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Syfte: Denna studie fokuserar på att åskådliggöra för- och nackdelar med 

osmolaritetsmätning som diagnostiseringsmetod samt den roll tårfilmens osmolaritet har 

för ögontorrhet. 

Metod: En litteraturbaserad studie genomfördes där kunskap inom området 

sammanställdes till en mer lättöverskådlig text. Ett antal vetenskapliga artiklar valdes 

även ut för granskning och analys. 

Resultat: Arbetet visar att merparten av de studier som är gjorda inom området 

osmolaritetsmätning framhåller metoden som en av de bästa diagnostiseringsmetoder som 

finns när det kommer till fastställande och gradering av ögontorrhet. De färskaste 

studierna i detta arbete pekar dock på vissa brister med metoden så som fluktuerande 

mätresultat och rekommenderar att flera mätningar bör utföras vid varje mättillfälle och 

att ett snittvärde av mätningarna bör användas för att ge ett pålitligt resultat. 

Slutsats: Fler och större studier skulle behövas för att säkrare fastställa effektiviteten och 

tillförlitligheten hos osmolaritetsmätaren TearLab. 
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Summary 
 
Dry eye disease is very common among the elderly in Sweden. It is also an area within the 

optometry that is equally hard to diagnose as it is to treat. Osmolarity testing is a well proven 

method that just recently were made available outside of the laboratories. This study focus on 

analyzing the pros and cons of this evaluation method and aim to examine whether or not it is 

suitable to be a part of a Swedish optometrist’s standard examination. The method chosen for 

this study is a literature review. A number of scientific articles have been chosen, scrutinized 

and thereafter summarized into a report that is easier to grasp. Hopefully this report can act as 

an introduction to those who are not already experts in the field of osmolarity.  
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1 Introduktion 
Det har genom studier uppvisats att så mycket som 14,9% av den svenska befolkningen i 

åldersgruppen 52 – 72 år lider av någon form av ögontorrhet (Hedqvist, 1999). Prognoser som 

gjorts av statistiska centralbyrån baserade på befolkningstillväxten i Sverige visar att 22,7 % 

av Sveriges befolkning år 2030 kommer att utgöras av människor som är 65 år eller äldre 

(SCB, 2012.)  Detta innebär att det år 2030 kommer att finnas runt 350 000 svenskar som i 

mer eller mindre stor utsträckning besväras av torra ögon. Detta är ett område inom 

optometrin som i dagsläget både är svårdiagnostiserat och svårbehandlat. För att underlätta för 

de yrkesverksamma inom denna sektor behövs i framtiden förbättrade 

diagnostiseringsmetoder. 

Osmolaritetsmätning av tårfilmen som en diagnostiseringsmetod vid fastställande av 

ögontorrhet har funnits sen mitten på 70-talet. Osmolaritetsmätning har i flera studier visat sig 

vara en högst pålitlig metod och har på vissa håll föreslagits som en ”guldstandard” inom 

diagnostisering av ögontorrhet. Metoden har dock varit alltför omständig och har därför bara 

kunnat användas på särskilda kliniker för torra ögon samt i forskningssyfte. Möjligheten för 

butiksoptiker att nyttja tekniken har hitintills varit begränsad men då det nu finns 

butiksanpassade maskiner på marknaden förändras förutsättningarna. Denna studie fokuserar 

på att analysera för- och nackdelar med denna diagnostiseringsmetod och syftar till att 

undersöka om den är lämplig att ingå i en standardundersökning hos svenska optiker. 

 

1.1 Tårfilmens uppbyggnad och funktioner 
Tårfilmen har länge betraktats som ett treskiktat lager bestående av en inre mucinfas, en 

mellanfas till merparten bestående av vatten och ytterst en tunn oljefas. Denna något enkla 

beskrivning har dock börjat ifrågasättas av mer sentida forskning som föreslår att gränserna 

mellan de olika faserna är betydligt mer utsuddade. 

Den nyare åskådningen lägger större vikt på att det inom tårfilmens olika faser finns olika 

sorters mucin som fyller olika uppgifter. För närvarande har man identifierat fem olika mucin 

i tårfilmen, MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC och MUC16. MUC1 tros fungera som en 

avstötare som förhindrar exempelvis inflammatoriska celler, skräp och patogener från att fästa 

på ögats yta. MUC1 verkar även som ett hydrofilt gränsskikt mellan de ytliga epitelcellerna 

och tårfilmens vattenfas vilket främjar spridningen av MUC5AC över lipidytan. MUC5AC är 
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ett gelbildande mucin vilket är en viktig fysisk egenskap när det kommer till tårstabilisering. 

Även MUC2 är ett gelbildande mucin men förekommer i lägre utsträckning än MUC5AC. 

MUC4 är likt MUC1 ett transmembran protein och hjälper således tårfilmen att binda an till 

epitelet. Även MUC16 har identifierats som ett membranöverspännande mucin med 

egenskaper likt de hos MUC1 och återfinns på toppen av epitelets mikrovilli (Bergmansson, 

Gierow, 2009). 

Tårfilmens totala tjocklek brukar anses vara cirka 10 μm tjock. Den yttersta oljefasen är 

uppbyggd av ett tunt lipidskikt som huvudsakligen produceras i de meibomska körtlarna i 

övre- och undre ögonlockskanterna. Efter varje blinkning återställs lipidskiktet med hjälp av 

en reservoar vid nedre ögonlockskanten. Lipidskiktet minskar avdunstningen av vätska från 

ögats yta vilket motverkar den ökning av osmolariteten som uppstår genom avdunstning 

mellan blinkningar. 

Innanför lipidskiktet finns själva tårvätskan och denna fas utgör hela 90 % av tårfilmens totala 

tjocklek. Tårvätskan produceras huvudsakligen av tårkörteln som finns belägen i ögonhålans 

tak och innehåller bland annat IgG, IgA, lactoferrin och lysozym som samtliga fyller viktiga 

uppgifter för ögats antibakteriella skydd. Koncentrationen av lactoferrin och lysozym avtar 

med stigande ålder. Utöver sin immunologiska roll svarar tårvätskan även för att förse ögats 

avaskulära vävnader med syre och näring. En del av tårvätskan avdunstar från ögat och en 

mindre del försvinner genom absorbtion av konjunktivan. Merparten av tårvätskan dräneras 

dock bort genom ögonlockens tårpunktor. 

Längst in återfinns ett tunt skikt av mucin som täcker epitelytan. Detta innersta lagers främsta 

uppgift är som ovan nämns att skapa ett gränsskikt mellan de ytliga epitelcellerna och 

tårfilmens vattenfas vilket bidrar till tårfilmens speciella viskositetsegenskaper samt 

stabiliserar tårfilmen. Merparten av mucinerna bildas i de konjunktivala bägarcellerna men 

både tårkörteln och de konjunktivala epitelcellerna tillskrivs viss delaktighet (Hedqvist, 

1999).  

1.2 Ögontorrhet 
Ögontorrhet brukar vanligtvis delas in i två olika subklasser beroende på orsak, nedsatt 

tåtvätskeproduktion alternativt ökad avdunstning från ögats yta. Orsakerna är många och 

inkluderar allt från åldersbetingade förändringar av ögonlock och tårproduktion till toxiska 

biverkningar av läkemedel. 
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Var gränsen går för vad som räknas som ögontorrhet och vad som inte gör det är inte helt lätt 

att säga. Vid Dry Eye WorkShop, DEWS, som genomfördes 2007 gjorde man ett försök att 

definiera ögontorrhet som följande: 

Dry eye is 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. 

Som följd av att det inte finns någon tydlig definition av var gränsen för ögontorrhet går så 

finns det väldigt varierande uppgifter om dess prevalens. En sammanställning av stora studier 

som genomförts i USA visar att resultaten för prevalensen i åldersgruppen 50 år och äldre 

varierar så mycket som från 5 % upp till 35 %. Den stora skillnaden mellan de olika 

studiernas resultat antas bero på just de olika definitioner de har använt. De höga värdena 

kommer från en studie där en mindre restriktiv definition användes medan studien som 

resulterade i de lägre värdena följde en striktare definition. En tolkning man kan göra utifrån 

detta är att prevalensen för måttligt till svåra fall av ögontorrhet bör ligga nära det lägre värdet 

på spannet medan prevalensen för milda fall av ögontorrhet troligtvis ligger nära det högre 

värdet i spannet (DEWS Epidemiology, 2007). 

Det finns i nuläget inget enskilt test som ensamt kan urskilja individer med eller utan torra 

ögon. Vidare finns det heller inte någon kombination av tester som samstämmigt utsetts till 

den obestridligt bästa. I Sverige följer man de så kallade Köpenhamnskriterierna vid 

diagnostisering av kroniskt torra ögon, även kallat keratoconjunctivitis sicca (KCS). Enligt 

dessa skall ett patologiskt resultat uppvisas på två av följande tre tester: break-up time, 

Schirmers test och rose-bengal score. Dessa tester bedömer tårfilmskvalitén, 

tårkörtelfunktionen och epietelstatusen och tillsammans ger de ett bredare underlag för 

diagnostisering (Hedqvist, 1999). 

Schirmer testet används för att bedöma ögats förmåga att producera tårar och är med andra 

ord ett test av kvantitet. Vid testet används 5 x 35 mm långa bitar av filterpapper. 

Pappersbiten viks vid en markering i ena änden och hakas sedan fast över nedre 

ögonlockskanten så att den böjda ändbiten sträcker sig ned i fornix. Det är viktigt att 

filterpappret inte kommer i kontakt med och retar kornea, pappret bör därför appliceras på 

ögats temporala tredjedel. Testet skall om möjligt utföras på båda ögonen samtidigt och efter 
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fem minuter avlägsnas pappersremsorna och avläses (Elliot, 2007). Gränsen för vad som 

räknas som patologiskt brukar dras vid ≤ 5 mm på fem minuter (DEWS Diagnostic, 2007). 

Tear break-up time, (TBUT), används för att bedöma tårfilmens stabilitet mellan blinkningar 

och är på sätt och vis ett test av tårfilmens kvalité. Testet utförs genom att fluorescein 

introduceras i ögat varpå patienten uppmanas att blinka ett par gånger så att fluoresceinet 

sprids jämnt i tårfilmen. Därpå belyses och observeras tårfilmen med hjälp av ett 

biomikroskop, koboltblått ljus och ett gulfilter används med fördel för att öka kontrasten 

ytterligare. Undersökarens uppgift är att ta tid på hur lång tid det tar från det att patienten 

blinkar tills det att tårfilmen spricker upp (Elliot, 2007). Ett värde på TBUT under 10 

sekunder indikerar på en ostabil tårfilm (DEWS Diagnostic, 2007). 

Bedömningen av epitelstatusen genomförs med hjälp av infärgning av ögat med färgämnet 

rose-bengal. Färgämnet färgar döende och uttorkade celler som saknar överliggande 

mucinlager. Vid bedömningen delas ögat in i tre zoner: temporala konjunktiva, kornea 

respektive nasala konjunktiva. Därefter graderas varje zon utefter en skala från 0-3 baserat på 

mängden rödfärgade celler. Den maximala summan från zonerna blir således 9 och den 

patologiska gränsen dras vid ≥ 4 (Van Bijsterveld, 1969). 

Då ögontorrhet är en sjukdom som ofta ger upphov till många olika symptom är det även 

vanligt att använda sig av frågeformulär som patienten får besvara. Utformningen av dessa 

formulär varierar i storlek och djup beroende på vad man önskar uppnå med dem (DEWS 

Epidemiology, 2007). 

Ofta uppstår en ond cirkel i samband med ögontorrhet där torra ögon leder till skador på ögats 

vävnader som i sin tur leder till försämrad stabilitet och funktion hos tårfilmen vilket slutligen 

leder tillbaka till torra ögon.  

Ögontorrhet kan tyckas vara ett litet problem för de som aldrig upplevt det själva men faktum 

är att det har en väldigt stor negativ inverkan på den drabbades livskvalité. Personer med torra 

ögon upplever ofta smärta och irritation i ögonen och ögats immunförsvar påverkas negativt 

vilket leder till en ökad risk att drabbas av andra okulära sjukdomar. Även synskärpan kan 

påverkas negativt hos personer med ögontorrhet då tårfilmen fyller en viktig funktion i ögats 

optiska system. Majoriteten av de som lider av ögontorrhet får ingen behandling mer än att de 

hänvisas till ögondroppar. Dessa ögondroppar bidrar inte på något sätt till att avhjälpa själva 
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problemet utan avser enbart lindra symptomen. Detta leder i förlängningen till en ökad utgift 

för de som lider av denna folksjukdom (DEWS Epidemiology, 2007). 

 

1.3 Behandlingar 
Då det som bekant är många olika körtlar som är involverade i bildandet av den mycket 

komplexa tårfilmen och det även finns många miljöfaktorer som spelar in på ögontorrheten så 

är det viktigt att först försöka fastslå orsaken till besvären innan behandling sätts in. 

I DEWS- rapporten föreslås en behandlingsplan på fyra nivåer baserat på graden av 

ögontorrhet. Det första som bör göras är att informera patienten om vikten av korrekt 

kosthållning och då framförallt intag av omega-3 och omega-6. Dessa fettsyror spelar en 

viktig roll i hela kroppen och så även för bildandet av tårfilmen. Man bör även sträva efter att 

eliminera faktorer i omgivningen som antingen ökar avdunstningen från ögat eller påverkar 

produktionen. Detta innefattar bland annat att se över övrig medicinering som eventuellt har 

ögontorrhet som biverkan. Det innefattar även att försöka öka luftfuktigheten i sin omgivning, 

undvika dammiga miljöer eller drag från luftkonditionering samt att sänka dataskärmar och 

liknande till en nivå under ögonhöjd för att minska ögonspringan och säkerställa fullständiga 

blinkningar. Utöver detta bör även ögonlocken masseras för att motverka stopp i 

utförsgångarna från de meibomska körtlarna. För att lindra symptomen kan även artificiella 

tårsubstitut användas som smörjmedel. Tårsubstituten saknar dock den naturliga tårfilmens 

sammansättning och det är inte helt fastställt exakt vilken klinisk effekt tårsubstituten 

egentligen har. Det har spekulerats i om de riskerar att skölja bort nödvändiga substanser från 

tårfilmen (DEWS Management and Therapy, 2007). 

Om man inte uppnår en förbättring med hjälp av behandlingarna i nivå ett eller har en patient 

med svår ögontorrhet bör man gå vidare till behandlingarna i nivå två. Dessa inkluderar 

blanda annat anti-inflammatoriska läkemedel. Om de sekretoriska körtlarnas funktion störs 

eller helt upphör att fungera rubbas tårfilmens sammansättning vilket leder till att ögat blir 

hyperosmolärt. Detta triggar produktionen av inflammatoriska celler som i sin tur orsakar 

ytterligare störningar hos de sekretoriska körtlarna, en ond cirkel har uppstått. Tillfällig 

ocklusion av tårkanalerna kan vara aktuellt i detta stadium. Detta uppnås genom att en plugg 

av kollagen eller silikon förs in i tårkanalen. Pluggen av kollagen löses upp inom loppet av 

några veckor och silikonstaven går att plocka bort igen. Båda metoderna är alltså reversibla 

men ger en bra indikation på om en mer permanent ocklusion är lönsam. Användandet av 
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tårsubstitut kan utökas med mer högviskösa salvor och geler (DEWS Management and 

Therapy, 2007). 

Tredje steget i behandlingsplanen innefattar permanent ocklusion av tårkanalerna vilket 

åstadkoms kirurgiskt. Stabila sklerala kontaktlinser kan också vara en aktuell lösning. Dessa 

bildar en fuktkammare som inte bara håller ögat fuktigt utan även ökar komforten och 

synskärpan samt påskyndar läkningen av epitelskador (DEWS Management and Therapy, 

2007). 

Om ingen av ovanstående behandlingar har visat sig tillräckliga bör kirurgiska ingrepp 

övervägas. Detta innefattar bland annat ögonlockskirurgi och transplantation av fosterhinna 

till ögat. Dessa ingrepp är begränsade till de svåraste fallen av ögontorrhet (DEWS 

Management and Therapy, 2007). 

Forskning bedrivs inom området av utsöndringsstimulerande läkemedel men har ännu inte 

nått ut till den kliniska vardagen. Målet med dessa läkemedel är att stimulera sekretion av 

både mucin och tårvätska. Tester på människor har uppvisat positiva resultat men även vissa 

biverkningar, i en klinisk studie rapporterade över 40 % av patienterna att en biverkning var 

kraftiga svettningar (DEWS Management and Therapy, 2007). 

 

1.4 Osmolaritet 
Osmolaritet eller saltbalans styrs av de kemiska fenomenen diffusion och osmos. Diffusion 

innebär att ett ämne på grund av dess molekylers ständiga rörelse rör sig från ett område med 

hög koncentration av ämnet mot ett område med lägre koncentration. Diffusion fungerar väl 

vid korta transporter som till exempel inom eller mellan celler. Genom cellmembranets små 

porer kan små och oladdade partiklar passera med diffusion medan större molekyler inte kan 

passera, cellmembranet är med andra ord semipermeabelt. När vatten passerar ett 

semipermeabelt membran genom diffusion kallas det osmos. Vattenupptagningen i kroppens 

celler sker alltid med osmos och cellen kommer bara att ta upp vatten om saltbalansen är 

högre inne i cellen än i dess omgivning (Peinerud, Lager-Nyqvist & Lundegård, 2003). 

Osmolariteten i tårvätskan hos ett normalt öga är 305 mOsm/L vilket motsvarar en NaCL-

lösning med 0,95 % salthalt. Enheten mOsm/L beskriver hur många mol av en kemisk 

förening som finns lösta i en vätska. Ett högt värde betyder att vätskan innehåller en stor andel 

lösta komponenter. På en patient med torra ögon är osmolariteten hos tårfilmen ökad pga. en 
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ökad avdunstning i förhållande till produktionen (Hedqvist, 1999). När vätska avdunstar från 

ögats yta stiger alltså salthalten i tårfilmen och det är detta som mäts i diagnostiskt syfte. När 

saltbalansen blir högre i tårfilmen än i epitelcellerna diffunderar vattenmolekylerna ut från 

epitelcellerna genom osmos för att balansera nivåerna. Detta leder till att epitelcellerna 

skrumpnar ihop och upphör att fungera som de ska. 

 

1.5 Osmolaritetsmätningar 
Den osmolaritetsmätare som förekommer i de studier som granskats i detta arbete är TearLab 

och därför kommer här en kort beskrivning av hur den fungerar och bör användas. 

Det portabla systemet TearLab består av en analyserings/dockningsstation samt två 

mätpennor. Mätpennorna utrustas med mätkort på toppen som innehåller ett mikrochip av 

polykarbonat med en guldpläterad elektrod. Dessa mätkort är konstruerade för engångsbruk 

och byts ut efter varje mätning, med andra ord går det åt två kort för varje patient (Eperjesi, 

Aujla & Bartlett, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Precis innan mätning avlägsnas ett yttre skyddshölje från mätkortet vars uppgift är att 

minimera kontamineringsrisken. Patienten instrueras att luta huvudet bakåt och titta upp i 

taket. Det är viktigt att personen som mäter inte drar ner patientens nedre ögonlock då detta 

leder till att tårmenisken försvinner och provtagningen försvåras. Patienten kan blinka normalt 

under hela testet. Mätkortets spets placeras innanför ögonfranskanten på den temporala 

tredjedelen av ögonlocket. Det är okej att vidröra ögonlockskanten men man bör undvika att 

komma i kontakt med konjunktivan. Tårvätskan uppsamlas genom kapillärkraft och 

analyseras direkt i mikrochipet vilket eliminerar risken för att avdunstning ska påverka 

Bild 1. 

TearLabs analyserings/dockningsstation 

med tillhörande mätpennor. 
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resultatet vilket utgjort en felkälla tidigare. Mätpennan återplaceras i dockningsstationen 

varpå resultatet kan avläsas på en display inom ett par sekunder (OcuSense Inc, 2008). 

 

 

 

 

TearLabs osmolaritetsmätare behöver bara ett tårfilmsprov på mindre än 100 nl vilket gör att 

mätningar även går att genomföra på patienter med extremt torra ögon (Eperjesi, et al, 2012). 

TearLab mäter tårfilmens elektriska motstånd och får på så vis fram ett osmotiskt värde. En 

annan maskin som finns på marknaden avsedd för butiksbruk är The Advanced Tear 

Osmometer. Den använder en helt annan teknik för att få fram tårfilmens osmotiskavärde som 

kallas fryspunktssänkning. Denna metod kräver ett större tårfilmsprov på runt 0,5 mikroliter 

vilket kan visa sig problematiskt för patienter med väldigt torra ögon. Det insamlade 

tårfilmsprovet fryses och man studerar både vid vilken grad provet fryser samt när det tinar. 

Med hjälp av denna information räknas den osmotiska koncentrationen fram. Denna metod 

lämpar sig sämre i butik än TearLab då den omfattar fler steg i hanteringen av provet vilket 

ökar risken för avdunstning och felaktiga värden samt tar avsevärt längre tid (Khanal & 

Millar, 2011). 

Bild 2.  

Demonstration av hur 
TearLab ska användas. 
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2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom en opartisk granskning och sammanfattning av litteratur 

som berör osmolaritetsmätning, åskådliggöra för- och nackdelar med metoden samt 

osmolaritetens roll för ögontorrhet. 

 

3 Material och metoder 
Metoden som har valts för denna studie är en litteraturbaserad studie. I en litteraturbaserad 

studie skapas översikt av det aktuella kunskapsområdet inom ett visst ämne. Detta görs genom 

att sammanställa ett visst antal vetenskapliga studier inom området. Den litteraturbaserade 

studien leder till ökad kunskap inom ett ämne och identifierar även eventuella 

kunskapsluckor.  

Databaserna PubMed och Google Scholar har använts för att söka artiklar. De sökord som har 

använts i olika kombinationer är: osmolarity, dry eye, tear film, TearLab och ögontorrhet. Vid 

sökning i PubMed användes avgränsningsfunktionerna english och 10 years. Vid sökning i 

Google Scholar användes ingen avgränsning. När sökningar i databaserna genomfördes, lästes 

först alla titlar och sedan lästes abstracten på de artiklar som verkade relevanta. Även 

manuella sökningar av artiklar har genomförts genom att läsa igenom referenslistor på 

relevanta artiklar. 
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4 Resultat 
 

Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eye disease 

Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera osmolaritetsmätningens användbarhet vid 
diagnostisering av ögontorrhet. 

Metod: Studien genomfördes på sammanlagt 314 testpersoner i åldersspannet 18 till 82 år 

utspridda över 10 olika platser inom EU och USA. Testgruppen bestod ursprungligen av 81 

män och 218 kvinnor och inkluderade både folk med förväntad ögontorrhet och förväntat 

normala ögon. 15 personer uteslöts ur studien då de inte uppfyllde studiens kriterier. 

Mätningarna utfördes bara vid ett enda tillfälle och de metoder som utvärderades i studien var 

osmolaritetsmätning, TBUT, korneal staining, konjunktival staining, Schirmer test och 

gradering av de meibomska körtlarna. Med hjälp av ett sammansatt index av tester framtaget 

efter DEWS-rapporten graderades testpersonerna som normal, mild till måttlig, eller svår 

ögontorrhet. 

Resultat: Alla 6 metoder bedömdes efter känslighet och specificitet där känslighet 

motsvarade andelen korrekt diagnostiserade personer med ögontorrhet och specificiteten 

beräknades som andelen ”true negatives”, dvs. korrekt bedömda personer utan ögontorrhet. 

Osmolaritetsmätningen uppvisade bäst resultat med 73 % känslighet och hela 92 % 

specificitet och var därmed den överlägset bästa metoden. Ingen annan metod lyckades 

överstiga 62% i båda kategorierna De uppvisade antingen en dålig känslighet (korneal 

staining, 54 %; konjunktival staining, 60 %; gradering av meibomska körtlarna, 61 %) eller 

dålig specificitet (TBUT, 45 %; Schirmer test, 51 %). Man fan inga signifikanta skillnader 

rörande ålder eller kön inom de olika svårighetsgraderna. När man tittade på de olika 

svårighetsgraderna var för sig visade det sig att osmolaritetsmätningen klarade sig väldigt bra 

på normala ögon (92 % rätt) och på svår ögontorrhet (89,3 % rätt). Däremot presterade den 

betydligt sämre när det kom till ögon med mild till måttlig ögontorrhet där den bara uppnådde 

64,4 % rätt och besegrades av både TBUT och Schirmer test med 76,5 % respektive 75,2 %. 

Slutsats: Studien visade att osmolaritetsmätningen var den metod som klarade sig bäst på 

egenhand både vad gällde diagnostisering och klassificering av ögontorrhet. Författarna tyckte 

att metoden var lämplig att använda i butik. Författarna menade att en trolig anledning till 

svårigheterna med att diagnostisera de tidiga stadierna av ögontorrhet kunde bero på 

sjukdomens gradvisa inträdande och utveckling. Eventuella svagheter i studien ansågs bland 
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annat vara det faktum att mätningarna bara utfördes en gång samt att tidpunkt och 

miljöfaktorer inte kontrollerades. Trots att osmolaritetsmätningen visade sig kapabel att 

identifiera sjuka patienter, bedöma svårighetsgrad och övervaka resultat av behandlingar så 

rekommenderade författarna ändå att metoden skulle användas tillsammans med andra 

kliniska tester för att underlätta fastställandet av ögontorrhetens subklass vilket är en viktig 

del i utformandet av en behandlingsplan (Lemp, Bron, Baudouin, Benítez Del Castillo, 

Geffen, Tauber, Foulks, Pepose & Sullivan, 2011). 

 

An objective approach to dry eye disease severity 

Utifrån samma studie publicerades ytterligare en artikel men med ett annat fokus. 

Syfte: Med denna studie ville man undersöka korrelationen mellan vanligt förekommande 

fynd och symptom från ögontorrhet med svårighetsgraden på ögontorrheten. 

Metod: Denna studie använde resultaten från ovanstående studie. Den enda skillnaden i 

metoden var att testpersonerna även fick besvara ett frågeformulär, Ocular Surface Disease 

Index (OSDI). 

Resultat: Studien visar att det osmotiska värdet är det fynd som bäst stämmer överens med 

den fastställda svårighetsgraden på ögontorrheten. Osmolaritetsmätning gav alltså det mest 

pålitliga fyndet. Övriga tester visade större spridning där personer som till exempel hade 

klassificerats med normala ögon uppvisade testresultat som indikerade på ett sjukligt tillstånd 

och vice versa. Även frågeformuläret OSDI uppvisade kraftiga variationer där resultaten på 

testet ofta stämde dåligt överens med svårighetsgraden av ögontorrheten. Dessa resultat tros 

bero både på att den subjektiva upplevelsen skiljer sig från person till person men även på att 

sjukdomen i tidigt skede antar varierande skepnader. 

Slutsats: Studien visade att osmolaritetsmätning var den bästa metoden för att definiera 

svårighetsgrad på ögontorrheten. Studien visade också att tester som fokuserar på fynd som är 

mer specifika för en viss subtyp av ögontorrhet uppvisade sämre korrelation mellan fynd och 

sjukdomsgrad vid mildare ögontorrhet. Motstridiga resultat anses dock snarare vara en regel 

än ett undantag (Sullivan, Whitmer, Nichols, Tomlinson, Foulks, Geerling, Pepose, Kosheleff, 

Porreco & Lemp, 2010). 
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Tear osmolarity as a biomarker for dry eye disease severity 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om osmolaritetsmätning kan användas som en 

sorts markör för om patienten har torra ögon eller ej. 

Metod: Studien genomfördes på en grupp bestående av 19 personer i åldrarna 26 till 80 år 

som redan fått diagnosen ögontorrhet. 17 av de 19 deltagarna var kvinnor. Gruppen innehöll 

testpersoner med ökad avdunstning och personer med nedsatt tårvätskeproduktion. 

Testpersonerna undersöktes med OSDI, korneal staining, konjunktival staining, TBUT och 

Schirmer test. Med hjälp av resultaten från testen graderades försökspersonerna från 1 – 4 

beroende på sjukdomsgrad. 3 personer fick grad 1, 12 personer fick grad 2, 2 personer fick 

grad 3 och 2 personer fick grad 4. En osmolaritetsmätning utfördes också på samtliga 

deltagare men dock enbart på höger öga. 

Resultat: Resultaten från testerna visar att det osmotiska värdet är ett bra riktmärke för 

gradering av sjukdomsgrad. 

Slutsats: Resultatet indikerar att osmolaritetsmätningen skulle kunna fungera som en markör 

för ögontorrhet men författarna vill samtidigt påpeka att deras studie inte är felfri. Det faktum 

att mätningarna bara genomfördes på ena ögat och att 12 av 19 testpersoner graderades inom 

samma grupp gör att studien bör betraktas med försiktighet. Att använda osmolaritetsmätning 

för att bekräfta diagnosen på patienter med svår ögontorrhet, obehag och omfattande staining 

är inte lönt. Däremot anser författarna att osmolaritetsmätning visar stor potential när det 

kommer till att övervaka osmotiska förändringar i tårfilmen, både till följd av naturlig 

utveckling och för att utvärdera resultatet av en behandlingsplan. Författarna betonar att 

osmolaritetsmätare bara bör användas som komplement till andra diagnostiseringsmetoder 

och aldrig ska användas som ett ensamt verktyg (Suzuki, Massingale, Ye, Godbold, Elfassy, 

Vallabhajosyula & Asbell, 2010). 

 

Tear film osmolarity: determination of a referent for dry eye diagnosis 

Syfte: Målet med studien var att fastställa ett osmotiskt gränsvärde för vad som räknas som 

normalt och vad som räknas som sjukligt torra ögon. 

Metod: En metaanalys, en studie av studier, genomföres och sammanställde resultat från 16 

olika studier som alla rör tårfilmens osmolaritet utförda mellan 1978 – 2005. Informationen 

från studierna kombinerades för att få fram ett medelvärde och en standardavvikelse för 
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osmolariteten i tårfilmen hos människor med normala ögon och människor med ögontorrhet. 

Två distributions kurvor beräknades från den samlade informationen, en för normala ögon och 

en för torra ögon. Gränsvärdet beräknades till den punkt där kurvorna skar varandra. 

Resultat: När alla studier sammanställts fick man ett medelvärde för normala ögon på 302,2 

mOsm/L med en standardavvikelse på 9,7. Torra ögon fick ett medelvärde på 326,9 mOsm/L 

med en standardavvikelse på 22,1. Gränsvärdet för ögontorrhet sattes till 315,6 mOsm/L. Med 

detta gränsvärde fick osmolaritetsmätning en känslighet på 69 % och en specificitet på 92 %. 

Slutsats: Svårigheten med att använda osmolaritetsmätning som ensam parameter vid 

diagnostisering av ögontorrhet ligger i att värdena för normala och torra ögon överlappar 

varandra. Detta gör valet av gränsvärde svårt då olika gränsvärden ger olika känslighet och 

specificitet på metoden (Tomlinson, Khanal, Ramaesh, Diaper & McFadyen, 2006). 

 

Barriers to clinical uptake of tear osmolarity measurments 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur väl osmolaritetsmätning fungerar i en vanlig 

butiksmiljö och om mätningarna påverkas av tidpunkt och yttre faktorer. 

Metod: Studien ville fokusera på osmotiska variationer hos individer och valde därför att 

utföra många mätningar på ett fåtal personer. Studien utfördes på 5 personer varav 3 var män 

och 2 var kvinnor. Ingen av testdeltagarna använde kontaktlinser och ingen uppvisade 

symptom på ögonsjukdomar eller tog mediciner. Osmolaritetsmätningar togs tre gånger om 

dagen, kl 09:00, kl 12:00 och kl 16:30, under två dagar. Vid varje mättillfälle togs tre 

mätningar på varje öga med en minuts mellanrum. Efter de första två dagarna valde man ut en 

person med lågt snittvärde och en person med högt snittvärde. Dessa personer följdes under 4 

månader med ytterligare 40 slumpmässiga mätningar. Vid varje mättillfälle registrerades 

luftfuktighet och temperatur. Innan varje mättillfälle kontrollerades TearLab-maskinen med 

ett medföljande standard test för att försäkra sig om att mätaren inte gav felaktiga värden. 

Repeterbarheten testades också genom att 38 mätningar utfördes på en buffertlösning tänkt att 

efterlikna tårfilmens jonsammansättning. Dessa mätningar utfördes av två personer. 

Resultat: Resultatet visade inget samband med temperatur, luftfuktighet eller tidpunkt. 

Resultaten varierade dock kraftigt mellan de på varandra följande mätningarna. Skillnader på 

10-15 mOsm/L var vanliga men även variationer upp till 35 mOsm/L förekom. Medelvärdet 

av tre täta mätningar gav ett pålitligare resultat. Resultatet från repeterbarheten visade inte på 
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några statistiska skillnader mellan resultaten från de båda kontrollanterna. Resultaten hade 

dock en spridning på hela 89 mOsm/L. 

Slutsats: På dessa friska ögon påverkades osmolaritetsmätningens resultat inte av tidpunkten 

på dagen. Inte heller temperatur eller luftfuktighet påverkade resultatet. TearLab ansågs därför 

lämplig för bruk i butik. Författarna skulle dock vilja upprepa studien med testpersoner som 

diagnostiserats med ögontorrhet för att upptäcka eventuella skillnader. En begränsning för 

TearLab är dess stora variationer som tycks vara instrumentrelaterade. Variationerna i 

resultatet gör det svårt att använda metoden för diagnostisering av milda former av 

ögontorrhet då gränsvärdet lätt kan överskridas i en felaktig riktning. Då författarna 

rekommenderar att man gör tre mätningar per öga för att få ett pålitligt resultat riskerar 

kostnaderna att rusa iväg eftersom varje mätning kräver ett nytt engångskort. Författarna tror 

att fördelarna med en objektiv mätmetod för ögontorrhet kan uppväga nackdelen med 

kostnaden för specialinriktade butiker med att vanliga butiker riskerar att avskräckas. Det är 

dock nödvändigt att åtgärda instrumentvariationen då de gör TearLab till ett osäkert verktyg 

när det kommer till att diagnostisera de tidiga stadierna av ögontorrhet (Khanal & Millar, 

2011). 

 

Reproducibility and repeatability of the OcuSense TearLab™ osmometer 
Syfte: Syftet med den här studien var att på friska ögon avgöra hur stora variationer som 

uppstod mellan två separata mättillfällen (repeterbarhet) och mellan två olika kliniker 

(reproducerbarhet) med TearLab. 

Metod: 29 personer deltog i studien varav 20 var kvinnor och 9 var män. Ingen hade 

diagnosen ögontorrhet, tog medicin eller använde ögondroppar. Mätningarna utfördes med 

TearLab och innan varje mättillfälle kalibrerades instrumentet med de medföljande testkorten. 

Varje testperson blev kallad två gånger. De båda besöken ägde rum vid samma tidpunkt, på 

samma veckodag men med en till två veckors mellanrum. Vid varje mättillfälle togs två 

prover från testpersonens högra öga. Vid första besöket tog alltid den ena författaren det första 

provet och den andra författaren tog det andra provet. Vid återbesöket växlades ordningen. 

Resultat: De osmotiska medelvärdena vid första besöket var 329,2 ± 16,0 mOsm/L och 326,6 

± 13,1 mOsm/L. Vid det andra besöket var medelvärdena 328,5 ± 14,2 mOsm/L och 327,5 ± 

14,0 mOsm/L. Mätningarna visade att när två olika kliniker tar prover vid samma tillfälle så 

måste det till en skillnad på mer än 39 mOsm/L för att det ska ses som kliniskt relevant. Om 
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en och samma kliniker gör mätningar på två olika tillfällen så krävs det en skillnad på minst 

33 mOsm/L för att klassas som kliniskt relevant. 

Slutsats: Författarna menar att alla förändringar mindre än 33 mOsms/L kan tolkas som så 

kallat mätbrus. De antyder också att de små osmotiska skillnader som TearLab kan upptäcka 

och som är något av produktens styrka mycket väl kan förklaras som mätbrus det med 

(Eperjesi, Aujla & Bartlett, 2012). 
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5 Diskussion 
Osmolaritetsmätning har gång på gång visat sig ge väldigt bra resultat, till och med bäst i test 

när den jämförs med andra diagnostiseringsmetoder. Både Lemp, et al. (2011) och Suzuki et 

al. (2010) menar att osmolaritetsmätning är den diagnostiseringsmetod som klarar sig bäst på 

egna ben, trots detta rekommenderar båda att tekniken bör användas som ett komplement till 

de mer etablerade metoderna. Även om osmolaritetsmätning är bra för att konstatera att 

patienten lider av ögontorrhet så saknar metoden förmågan att fastställa vad ögontorrheten 

beror på, det vill säga vilken subklass det gäller och således hur den bör behandlas. Behovet 

av mer specifika tester som TBUT och Schirmer test finns fortfarande kvar precis som 

behovet av en kompetent optiker som kan tolka mätresultaten korrekt. 

Mätningen går med den nya tekniken mycket snabbare vilket är bra då en utdragen kontakt 

med ögat under provtagning stimulerar tårproduktionen vilket späder ut tårfilmen och ger ett 

felaktigt lågt värde. På samma sätt har risken för ett felaktigt högt värde på grund av 

avdunstning från tårprovet minimerats då mätningen sker direkt (Eperjesi et al, 2011). 

Eftersom det är tämligen vanligt att de diagnostiska metoderna antyder olika saker så kan 

osmolaritetsmätningen användas för att fälla avgörandet. Tårfilmens osmotiska värde är det 

mest pålitliga fyndet när det kommer till att bestämma svårighetsgrad på ögontorrheten 

(Sullivan et al, 2010). Osmolaritetsmätningar kan även användas för att övervaka 

ögontorrhetens utveckling eller effekten av en behandling på ett sätt som de andra testerna 

inte kan (Suzuki et al, 2010). 

Osmolaritetsmätning är en minimalt invasiv metod vilket är en stor fördel när man undersöker 

patienter med svår ögontorrhet. En annan stor fördel är att det är en objektiv metod som inte 

kräver en subjektiv bedömning. Subjektiva bedömningar innebär alltid en risk att optikern 

påverkar resultatet genom sin tolkning (Suzuki et al, 2010). 

De färskaste artiklarna i det här arbetet har dock funnit ett par brister som kan visa sig 

avgörande för TearLabs fortsatta framgång. Eperjesi et al. (2012) menar att förändringar 

mellan två mätningar måste överskrida 33 mOsm/L för att de ska räknas som kliniskt 

relevanta, annars bör man tolka förändringen som mätbrus. Detta innebär att just den 

finkänslighet som många vill tillskriva TearLab skulle vara just mätbrus. 
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Även Khanal & Millars (2011) studie pekar på väldiga variationer vid upprepade mätningar. 

Detta är ett problem som de anser behöver åtgärdas om TearLab ska kunna bli helt pålitlig, 

särskilt vid gränsfallsbedömningar mellan normala ögon och mild ögontorrhet. Khanal & 

Millars (2011) föreslår att man bör göra tre mätningar per öga för att få ett tillförlitligt 

resultat. De tror själva att den påföljande höga driftskostnaden kommer att leda till att 

TearLab bara kommer att användas i särskilda specialbutiker där det diagnostiska värdet kan 

matcha den ekonomiska bördan. 

Själva maskinen kan enligt återförsäljaren Årgus Medicinteknik köpas för ca 50 000: - vilket i 

sig inte är någon chockerande summa inom optikbranchen. Däremot ligger priset på 

mätkorten runt 90: - styck. Om man då följer Khanal & Millars (2011) rekommendationer på 

tre mätningar per öga leder detta till en kostnad på ca 550 kr mer per undersökning som 

patienten i slutändan får betala. 

6 Slutsats 
Denna studie har visat att det helt klart finns ett behov som osmolaritetsmätningar kan fylla då 

de har egenskaper som inga andra metoder uppvisar. Frågan är dock om den nya generationen 

av osmolaritetsmätare med TearLab i spetsen är tillräckligt bra för att fylla tomrummet. 

Fler och större studier behövs för att utröna exakt hur pålitligt TearLabs resultat faktiskt är. 

Skulle det visa sig att Eperjesi et al. (2012) och Khanal & Millers (2011) studier har helt rätt 

så kommer spridningen av TearLab bli kraftigt begränsad. 
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