten blir 

heller inte lika bra hos patienter med hyperopi över +4 Dioptrier. Självklart har dessa siffror 

förenklats och är därmed inte helt absoluta. Faktorer som den corneala tjockleken, storleken 

på korrektionen, pupillens diameter i olika ljusnivåer och patienten synkrav är mycket viktiga 

i urvalsprocessen. Pupillstorleken har varit mycket omdiskuterad om huruvida den har någon 

påverkan på synkvalitén efter operationen. Vissa kirurger tar inte med patienter vars 

pupillstorlek överstiger diametern på den planerade ablationen. Andra anser att med väl 

centrerade ablationer och ablationszoner på 6 mm och större, kan det inte finnas några 

samband mellan storleken på pupillen och incidensen av allvarliga halos (glorialiknande 

ljusfenomen) och andra oönskade visuella effekter.  

Förutom refraktiva fel kan andra tillstånd vara kritiska för genomförandet av 

operationen. Cornea ska vara normal för att man ska kunna genomföra LASIK operationen. 

Det är väldigt viktigt att utesluta alla progressiva corneala sjukdomar som till exempel 

keratokonus. Dessa kan försvaga cornea. Eftersom även LASIK försvagar cornea kan de 

redan existerande försvagade partier bli ännu tunnare och skörare. Detta kan resultera i 

corneal ectasia efter LASIK. Det finns även några andra tillstånd som kontraindikerar mot 

LASIK. Allvarliga syndrom på torra ögon, katarakt och framåtskridet glaukom är några utav 
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dessa. Diabetes verkar vara accepterat och behöver inte ses som en kontraindikation medan 

alla tecken på diabetes retinopathy, i olika stadier, indikerar att en LASIK operation inte är att 

rekommendera. Det bör även inte finnas någon degeneration i macula (Knorz, M. C. 2005). 

 

1.6.2 Tekniken bakom LASIK  

          LASIK har blivit en högt standardiserad procedur. Den ger förutsebara och noggranna 

resultat. Proceduren utförs oftast bilateralt och under lokal bedövning. Många kirurger ger 

även något lugnande medel till sina patienter för att få dem att slappna av. En automatiserad, 

mekanisk mikrokeratom används för att skapa en corneal lucka med tjockleken mellan 120-

160 mikrometer och en diameter på 8-9,5 mm. Vad man kan kalla för ett ”gångjärn” (den 

delen som håller ihop), placeras oftast antingen superiort (upptill) eller nasalt (mot näsan). 

När man väl klippt ut en lucka och öppnat den utförs ablation med excimer laser mot stroma. 

Dagens lasersystem använder någon typ av scanningsstråle för att registrera och kompensera 

för ögonrörelserna. Ablationskomplikationer som irreguljära ablationer eller centrala öar 

förekommer mycket sällan nu för tiden. Efter ablationen sätts den corneala luckan, som 

kirurgen har skapat, tillbaka på plats. Den fäster tillbaka utan att man behöver sy ihop den 

eller göra några stygn. Efter operationen får patienten en kombination av antibiotika och 

steroider upp till en vecka. Som tillägg får patienten även smörjande droppar till sina ögon. 

Dessa är till för att använda ett par månader efter operationen beroende på hur allvarligt det 

post-operativa torra-ögon syndromet är (Knorz, M. C. 2005).  

 

1.6.3 Komplikationer  

Den största sidoeffekten av LASIK är att man kan drabbas av torra ögon syndromet 

efter operationen. Detta kan orsakas på grund av att de corneala nerverna skärs av. Detta kan 

leda till oregelbundenheter i tårfilmen men skadan innehåller även en neuroparalytisk 

komponent. Symtom som torrhet och fluktuerande synskärpa kan då uppkomma. Man 

behandlar detta med rådgivning till patienten, smörjande ögondroppar och geler. Det finns 

även andra alternativ som kan råda bot på problemen som inkluderar punktum pluggar, 

permanenta punktum ocklusioner eller, något som börjat användas på sista tiden, cyklosporin 

(läkemedel som motverkar avstötningsreaktion) ögondroppar. Symtomen kan kvarstå i flera 

månader, eller än mer ovanligt i några år, men försvinner till slut helt och hållet i de flesta fall. 

Det är mycket viktigt att informera patienten innan operationen om att torra ögon syndromet 

kan uppkomma efter LASIK.   
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Det finns såklart en del andra komplikationer som kan uppstå, som till exempel epitel 

inväxt, diffus lamellär keratit, mikrobiell keratit mm. Dessa är dock inte lika vanliga (Knorz, 

M. C. 2005).  

1.7 LASEK och PRK 

Laser subepithelial keratomileusis (LASEK) är en nyare utvecklad, modifierad 

photorefractive keratectomy (PRK) teknik. Den är baserad på skapandet av en lucka i epitelet 

efter att man applicerat utspädd alkohollösning och sedan placerat om luckan efter 

laserablationen. Tanken är att den omplacerade luckan ska agera som en naturlig mekanisk 

barriär som ska minska den post-operativa smärtan.  

Teoretiskt sätt kan man med LASEK undvika de komplikationer som kan uppkomma 

med LASIK med den öppna luckan men LASIK fortsätter att vara den dominanta proceduren 

inom refraktiv kirurgi eftersom den erbjuder en större komfort post-operativt och en snabbare 

visuell rehabilitering. Däremot sker det en ökning av rapporteringar om LASIK 

komplikationer, särskilt de som är relaterade till skapandet av luckan. Bland dem ingår bland 

annat epitelinväxt, diffus lamellär keratit och en ökning av högre ordningens aberrationer.    

Photorefractive keratectomy (PRK) kvarstår som ett bra alternativ för mild till måttlig 

korrektion. Särskilt med de fall som är associerade med tunn cornea och återkommande 

corneala erosioner. PRK försvagar inte cornea strukturellt. Signifikant post-operativ smärta, 

långsammare visuell återhämtning och dimmsyn kan avskräcka vissa patienter (Knorz, M. C. 

2005).  

PRK uppfanns på 1980-talet. Lasertekniken för PRK godkändes av FDA år 1995. Den 

utförs med excimer laser som använder en ultraviolett ljusstråle som mycket noggrant tar bort 

små mängder cornealvävnad med syftet att forma om cornea. Efter detta kan ljuset mer precist 

fokuseras genom ögat och på retina och på så sätt ge bättre syn. Både myopa och hyperopa 

patienter kan dra nytta av PRK tekniken. För myopa patienter är målet att platta till en alltför 

brant cornea; med hyperopa vill man istället åstadkomma en mer brant cornea. Eximer laser 

kan även korrigera astigmatism genom att jämna ut en irreguljär cornea. PRK kirurgin tar 

endast några minuter och patienten är vaken under hela proceduren. Ögonen bedövas då med 

bedövningsdroppar. PRK och LASIK resultat är vanligtvis rätt lika. De flesta patienter uppnår 

1,0 i synskärpa eller bättre. Postoperativt kan komplikationer efter PRK och LASIK inkludera 

infektioner och/eller halos (glorialiknande ljus runt lampor mm). Även om patienten uppnår 

synskärpa på 1,0 kan läsglasögon behövas vid 40 års ålder, detta på grund av att linsen i ögat 

blir mindre flexibel med åren (ett tillstånd som heter ålderssynthet). Den största skillnaden 
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mellan PRK och LASIK är att LASIK patienter upplever mindre diskomfort efter operationen 

och återfår en bra synskärpa snabbare än de som genomgott PRK. Medan förbättringen efter 

PRK är långsammare och kan ta dagar, veckor till och med månader efter operationen. Många 

kirurger föredrar ändå PRK vid de omständigheter då patienten har en tunn cornea (Segre, L. 

2010).      

LASEK har blivit ett bra alternativ till både PRK och LASIK i synnerlighet till patienter 

som har en tunn cornea. Tidiga studier har visat att dem refraktiva resultat efter LASEK är 

jämförbara med resultat efter både PRK och LASIK. Mindre dimmsyn, relativt snabb visuell 

återhämtning och bättre kontrastkänslighet rapporterades hos patienter efter LASEK kirurgi 

(Knorz, M. C. 2005).  

 

1.8 RLE 

Generellt kan man korrigera refraktiva fel på två sätt: 1) med refraktiv corneal kirurgi 

eller, 2) med intraokulär refraktiv kirurgi. Korrektionen av låg till måttlig myopi eller 

hyperopi ger bra resultat med refraktiv corneal kirurgi. Medans höga korrektioner kan orsaka 

optiska aberrationer och sämre synkvalité under dåliga ljusförhållanden. Då blir intraokulär 

refraktiv kirurgi ett bättre alternativ för att korrigera högre synfel.  

Refraktiv lens extraction (RLE) är en intraokulär refraktiv kirurgi. Den består av 

extraktion av den naturliga linsen och ersättning med en intraokulär lins (IOL) med lämplig 

Dioptri styrka. Operationen görs med lokalbedövning och är helt smärtfri. Proceduren tar inte 

mer än tio minuter och man opererar ett öga i taget. Den gamla linsen tars ut genom ett snitt 

vid sidan om cornea. Via sidosnittet separerar man på linsen och övriga cornea sedan suger 

man försiktigt ut linsen. Då den gamla linsen är borta sätter man in den inttraokulära linsen. 

Linsen är inte flexibel då den är av plast. Därför utförs operationen oftast på de personer hos 

vilka den egna linsen redan stelnat, det är alltså nästan bara personer över 40 år som 

genomgår RLE. Återhämtningstiden brukar vanligtvis vara kort med RLE. Patienter upplever 

god synskärpa redan dagen efter operationen. De komplikationer som kan uppkomma med 

RLE är infektioner eller inflammationer i ögat (Güell, J. L. et al. 2005).            
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2 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att göra en kort redovisning av vanligaste tekniker (LASIK, 

LASEK, PRK och RLE) som finns inom refraktiv kirurgi med en fördjupning inom LASIK 

(laser assisted stromal in situ keratomileusis). Studiens syfte var att ta reda på hur LASIK 

operationen går till, vilka som är lämpade kandidater och vilka risker som finns.  

          Detta gjordes genom en sammanställning av ett antal artiklar som redogjorde för 

LASIK och dess funktioner.  

 

2.1 Avgränsning 

          Denna studie kommer till stor del att beröra LASIK kirurgins funktion och vilka 

resultat som kan väntas efter operationen. Fokus kommer att läggas på de vanligaste risker 

som har med LASIK kirurgi att göra.      
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3 Material och metoder 

 

3.1 Litteratursökning 

Databaser för böcker och artikelsök användes för att få fram relevant bakgrundsfakta till 

studien. Faktasök på ord som relaterade till de olika delarna i introduktionen gjordes i 

databaserna: PubMed, Google Scholar och Optics InfoBase. De använda 

sökorden/sökfraserna var: lasik, lasek, surgery, ocular abberations, lasers and laser optic samt 

en kombination av dessa. De begränsningar som gjordes var årtal och språk. Litteraturen och 

materialet som användes var den som var tillgänglig på engelska och som var högst 60 år 

gammal. Även många av de angivna referenserna som fanns i funna artiklar, användes för 

vidare kedjesökning. En funktion som finns i databaser, som visar relaterade artiklar, 

användes också. Ett antal böcker med inriktning på refraktiva kirurgier och optometry 

användes för att få en klarare överblick över ämnet. Ett antal böcker hittades på 

Universitetsbiblioteket i Kalmar genom en sökning i bibliotekets katalog eller bläddra i 

hyllorna bland ämnen som berör ögonrefraktion och kirurgi. Även den titigare använda 

studielitteraturen var till stor hjälp för beskrivning av olika refraktiva tillstånd.  

 

Med hjälp av databaserna: PubMed, Google Scholar och Optics InfoBase hittades de 

artiklar som presenteras i resultat. Även respektive databasfunktion som visar relaterade 

artiklar och artiklar som citerar den funna artikeln användes. Utnyttjades gjordes även 

PubMeds funktion som anger titlar där sökorden ingår. För att få tillgång till vissa artiklar i 

fulltext gjordes sökningar via länken: Findit Lnu.se Dem sökord som skrevs in var: lasik, 

surgery och occular aberations. Olika kombinationer av sökord utarbetades relaterat till 

överensstämmelse med syftet. För att komma ner i antal sökträffar togs endast artiklar som 

hade fulltext med. Tabellen nedan visar antal träffar och sökresultat.  
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Tabell: Sökord och antal träffar i de använda databaserna 

 

Sökord PubMed Google Scholar Optics InfoBase Använda artiklar 

1.lasik 4407 29800 23  

2.surgery 3161382 3730 283  

3.ocular 

aberrations 

1509 29500 146  

4.lasik 

complications 

115 9440 - 1 

1.and 2. 4260 19200 14 1 

1.and 3. 14 1820 2 2 

 

3.2 Urvalskriterier 

          Följande kriterier användes för att välja ut den litteratur som skulle analyseras. Den 

skulle bestå av originalartiklar som var skrivna på engelska. Artiklarna skulle inte vara äldre 

än 2 år gamla. De skulle redovisa ett resultat efter LASIK operationer. De skulle också 

behandla de vanligaste risker/komplikationer som är kopplade till operationen, vilka har 

nämnts i introduktionen.  

 

3.3 Analys av materialet 

          De utvalda artiklarna analyserades och en vikt lades på artiklarnas syfte, metod och de 

resultat som åstadkoms. En kort slutsats redovisas efter varje artikel.   
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4 Resultat 

Resultat visar en sammanställning av de studier som granskades. En kort redovisning av 

studiernas syfte, metod och material och resultat görs.  

 

4.1 Ocular aberrations after wavefront optimized LASIK for myopia 

Padmanabhan, P., Basuthkar, S. S. & Joseph, R. (2010) 

 

4.1.1 Syfte 

           Excimer laserkirurgi är en effektiv metod för korrigering av sfäro-cylindriska 

refraktiva fel i ögonen. Incidensen av besvär med synen hos patienter, även efter en lyckad 

refraktiv kirurgi, varierar från 3 till 40%. Problemen har berott på en ökning av högre 

ordningens aberrationer (HOA) som följer efter proceduren, på grund av olika orsaker som 

flik-inducerade ojämnheter, variationer i hydreringen av cornea under ablationen mm.             

          Syftet med studien var att undersöka ändringen av aberrationer i ögonen efter vågfronts 

optimerad (WFO) laser in situ keratomileusis (LASIK), för korrektion av myopi. Studien 

syftar även till att analysera de faktorer som kan ge orsak till aberrationer som kan uppstå 

efter operationen.  

 

4.1.2 Metod och material 

          Biverkningar efter en refraktiv kirurgi i form av torra ögon, sämre mörkerseende, långa 

läkningsprocesser och olika typer av aberrationer, förekommer men inte i lika stor 

utsträckning som tidigare. Detta på grund av att själva synkvalliten och inte bara synskärpan 

har börjat uppmärksammas mer och mer. Bland annat kan individuellt anpassade 

ablationsmönster förbättra synkvalliten efter operationen. 

Studien gjordes på patienter som genomgått LASIK operation, för att korrigera myopi 

eller myopiserande astigmatism, mellan januari 2005 och juni 2005. Alla ögon med några 

okulära patologier eller ögon som titigare genomgått andra operationer uteslöts från studien. 

Patienter med kontraindikationer mot LASIK (ostabil refraktion, torra ögon, suspekt 

keratokonus och patienter med kollagen vaskulära rubbningar) exkluderades också från 

studien.   
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De okulära vågfrontsaberrationerna mättes med Allegretto wave analyzer (WaveLight 

Technologie Inc., Erlangen AG) innan operationen och postoperativt, en månad och sex 

månader efter, då pupiller blivit farmakologiskt dilaterade. Välcentrerade bilder med ett 

punktmönster som anpassades efter kriterier i WaveLight Allegro analyser procedurmanual, 

valdes för analys. The WaveLight Allegro analyser fungerar på det sättet att en väl avgränsad 

samling av ljusstrålar får passera genom hela ögat. Dessa genererar ett punktmönster på 

retina. Beroende på aberrationer kommer de individuella strålar att brytas på olika sätt och 

resultera i en distorsion av ett punktmönster på retina. Baserat på mönsterdistorsionen erhåller 

apparaten de optiska aberrationerna. Informationen kan sedan användas för vågfrontstyrd-

behandling med Wavelight Allegretto excimer laser. Zernike koefficienter upp till 6te radial-

orden analyserades för en pupilldiameter på 6 mm och konverterades till en noteringsmetod 

som bestämts av VISIA taskforce (Thibos, L. N. et al. 2000). 

Med hjälp av Hansatome (Bausch and Lomb) automatiserade mikrokeratome, skapades 

en corneal lucka på 9,5 mm. Wavelight Allergretto excimer laser användes för att genomföra 

fotoablationen.  

 

Man definierade en inducerad ändring i aberrationen som en algebraisk ändring mellan 

postoperative och preoperative Zernike koefficienter.  

 

 

4.1.3 Resultat 

LASIK utfördes på 117 ögon hos 59 patienter (59 höger ögon och 58 vänster ögon) på 

patienter som var mellan 18 och 35 år gamla. 19 ögon var myopa och 98 ögon hade 

myopiserande astigmatism som varierade från -0,25 Dioptrier till -4 Dioptrier. Den 

preoperativa sfäriska ekvivalenten varierade från -1 Dioptri och upp till -10 Dioptrier. 

Synskärpan med bäst korrektion låg på 0,028 ± 0,139 på logMAR skala. I 72 ögon mättes den 

optiska zonen upp till 6 mm, i 41 ögon till 6,5 mm och i 4 ögon till 5,5 mm.  

 

En månad efter LASIK hade 102 av 117 ögon (87%) en okorrigerad synskärpa på 1,0 

eller bättre. 104 av 117 ögon (89%) var inom +0,50 Dioptrier av den refraktiva korrektionen 

som var tänkt att uppnås. Det blev en ändring i alla aberrationer från deras preoperativa 

värden. Det var statistiskt signifikant (P<0,05) i 10 av 22 (48%) av högre orders Zernike 
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benämningar. Den största omfattningen av den inducerade ändringen observerades med 

vertikalt coma (-0,21 ± 0,32) och med sfärisk aberration (0,17 ± 0,19).   

72 ögon hade en optisk zon på 6 mm och 41 ögon hade en optisk zon på 6,5 mm. Den 

inducerade sfäriska aberrationen var statistiskt sett mindre signifikant (P<0,001) i den större 

optiska zonen (0,08 ± 0,11 med 6,5 mm optisk zon och 0,20 ± 0,19 μ med 6,0 mm optisk 

zon).  

4.1.4 Slutsats 

Ökningen av den sfäriska aberrationen är direkt kopplat till ändringen i den corneala 

asfäriciteten som uppkommer då en normal prolat form på cornea ändras till en mer oblat 

form. Waheed et al. rapporterade en ökning av sfärisk aberration på 0,31 ± 0,08 en till tre 

månader efter konventionell LASIK, medan denna studie visar en ökning på 0,17 ± 0,19 av 

sfärisk aberration en månad efter vågfrontoptimerad LASIK, vilket är betydligt mindre. 

Studien visar även ett statistiskt signifikant förhållande (P<0,001) mellan summan av den 

inducerade sfäriska aberrationen och den refraktiva korrektionen man försökte att uppnå. Den 

påverkades även av diametern på ablationen. Den sfäriska aberrationen var signifikant mindre 

vid större behandlingszoner.  

                 

4.2 Wavefront-Guided Laser in Situ Keratomileusis (Lasik) versus 

Wavefront-Guided Photorefractive Keratectomy (Prk): A Prospective 

Randomized Eye-to-Eye Comparison (An American Ophthalmological 

Society Thesis) 

Edward, E., Manche, M. D., Weldon, W. & Haw, M. D. (2011) 

4.2.1 Syfte 

          Syftet med studien var att jämföra säkerheten och effektiviteten av vågfrontstyrd laser 

in situ keratumileusis (LASIK) med photorefractive keratectomy (PRK) i en prospektiv, 

slumpmässig klinisk studie. 

4.2.2 Metod och material        

Man valde slumpmässigt ut 68 ögon på 34 myopa patienter med eller utan astigmatism. 

Patienter delades in i två grupper. En grupp skulle genomgå vågfrontstyrd PRK och den andra 

gruppen skulle genomgå vågfrontstyrd LASIK med VISX Star CustomVue S4 IR excimer 

laser (Abbott Medical Optics, Santa Ana, California). Vilken grupp som skulle genomgå 

vilken behandling bestämdes slumpmässigt av ett datastyrt program. De kriterier som skulle 
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uppfyllas var att patienten skulle ha en stabil refraktion som inte ändrats mer än 0,50 

Dioptrier, i sfär eller cylinder, under det senaste året. Bästa korrigerade synskärpan skulle 

vara 1,0 eller bättre, åldern äldre än 21 år och förmåga att kunna delta i 

uppföljningsundersökningar i minst 12 månader efter den refraktiva kirurgin. Patienter som 

hade allvarliga problem med torra ögon, corneala sjukdomar, keratokonus med mera 

exkluderades från studien. Patienter som uppfyllde kriterier för att kunna delta i studien fick 

fylla i ett frågeformulär för redogörelse av de subjektiva symtom, som inkluderade en 

kvantitativ gradering från en skala från 0 (inga symtom) till 10 (svåra symtom). Symtomen 

som skulle utvärderas var bland annat dimmsyn, torra ögon symtom, kliande eller svidande 

känsla mer mera. Man mätte även vågfrontaberrationer i en odilaterad pupill (<6.0 mm).      

 

I PRK proceduren avlägsnades epitelet med hjälp av Amoils epithelial scrubber 

(Innovative Excimer Solutions, Inc, Toronto, Canada) för att skapa en 0,8 mm centrerad zon 

över pupillen. Fotoablationen kunde skapas med hjälp av VISX Star CustomVue S4 IR 

eximer laser system. De patienter som genomgick PRK fick bära en bandagelins (Acuvue 

Oasys: Johnson & Johnson Vision Care, Inc, New Brunswick, New Jersey), tills epitelet hade 

läkt. 

LASIK luckor skapades med hjälp av en 60-kHz IntraLaser FS (Abbott Medical Optics, 

Santa Ana, California). 

 

Patienter evaluerades 1 dag, 1 vecka, 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader 

efter operationen. De mätningar som gjordes var stabiliteten av refraktionen, kontrast, 

känsligheten med mera. Statistisk analys genomfördes. 

4.2.3 Resultat 

PRK och LASIK grupperna var lika med avseende på den preoperativa refraktionen. 

LASIK gruppen genomgick en korrektion på -4,83 ± 1,89 Dioptrier av myopi med -0,74 ± 

0,73 Dioptrier astigmatism, medan PRK gruppen genomgick en korrektion på -4,81 ± 2,06 

Dioptrier av myopi med -0,85 ± 0,62 Dioptrier astigmatism. Medelåldern var 39 ± 7,3 år med 

44% män och 56% kvinnor. Preoperativt var den genomsittliga corneala tjockleken 542 ± 

28µm i LASIK gruppen och 544 ± 33µm i PRK gruppen. 

Under första månaden hamnade 97% av ögonen i LASIK gruppen inom ±0,50 Dioptrier 

av den tänkta korrektionen. I PRK gruppen hamnade 82% av ögonen inom ±0,50 Dioptrier av 
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den tänkta korrektionen. Alla ögon i både LASIK och PRK grupperna hade då hamnat inom 

±1,00 Dioptrier av den tänkta korrektionen.  

Vid en månads kontroller låg den genomsnittliga sfären på -0,29 ± 0,27 Dioptrier med 

medelastigmatism på -0,23 ± 0,22 Dioptrier i LASIK gruppen. I PRK gruppen låg den 

genomsnittliga sfären på -0,50 ± 0,43 Dioptrier med medelastigmatism på -0,51 ± 0,47 

Dioptrier. PRK ögonen visade en statistiskt signifikant högre medelcylinder (P=0,0009) och 

en högre medelsfär (P=0,004) i jämförelse med LASIK ögonen, en månad efter operationen.    

          Efter en månads tid var den okorrigerade synskärpan, den bästa synskärpan med 

glasögon, 5% och 25% kontrast känslighet, induktion av högre ordningens aberrationer och 

dem subjektiva symtomen av synens klarhet sämre (P<0,05) hos PRK gruppen i jämförelse 

med LASIK gruppen. 

          Vid tre månaders kontroller hade 96% av medel sfärisk ekvivalent korrigerats i LASIK 

gruppen till -0,21 ± 0,28 Dioptrier och 97% av ögonen låg inom ±0,50 Dioptrier av den tänkta 

korrektionen. I PRK gruppen hade 97% av medel sfärisk ekvivalent korrigerats till -0,14 ± 

0,40 Dioptrier, 94% av ögonen var inom ±0,50 Dioptrier av den tänkta korrektionen. Efter tre 

månader hade alltså skillnader mellan PRK och LASIK grupperna upplösts.  

          Vid ett år hade medel sfärisk ekvivalent reducerats 94% till -0,27 ± 0,31 Dioptrier i 

LASIK gruppen. I PRK gruppen hade den reducerats 96% till -0,17 ± 0,41 Dioptrier. Då var 

även 91% av ögonen inom ±0,50 Dioptrier och 97% var inom ±1,0 Dioptrier i PRK gruppen. 

Vid ett år var 88% av ögonen inom ±0,50 Dioptrier och 97% var inom ±1,0 Dioptrier i 

LASIK gruppen. Vid ett år uppnådde 97% av ögonen i PRK gruppen och 94% i LASIK 

gruppen en okorrigerad synskärpa på 1,0 eller bättre.  

          Den refraktiva stabiliteten var uppnådd i båda grupper efter en månad.  Det förekom 

inga komplikationer med luckan som hade skapats under LASIK operationen och inte heller 

efter operationen. Det förekom inte heller några corneala grumlingar efter PRK. 

 4.2.4 Slutsats 

Studien visade att både den vågfrontstyrda PRK och den vågfrontstyrda LASIK är 

effektiva på att behandla myopi med eller utan astigmatism. Båda tekniker demonstrerade 

stabila och förutsägbara långsiktiga resultat. Den visade även en signifikant förbättring i den 

okorrigerade synskärpan efter ett år. Båda tekniker visade även säkra profiler utan några 

förluster av kontrast känsligheten, incidenser av corneala grumlingar eller komplikationer 

med den skapta luckan.  
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Då man jämförde vågfrontstyrd PRK med vågfrontstyrd LASIK, fanns det en initial 

försening i den optimala synåterhämtningen i PRK gruppen. Vid en månadstid hade LASIK 

behandlade ögon överträffat PRK behandlade ögon i flera kategorier: patienter upplevde 

synen mindre klar både dag och kvällstid och större fluktuationer i synen hos PRK 

behandlade ögon. Efter en månad hade PRK behandlade ögon större medel residuala 

refraktiva fel (sfär P=0,004, astigmatism P=0,0009) än hos LASIK behandlade ögon.  

Däremot, hade skillnaderna i de subjektiva symtomen och de residuala sfärocylindriska 

fel, mellan PRK och LASIK grupperna upplösts helt tre månader efter operationen.     

 

4.3 Infectious keratitis in 266,191 laser in situ keratomileusis 

Llovet-Osuna, F., de Rojas Silva, V., Martinez del Pozo, M. & Ortega-Usobiaga, J. (2010) 

4.3.1 Syfte 

Att korrigera synfel med LASIK-teknik är inte helt fritt från komplikationer. Post-

LASIK keratit kan uppstå efter operationen. Enligt dess uppkomst, kan den klassificeras som 

icke-infektiös (till exempel, diffus eller infektions lamellär keratit-DLK). Det senare är 

objektet för denna studie. Den kan delas in i grupper beroende på dess uppkomst, som tidig 

(innan 7 dagar), huvudsakligen orsakad av gram+ bakterier, eller sen (efter 7 dagar), med 

mykobakterien som den vanligaste orsakande agenten vid det laget. 

Källan till kontamination innefattar ögonflora, instrumenten som används vid operation, 

kirurgens händer eller miljöfaktorer. En rad olika organismer kan orsaka post-LASIK 

infektions keratit (virus, bakterier, svampar och parasiter).  

Enligt data från år 2001 av Corneal Clinical Committee of the American Society of 

Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), är prevalensen, en infektion på varje 2919 LASIK 

procedur (0,034%). 

Studiens syfte är att studera incidensen av infektionskeratit efter laser-assisted in situ 

keratomileusis (LASIK) operationen.  

 

4.3.2 Metod och material 

En retrospektiv studie gjordes på 262191 ögon som genomgott LASIK operation under 

perioden september 2002 till december 2009, för alla fall som möjligen kunde få diagnosen 

infektionskeratit. Kliniska symtom och biologiska fynd evaluerades.  
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Tre dagar innan operationen ombads patienterna att utföra ögonhygien som inkluderade 

tvättandet av ögonlock och dess kanter med rengörande dukar. Den refraktiva kirurgin 

genomfördes med någon utav dessa excimer lasrar: TECHNOLAS 217 (Bausch & Lomb, 

Claremont, CA), MEL G-Scan (Carl Zeiss Meditec Inc., Jena, Germany). En standard post-

operativ behandling var ögondroppar tobramicine 3mg/ml + dexamethasone 1mg/ml 

(TobraDex, Alcon Laboratories, Barcelona, Spain), 4 gr/dag under 1 vecka tillsammans med 

fuktande ögondroppar utan konserveringsmedel.  

För den statistiska analysen samlades relevant data som ålder, kön, symtom, 

försämringen av den bäst korrigerade synskärpan och andra komplikationer (som lins 

ablationer), man listade även de bakterier som förorsakade detta.  

4.3.3 Resultat 

Av de 262191 ögon som inkluderades i studien, var 82 stycken mottagliga för infektions 

keratit. Medelåldern på patienter med den typen av komplikationer var 37,5 ± 10 år (ett 

omfång mellan 19 och 62). Fördelningen mellan könen var 43 (58%) män och 30 (42%) 

kvinnor.  

Corneala infektioner uppkom i 40 höger ögon och i 42 vänster ögon, medan det uppkom 

bilateralt hos 9 patienter. Medel tiden som gått mellan åtgärden och uppkomsten av första 

symtom låg på 16 dagar ± 33 (mellan 1 och 180 dagar); i 52 ögon (63%) uppstod symtom 

innan 7 dagar och i 30 ögon (37%) efter en vecka.  

Kliniskt hade 61 (80%) av patienter uppgett symtom och endast 12 (20%) av fall var 

fria från symtom (med tillfälliga fynd efter protokol utvärdering). Symtomen inkluderade 

smärta (36 patienter), dimmsyn (26) och röda ögon (32). Infiltrat hittades i 82 ögon (100%). 

Grundat på läkares kriterier utfördes en initial behandling på 19 ögon med aktuella, 

stärkande ögondroppar. I de resterande 63 ögon lyfte man på luckan som hade skapats under 

operationen för att kunna se det påverkade området och behandla med antibiotika.   

I 61 fall togs corneala prov och skickades till laboratorier för utvärdering innan någon 

behandling kunde påbörjas. Av alla prover som behandlades i laboratorier var 35 negativa och 

26 positiva. Bakterier som hade orsakat infektioner var: 11 fall på grund av Staphylococcus 

epidermidis, 10 fall på grund av Streptococcus pneumoniae, 3 fall på grund av Streptococcus 

viridians, 1 fall på grund av Streptococcus pyogenes och 1 fall på grund av Staphylococcus 

aureus. 

De registrerade komplikationer och följder var: 34 ögon med kvarvarande corneal 

opacitet och ett öga med corneal lentikulär ablation.  
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Endast i 19 ögon (23%) hade den korrigerade synskärpan sjunkit med en eller flera 

rader i jämförelse med de initiala pre-operativa värden. Innan operationen hade 66% av 

ögonen en korrigerad synskärpa på 0,8 eller bättre, medan 97% hade 0,5 eller bättre; med 

uppkomst av infektionskeratit hade 53% av ögonen 1,0 i synskärpa medan 94% hade 0,5 eller 

bättre.  

4.3.4 Slutsats 

Post-LASIK keratit är en komplikation som kan uppkomma efter LASIK kirurgi. I 

studien som genomfördes fann man en prevalens av 82 fall av totalt 262191 ögon som 

genomgott LASIK behandling under en given tid, som innefattar en uppskattning på 0,031% 

(1 fall på varje 3234 ingripande). Den procentsatsen matchar med ASCRS data från år 2001 

(baserad på 116 infektioner som rapporterades av kirurger som genomfört LASIK kirurgi 

mellan 338550 procedurer, med en prevalens av post-LASIK infektionskeratit på 0,03%). 

Bakterier som hade orsakat infektioner var: 11 fall på grund av Staphylococcus 

epidermidis, 10 fall på grund av Streptococcus pneumoniae, 3 fall på grund av Streptococcus 

viridians, 1 fall på grund av Streptococcus pyogenes och 1 fall på grund av Staphylococcus 

aureus. Ingen utav fallen var på grund av den rapporterade mykobakterien som är den 

vanligaste orsakande agenten. 

Infektionskeratit efter LASIK kirurgi är en ovanlig komplikation. Prevalensen av 

infektionskeratit efter LASIK, i studien som genomförts, är låg (31 fall på 100000 

procedurer). En tidig diagnos och en omedelbar behandling är viktigt att genomföra för att 

minimera konsekvenserna och förbättra synskärpans prognos.                                    

4.4 The Changes of Tear Status after Conventional and Wavefront-Guided 

IntraLASIK  

Foo, S. K., Kaur, S., Abd Manan, F. & Low, A. J. (2011) 

4.4.1 Syfte 

          Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra ändringar i tårfilmen vid en och 

tre månader efter genomgående av operation. Jämförelsen skulle ske mellan den 

konventionella IntraLASIK med Bausch & Lomb PlanoScan (PS), Bausch & Lomb Zyoptix 

Tissue Saving (ZTS) och den vågfrontstyrda (WG) IntraLASIK med VISX CustomVue. 
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4.4.2 Metod och material 

Laser in situ keratomileusis (LASIK) har försett patienter med snabb och relativt 

smärtfri återhämtning av synen och lägre sannolikhet av regression av refraktiv korektion. 

Trots det kan LASIK påverka den okulära ytan genom att minska den corneala känsligheten, 

tårsekretionen och tårkvalitén. Detta i sin tur kan leda till en ostabil tårfilm vilket kan ge 

upphov till torra ögon symtom.  

Utvecklingen av teknologin inom refraktiv kirurgi som förbättringar av 

maskinfunktioner och introduktionen av vågfrontstyrd LASIK kan minska riskerna av torra 

ögon symtom efter LASIK kirurgi. Vågfrontstyrd LASIK (WG) använder skräddarsyd 

laserablation med hjälp av aberrometer för att behandla problem med synen som inkluderar 

högre ordningens aberrationer. Med tillgång till olika ablations storlekar kan WG laser bevara 

mer corneal vävnad jämfört med flera konventionella LASIK procedurer. Både Bausch & 

Lomb PlanoScan (PS) och Bausch & Lomb Zyoptix Tissue Saving (ZTS) är exempel på 

konventionella LASIK procedurer, som hämtar sina mätningar från de subjektiva 

refraktionsmetoderna. ZTS kan ge en mindre ablationsdjup i jämförelse med PS. Detta kan 

minska skadan på cornea under kirurgin och reducera risken av post-LASIK torra ögon 

symtom.         

          Det medverkande 36 personer i studien delades in i tre grupper beroende på den typen 

IntaLASIK som de skulle genomgå. Deras tårstatus evaluerades. De medverkande skulle 

uppfylla vissa kriterier som ålder mellan 20 och 35, inga autoimmuna eller systematiska 

sjukdomar och inga ögonsjukdomar. De refraktiva fel skulle inte överstiga -12 Dioptrier i sfär 

och -4 Dioptrier i astigmatism. Patienter skulle även ha haft en stabil refraktion i minst 12 

månader innan LASIK operationen. Tårstatusen bestämdes genom att mäta tjockleken av det 

precorneala tår-lipid lagret, icke invasive tear break-up time (TBUT) och höjden på 

tårmenisken. Detta gjordes en vecka innan operationen och en månad och tre månader efter 

operationen. Blinkningsfrekvensen och patientens palpebrala apertur mättes vid varje besök.   

 

4.4.3 Resultat 

Alla 36 patienter genomgick bilateral IntraLASIK: 13 patienter genomgick den 

konventionella LASIK med PS, 9 patienter genomgick den konventionella LASIK med ZTS 

och 14 patienter genomgick WG LASIK med VISX CostumVue. Endast resultat från höger 

öga togs med i studien. Det uppkom inga komplikationer varken under eller efter operationen 
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i några av de 36 ögonen. Det fanns ingen signifikant åldersskillnad mellan de tre grupper som 

ingick i studien. 

Trots att medel sfäriskekvivalent var lägre i PS gruppen innan operationen än i de andra 

två grupperna och mindre laserablation krävdes, fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

grupper i deras tårkvalité och kvantitet.   

Kategorin av tjockleken på tår-lipidskiktet, icke invasiv TBUT och tårmeniskens höjd 

hade inte ändrats signifikant efter IntraLASIK i någon av grupperna och visade heller ingen 

signifikant skillnad mellan grupper vid 1 och 3 månaders kontroller (P<0,05). 

Blinkningsfrekvensen och den palpebrala aperturen hade inte heller ändrats signifikant efter 

IntraLASIK. Ingen utav de konventionella (PS och ZTS) och WG IntraLASIK hade påverkat 

tårstatusen vid 3 månaders kontroll efter proceduren. WG IntaLASIK visade sig inte vara 

bättre än de konventionella IntraLASIK på att bevara tårstatusen efter 1 och 3 månader efter 

kirurgin.  

4.4.4 Slutsats 

Fördelarna med vågfrontstyrd LASIK på att bevara tårkvalité och tårkvantitet, kunde 

inte visas i denna studie. Tårstatusen hos de patienter som genomgick IntraLASIK hade inte 

påverkats vid en eller tre månader efter kirurgin. De båda konventionella och den 

vågfrontstyrda IntraLASIK visade inga skillnader på att bevara tårkvalité eller tårkvantitet 

efter kirurgin. Studien visar att tårstabiliteten och tårkvantiteten kunde bevaras en och tre 

månader efter IntraLASIK.                                            
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5 Diskussion 

Excimer laser kirurgi är en effektiv metod för korrigering av sfärocylindriska refraktiva 

fel. Även om utvecklingen av teknologin syftade i början till att förbättra precisionen av dem 

refraktiva resultat, har man nu börjat lägga mer möda på att försöka få en bättre synkvalité.  

           

Wavelight Allegretto excimer laser (Wavelight Technolgie, Inc., Erlangen), har en 

ablations algoritm som har en inbygd population-medel sfärisk aberation korektion. Man 

refererar till den som en vågfrontsoptimerad behandling (WFO). WFO ablationsprofil 

kalkylering, baserades på den subjektiva refraktionen och mängden sfärisk aberration som 

förväntas att induceras vid konventionell corneal laser kirurgi. Den tar inte hänsyn till alla de 

unika individuella aberrationer och kan därför inte benämnas som en skräddarsydd algoritm. 

Däremot ska den reducera den inducerade sfäriska aberrationen och på så sätt förbättra 

kvalliten på retinas bild jämfört med konventionell sfärocylindrisk korrektion.   

Den första studien visade ett statistiskt signifikant förhållande (P<0,001) mellan 

mängden av inducerad sfärisk aberration och den refraktiva korrektionen som skulle utföras. 

Den påverkades också av ablationens diameter, som var signifikant mindre, i de behandlade 

zoner som var större. Studien visar en ökning på 0,17 ± 0,19 av sfärisk aberration en månad 

efter vågfrontoptimerad LASIK. Ökningen av de corneala och totala aberrationer efter LASIK 

kirurgi har visat sig ha ett samband med en försämring av låg-kontrast synskärpa och även 

problem med nattseende i form av halos mm. En förståelse och kvantifiering av aberrationer 

som inducerats av laser refraktiv kirurgi är en viktig förutsättning för utformningen av 

algoritmer för skräddarsydda laserprocedurer. Baserat på teoretiska modeller kan 

skräddarsydda ablationsprofiler tänkas reducera de sfäriska aberrationer som följer efter 

LASIK. Detta kan vara viktigt i samband med vågfrontstyrd behandling. Trots det är det 

viktigt att komma ihåg att biologiska, optiska och mekaniska effekter kommer fortfarande att 

inducera oförutsebara ändringar även vid en perfekt genomförd ablation (Padmanabhan, P. et 

al. 2010).   

 

Keratorefraktiv kirurgi har utvecklats väldigt mycket över de senaste årtionden. 

Evolutionen av mer komplex laserteknologi har resulterat i mer noggranna och förutsägbara 

resultat. De förbättrade resultaten beror även på att både den diagnostiska och den 

terapeutiska vågfrontteknologin lyfts fram. Vågfrontteknologin möjliggjorde 

specialanpassning av refraktiv kirurgi. Detta kunde minska försämringen av synkvaliteten 
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som kunde uppkomma med konventionell corneal refraktiv kirurgi. Medan fördelar med 

vågfrontstyrd behandling är tydliga är skillnaden mellan vågfrontstyrd LASIK och 

vågfrontstyrd PRK inte lika klara (Edward, E. et al. 2011).  

Den andra studien visade att både vågfrontstyrd LASIK och PRK är mycket effektiva på 

att behandla myopi, med eller utan astigmatism. Både tekniker visade stabila och förutsägbara 

långvariga resultat. När man jämförde vågfrontstyrd PRK med LASIK fanns det en initial 

fördröjning i återhämtningen av synskärpan i PRK gruppen. Efter en månad hade LASIK 

behandlade ögon överträffat de PRK behandlade ögon i några kategorier. Patienter upplevde 

sämre synskärpa både dag och kväll och mer fluktuerande syn i PRK gruppen. Trots det fanns 

det ingen skillnad mellan den genomsnittliga sfäriska ekvivalenten mellan PRK och LASIK 

grupperna. I studien hittades inga statistiska skillnader, på sfäriska och coma aberrationer, 

mellan grupper som genomförde vågfrontstyrd LASIK och PRK (Edward, E. et al. 2011).    

Beslutet att genomgå antingen vågfontstyrd LASIK eller PRK borde bestämmas på 

individuell nivå och borde inkludera varje individs unika faktorer. Fördelarna med varje 

teknik borde avvägas med de potentiella riskerna med varje individuell procedur. LASIK 

erbjuder en mer komfortabel och snabb synåterhämtning när det gäller många subjektiva och 

objektiva kriterier, fastän efter tre månader, har dessa skillnader till stor del upplösts.    

 

Post-LASIK keratit kan drabba patienter efter att de genomgott LASIK kirurgi. I den 

tredje studien fann man en prevalens på 82 fall på totalt 262191 ögon, efter att de genomgott 

LASIK kirurgi under en given period av tiden, vilket medför en beräkning på 0,031% (1 fall 

på varje 3234 ingripande). Den procentandelen matchar data som från år 2001 av ASCRS 

(baserad på 116 infektioner som rapporterades av kirurger som genomfört LASIK kirurgi 

mellan 338550 procedurer, med en prevalens av post-LASIK infektionskeratit på 0,03%). I 

studien drabbades 30 ögon (54%) i ett tidigt stadium (innan 7 dagar) medan de återstående 

(46%) framträdde mellan 7 och 180 dagar. Enligt statistiken som fördes under studien var de 

mest frekventa symtomen som förekom: smärta (36 patienter), röda ögon (32 patienter) och 

dimmsyn (28 patienter). Av alla fall som drabbades förblev 19% utan några symtom. 

Infektionen keratit efter LASIK kirurgi är en ovanlig komplikation som förekommer sällan 

men borde trots det tas på stor allvar och utvärderas noggrant. Prevalensen av 

infektionskeratit visade sig vara låg (31 fall på 100000 procedurer) i studien som 

genomfördes.  En tidig diagnostisering och ett omedelbart terapeutiskt ingripande är det som 

krävs för att förbättra synåterhämtningen hos patienter som drabbas (Llovet-Osuna, F. et al. 

2010).  
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Laser in situ keratomileusis LASIK har försett patienter med snabb och relativt smärtfri 

återhämtning av synen. Det har dock visat sig att proceduren kan påverka den okulära ytan 

genom att minska corneas känslighet. Detta kan leda till att det bildas en ostabil tårfilm. Detta 

kan då i sin tur leda till att patienten börjar uppleva torraögon symtom. Utvecklingen av 

teknologin i refraktiv kirurgi som exempelvis förbättringar av maskinfunktioner och även 

introduktionen av IntraLase femtosecond laser och vågfrontstyrd LASIK kan minimera risken 

att få torra ögon symtom efter LASIK kirurgi (Foo, S. K. et al. 2011).  

I den fjärde studien hade tårstatusen, hos personer som genomgott IntraLASIK, inte 

påverkats vid en eller tre månader efter operationen. Alla utvärderingsmetoder som utnyttjats i 

studien var icke-invasiva eftersom det corneala skiktet krävde minimal påverkan under själva 

läkningsprocessen. I studien utvärderades tårparametrar hos patienter vid tre återbesök för att 

fastställa effekter av IntraLASIK kirurgi på patienternas tårstatus.  

WG IntraLASIK och de konventionella IntraLASIK procedurerna visade inga skillnader 

i påverkan på tårkvalité eller tårkvantitet. Studien visade att tårstabiliteten och tårkvaliteten 

hade bevarats vid en och tre månader efter IntraLASIK procedurer (Foo, S. K. et al. 2011).  

Prevalensen av myopi är mycket hög bland asiatisk befolkning och verkar öka med 

tiden. LASIK fortsätter att vara den dominanta refraktiva kirurgi proceduren mot myopi även 

bland den asiatiska befolkningen (Duffey, R. & Leaming, D. 2003).  

 

Utvecklingen av teknologin inom refraktiv kirurgi som exempelvis introduktionen av 

vågfrontstyrd LASIK kan minska riskerna som torraögon symtom efter LASIK kirurgi (Foo, 

S. K. et al. 2011). Detta har man inte kunnat fastställa i studien, The Changes of Tear Status 

after Conventional and Wavefront-Guided IntraLASIK.   

I studien, Ocular aberrations after wavefront optimized LASIK for myopia, har man 

kunnat visa en mindre ökning av de sfäriska aberrationer, efter vågfrontstyrd LASIK än efter 

konventionell LASIK. En mindre ökning av de sfäriska aberrationer kan i sin tur leda till en 

bättre syn hos patienter som genomgår LASIK kirurgi.  

 

En god kandidat för refraktiv kirurgi ska vara väl medveten om risker som finns med 

proceduren. Det existerar inga riskfria operationer. Patienten ska kunna följa instruktioner 

innan, under och efter kirurgin. Det kan vara en stor utmaning att hantera patientens 

förväntningar på kirurgin men utvecklingen går framåt och i och med det minskar riskerna 

och komplikationer.  
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6 Slutsats           

Enligt studien, Ocular aberrations after wavefront optimized LASIK for myopia, fanns det ett 

statistiskt signifikant förhållande (P<0,001) mellan summan av den inducerade sfäriska 

aberrationen och den refraktiva korrektionen man ville uppnå. Den visade även att de sfäriska 

aberrationerna är betydligt mindre efter vågfrontoptimerad LASIK än efter kirurgi med 

konventionell LASIK.  

          I jämförelse av vågfrontstyrd PRK med vågfrontstyrd LASIK år 2011, hittade Edward, 

E. et al. en initial fördröjning i återhämtningen av synskärpan i PRK gruppen. Skillnaderna 

mellan grupperna hade dock upplösts tre månader efter operationerna.  

          Infektionskeratit efter LASIK kirurgi är en ovanlig komplikation. Enligt Llovet-Osuna, 

F. et al. är prevalensen av infektionskeratit efter LASIK kirurgi, låg (31 fall på 100000 

procedurer). 

          Fördelarna med vågfrontstyrd IntraLASIK på att bevara tårkvalité och tårkvantitet, 

kunde inte visas i Foo, S. K. et al. studie. Vågfrontstyrd IntaLASIK visade sig inte vara bättre 

än de konventionella IntraLASIK på att bevara tårstatusen, 1 och 3 månader efter kirurgin.  

 

          Det finns en rad olika refraktiva kirurgier som kan korrigera synen och därför borde 

noggranna förberedelser göras för att ta reda på vilken teknik som lämpar sig bäst för den 

individuella patienten.   
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