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Abstrakt 
 
Syfte: Studiens syfte var att jämföra två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan. 
Studien jämförde tillverkarens rekommenderade användningsinstruktioner för Opti-Free® 
Express®, med den alternativa rengöringsmetoden att gnugga linserna, något som ofta 
rekommenderas av optiker.  
 
Metod: Deltagarna sågs vid två tillfällen för utvärdering av eventuell påverkan på 
hornhinnan. Värdena som återfanns vid första tillfället fungerade som ett utgångsvärde. 
Samtliga fynd dokumenterades, graderades och poängräknades efter vilken typ av staining 
samt utbredning. Cornea delades in i fem regioner; centralt, superiort, inferiort, nasalt och 
temporalt. Typen staining som återfanns poängsattes enligt; mikropunktata (25), 
makropunktata (50), coalesced (75) och patch (100). Medelvärden för respektive 
deltagares ögon räknades ut genom att muliplicera poängen given för typen funnen 
staining med den procentuella utbredningen i varje region. Därefter dividera med fem för 
att få ett medelvärde utbrett över hela ögat. Deltagarna fick ett nytt par linser och blev 
därefter instruerade att under två veckors tid rengöra höger och vänster lins separat. Det 
ena sättet att rengöra var att följa tillverkarens rekommenderade instruktioner, något som 
innebär sköljning i fem sekunder per linssida. Det andra sättet var genom att gnugga 
linserna i en L-formad rörelse fem gånger per sida och därefter skölja linsen i fem 
sekunder. Efter två veckors tid undersöktes deltagarna på nytt. Funna värden 
sammanställdes och jämfördes sedan med varandra samt utgångsvärdena. 
 
Resultat: I de ögon vars linser gnuggades minskade medelvärdet av mängden staining från 
ursprungligen 140±179 till 121±85 (p = 0,68). Ursprungsvärdet för de ögon vars linser 
sköljdes var 125±149, något som efter två veckor ökade till 214±179 (p = 0,03). 
Medelvärdena efter två veckor för de båda rengöringsmetoderna uppkom till 121±85 för 
gnugg respektive 214±179 för skölj, jämförelser drogs emellan grupperna (p = 0,046).  
 
Slutsats: I de ögon vars linser rengjordes genom sköljning återfanns en högre grad av 
påverkan på hornhinnan. Mängd funnen staining var större i dessa ögon än i de ögon vars 
linser rengjordes genom gnuggning. Skillnaden var av statistisk signifikans.  
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Summary 

 
The aim of this study was to compare the impact of contact lens cleaning on cornea using two 

different methods. The study compared the manufacturer’s recommended usage for Opti-

Free® Express®, with the alternative cleaning method that involves rubbing the lens, a 

method often recommended by Optometrists. 

 

The participants were seen twice to evaluate the cornea. The values found on the first visit 

were used as baseline values. The participants were given a new pair of contact lenses and 

were told to clean them in two different ways for the upcoming two weeks. The first method 

was to follow the recommended instructions by the manufacturer. A method that involves 

rinsing the lens for five seconds per side. The alternative method was to rub both sides in 

shape of the letter L. This procedure was repeated five times per side followed by rinsing for 

five seconds. The participants were seen for a second visit after two weeks. Evaluations were 

once again made. The values found were compared with the baseline values as well with each 

other.   

 

In those cases where the lenses had been cleaned by rubbing, the value of found staining 

decreased from 140±179 at the baseline to 121±85 after two weeks (p = 0,68). The baseline 

value for the eyes where the lenses were cleaned by rinsing was 125±149. Those values 

increased to 214±179 after two weeks (p = 0,03). 

A comparison between the two groups later values showed that there was a statistically 

significant difference between the two types of cleaning, where the eyes that were only rinsed 

contained a higher amount of staining (p = 0,046). 

  

In those eyes where lenses had been cleaned only by rinsing there were found a higher 

amount of staining compared to the ones cleaned by rubbing. The difference in found staining 

between the two cleaning methods were statistically significant. 
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1 Introduktion 

Enligt Morgan, Efron, Toshida och Nichols (2011) finns det två klara kvarvarande problem 

för kontaktlinsindustrin att finna lösningar till. Den ena är bristande komfort vid slutet av 

dagen. Den andra är inflammation och infektion av cornea som en reaktion vid 

kontaktlinsbärande.  

   Nya produkter släpps regelbundet ut på marknaden, både kontaktlinser och produkter för 

skötsel av kontaktlinser. Produkter tänkta att underlätta och förhindra ovan nämnda 

komplikationer samt göra det lättare för konsumenten att använda. Men har dessa produkter 

även lett till att konsumenter blivit mindre uppmärksamma på de eventuella risker det finns 

vid kontaktlinsbärande och med detta börjat använda och rengöra sina linser med ovarsamt?   

 

1.1 Allmän anatomi 

1.1.1 Cornea 

Cornea är en del av de yttersta lagren av ögat. Dess avsaknad av muskler och blodkärl gör det 

möjligt för strukturen att vara transparent, något som är väsentlig för optimal 

ljusgenomsläpplighet. Med sin sfäriska form och med en estimerad radie på ca 8mm står 

cornea för ca 2/3 av ögats brytkraft, något som kan översättas till ca 40 dioptriers brytstyrka 

(Bergmanson, 2010; Remington, 2005).   

   Cornea består av fem lager; epitellagret (yttersta lagret), Bowmans lager, stroma, Descemets 

membran och endotellagret (innersta lagret). Var för sig är de viktiga komponenter till 

strukturens transparents och motståndskraft mot yttre påverkan (Bergmanson, 2010).  

   Det yttersta lagret, epitellagret, är fem till sju celler tjockt och står för ca 10 % av corneas 

tjocklek.  Cellerna i epitellagret utgörs av squamos- (ytterst), wing och basalceller (innerst).  

Under en cells livstid i cornea vandrar den från att först te sig som en basalcell, förankrad i 

basalmembranet, till att plattas ihop för att bli en wingcell. Cellerna föråldras ytterligare och 

vandrar vidare utåt för att slutligen bli en squamoscell. När en cell utfört sitt syfte bortstöts 

den mekaniskt och blir en restprodukt i ögats tårvätska. Innan dess har den hjälpt tårvätskan 

att förankra sig och hållas stabil tack vare microvilli och microplicae. Ovan nämnda 

absorberar även näringsämnen från tårfilmen till cornea som är essentiella för dess överlevnad 

(Bergmanson, 2010). 

   Cykeln av cellförnyelse diskuteras i olika studier med variationer från tre, fyra dagar ända 

upp till över 14 dagar. Förnyelsen sker från limbus basallager, nivån där celldelning kan ske, 

där stamceller träder in och utvecklas till tänkt syfte. Detta medför att skador i det ytliga 
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epitellagret på cornea kan repareras inom några få timmar till över natten, medan en skada vid 

limbus kan medföra betydande skador, inte bara för aktuell plats, utan även påverka corneas 

transparens, kärlnybildning och reproduktion (Bergmanson 2010; Remington, 2005).   

   Bowmans lager klassas snarare som ett övergångslager till stromat än som ett membran, 

dock skiljer sig strukturen från stroma i och med att den är acellulär. Dess primära syfte är att 

verka som fästpunkt för epitellagrets basalceller. Vid Bowmans lager tappar nerverna sina 

schwannsomslutning och blir istället nakna nervtrådar (Remington, 2005). 

   Mittenlagret av cornea är också den avsevärt tjockaste delen. Med en utbredning på 500 µm 

står stromat för ungefär 90 % av corneas tjocklek. Stromat består av lameller 

(kollagenfibriller), keratocyter och extracellulär matrix (Bergmanson 2010; Remington, 

2005).  

 Lamellerna bildas av precisionsmässigt packade kollagenfibriller med homogent avstånd till 

varandra (Hassel & Birk, 2010). Förhållandet som kan liknas vid ett hönsnätsmönster och det 

korta avståndet (kortare än en halv våglängd av ljus) mellan komponenterna medför att 

ljusstrålars eventuella spridning tar ut varandra. Detta möjliggör corneas förmåga till 

transparens, samt att endast 1% av det inkommande ljuset sprids. Om strukturen skulle 

ändras, till exempel expandera på grund av ödem eller skada, upphör transparensen på aktuell 

plats (Remington, 2005). 

   Descemet´s membran klassas som endotelets basalmembran. Det nyproduceras under hela 

ens livstid och man räknar med en fördubbling i tjocklek vid 40 års ålder. Hos barn räknas 

tjockleken till 5µm och ökar till ca 15µm under livet (Remington, 2005). Detta ger en 

ökningsutveckling på ca 1µm per årtionde (Bergmanson, 2010). Membranet består av 

kollagenfibriller formade i ett gallermönster. Detta mönster gör det möjligt för membranet att, 

trots avsaknad av elastiska fibrer, upprätthålla en elasticitet. På grund av detta blir membranet 

hållbart mot yttre påverkan (Remington, 2005).  

   Endotelet består endast av ett cellager med en tjocklek på 5µm. Cellagret utgörs 

dominerande av hexagonalformade celler som tillsammans bildar ett mosaikliknande mönster 

(Remington, 2005). Vi föds genomsnittligen med 4252-4425 celler per kvadratmillimeter. 

Förutom eventuell skada från exempelvis trauma sker en naturlig celldöd genom livet och vid 

80 års ålder har utbredningen sjunkit till mellan 2000-2500µm. Gränsen för funktionalitet 

uppskattas vara mellan 700-1000µm. Cellerna i endotelet kan inte reproducera. Celldöden 

repareras genom att intilliggande celler breder ut sig och lappar över skadan (Bergmanson, 

2010).   
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   Innerveringen av cornea är viktigt för dess försvarsfunktion. Nervtrådar korsar ca 2/3 av 

cornea. Användare av kontaktlinser får en minskad känslighet av cornea. För en icke 

användare uppgår känseltröskeln till 40 mgm/mm2. Detta kan jämföras med en 

kontaktlinsanvändare där känseltröskeln ökar till 80 mgm/mm2, i vissa fall även högre. 

Känsligheten minskar även med ålder. Vid 7-10 års ålder ligger känseltröskeln på 18.3 

mgm/mm2, som kan jämföras med en person mellan 71-80 års ålder där känseltröskeln 

hamnar på 36.0 mgm/mm2 (Bergmanson, 2010).  

   Nervtrådar tappar sin myelinskida ca 1,5 mm från det att de korsar limbus. Alla nervtrådar i 

epitellagret är nakna, då de både saknar myelinskidor och schwanncellsomhölje (Bergmanson, 

2010). 

 

1.1.2 Corneal läkning 

Vid corneal skada i epitellagret sker en snabb återväxt. Basalceller migrerar över det skadade 

området och under tiden läkningen fortlöper blir cellerna utbytta. Basalcellerna som täcker det 

skadade cellagret är endast ett cellager tjockt, dessa sväller för att täcka ett större område i 

väntan på återväxt. En skada i epitellagret som ej påverkat basalmembranet tar endast dagar 

för återhämtning. Skulle däremot basalmembranet vara skadat kan processen ta flera veckor 

(Remington, 2005). Skador som tränger djupare än epitellagret lämnar ärr, skador inom 

epitellagret kan återskapas utan ärrbildning (Bergmanson, 2010). 

   Bowmans lager kan ej reproduceras. Vid skada blir strukturen istället ersatt av stromalik 

fibrös vävnad alternativt av epitelvävnad (Remington, 2005). 

   Skador som sker i stroma leder till en ökad produktion av keratocyter. Keratocyterna härmar 

strukturen för de vanliga komponenternas bindningar. Detta medför vissa förändringar i 

egenskaper hos strukturen. Förutom ärrbildning är de nybildade lamellerna också större och 

inte lika välorganiserade (Remington, 2005). 

   Descemet´s membran har bra motståndskraft för yttre påverkan. Skulle skador ske kan dessa 

regenereras av endotelceller. I endotellagret sker en naturlig celldöd genom hela livet. Dessa 

reproduceras ej. Istället repareras skadan genom att intilliggande celler breder ut sig och 

lappar över skadan (Bergmanson 2010). Med andra ord betyder detta att samma antal celler 

upptar en större yta, något som också leder till avtunning utav cellerna (Remington, 2005) 
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1.2 Infärgning av ögat  

1.2.1 Corneal staining  

Corneal staining är troligtvis den vanligast uppmärksammade kontaktlinskomplikationen, 

detta på grund sin lättigenkännlighet och sin kliniska signifikans. Hårddraget klassas 

egentligen inte epitelstaining som ett tillstånd i sig, istället förklaras det som en generell term 

för påvisning av vävnadsstörning i epitellagret eller andra fysiologiska störningar bland de 

främre segmenten i ögat (Efron, 2004).  

   För att finna corneal staining tas hjälp av infärgningsämnen, exempel på några sådana är 

fluorescein, rose bengal och lissamine green. Dessa benäms ofta på engelska som ”vital 

stains”, något som kan tyckas missvisande då ämnena även kan färga in döda celler och alltså 

inte enbart skadade (Morgan & Maldonado-Codina, 2009; Efron, 2004).  

   Fluoresceinet kan färga in vävnad på tre olika sätt. Det första och egentligen enda sättet som 

kanske rättmätigt kan klassas som corneal staining är när fluoresceinet tränger in i epitelceller. 

Detta sker primärt på skadade celler men kan också ske från epitelcell till epitelcell via 

diffusion. Fluoresceinet kan på så sätt spridas och skadan kan verka mer utbredd än vad den 

egentligen är (Morgan & Maldonado-Codina, 2009). 

   Den enklaste formen av corneal infärgning antas vara ”surface pooling”, pölar av 

fluorescein. Detta kan bero på mucin som packas till små bollar, enkelt kallade mucinbollar. 

Dessa är belägna på insidan av linsen trycker mot epitelet, vilket lämnar en kraterliknande 

ingröpning som sedan fylls med färg (Morgan & Maldonado-Codina, 2009).  

   Det sista sättet som infärgning kan ske på är genom en naturlig genomsläpplighet av ”tight 

junctions”, förankringen och barriären cellerna emellan. Dessa håller till 94,6% tätt. 

Fluorescein kan med andra ord till viss grad genomtränga strukturen. Detta medför att den 

tänkta corneala stainingen man faktiskt ser, egentligen är infärgning runt om cellerna i 

epitallagret (Morgan & Maldonado-Codina, 2009). 

   Enligt Morgan och Maldonado-Codina (2009) kan corneal staining kategoriseras efter olika 

riktlinjer så som utbredning, form och lokalisering. Med utbredning menas vilken typ av 

staining t.ex. mikro-, makropunktata eller av sammanväxt typ (se figur 1,1) (Morgan & 

Maldonado-Codina, 2009). Mikropunktata är sannolikt bestående av en ensam eller flera 

utspridda celler medan makropunktata består av flera intilliggande celler (Efron, 2012). Olika 

former kan exempelvis vara bågformad eller linjär. Lokalisering innebär i vilken region 

skadan uppkommit. Detta beskrivs som central, superior, inferior, nasal och temporal 

uppkomst. Vidare kan också skadans allvarlighet kategoriseras och dokumenteras med hjälp 
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av tillgängliga graderingsskalor (Morgan & Maldonado-Codina 2009). Exempel på sådana är 

Efron-skalan och CCLRU-skalan, där man illustrativt visar 0-5 alternativt 1-4 olika 

svårighetsgrader av aktuell åkomma (Efron, 2000; CCLRU Grading Scale) 

   För kontaktlinsanvändare finns det sex olika orsaker till corneal staining med klinisk 

signifikans. Till dessa räknas; mekanisk-, exponerande-, metabolisk-, toxisk-, inflammatorisk- 

och infektiös påverkan. Dessa särskiljs ifrån varandra på grund av sina olika mönster och var 

de är lokaliserade men även med hjälp av bidragande fynd, symptom och patienthistorik 

(Efron, 2012). 

   Prevalensen för utbredd staining varierar stort i litteraturen. Funnen staining hos personer 

som ej är kontaktlinsanvändare finns beskrivet mellan 6-79 %. Detta kan jämföras med 

kontaktlinsanvändare, där prevalensen för mikropunktata uppgår till 66 % (Efron, 2012). 

  Trots att corneal infärgning är en så pass utbredd undersökningsmetod är det förvånansvärt 

många som inte vet de underliggande faktorerna bakom gjorda fynd.  Bidragande är också 

bristen på forskning inom detta område. Tillsammans med andra faktorer medför detta en 

tolkning som ej blivit tillräckligt ifrågasatt för sin kliniska signifikans (Morgan & Maldonado-

Codina, 2009). 

 

 
Figur 1.1 Illustrerad utbredning av stainingtyper. Från vänster till höger illustrerad; 

mikropunktata, makropunktata, sammanväxt (coalesced) samt fläck (patch). 

 

1.2.2 Fluorescein 

Fluorescein blandas med koksaltlösning för att få en mer upplösbar effekt. Fluorescein finns 

tillgängligt i 2 % koncentration, däremot används det mer sällan på grund av dess 

befrämjande effekt av bakterietillväxt som kan skada ögat. Istället rekommenderas fluorescein 

som impregnerats på en pappersremsa (Efron, 2004).  

   Infärgare så som fluorescein innehåller molekyler som, inom synligt ljus, absorberar vissa 

våglängder. För fluorescein hamnar dessa mellan 474-500nm (Efron, 2012).  
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   Ögon som färgats in med fluorescein undersöks med koboltblått ljus. Detta ljus befinner sig 

mellan 400-500nm i våglängd och förbättrar kontrasten för undersökaren avsevärt. För att 

ytterligare förbättra kontrasten kan ett Kodak Wratten 12 filter användas. Med denna 

absorberas det reflekterade blå ljuset och släpper igenom grönt ljus (Morgan & Maldonado-

Codina, 2009). Ljuset som undersökaren ser motsvarar komplementfärgen till den 

fluoresceinet absorberat (Efron 2012). Det är viktigt att vid undersökning be patienten blinka 

kontinuerligt. Vid utebliven kontinuitet spricker tårfilmen upp och lämnar svarta områden, 

vilket medför att eventuell staining blir svårare att upptäcka (Efron, 2004).  

1.2.3 SICS- och PATH-fenomen 

SICS står för ”solution-induced corneal staining” och kan översättas till corneal staining 

förorsakad av kontaktlinsvätska.  

   SICS uppkommer efter insättning av lins, mest kliniskt synlig en till två timmar efter det 

och vanligtvis försvunnen efter fyra till fem timmar (Young, Canavan, Jones & Hunt, 2012). 

   SICS kan särskiljas från annan typ av staining på grund av sitt karakteristiska diffusa 

mönster av punktatastaining. Detta mönster återfinns typiskt perifert i tre eller fler av corneas 

regioner. Uppkommen staining som beror på rengöringsvätskan är generellt av svag typ. 

Däremot kan allvarligare typ uppfinnas i samband med reducerad linskomfort (Young et al, 

2012).  

   Många av de som vid kliniska fynd anges som SICS kan förklaras med PATH. PATH står 

för ”preservative-associated transient hyperfluorescence”, alltså staining uppkommen på 

grund av kontaktlinsvätskans konserveringsämne. De vanligaste konserveringsämnena i 

dagens MPS (multi purpose solution) vätskor är positivt laddade molekyler. Positiva 

molekyler dras som känt till negativt laddade molekyler, så som fluorescein och mucin, där de 

då kan uppfattas som corneal staining (Efron, 2012). 

   Hur en patient reagerar på SICS och PATH varierar från person till person. Det finns teorier 

om att lins, kvalité på tårfilm och epitellagrets motståndskraft kan påverka mängden fynd 

(Young et al, 2012).  

 

1.3 Kontaktlinsrengöring 

1.3.1 Linsrengöring 

Rätt rengöring av kontaktlinser är grundläggande för ett säkert bärande. Utebliven rengöring 

kan leda till allvarliga åkommor så som ögoninfektioner (Cho, Cheng, Chan & Yip, 2009). 
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    Tidigare rengjordes linser med ett flertal produkter, alla med varierande syfte. En 

cleanervätska för gnuggning av linsen, desinficerande vätska för förvaring, saltlösning för 

avsköljning och enzyminnehållande rengöring för borttagning av beläggningar (Cho et al, 

2009).  

   Multipurpose solution, MPS vätskor är precis som det låter, en vätska för att uppfylla alla 

steg ovan beskrivna, fast i en enkel förpackning. Syftet med att introducera MPS var att 

underlätta för användaren att rengöra på rätt sätt (Cho et al, 2009). 

   I många länder idag är största delen av marknaden för kontaktlinsvätskor dominerade av 

”no-rub” MPS-produkter. Dessa produkter tillkom som en naturlig utveckling av MPS till att 

bli ytterligare smidigare vid användning.  Med ”no-rub”-vätskor menas att användaren ej 

längre ska behöva gnugga sina linser, utan endast skölja båda linssidor (Cho et al, 2009).  

   Compliance är ett ord som ofta förekommer i artiklar i samband med kontaktlinser. Det 

engelska ordet ”compliance” kan översättas till ”medgörlig” och innebär alltså hur bra en 

patient följer de instruktioner hen har blivit anvisad av sin utprovare. En studie gjord av 

Dumbleton, Woods, Jones och Fonn (2011) tog upp ämnet compliance i samband med 

reguljärt utbyte och rengöring av kontaktlinser. I studien konstaterades att hela 2/3 av de 

tillfrågade använde sina linser längre än tillverkarens rekommenderade användningstid och att 

endast 34 % rengjorde sina linser genom gnuggning. I studien rapporterades även att endast 

21 % av de tillfrågade rengjorde sitt linsetui dagligen. 9 % bytte till ett nytt linsetui varje 

månad, jämfört med 13 % som aldrig bytte ut dem.  

 

 

1.3.2 Opti-free® Express® MPDS 

Opti-free marknadsförs som en multi purpose disinfecting solution (MPDS) och kan användas 

för desinfektion, rengöring, sköljning, fuktning och förvaring av kontaktlinser. Den kan 

användas för alla typer av mjuka kontaktlinser, både de av hydrogel- och 

silikonhydrogelmaterial (Alcon, 2006). 

   Opti-free express innehåller rengörare så som Tetronic® Polyquad® och Aldox® (Alcon, 

2010). Dessa ämnen är till för att döda mikroorganismer som kan skada ögat. Enligt 

tillverkaren är dessa dock lindriga för ögat. Förutom nämnda ämnen återfinns även citrat, ett 

ämne som, medan linserna förvaras i vätskan, tar bort proteinbeläggningar, natriumklorid, 

sorbitol, dinatriumedetat och borsyra (Alcon, 2006).  
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1.4 Graderingsskalor 

För att lätt beskriva och dokumentera olika typer av kontaktlinskomplikationer kan man 

använda sig av graderingsskalor. Två exempel på sådana är Efron- och CCLRU-skalan 

(Efron, 2010; CCLRU Grading Scale). Dessa två består av standardiserade bilder som 

motsvarar kontaktlinskomplikationer av olika svår grad. Centre for Contact Lens Research 

Unit eller CCLRU beskriver dessa med fotografier medan Efron beskriver dem med målade 

bilder (Prokopich, Hrynchak & Elliott, 2007).  

   För Efron-skalan bifogas instruktioner för användning. Där står bland annat hur olika grad 

av komplikationer ska hanteras av undersökaren. Grad 0-1 behöver sällan eller ingen åtgärd, 

vid grad två kan åtgärd vara aktuellt, vid grad tre vanligtvis aktuellt och vid grad fyra anses 

åtgärd självklar. Undantag görs för endotel blebs och corneal ulcer (Efron, 2000) 

 

Tabell 1.1 Graderingsskalor. Tabellen visar hur de olika gradernas allvarlighet beskrivs i 

vardera graderingsskala.  

Grad	   Nivå	  Efron	   Nivå	  CCLRU	  
0	   Normal	   	  	  
1	   Spår	  av	  	   Mycket	  lindrig	  
2	   Mild	   Lindrig	  
3	   Måttlig	   Måttlig	  
4	   Allvarlig	   Allvarlig	  
 

Eftersom det inte finns många studier som tar upp effekterna av olika rengöringsmetoders 

påverkan på cornea i samband med användande av Opti-Free® Express® bland en svensk 

population, är studien tänkt att beröra denna uppgift.  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att jämföra två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan. 

Studien jämförde tillverkarens rekommenderade användningsinstruktioner för Opti-Free® 

Express®, med den alternativa rengöringsmetoden att gnugga linserna, något som ofta 

rekommenderas av optiker.  

  



 

 10 

3 Material och metoder 

3.1 Material  

BioGlo™ Fluorescein Strips 1mg användes för infärgning av hornhinnan. Bedömningar 

genomfördes med hjälp av Topcon SL-D7 biomikroskop tillsammans med påbyggda kamera 

(Topcon DC-1). Bilderna hanterades och dokumenterades med hjälp av datorprogrammet 

TOPCON IMAGEnet i-base.  

   Biomikroskopets inbyggda kobolt blåfilter användes tillsammans med Kodak Wratten 12 

gulfilter för att förhöja kontrasten och därmed lättare kunna se utbredning av staining 

(Andrasko & Ryen, 2008).  

   För objektiv bedömning användes sedan Efron och CCLRU graderingsskalor. Linsvätskan 

som användes till studien var Opti-Free® Express® 355ml. De linssorter som användes var 

Biofinity, Air Optix Aqua, Purevision 2 och Acuvue Oasys. Varje patient tilldelades ett par 

linser samt en flaska linsvätska för användning under två veckor.  

 

3.2 Medverkande 

Patienterna som medverkade befann sig i åldrarma 19-44 år. Könsfördelningen var tre män 

och 17 kvinnor. Totalt deltog 20 personer i studien. 

   Fördelningen mellan de personer som nytillpassades med silikonhydrogellinser och de som 

fortsatte använda sin tidigare linssort var två personer respektive 18 personer.  

   Patienter med historik av symptomatisk staining, historik av ögonsjukdomar, samt de som 

tidigare reagerat negativt mot Opti-Free® Express® valdes bort från att delta i studien 

(Sorbara, Peterson, Woods & Fonn, 2009).  

    

3.3 Metoder 

Innan första besöket informerades de patienter som var vana linsanvändare att på dagen för 

planerat besök vara utan linser. Detta för att eventuella skador i epitellagret ska hinna läka.  

(Remington, 2005). 

   Vid första mötet med patienten tillgavs förutom muntlig, även skriftlig information genom 

det informerade samtycket (se bilaga 1). Här beskrevs studiens utformning samt hur 

personuppgifter kom att behandlas.  
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   Vid anamnes lades det vikt på kontaktlinshistorik, då med inriktning på tidigare eventuella 

komplikationer. Vikt lades även på typer av medicinering som kan påverka testresultaten samt 

ifall patienten hade någon allergi. 

   Patientens ögon färgades in med BioGlo™ Fluorescein Strips 1mg och undersöktes sedan 

med biomikroskop. Stainingen i cornea bedömdes efter typ/svårighetsgrad där 0=ingen 

staining, 25=micropunctate, 50=macropunctate, 75=coalesced och 100=patch. Cornea delades 

in i fem regioner; central, superior, inferior, nasal, och temporal (se bilaga 2). Där beskrevs 

var stainingen var belägen, typ och procentuell utbredning för varje region (Sorbara et al, 

2009). Utbredning angavs i 10 % steg från 0-100 %. Minimum angiven procent vid fynd var 

10 % (Andrasko & Ryen, 2008). Mängden multiplicerades med funnen typ och med antal 

zoner där typen var funnen. Därefter dividerades resultatet med fem för att få ett snittvärde 

över hela cornea (Sorbara et al, 2009). Fynden dokumenterades med biomikroskopets 

integrerade kamera. 

   Förutom cornea bedömdes även limbus, bulbära- och palpebrala konjunktiva, Detta för att 

utesluta personer som ej anses lämpliga för studien. Till hjälp togs CCLRU- och Efron-

skalan. Fynden beskrevs i CCLRU från 1-4 där 1 klassas som mycket lindrig och 4 som 

allvarlig. Enligt Efron beskrevs fynden från 0-4 där 0 klassas som normal och 4 som allvarlig 

(se bilaga 2).  

   De som sedan tidigare använt linser av silikonhydrogelmaterial gavs ett nytt par vid studiens 

start. De som använt sig av annat linsmaterial nytillpassades. Silikonhydrogel som val 

berodde på en majoritet av detta material bland nytillpassningar i Sverige. En studie gjord på 

mer än 22 000 personer i 29 länder visar att hela 43 % nytillpassades linser av 

silikonhydrogelmaterial år 2011. I Sverige är den siffran hela 58 % av nytillpassningarna 

(Morgan et al, 2012) 

   Information om hur skötsel av linserna skulle utföras gavs både muntligt och skriftligt (se 

bilaga 3).  Vilken rengöringsmetod de skulle använda till vilket öga slumpades fram via 

tärningskast där 1-3 på tärningen motsvarade leverantörens rekommenderade 

rengöringsmetod för höger öga. Att slå 4-6 motsvarade därmed den alternativa 

rengöringsmetoden för höger öga. Nedan följer de instruktioner som avser patientens ena öga. 

Instruktionerna innefattar ordagrant de rekommendationer som finns angivet i Opti-Free® 

Express® bipacksedel (Alcon, 2010). 

 



 

 12 

   ”Skölj linsens båda sidor i 5 sekunder med OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS. Fyll ditt 
linsetui med så mycket OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS att det täcker linserna. Lämna 
linserna i det stängda linsetuiet under natten eller i minst 6 timmar. Innan användning skall 
linsen sköljas på båda sidorna i 5 sekunder för att ta bort eventuellt skräp på linsen.” 

   Som alternativ rengöring instruerades att gnugga linsen. Efter uttagning placeras linsen i 

handflatan. Häll så mycket av Opti-Free® Express® i handflatan så att det täcker linsen. Tag 

pekfingret och drag linsen mot handflatan fram och tillbaka, repetera i sidled för att uppnå en 

L-rörelse. Genomför L-rörelsen fem gånger, vänd sedan på linsen och repetera rörelsen fem 

gånger. Därefter sköljdes linsen i fem sekunder innan linsen placeras i linsetui under natten. 

(Cho et al, 2009). 

   Efter en testperiod på två veckor sågs patienten för ett återbesök. Samtliga återbesök 

bokades in vid lunchtid alternativt på eftermiddagar. Det var då viktigt att linserna suttit i 

minst fyra timmar för att minimera förekomst av PATH/SICS (Efron, 2012). Efter uttagning 

av lins färgades patientens ögon på nytt in med BioGlo™ Fluorescein Strips 1mg. Här 

bedömdes typ och mängden staining i de olika regionerna av cornea enligt vad som tidigare 

beskrivits. Ett nytt snittvärde för de båda ögonen räknades ut och jämfördes med tidigare 

resultat. Samtliga iakttagelser dokumenterades med biomikroskopets kamera.  

 

3.4 Statistisk analys 

För att säkerställa ifall det fanns någon statistisk signifikant skillnad grupperna emellan 

utfördes students T-tests. En alfanivå på 5 % användes för samtliga analyser. Samtliga värden 

och diagram utfördes i Microsoft Excel 2011 för Mac. 
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4 Resultat 

Totalt deltog 25 personer i studien men av olika anledningar var fem personer tvungna att 

uteslutas. I och med detta kvarstod 20 deltagare. Medelåldern för dessa var 24±7 år.  

   I tabell 4,1 visas fördelningen av de linssorter som använts i studien. Endast två av 

deltagarna nyordinerades. Kvarvarande 18 personer fortsatte med aktuell linssort. 

 

Tabell 4,1 Fördelning av använda linssorter 

Linssort	   Antal	  personer	  
Biofinity	   15	  
AirOptix	   3	  
Purevision	  2	   1	  
Acuvue	  Oasys	   1	  

 

   I figur 4,1 och figur 4,2 syns en sammanställning av samtliga deltagarnas utveckling av 

staining enligt de två tillfällena. Som synes fanns en stor variation i utfall.  

 

 
Figur 4,1 Utveckling av staining per deltagare – gnugg. Figuren beskriver förändringen av funnen mängd 
staining mellan de två tillfällena för gruppen som gnuggade sina linser. Där staplar ej syns var vid det tillfället 
inte någon stainining funnen. 
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Figur 4,2 Utveckling av staining per deltagare – skölj. Figuren beskriver förändringen av funnen mängd staining 
mellan de två tillfällena för gruppen som sköljde sina linser. Där staplar saknas var vid tillfället ingen staining 
funnen. 
 

   Figur 4.3 Visar båda ögons grundnivå av staining, dessa användes som utgångsvärden för 

att senare påvisa en eventuell ökning eller minskning. Medelvärdet för tänkta gnuggögon var 

140±179. Medelvärdet för tänkta sköljögon var 125±149. Det fanns ej någon statistisk 

signifikant skillnad grupperna emellan. Detta var något som eftersträvades då dessa värden 

var tänkta som ursprungsvärden för att påvisa eventuell ökning eller minskning av mängd 

staining (olika varians t-test, p = 0,77).  

 

 
Figur 4.3 Ursprungsvärden. Figuren visar medelvärden av funnen staining vid första undersökningen. Den 
jämför samtliga deltagares ursprungliga staining. Till vänster syns medelvärde för deltagarnas gnuggöga. Till 
höger syns medelvärden för deltagarnas sköljöga. Felstaplarna sattes ej ut då dessa överskred medelvärdet. 
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Figur 4.4 visar en sammanställning av samtliga medelvärden, både ursprungsvärdena och 

slutvärdena. De ögon vars linser gnuggades minskade i medelvärden från ursprungligen 

140±179 till 121±85 (parade t-test, p = 0,68). 

   Ursprungsvärdet för de ögon vars linser sköljdes var 125±149, något som efter två veckor 

ökade till 214±179 (parade t-test, p = 0,03). 

   Medelvärdena efter två veckor för de båda rengöringsmetoderna uppkom till 121±85 för 

gnugg respektive 214±179 för skölj, jämförelser drogs emellan grupperna (olika varians t-test 

p = 0,046).  

 

 
Figur 4.4 Utveckling av mängd staining. Figuren visar de båda gruppernas (gnugg och skölj) mängd staining vid 
första tillfället och efter två veckor. De två staplarna till vänster representerar gruppen som rengjorde sina linser 
genom gnuggning. De två staplarna till höger representerar gruppen som rengjorde genom sköljning. De blå 
staplarna representerar utgångsvärdena, de röda representerar resultaten efter två veckor.  
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra linsrengöringsmetoderna gnuggning och sköljning. 

Detta i samband med användande av linsrengöringsvätskan Opti-Free® Express®. Valet av 

denna kontaktlinsvätska gjordes på grund av dess marknadsföring. Vätskan marknadsförs som 

en ”no rub”-vätska, alltså att linserna inte ska behöva gnuggas vid rengöring. Målet med 

studien var därför att se de olika rengöringsmetodernas påverkan på funnen mängd staining.  

   Som resultatet visar fanns det en statistisk signifikant skillnad i mängd staining mellan de 

båda rengöringsmetoderna. Därtill kan frågeställningar dras till hur många patienter i 

verkligheten som egentligen förhåller sig till de instruktioner som ges med. Vilken metod 

rekommenderar linstillpassare sina patienter till aktuell vätska? Enligt tillverkarens 

instruktioner som finns bifogade i produktens bipacksedel rekommenderas sköljning av lins i 

fem sekunder per sida. Reservationer görs dock för eventuella råd patienten kan tänkas få av 

sin linstillpassare.    

 

5.1 Deltagarna 

Målet för denna studie var att finna totalt 30 medverkande deltagare. Tidsramen för studien 

var den främsta bidragande faktorn till att antalet ej gick att uppnå.  

   Av totalt 25 funna personer till studien deltog slutligen 20 stycken av dem. De fem 

uteblivna fick utgå av olika anledningar. En av dem hade missuppfattat studiens utformning 

och därmed rengjort sina linser på fel sätt. En annan uteslöts efter att ha trott sig använda 

silikonhydrogellinser, som studien innefattade, men istället varit ordinerad linser av 

hydrogelmaterial. En fick avbryta studien efter en tid då personens ena lins gått sönder på 

grund av yttre påverkan. En kom med kontaktlinser i vid första tillfället. Den sista som ej 

kunde medverka i studien berodde på en historik av corneal erosion. När nytillpassning skulle 

ske av denna patient återfanns staining av patch-mönster. Vi valde därför att inte nyordinera 

linser utan rekommenderade istället linsvila. 

   Deltagarnas tidigare rengöringsrutiner skilde sig mycket ifrån varandra. Vissa gnuggade 

sina linser varje dag. Vissa i slutet av månaden när de kände av mer beläggningar. Andra 

sköljde sina linser (dock ej i fem sekunder per sida). Vissa rengjorde inte alls utan endast 

bytte vätskan i linsetuit, medan andra inte bytte ut vätskan alls. Deltagarnas varierande 

rengöringsrutiner kan vara en anledning till att vissa fick stor spridning av resultat. 
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   Deltagarnas compliance under studien kontrollerades genom utfrågning. Endast två personer 

hade någon gång glömt att rengöra enligt bifogade instruktioner. Båda två hade glömt en gång 

vardera av totalt 28 gånger. Inverkan på resultatet tros därför vara lågt. Dock kan ingen 

garanti ges på att de tillfrågade var helt ärliga i sina svar.  

5.2 Fynd och resultat 

Resultaten är baserade på de 20 deltagarnas medelvärden. Som synes i figur 4.1 och figur 4.2 

kan en stor spridning av både ursprungsvärden och slutliga resultat iakttas deltagarna emellan. 

Denna spridning tros bero på deltagarnas tidigare vanor av kontaktlinsrengöring. Vikt lades ej 

vid hur de medverkande hade rengjort sina linser tidigare, tanken var endast att få ett 

ursprungsvärde.  

   I de ögon vars linser rengjordes genom sköljning var en högre mängd staining funnen 

jämfört med de ögon vars linser rengjordes genom gnuggning.  

   En liknande studie gjord av Zhu, Bandara, Vijay, Masoudi, Wu och Willcox (2011) visade 

på liknande resultat som presenterats i denna studie. I den var däremot målet att finna skillnad 

i effektivitet mellan att gnugga och sedan skölja av linserna, alternativt endast skölja dem, 

eller inte rengöra dem alls. Istället som i aktuell studie där inriktning gavs på funnen staining, 

jämförde deras kontaktlinsvätskors olika effektivitet mot mikroorganismer vid de olika 

rengöringsmetoderna. Resultatet visade på att gnuggning och avsköljning av linserna var det 

mest effektiva sättet av rengöring. De sammanfattar med påpekandet att gnuggning är 

metoden som bör rekommenderas till samtliga användare av MPDS vätskor. De understryker 

vikten av det vid användning av silikonhydrogellinser, men att det bör ske av alla linsmaterial. 

   Resultaten är baserade på en nästan hundraprocentig compliance bland deltagarna. 

Verkligheten ser dock inte ut så. I en studie gjord av Morgan, Efron, Toshida och Nichols 

(2011) rapporteras om en låg compliance bland tillfrågad befolkning i 14 länder. Endast 20 % 

av de tillfrågade rengjorde sina genom gnuggning. Patienter som använde sig av ”no rub” 

produkter hade då ändå räknats bort ifrån resultatet.  

   De olika individernas insats är något som kan ha påverkat resultatet. Även då instruktioner 

för ett korrekt användande gavs både muntligt och skriftligt, kan det inte säkert sägas att dessa 

fullföljdes korrekt. Varje deltagare kan tolka uppgiften olika (lägga olika mycket tryck på 

linsen, tillföra olika mycket mängd vätska etc.), vilket medför ett varierande resultat. 

   Kan noggrannhet av skötsel minska i takt med bekvämare rengöringsmetoder? Cho, Cheng, 

Chan och Yip (2009) skriver i sin studie att introduceringen av linser med tät utbytesfrekvens 

tyvärr medfört att rengöring av dem ej blivit lika betydelsefullt. Kan samma sak gälla 
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kontaktlinsvätskor? Desto lättare det blir att rengöra desto färre kommer utföra de delmoment 

som krävs för ett säkert användande? I samma studie framgår även att det tidigare hävdats att 

vissa beläggningar som ej gått att avlägsna genom gnuggning faktiskt gått att få bort genom 

sköljning.  

   Vid studiens start blev samtliga deltagare givna en Opti-Free® Express® 355ml med 

tillhörande linsetui. Hur rengjorde deltagarna sina linsetuier och hur kan det ha påverkat 

slutresultatet? Förhållningsregler till rengöring av linsetuit var inget som medgavs till 

deltagarna av studien. Wu, Teng, Nicholas, Harmis, Zhu, Willcox och Stapleton rapporterar i 

sin studie från 2011 att det fanns en statistisk signifikant skillnad i bakterieförekomst mellan 

att skölja eller att gnugga insidan av etuiet med MPDS. Denna fråga är inte medräknad i 

aktuell studie. Ej heller vilken vana deltagarna hade före aktuell studie.  

   Något som inte tas upp i den här studien är påverkan av användande av olika linsdesigner 

och linsmaterial. En studie gjord av Sorbara, Peterson, Woods och Fonn (2009) tar upp olika 

varumärken av kontaktlinsvätskor och dess kompabilitet med vissa linsmaterial. I studien fann 

de ingen skillnad på uppkomst av staining beroende på vilken typ av konserveringsämne 

vätskan innehöll. Däremot fann man en statistisk signifikant skillnad för en av vätskorna och 

uppkomst av staining. Troligen har andra ämnen än just konserveringsämnet påverkat 

linsmaterialet. Andrasko och Ryen menar i sin studie från 2008 att för att förbättra patienters 

upplevelse av kontaktlinser bör linstillpassare ordinera sina patienter en kontaktlinsvätska 

som har bra kompabilitet med ett visst varumärke av kontaktlinser.  

   För att undersöka aktuell kontaktlinsvätska samt beskrivna rengöringsmetoders påverkan på 

uppkommen staining korrekt, bör studien helst innefattat deltagare som ej tidigare använt sig 

av kontaktlinser. Samtliga deltagare bör ha nytillpassats med samma linssort och dessa linser 

bör ha använts under en längre period än två veckor. Studien bör även ha berört en större 

grupp. 

6 Slutsats 

  I studien redovisas att en skillnad av statistisk signifikant kunde iakttas mellan de båda 

linsrengöringsmetoderna. Då alla deltagarna informerades att rengöra linserna genom 

gnuggning alternativt sköljning kunde förändringar efter två veckors tid observeras.  

   Hos de ögon vars linser rengjordes genom sköljning kunde en större mängd staining iakttas 

än hos de ögon vars linser rengjordes genom gnuggning. Påståendet är av statistisk signifikans 

(p = 0,046).    
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Tackord 

Ett stort tack till; alla deltagare som medverkat i studien. Alcon som sponsrat med vätskor till 

studien. Min handledare Jenny Roth för all sorts hjälp kring arbetet. Karthikeyan Baskaran 

som hjälpt till med statistiken. Optikerutbildningen på Linnéuniversitetet som bidragit med 

lokal för utförande. Optiker Wikander Synsam som även dem bidragit med lokal samt Niklas 

Wikander som hjälpt till vid utprovning av linser i Borås.  
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