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Abstrakt 

Bakgrund 

Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet. Den drabbade ses 

ofta med akneliknande utslag på panna, näsa, kinder och på hakan. Studier har även visat 

att rosacea har en inflammatorisk påverkan på ögonen. 

Syfte 

Syftet med arbetet var att kartlägga vilken kunskap som finns om hur rosacea påverkar 

ögats främre segment. Syftet var också att ta reda på vad vi som optiker bör vara 

uppmärksamma på när vi möter sjukdomen i vårt yrkesutövande. 

Metod 

Efter litteratursökning selekterades och analyserades sex artiklar med gemensamt syfte att 

undersöka förekomsten av okulära problem hos personer diagnostiserade med rosacea. I 

studierna användes också tester som optiker kan utföra i det dagliga arbetet.  

Resultat 

Resultatet efter granskandet av originalartiklarna visade att okulära symtom och fynd 

förekommer hos personer med rosacea. Det är dock inte alltid så att de okulära fynden ger 

symtom.  

Slutsats 

Optiker bör vara uppmärksamma på den inflammatoriska inverkan som rosacea kan ha på 

ögonen. Det är viktigt med noggranna kliniska undersökningar även om 

rosaceapatienterna inte upplever några subjektiva ögonsymtom.  
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Summary 

The purpose of this study was to investigate the knowledge available on how rosacea affects 

the ocular surface. The aim was also to assess what we as optometrists should pay attention to 

when we encounter patients with rosacea.   

 

Rosacea is a chronic disorder that is characterized by facial flushing, erythema, pustules and 

papules in the central parts of the face. Studies have shown eyelid changes and an 

overexpression of inflammatory markers on the ocular surface in patients with rosacea. It is 

common with ocular manifestations in patients with rosacea, which can have serious 

consequences and can lead to blindness. Why some people are affected by rosacea is 

unknown, but many possible reasons have ben discussed. For instance mites (Demodex 

folliculorum), but the link has not yet been proven. One thing the researchers do know is that 

there is a hereditary factor in rosacea. 

 

The National Rosacea Society Expert Committee divides rosacea in to four different subtypes. 

The first subtype is erythematotelangiectatic rosacea which is mainly characterized by central 

facial erythema, facial flushing, stinging and burning sensation. Papulopustular rosacea is the 

second subtype and these patients often have facial erythema and papules or pustules in the 

central parts of the face. Subtype 3 is phymatous rosacea, which includes irregular surface 

nodularities and thickening of the skin. The fourth subtype is ocular rosacea.  

 

There are some factors which can have a worsening effect on rosacea such as chocolate, hot 

beverages, spices and environmental factors for example, sunlight, heat or if it is very cold.  

 

After reviewing the literature, 6 original articles were selected and analysed. The articles had 

the purpose to investigate the incidence of ocular lesions in patients diagnosed with rosacea. 

The articles contained tests which optometrists can perform in their daily work. The results 

after reviewing the articles showed that ocular symptoms and findings are often seen in 

patients with rosacea. For example, blepharitis, keratoconjunctivitis sicca and keratitis can be 

caused by rosacea. Optometrists should pay attention to the inflammatory impact that rosacea 

can have on the ocular surface and to the fact that ocular findings do not always cause 

symptoms. It is important to perform a thorough clinical examination even though the patient 

does not have any specific complaints.  
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1 Introduktion 

1.1 Rosacea  

Rosacea är en vanligt förekommande hudsjukdom. I en studie av Berg och Lindén (1989) 

fann man att prevalensen för rosacea var 10 %. Rosacea drabbar de centrala delarna av 

ansiktet med akneliknande utslag på panna, näsa, kinder och på hakan (Vahlquist, 2012, ss. 

296-298).  

 

Historik av återkommande eller konstant rodnad i de centrala delarna av ansiktet är ett tidigt 

tecken på rosacea. Ett annat typiskt tecken på en begynnande rosacea är förekomsten av plitor 

som grupperar sig i de centrala delarna av ansiktet utan förekomst av finnar. Ibland upplevs 

också en brännande och stickande känsla från huden hos patienterna med rosacea. Vidgade 

blodkärl (telangiektasier) kan ses i ett tidigare skede men dess närvaro krävs nödvändigtvis 

inte för att kunna ställa en diagnos (Wilkin, Dahl, Detmar, Drake, Liang, Odom & Powell, 

2002).    

 

Insjuknandet i rosacea kan ske i alla åldrar även om det oftast sker i medelåldern eller senare.  

Kroniska hudskador av sol tros vara en bakgrundsfaktor till varför rosacea uppkommer och 

sjukdomen har i större utsträckning observerats hos personer med blek och ljus hy. Dock 

förekommer rosacea hos alla hudtyper (Wilkin et al., 2002). Forskarna vet att det finns en 

hereditär faktor, men varför vissa drabbas av rosacea är okänt. Dock har många eventuella 

orsaker diskuterats bl.a. sambandet mellan rosacea och ett naturligt förekommande 

follikelkvalster (Demodex folliculorum), men det sambandet har ännu ej bevisats (Vahlquist, 

2012, ss. 296-298). 

 

I en studie gjord på barn som diagnostiserats med vagel i barndomen fann författarna att dessa 

barn jämfört med kontrollgruppen hade 4 gånger högre risk att drabbas av rosacea i vuxen 

ålder (Bamford, Gessert, Renier, Jackson, Laabs, Dahl, & Rodgers, 2006). Symtomen från 

rosacea varierar i svårighetsgrad och kan skifta i intensitet. Tidigare benämndes sjukdomen 

akne rosacea trots att det inte finns någon direkt koppling till akne (Vahlquist, 2012, ss. 296-

298).  
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År 2012 publicerades en studie där resultat visade att okulära symtom var lika vanligt hos 

kvinnor och män. I studien framkom det också att risken för att utveckla rosacea ökade med 

mängden konsumerad alkohol. I samma studie fann man en reducerad risk att utveckla 

rosacea hos rökare jämfört med icke rökare. Enligt författarna kan en möjlig förklaring till 

detta vara att rökningen har en viss immunosuppressiv verkan (Spoendlin, Voegel, Jick, & 

Meier, 2012).  

 

Det finns faktorer som kan få rosacea att blossa upp; några av dessa är choklad, heta drycker 

och kryddor. Även miljön kan påverka t.ex. solljus, värme eller om det är väldigt kallt 

(Vahlquist, 2012, ss. 296-298). En studie har visat att alkohol kan försämra symtomen vid 

rosacea (Su & Drummond, 2011). 

 

Rosacea kan enligt The National Rosacea Expert Committee delas in i fyra olika subtyper.  

Subtyperna har sammanställts för att underlätta diagnostiseringen av rosacea, då de 

representerar de symtom som vanligtvis uppträder tillsammans. Om en individ skall 

diagnostiseras till någon av subtyperna måste de uppvisa de typiska symtomen. 

Erytemtelangiectasisk rosacea (Fig. 1A), tillhörande den första subtypen, är personer med 

rodnad och stundtals vidgade mikroskopiska blodkärl (erytem) eller konstant vidgade blodkärl 

(telangiektasier) i de centrala delarna av ansiktet. Papulo-postulös rosacea (Fig. 1B) är subtyp 

nummer två. Det förekommer plitor, finnar samt telangiektasier med brännande och svidande 

känsla i huden. Den tredje subtypen av rosacea kallas phymatös rosacea (Fig. 1C) och ger 

talgkörtelförstorning, förtjockningar och noduler i huden. Vanligast är att det drabbar näsan 

(rhinophyma), men deformeringen drabbar inte bara de centrala delarna av ansiktet utan kan 

även drabba pannan, hakan, käkarna och öronen. Okulär rosacea (Fig. 1D) är den fjärde och 

sista subtypen. Rosaceapatienter kan uppvisa flera symtom från de olika subtyperna på samma 

gång. Rosacean kan också utvecklas från en subtyp till en annan. Hur progressionen ser ut och 

vilken symtombild som utvecklas är individuellt och går inte förutsäga (Wilkin, Dahl, 

Detmar, Drake, Liang, Odom & Powell, 2004). 
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Figur 1. Fyra subtyper av rosacea. (A) Erytemtelangiectasisk rosacea. (B) Papulo-postulös rosacea. (C) 

Phymatös rosacea med rhinophyma. (D) Okulär rosacea (National Rosacea Society, 2013, med tillstånd). 

 

Då rosacea har många olika egenskaper och uttryck skapas det ofta stora diagnostiska och 

terapeutiska osäkerheter och det pågår forskning för att finna enklare diagnostiseringsverktyg.  

Ett exempel på detta är en studie som jämförde mönster i huden hos vanliga inflammatoriska 

sjukdomar som drabbar ansiktet. I observationerna, som gjordes genom att titta i ett 

dermoskop (observatören tittar igenom en lins med 10x förstorning som förs över huden 

tillsammans med en kontaktgel), fann man ett polygonalt kärlmönster i huden hos 

rosaceapatienterna. Linjeformade kärlmönster återfinns även hos andra hudsjukdomar men 

enligt författarna är de polygonala nätverket av blodkärl specifik för rosaceapatienterna.  

Författarna till studien hoppas nu på att vidare forskning skall göras, och att patienterna i 

framtiden skall kunna diagnostiseras utan att behöva genomgå invasiva undersökningar och 

biopsier som ofta krävs idag (Lallas, Argeniziano, Apalla, Gourhant, Zaballos, Di Lernia & 

Moscarella, 2013). 
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1.2 Okulär rosacea 

Okulär rosacea är en ögonsjukdom som har många olika uttryck och en potentiell risk att 

orsaka allvarliga ögonmanifestationer som kan leda till blindhet (An, Ninonuevo, Agulian, 

Liu, Lebrilla, Alvarenga & Mannis, 2005). Hos vuxna är vanligtvis de subjektiva symtomen 

relaterade till en dysfunktion hos meibomskörtlarna (Bamford et al., 2006). Symtomen 

beskrivs ofta som främmandekroppskänsla, ögontorrhet, ljuskänslighet, suddig syn, klåda, 

brännande eller svidande känsla samt rinnande ögon. Vidgade blodkärl kan ses i den 

palpebrala konjunktivan men främst i den bulbära (Wilkin et al., 2004). 

 

Blefarit är vanligt hos personer med okulär rosacea och brukar delas in i främre eller bakre 

ögonlocksinflammation. Den främre inflammationen uppträder i basen på ögonfransarna och 

kan ge uttryck i två olika former. Den ena formen är seborroisk (fjällande) blefarit och den 

andra orsakas av staphylokocker. I den bakre blefariten, som oftast kallas för meibomit, har 

inflammationen involverat meibomskörtlarna (Efron, 2012, ss. 67-68). Involveringen kan leda 

till att utförsgångarna från meibomskörtlarna täpps igen och det uppstår en kronisk 

inflammation som i sin tur kan leda till chalazion (cysta) eller vagel (Wilkin et al., 2004).  

Cystorna är väldigt ömma och orsakas ofta av staphylokocker. Oftast uppkommer de i 

samband med en pågående blefarit orsakad av staphylokocker (Efron, 2012, s. 67). Cystorna 

är också ofta återkommande (Kanski, Bowling, Nischal & Pearson, 2011, s. 199). En akut 

pågående främre blefarit som riskerar att skada hornhinnan anses vara en kontraindikation för 

kontaktlinser. I de fall där kontaktlinser ändå används under en mild främre blefarit anser 

författarna att det är bättre att använda endagslinser framför månadslinser. Detta med fördel 

då endagslinser slängs efter varje användningstillfälle och minskar på så vis risken för 

otillräcklig desinficering av kontaktlinserna, samt minskad risk för kontaminering av 

linstillbehör som t.ex. linsvätska och linsetui. De påtalar också att användaren måste vara 

noga med ögonhygienen (Efron, 2012, ss. 67-69). 

 

I en studie från 2011 beskrivs en dysfunktion hos meibomskörtlarna, hypersekretorisk MGD, 

som gör att körtlarna utsöndrar stora volymer lipider. Vanligtvis associeras denna dysfunktion 

med seborroisk dermatit men förekommer även hos patienter med rosacea (Nelson, 

Shimazaki, Benitez-del-Castillo, Craig, McCulley, Den & Foulks, 2011). 
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Det händer att patienter mister synen till följd av korneala komplikationer (Wilkin et al., 

2002). Några av de flertal korneala komplikationer som okulär rosacea kan ge är bland annat 

perifier vaskularisation, mariginal keratit, korneal förtunning, och vid allvarlig förtunning kan 

det leda till perforration (Kanski et al., 2011, s. 199). 

1.3 Specifika undersökningsmetoder  

Nedan presenteras undersökningsmetoder som ofta används för utvärdering av okulär rosacea.  

1.3.1 Tear break-up time (TBUT) 

Med hjälp av TBUT undersöks tårfilmskvaliteten. Tårfilmen färgas in med fluorescein och 

belyses med koboltblått ljus i biomikroskopet. Undersökaren räknar antalet sekunder som det 

tar från fullständig blinkning tills dess att tårfilmen spricker upp på ögats yta. Normalvärdet 

för TBUT anges oftast till ≥ 10 sekunder (Kanski et al, 2011, s. 127). 

1.3.2 Schirmer test 

Schirmer test kan utföras med bedövning om endast den basala utsöndringen är intressant 

eller utan bedövning för att studera den maximala reflexmässiga utsöndringen. Ett tunt 

filterpapper viks in under nedre ögonlockskanten och patienten uppmanas att blunda 

försiktigt. Efter fem minuter tas filterpapperet bort (Kanski et al., 2011, s. 127). Undersökaren 

mäter sedan den fuktade delen av filterpapperet (Efron, 2012, ss. 78-79). Normala resultat 

utan bedövning anses vara värden över 10 mm och med bedövning anses det normalt att ha ett 

värde över 6 mm (Kanski et al., 2011, s. 127). Då Schirmer test kan upplevas obehagligt för 

patienten övergår allt fler undersökare till att använda phenolrödtrådtest. Det är en tunn tråd 

som viks in under nedre ögonlocket och som sitter där i 15 sekunder. Tårfilmens pH-värde 

ändrar trådens färg från gul till röd och gör att det lätt går att avläsa resultatet (Efron, 2012, s. 

79). 

1.3.3 Fluorescein, rose bengal och lissamine green 

Några vanliga infärgningsmedel som används för att undersöka förekomsten av skadade celler 

på den okulära ytan är fluorescein, rose bengal och lissamine green. Vid installation droppas 

koksalt på en remsa med färgämne, patienten ombeds titta upp i taket och sedan förs remsan 

försiktigt mot patientens bulbära konjunktiva. För att vara säker på att färgen sprids jämt över 

ögat är det viktigt att be patienten att blinka flera gånger efter installationen. Fluorescein är ett 

orange-gult färgämne som används för att färga in skadade celler. Färgen syns bäst i 

biomikroskopet om det används tillsammans med ett koboltblått ljus.  
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Rose bengal avslöjar skador på den okulära ytan genom att färga in mucus, fibrösa vävnader 

och döda celler med en skarp rosaröd färg. Ögat studeras med vitt ljus i biomikroskopet. 

Lisamine green är ett alternativ till rose bengal och färgar mucus, skadade och döda celler 

gröna. Lissamine green tolereras bättre av patienterna än rose bengal som kan svida vid 

installationen (Efron, 2012, s. 156). 

 

1.4 Behandling 

Det finns möjlighet att förebygga en försämring av rosacea genom att undvika choklad, heta 

drycker och starka kryddor, samt även starkt solljus, värme eller sträng kyla som kan förvärra 

symtomen. För rengöring av huden rekommenderas mild tvål, antiinflammatoriska och 

antibakteriella krämer. För patienter med pustulära former av rosacea brukar antibiotika 

användas, trots att pustlerna inte innehåller patogena bakterier. Det har då en 

antiinflammatorisk effekt men det krävs återhållsamhet på grund av miljöeffekten och 

resistensutvecklingen. Tetracykliner är antibiotika som ges om patienten har väldigt svåra 

kroniska besvär eller vid ett akut skov. Det som är mest svårbehandlat är de vaskulära 

problemen. Där används ibland speciallaser mot telangiektasier. Vid rhinophyma kan 

plastikkirurgi användas. Personer med rosacea skall också undvika feta krämer och salvor. 

Starka lokalbehandlingsmedel och kortikostereoider skall heller inte användas för behandling 

av rosacea, det kan förvärra symtomen. Det är viktigt att stegvis trappa ut eventuellt felaktigt 

använda stereoider. Behandlingen av okulär rosacea är på många sätt lik den kutana rosacean 

men alternativen är något mer begränsade. Det är vanligt att använda tetracyklin och topikala 

steroider (Vahlquist, 2012, ss. 296-298). 

 

Vid milda symtom av okulär rosacea som t.ex. vid blefarit, rekommenderas behandling av 

detta med heta kompresser, ögonlockshygien och massage av ögonlocken. 

Antiinflammatoriska ögondroppar kan användas för att lugna den inflammatoriska process 

som pågår i ögonen hos personer med okulär rosacea. Vidare kan man vid torra ögon 

behandla med artificiella tårar.  

Vid t.ex. infektiös konjunktivit kan man behöva använda antibiotikasalvor eller systemiskt 

verksamma läkemedel. Vid svårare korneala sjukdomstillstånd som vid korneal perforation 

kan det bli aktuellt med immunosuppressiva läkemedel (Kanski et al., 2011, s. 199). 
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Rosacea spelar en signifikant roll när det gäller påverkan av den drabbade individens 

välbefinnande. Tråkigt nog påverkas inte bara individen med rosacea fysiskt, utan även 

livsstil, självbild och relationer till andra kan påverkas negativt och riskerar vidare att bidra 

till en dålig livskvalitet om inte personen ifråga får rätt hjälp. I en studie befanns kosmetika 

kunna bidra till att dölja hudförändringarna något och försökspersonernas självbild 

förbättrades. Författarna ansåg också att glädjen över att vara nöjdare med sig själva även 

ökade compliance och därmed hälsan hos försökspersonerna (Boehncke, Ochsendrof, 

Paeslack, Kaufmann & Zollner, 2002). 

 

I en studie (Su & Drummond, 2011) framkom det att rosaceapatienterna under sjukdomens 

debut ofta hade undvikit sociala tillställningar och interaktioner med andra människor. Några 

uttryckte oro, social fobi och rädsla för att folk skulle stirra när de var ute och promenerade på 

gatan, eller när de satt mitt emot någon på tåg eller buss. Studien visade att rosaceapatienterna 

lärde sig undvika triggande faktorer t.ex. starka kryddor och alkohol som kan få rosacean att 

blossa upp. De blev också hjälpta av avslappningsövningar och beteendeterapi där de lärde sig 

hantera den psykologiska stressen.  
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2 Syfte 

Syftet med arbetet var att kartlägga vilken kunskap som finns om hur rosacea påverkar ögats 

främre segment. Syftet var också att ta reda på vad vi som optiker bör vara uppmärksamma på 

när vi möter sjukdomen i vårt yrkesutövande.  
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3 Material och metoder 

Metodbeskrivningen redovisar hur artiklarna i resultatet söktes fram och utifrån vilka kriterier 

de selekterades.  

3.1 Litteratur och artikelsökning  

För att finna underlaget till resultatet användes databasen MEDLINE med sökmotorn 

PubMed. Vid sökning på PubMed användes sökfunktionen MESH-termer där rosacea stod 

som första MESH-term och följande sökord kombinerades som andra eller tredje term: 

conjunctival epithelium, corneal thickness, diet, epidemiology AND study, eye infection 

AND blepharitis, isotretinoin, laboratory study, meibomian gland dysfunction, ocular 

changes, ocular rosacea, ocular symtoms, pseudomonas AND contact lenses, schirmer 

test, tear film evaluation. 

 

Vid vissa sökningar sorterades artiklarna efter förvalen: clinical trial och human species. I de 

sökningar då antalet sökträffar blev för få togs förvalen bort. Dessa undantag (som markeras 

med *) och antalet sökträffar i sökningarna gjorda på PubMed redovisas i tabell 1. I alla 

sökträffar som redovisas i tabell 1 har titeln studerats och för de titlar som verkade intressanta 

för arbetet lästes även abstrakt. Artiklar som bedömdes relevanta valdes för mer detaljerad 

granskning.  

 

Några de angivna referenserna hittades genom att studera review-artiklar för att sedan söka 

fram originalartikeln inom intressanta ämnesområden. De originalartiklar som ej fanns 

tillgängliga i fulltext elektroniskt har beställts via medicinska biblioteket i Karlskrona och 

universitetsbiblioteket i Kalmar.   
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Tabell 1 Sammanställd lista över sökordet rosacea kombinerat med andra sökord och antalet sökträffar. 

Sökordet: ”Rosacea” kombinerat med: 

Förval: Kliniska studier gjorda på 

människor.  

Antalet sökträffar 

och studerade 

titlar i PubMed  

Antalet studerade abstrakt 

och utvalda artiklar till 

resultatet 

Conjunctival epithelium 

*  

14 4 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Corneal thickness 

* 

3 2 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Diet 17 2 abstrakt studerades 

Epidemiology AND study 67 7 abstrakt studerades 

Eye infection AND blepharitis 

* 

14 3 abstrakt studerades 

Isotretinoin 9 1 abstrakt studerades 

Laboratory study 17 5 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Meibomian gland dysfunction 3 2 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Ocular changes 26 3 abstrakt studerades 

Ocular rosacea 164 8 abstrakt studerades 

Ocular symptoms 7 1 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Pseudomonas AND contact lenses 

* 

1 Abstrakt och artikeln 

studerades närmare.  

Schirmer test 14 3 abstrakt studerades och 1 

artikel valdes till resultatet. 

Tear film evaluation 1 Abstraktet studerades.  

*Ej klinisk studie som tillval 
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3.2 Selektion av litteratur och artiklar 

Följande kriterier användes vid urvalet av litteratur som skulle analyseras i studien och 

presenteras i resultatdelen. Alla artiklar skulle vara originalartiklar det vill säga presentera 

resultat av författarnas egna studier. De skulle redovisa någon form av studie av de okulära 

problemen som drabbar personer med rosacea. Artiklarna skulle omfatta minst 30 studerade 

ögon och innehålla undersökningsmetoder som optiker kan utföra eller påvisa ett resultat som 

optiker kan ha nytta av att känna till i den dagliga praktiken. Reviewartiklar och 

fallbeskrivningar exkluderades ur resultatet liksom även litteratur äldre än 25 år. Studier som 

endast innehåller läkemedelsforskning har selekterats bort med undantag då studien har flera 

syften och även studerar förekomsten av okulära problem.  

3.3 Utvärdering av artiklarna 

När artiklarna valts ut analyserades antalet testpersoner, studiens design, syfte och hur stor 

vikt studien lade på okulära problemen hos rosaceapatienterna. Vid flera syften i samma 

studie koncentrerades analysen på den okulära problematiken och eventuella bidrag till ny 

kunskap om rosacea. Oftalmologiska undersökningar, tester och vilka normalvärdeskriterier 

som användes i studierna granskades. Den statistiska signifikansen i studiens resultat 

studerades och resultaten i de olika studierna jämfördes med varandra.  
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4 Resultat 

4.1 Schirmer testing for dry eyes in patients with rosacea.  

Gudmundsen, K.J., O´Donell, B.F. & Powell, F.C. (1992). Schirmer testing for dry eyes in patients with rosacea. 

Journal of the American Academy of Dermatology, vol. 26, no. 2, ss. 211-214. 

Syfte 

Studiens syfte var att jämföra förekomsten av torra ögon hos rosaceapatienter med en lika stor 

kontrollgrupp.  

Metod 

Två grupper studerades. Ena gruppen bestod av 32 patienter med kutan rosacea där hälften var 

kvinnor och hälften män. Dessa matchades med ålder och kön mot 32 patienter med psoriasis, 

utan några ögonsjukdomar. Schirmer test utfördes med öppna ögon och utan bedövning på 

samtliga testpersoner. I studien gjordes beräkningarna med två gränsvärden för normalt på 

Schirmer test; dels ≥ 5 mm, dels ≥ 8 mm. Beräkningar för skillnaderna mellan grupperna 

gjordes separat med de olika gränsvärdena. Man gjorde också analyser för åldersskillnader 

och könsskillnader.  

Resultat 

Medelvärdet för Schirmer test var 10,2 mm hos rosaceapatienterna respektive 20,3 mm hos 

kontrollgruppen. Hos rosaceapatienterna fann man att 56,3 % hade ett testresultat < 8 mm på 

Schirmer test (P < 0,02). Samma testresultat fann man hos 25 % av kontrollgruppen. Ett 

testresultat på mindre än 5 mm återfanns hos 40,6 % av rosaceapatienterna medan det låga 

värdet uppvisades hos 18,75 % av kontrollgruppen, men skillnaden var ej statistiskt 

signifikant (P < 0,1). Någon skillnad i ögonsymtom mellan män och kvinnor påvisades inte. 

Däremot visade studien att det fanns en större representation av torra ögon hos de äldre 

personerna i studien. Fyrtio procent av rosaceapatienterna som inte beskrev några subjektiva 

ögonsymtom hade torra ögon. Av rosaceapatienterna med återkommande ögonsymtom hade 

44 % torra ögon. Författarna till studien fann att kontrollgruppen hade en högre förekomst av 

torra ögon än väntat, hela 18,75 %. Studien visade inget samband mellan torra ögon och de 

kutana symtomens uttryck hos rosaceapatienterna. 
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4.2 Clinical and laboratory study of ocular rosacea in northern Greece. 

Lazaridou, E., Fotiadou, C., Ziakas, N.G., Giannopoulou, C., Apalla, Z. & Ioannides, D. (2011). Clinical and 

laboratory study of ocular rosacea in northern Greece. Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology, vol. 25, no. 12, ss. 1428-1431. 

Syfte 

Syftet var att undersöka förekomsten av okulära sjukdomar hos patienter med rosacea, samt 

undersöka förekomsten av torrhetsbesvär och om svårighetsgraden av okulär problematik kan 

relateras till stadiet som rosacean befinner sig i.  

Metod 

Under fyra års tid undersöktes hundra patienter (37 män och 63 kvinnor) med rosacea. Alla 

patienterna var diagnostiserade och bedömda enligt riktlinjer från The National Rosacea 

Society Expert Committee of the Classification and Staging of Rosacea (Wilkin et al., 2004). 

Samtliga försökspersoner besvarade frågor om okulära symtom och genomgick en 

oftalmologisk undersökning. Trettiotre personer hade okulära fynd. Tjugofyra av dem valdes 

ut för att genomgå en tårfilmsutvärdering med hjälp av TBUT och Schirmer test. Fjorton av 

de 24 utvalda försökspersonerna hade symtom från ögonen och de resterande 10 personerna 

var asymtomatiska. Normalvärdet i studien för Schirmer test var ≥ 5 mm och för TBUT ≥ 10 

sekunder. Resultaten jämfördes sedan med 24 friska patienter. 

Resultat  

Schirmer test påvisade inte några patologiska resultat hos rosaceagruppen (P < 0,0001). 

Resultatet av Schirmer test hade dock ett lägre medelvärde på 12,9 mm hos 

rosaceapatienterna jämfört med 21,5 mm hos de friska individerna i kontrollgruppen  

(P < 0,0001). Individerna med rosacea hade ett medelvärde på TBUT på 8,6 sekunder, vilket 

är signifikant lägre än hos de friska personerna i kontrollgruppen som hade ett medelvärde på 

14,4 sekunder. 87,5 % av patienterna med rosacea hade ett medelvärde på TBUT under 10 

sekunder och i den friska kontrollgruppen påvisades detta endast i 20,8 % av fallen. De 

vanligaste symtomen som förekom hos de 33 försökspersonerna med okulära fynd var 

brännande känsla och ett ökat tårflöde. Blefarit och konjunktivit var de vanligast 

förekommande kliniska fynden och påvisades hos 18 % av patienterna. Studien kunde inte 

finna något samband mellan svårighetsgraden av okulär problematik och svårighetsgraden 

som rosacean befann sig i.  
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4.3 Central corneal thickness in patents with mild to moderate rosacea. 

Onaran, Z., Karabulut, A.A., Usta, G. & Örnek, K. (2012). Central corneal thickness in patients with mild to 

moderate rosacea. Canadian Journal of Ophthalmology, vol. 47, no. 6, ss. 504-508. 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra den centrala korneala tjockleken hos försökspersoner 

drabbade av rosacea med en kontrollgrupp, samt undersöka om det fanns något samband 

mellan testresultaten av Schirmer test och TBUT och sjukdomens allvarlighetsgrad. 

Metod 

I studien ingick 102 försökspersoner. Deltagarna indelades i två olika grupper; en grupp där 

51 patienter hade medelsvår rosacea och en grupp av 51 helt friska individer. 

Rosaceapatienterna blev utredda av dermatologer där varje patient utvärderades för rosaceans 

allvarlighetsgrad enligt en poängskala. Samtliga försökspersoner fick genomgå en 

oftalmologisk undersökning. Undersökningen vid första tillfället bestod av subjektiv kontroll 

av visus, uppmätning av IOP (intraokulärt tryck), klinisk undersökning, gradering av staining 

(från 0 till +3, där 0 var fri från staining och +3 allvarlig staining) med fluorescein, Schirmer 

test med bedövning samt en mätning av TBUT. En vecka senare fick båda grupperna 

återkomma och då mättes den korneala tjockleken. 

Resultat 

Studien visade att det fanns en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan Schirmer 

testresultat och den centrala korneala tjockleken hos patienter med rosacea (P = 0,01). Det 

fanns dock ingen korrelation när det gäller TBUT och den centrala korneala tjockleken (P > 

0,05). Inget samband som skulle kunna indikera allvarlighetsgraden av rosacean med hjälp av 

Schirmer test, TBUT eller den centrala korneala tjockleken kunde påvisas. 

Rosaceapatienterna hade en signifikant tunnare central korneal tjocklek (P = 0,03) jämfört 

med kontrollgruppen av friska individer. Schirmer test och TBUT hade också ett sämre 

resultat i rosaceagruppen jämfört med kontrollgruppen.  
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4.4 Meibomian gland dysfunction and tear film abnormalities in rosacea. 

Zengin, N., Tol, H., Gündüz, K., Okudan, S., Balevi, S. & Endogru, H. (1995). Meibomian gland dysfunction 

and tear film abnormalities in rosacea. Cornea, vol. 14, no. 2, ss. 144-146. 

Syfte 

Syftet var att undersöka sambandet mellan abnormaliteter i tårfilmen och dysfunktion i 

meibomskörtlarna hos rosaceapatienter. Sedan gjordes även en jämförelse av effekten av 

ögonlocksbehandling och medicinsk behandling med tetracykliner i fem månader.  

Metod 

Studien innefattade 43 rosaceapatienter och en kontrollgrupp med 50 friska individer 

matchade med ålder och kön. Dysfunktionen i meibomskörtlarna utvärderades på 

rosaceapatienterna genom att räkna igenpluggade utförsgångar och uppskatta volym och 

tjocklek på sekretionen. TBUT och Schirmer test utfördes också. Rosaceapatienterna delades 

sedan in i två grupper. Första gruppen bestod av 15 försökspersoner endast med kutana 

symtom och i andra gruppen 28 personer med okulär rosacea.  Fjorton personer i gruppen 

med okulär rosacea valdes slumpmässigt ut till att utföra egenbehandling av ögonlocken med 

varma kompresser och de resterande behandlades med tetracyklin. Behandlingarna pågick 

under fem månaders tid och sedan återkallades patienterna för nya TBUT och Schirmer test.  

Resultat 

Medelvärdet på Schirmer test hos testgruppen med okulär rosacea var 8,18 mm, ett lägre 

resultat än hos rosaceagruppen med kutana symtom och kontrollgruppen med sina 17,9 mm 

respektive 21,15 mm (P < 0,05). TBUT var också kortast i gruppen med okulär rosacea på 

8,48 sekunder men ingen signifikant skillnad sågs gentemot de resterande grupperna. Gruppen 

med okulär rosacea hade ett högre antal igenpluggade meibomkörtlar, dock var volymen och 

tjockleken på sekretet också högre än de andra två grupperna. Det sågs ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan gruppen av rosaceapatienter med hudsymtom och kontrollgruppen. 

Efter 5 månader hade TBUT förbättrats hos de 12 personerna med okulär rosacea (P < 0,005) 

som fick tetracyklinbehandling, medan Schirmer test inte påvisade några signifikanta 

förbättringar (P > 0,05). Fjorton patienter som utförde ögonlocksbehandling hade en liten 

tendens till förbättring av igenpluggade utförsgångar, men i övrigt sågs ingen signifikant 

förbättring när det gäller tjocklek och volym på sekret, TBUT eller Schirmer test.  
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4.5 Ocular signs, symtoms and tear function tests of papulopustular rosacea 

patients receiving azithromycin 

Bakar, Ö., Demircay, Z., Toker, E. & Cakir, S. (2009). Ocular signs, symtoms and tear function tests of 

papulopustular rosacea patients receiving azithromycin. Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology, vol. 23, no. 5, ss. 544-549. 

Syfte 

Syftet var att genom kliniska tester studera tårfilm, symtom och okulära fynd hos individer 

med palpulo-postulös rosacea och att jämföra resultaten efter behandling med Azithyromycin.  

Metod 

De som ingick i studien var 20 personer diagnostiserade med palpulo-postulös rosacea utifrån 

kriterierna från The National Rosacea Society Expert Committee of the Classification and 

Staging of Rosacea (Wilkin et al., 2004). Studien hade inte någon kontrollgrupp. Varje vecka 

undersöktes patienterna av en dermatolog och en oftalmolog. De studerade vilka symtom som 

patienten upplevde. Symtomen poängsattes och beräknades vid varje besök och kunde 

maximalt uppnå sju poäng. Oftalmologen inspekterade ögonlocken för blefarit, vidgade 

blodkärl, ojämnheter i ögonlockskanterna och funktionen i meibomskörtlarna. Maximalt 

kunde de ovan nämnda ögonlocksfynden ge fem poäng. Även konjunktivala och korneala 

fynd graderades mellan 0-3 där 0 inte visade några förändringar och 3 var allvarlig förändring. 

Tårfunktionen utvärderades med Schirmer test (med och utan bedövning) och TBUT. 

Infärgning med fluorescein och rose bengal graderades från 0-3 där noll var fri från staining 

och 3 är allvarlig staining. Medelvärderna på okulära symtom, ögonlocksutvärdering, 

tårfilmsutvärdering och staining jämfördes sedan vid studiens start och avslut för att se om 

Azithyromycin hade någon effekt. Samma jämförelse gjordes på hudåkommorna. Författarna 

till studien testade också korrelationen mellan de båda testresultaten för att undersöka om det 

finns något samband med graden inflammation i huden och de okulära besvären.  

Resultat 

13 av de 18 patienter som slutförde studien hade okulära symtom. Det vanligaste okulära 

symtomet hos rosaceapatienterna var röda ögon (55,5 %) och klåda (50,0 %). Det vanligaste 

fyndet vid den kliniska undersökningen var skador i det korneala epitelet. Oftalmologerna 

fann att blefarit och dysfunktion i meiboms körtlar var ett vanligt problem som återfanns hos 

94,4 % respektive 88,8 % av patienterna. Efter fyra veckors behandling sågs en signifikant 

minskning av ögonlocksproblematiken. TBUT visade på en trend till förbättring.  
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4.6 Flow cytometric analysis of conjunctival epithelium in ocular rosacea 

and keratoconjunctivitis sicca. 

Pisella, P.J., Bringnole, F., Debbasch, C., Lozato, P.A., Creuzot-Garcher, C., Bara, J., Saiag, P., Warnet, J.M., & 

Baudouin, C. (2000). Flow cytometric analysis of conjunctival epithelium in ocular rosacea and 

keratoconjunctivitis sicca. Ophthalmology, vol. 107, no. 10, ss. 1841-1849. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka inflammatorisk aktivitet och mängden gobletceller hos 

patienter med rosacea och keratokonjunktivitis sicca (KCS) och jämföra med friska individer.  

Metod 

En grupp med 13 rosaceapatienter, en grupp med 13 personer med KCS och en kontrollgrupp 

med 12 personer med friska ögon studerades. Hos samtliga försökspersoner undersöktes 

synskärpa, Schirmer test utan bedövning, TBUT, korneal och konjunktival staining efter 

infärgning med lissamine green och fluorescein. Stainingen graderades från 0 till +3, där 0 var 

fri från staining och +3 allvarlig staining. Uppgifter om normalvärden för Schirmer test och 

TBUT saknas. Cellproverna (impressionscytologi) togs från det konjunktivala epitelet och 

analyserades med flödescytometri. Detta är en metod där man använder specialutvecklade 

antikroppar och laserljus för att analysera mängden av antigen på de celler man vill studera 

(Nilsson, Granrot & Laurell, 2003). I studien valde man att använda två antikroppar mot 

antigen som ansågs vara uttryck för inflammatorisk aktivitet (HLA-DR och ICAM-1), och en 

mot mucin, för att uppskatta mängden gobletceller. Hos fem av patienterna gjordes dessutom 

en immunofluorescens för att studera cellerna i mikroskop.  

Resultat 

Värdena för Schirmer test och TBUT var lägre i rosaceagruppen än hos de friska individerna i 

kontrollgruppen (P < 0,0001). Meibomit, blefarit, telangiektasier i ögonlocken och vidgade 

blodkärl i konjunktivan upptäcktes vid den kliniska undersökningen. Såväl rosaceapatienter 

som KSC-patienter hade en ökad förekomst av staining (P < 0,0001).  

 

Flödescytometrin visade på en ökad mängd av inflammationsmarkörerna och en minskad 

förekomst av gobletceller hos rosaceapatienterna (P = 0,0002). Vid korrelationsanalys sågs 

negativa samband mellan förekomsten av inflammatoriska markörer och resultaten i TBUT 

och Schirmer test. Korrelationen mellan gobletceller och dessa tester var däremot positiv. 
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4.7 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av litteratursökningen visar att okulära problem vid rosacea är vanligt 

förekommande. Prevalenssiffrorna varierar dock mellan 3 % (Pisella et al., 2000) och 72 % 

(Onaran et al., 2012).  

 

Vid kliniska undersökningar har man beskrivit blefarit, konjunktivit, korneal staining, och 

dysfynktion i meibomskörtlar (MGD) som vanliga fynd. De vanligaste subjektiva symtomen 

som beskrivs i resultatet är ögontorrhet, främmande kroppskänsla, sveda och rinnande ögon. 

Zengin et al. (1995) fann inte någon förbättring av MGD hos rosaceapatienterna efter 

behandling med ögonlockshygien. 

 

De utvalda artiklarna hade alla något olika upplägg. Prisella et al. (2000), Lazaridou et al. 

(2011), Onaran et al. (2012) och Gudmundsen et al. (1992) var rent deskriptiva och 

jämförande, där graden av symtom och fynd jämfördes med kontrollpersoner. Zegin et al. 

(1995) testade även två interventioner (Tetracyklin och ögonlocksbehandling). 

Interventionerna var randomiserade men inte placebokontrollerade, och man nämner 

ingenting om blindning. Bakar et al. (2009) studerade en intervention med det används ingen 

kontrollgrupp i studien.  

 

I studierna utfördes en klinisk undersökning av ögonen och patientens symtom utvärderades. 

Även Schirmers test (med eller utan bedövning) och TBUT utfördes i samtliga studier. Detta 

med undantag av Gudmundsen et al. (1992), som endast studerade Schirmer test. I studien 

gjordes beräkningar för två gränsvärden för Schirmer test, något som inte förekommer i de 

övriga studierna.   

 

I studien av Pisella et al. (2000), Bakar et al. (2009) och Onaran et al. (2012) gjordes 

infärgning av tårfilmen och gradering av staining. Pisella et al. (2000) har dessutom utfört 

mätningar av immunaktiviteten och mucinproduktionen. 

 

Onaran et al. (2012) har mätt det intraokulära trycket (IOP) och den centrala tjockleken på 

kornea. Enligt studien kan den centrala tjockleken på kornea påverkas av rosacea. IOP 

påvisade däremot inte någon signifikant skillnad mellan rosaceapatienterna och de friska 

individerna.  
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I studien av Lazaridou et al. (2011) och Bakar et al. (2009) diagnostiserades patienterna enligt 

kriterierna i National Rosacea Society Expert Committee (Wilkin et al., 2004). I de övriga 

studierna framkommer inte vilka kriterier som gällt vid ställande av diagnos. Det råder en 

otydlighet i flertalet studier om vilka frågor och enkäter som ingått. I samtliga studier har man 

funnit sämre värden på Schirmer test och TBUT test hos försökspersonerna med rosacea 

jämfört med kontrollgruppen. Medelvärdet av TBUT har påvisat patologiska resultat hos 

rosaceapatienterna i alla granskade studier i resultatet. Medelvärdet av Schirmer test var 

normala i alla studier, med undantag av studien av Zengin et al. (1995).  

 

Lazaridou et al. (2011) påvisade lägre värden på Schirmer test hos männen jämfört med 

kvinnorna. I studien av Gudmundsen et al. (1992) framkommer det ingen skillnad i 

testresultaten mellan könen. 

 

I studien av Pisella et al. (2000) framkom att rosaceapatienterna hade nedsatt antal 

gobletceller och högre antal immunceller i det korneala epitelet jämfört med kontrollgruppen. 

Författarna drog slutsatsen att det pågår en kronisk inflammatorisk reaktion i ögats epitel där 

mucinproduktionen påverkas. Dysfunktionen i meiboms körtlar tros vara ett resultat av denna 

reaktion.  
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5 Diskussion  

Vid sökning i MEDLINE finner man åtskilliga publikationer som på ett eller annat sätt berör 

rosacea och ögonproblematik. Vid närmre genomgång av dessa fann man dock att antalet 

originalstudier var ganska litet. Merparten av artiklarna var antingen review-artiklar som 

refererar till andras arbeten (eller, påfallande ofta, till andra review-artiklar), eller 

fallbeskrivningar av enstaka patienter. Det vetenskapliga värdet av de senare bedömdes vara 

för lågt för att dra några egentliga slutsatser och de sorterades därför bort. 

 

Lallas et al. (2013) beskriver svårigheter i diagnostiseringen av rosacea och det kanske är en 

av förklaringarna till att prevalenssiffrorna i studierna av Pisella et al. (2000) och Onaran et al. 

(2012) är så spridda. En annan tanke är att det skulle kunna bero på att det finns skillnader i 

de populationer som studerats, men möjligen kan detta även spegla att problemen kan vara 

underdiagnostiserade. Vid litteraturgenomgången uppkom en misstanke om att det finns ett 

mörkertal gällande diagnostik av den okulära rosacean. Kutana uttryck som rodnad, plitor och 

finnar förefaller mer märkbara och uppmärksammas lättare än de okulära symtomen hos den 

drabbade individen. Som påvisats i studierna av Boehncke et al. (2002) och Su och 

Drummond (2011) kan de kutana manifestationerna göra stor inverkan i individens liv. Så 

troligtvis är det främst för de kutana symtomen som rosaceapatienterna söker vård på 

vårdcentral eller hudklinik.  

 

När det gäller okulär rosacea råder det sannolikt en bristande kunskap om de okulära 

manifestationerna även hos vårdpersonal. Ett tecken på detta kan ses i studien av 

Gudmundsen et al. (1992) där dermatologerna uppskattade prevalensen av okulär rosacea till 

3 % och när samma uppskattning gjordes av oftalmologerna landade prevalenssiffrorna på 58 

%. Här har optiker en viktig roll i att sprida kunskapen om okulär rosacea så att fler kan 

uppmärksamma symtomen och fatta misstanke i ett tidigt stadie. En remiss till hud- eller 

ögonklinik och en tidig diagnos kan bidra till att undvika okulära komplikationer i framtiden. 
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Att orientera sig bland de olika symtomen och de kliniska fynden av okulär rosacea kan vara 

klurigt då mätresultat och kliniska fynd ibland är motsägelsefulla. Ett exempel på detta är 

studien av Zengin et al. (1995) där det framkom att gruppen med okulär rosacea hade ett 

högre antal igenpluggade meibomskörtlar, men trots det var volymen och tjockleken på 

sekretet högre än hos de andra två grupperna. 

En möjlig förklaring kan vara att patienterna med okulär rosacea hade hypersekretorisk MGD, 

som enligt Nelson et al. (2011) förekommer hos rosaceapatienter och gör att meibomkörtlarna 

utsöndrar stora volymer lipider. 

 

Lazaridou et al. (2011) anser att TBUT och Schirmer test underlättar en tidigare 

diagnostisering av rosacea och således förebyggandet av okulära komplikationer. Denna 

kombination är troligtvis mer fördelaktig i kombination med infärgning och gradering av 

staining med fluorescein, rose bengal eller lissamine green. Gudmundsen et al. (1992) påtalar 

också att det hade varit värdefullt att göra en infärgning med rose bengal som ett komplement 

till undersökningen med Schirmer test. I studien av Gudmundsen et al. (1992) gjordes 

beräkningar för två gränsvärden för Schirmer test. Vid beräkningen av resultat < 5 mm, var 

skillnaden mellan rosaceapatienterna och kontrollgruppen med psoriasispatienter ej statistiskt 

signifikant (P < 0.10). När samma beräkning gjordes på resultat < 8 mm var testresultatet 

signifikant lägre hos rosaceapatienterna jämfört med kontrollgruppen (P < 0,02). Kanske hade 

testresultat av Schirmer test < 5 mm varit signifikant lägre hos rosaceapatienterna om det hade 

jämförts med en kontrollgrupp som bestod av helt friska individer. TBUT har påvisat 

patologiska resultat hos rosaceapatienterna i alla studier granskade i resultatet, men inte 

Schirmer test. Dock påvisade ofta Schirmer test lägre värden än i kontrollgruppen, även om 

inte värdena var patologiskt låga. Möjligen borde inte Schirmer test vara ett förstahandsval i 

ett sammanhang där man undersöker orsaken till okulära manifestationer. Enligt Kanski et al. 

(2011, s. 127) är testet mer ett mått på den basala eller den maximala reflexmässiga 

utsöndringen. 

 

Några systematiska studier som specifikt tittar på kontaktlinsproblematik hos rosaceapatienter 

har inte hittats. Dock finns det fallbeskrivningar som tyder på att det kan orsaka problem 

(Robertson & Cavanagh, 2005). Dessa har ej inkluderats i resultatet då kriterierna under 

rubrik 3.2 ej är uppfyllda. Även om det givetvis inte går att dra säkra slutsatser om 

orsakssamband utifrån enstaka patientfall, är det en indikation på att kontaktlinsbärande vid 

rosacea kan innebära risker. 
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Optiker bör vara medvetna om den kroniska inflammationen som forskarna misstänker finns i 

ögats epitel och att det händer att patienter mister synen som följd av korneala komplikationer 

vid rosacea (Wilkin et al., 2002). Om användandet av kontaktlinser riskerar att påverka 

kornea ses detta som en kontraindikation och kontaktlinser bör ej tillpassas (Efron, 2012, ss. 

67-69). Några entydiga riktlinjer för kontaktlinsanvändning hos rosaceapatienter verkar dock 

inte finnas i dagsläget, det är därför för närvarande upp till varje enskild optiker att ta ställning 

till om det är lämpligt att skriva ut linsrecept till dessa patienter. Om man väljer att tillpassa 

linser till en rosaceapatient bör man ha ett brett underlag till beslutsfattandet. Extra 

försiktighet och eftertanke är tillrådligt. 

 

I studien av Zengin et al. (1995) fann man ingen effekt av behandling av MGD med 

ögonlockshygien, dock finns det andra källor t.ex. Kanski et al. (2011) som rekommenderar 

detta vid lindriga symtom. (Dock framgår inte om denna rekommendation baseras på 

systematisk klinisk forskning eller beprövad erfarenhet.) En möjlig förklaring till det dåliga 

resultatet i studien skulle kunna vara att patienterna har haft dålig compliance och inte varit 

konsekventa i sin behandling med ögonlockshygien under fem månaders tid.   

 

Sammantaget finns det mycket som talar för att rosaceapatienter bör betraktas som en 

högriskgrupp gällande okulär problematik. Av denna anledning förefaller det viktigt att följa 

denna grupp med täta kontroller, dels för att upprätthålla god complience hos patienten och 

dels för att studier har visat att kliniska fynd hos patienter med rosacea inte alltid ger 

subjektiva symtom. Förbisedda okulära manifestationer av rosacea och vårdslöst förskrivande 

av kontaktlinser befaras kunna medföra betydande risker för patienterna. Tyvärr verkar 

evidensunderlaget för de behandlingsmetoder som optiker har tillgång till vara ganska lågt. 

Vid otillfredsställande effekt av dessa behandlingar bör därför tröskeln för att remittera vidare 

vara låg. 
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6 Slutsats 

Okulär rosacea är vanligt förekommande. Sjukdomen kan ha potentiellt allvarlig inverkan på 

ögonen då många patienter inte upplever subjektiva symtom av sjukdomen. Därför är det 

extra viktigt för oss som optiker att vara uppmärksamma på dess manifestationer för att så 

långt som möjligt förebygga potentiellt allvarliga komplikationer.     
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Tackord 

Tack till min handledare Johanna Boström för engagemang och många konstruktiva 

synpunkter.  

Tack till min sambo för kloka råd och stöd.     
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