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  Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka prevalensen av pinguecula och pterygium hos 

synhjälpsökande i Guatemala under en resa med Vision For All. Har kön, ålder och 

arbetsmiljö något samband med förekomsten av de här ögonförändringarna? 

Metod: Mätningarna genomfördes i åtta olika städer i Guatemala under en resa i skiftet 

mars/april månad år 2013. Det deltog 391 personer i studien varav 153 var män och 238 

var kvinnor. Medelåldern på deltagarna var 45,8±18,8 år. Mätningar gjordes på alla åldrar 

och åldersspridningen var mellan 7-90 år. Pinguecula och pterygium undersöktes med 

hjälp av ett oftalmoskop. Patienten ombads följa ett finger med blicken åt både höger och 

vänster, vartefter konjunktiva och kornea undersöktes. 

Resultat: Prevalensen av pinguecula var totalt 32,0% där medelåldern för de personer 

som hade förändringen var 51,4±14,4 år. Prevalensen hos män var 36,6% och 29,0% hos 

kvinnor, där skillnaden mellan könen inte var statistiskt signifikant. Ingen association 

kunde påvisas mellan pinguecula och ökande ålder eller utomhusarbete. Pingueculans 

placering var vanligast nasalt, då den här placeringen utgör 85,0%. Prevalensen av 

pterygium var totalt 20,7% där medelåldern för de personer som drabbats av förändringen 

var 55,7±14,6 år. Prevalensen hos män var 19,6% respektive 21,4% hos kvinnor, där 

skillnaden mellan könen inte var statistiskt signifikant. Pterygium kunde vidare associeras 

med ökande ålder och har en låg statistisk signifikans för ökad risk vid utomhusarbetet. 

Pterygiums placering var vanligast nasalt, då den här placeringen utgör 94,0%. 

Slutsats: Studien visade en prevalens av pinguecula på 32,0% och pterygium på 20,7%. 

Pinguecula kunde inte associeras med ökande ålder eller utomhusarbete. Pterygium kunde 

däremot associeras med båda de faktorerna. Ingen av förändringarna hade någon 

statistiskt signifikant skillnad i prevalens mellan män och kvinnor. Både pinguecula och 

pterygium var vanligast förekommande nasalt.  

 



 

 

 

Summary 

 

The main purpose of this study was to investigate the prevalence of pinguecula and 

pterygium for people who sought visual aid during a journey with Vision For All. Does sex, 

age and working environment have any associations to the existence of these eye changes?  

The measurements were conducted in eight different cities in Guatemala during a journey 

with Vision For All at the turn of March/April in 2013. The study had 391 participants, 153 of 

these were men and 238 were women. The average age of the participants were 45.8±18.8 

years. Measurements were conducted for all ages and the age range was between 7-90 years. 

Pinguecula and pterygium was investigated within the palpebral opening using an 

ophthalmoscope. The patients were asked to follow a finger with his eyes, both to the right 

and to the left.  

Analyze of the measurements were done using Microsoft Excel 2010, GraphPad Prism 6 and 

by own calculations. The prevalence of pinguecula was a total of 32.0%, of which the mean 

age were 51.4±14.4 years. The prevalence among men was 36.6% and 29.0% among women. 

The difference between genders was not statistically significant. No association could be 

found between pinguecula and increasing age or outdoor working environment. Pinguecula 

was more commonly found nasally and this placement represents 85.0%. The prevalence of 

pterygium was a total of 20.7%, of which the average age of were 55.7±14.6 years. The 

prevalence was 19.6% among men and 21.4% among women. This difference between 

genders was not statistically significant. Pterygium was associated with increasing age and 

also had a low statistically significance with outdoor working environment, which was an 

increasing risk factor. Pterygium was more commonly found nasally, were this placement 

represents 94.0%.  

The study showed a prevalence of pinguecula at 32.0% and pterygium at 20.7%. Pinguecula 

could not be associated with increasing age or outdoor working environment. Pterygium 

however, was associated with both factors. None of these changes had any statistical 

significant difference between men and women. Both pinguecula and pterygium were most 

commonly found nasally.  
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1 Introduktion 

Nästan alla människor utsätts för UV-strålning någon gång varje dag, med variation 

under vissa perioder, under hela livstiden. De delar av kroppen som drabbas hårdast av 

strålningen är ögonen, huden och immunförsvaret. Strukturerna som exponeras mest i ögat är 

i huvudsak kornea med omgivande vävnader, iris och den kristallina linsen. UV-strålningen 

ökar risken för många förändringar, bland annat för utvecklingen av pinguecula och 

pterygium (Longstreth, de Gruijl, Kripke, Abseck, Arnold, Slaper, Velders, Takizawa & van 

der Leun, 1998). 

 

1.1 Guatemala 

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är 109 000km
2
 stort. Angränsande 

länder är Mexiko, Belize, Honduras och El Salvador. Större delen av landet är bergigt och 

vulkanrikt. Huvudstaden är Guatemala City där ca 1,6 miljoner människor bor av den totala 

befolkningen på 12,9 miljoner. Medellivslängden för män är 64 år och för kvinnor är 

motsvarande siffra 69 år. Guatemala City ligger mellan två bergskedjor i mellersta höglandet. 

Klimatet skiljer sig mellan olika delar av landet. Längs kusterna och i de norra 

områdena är det ett tropiskt klimat, medan området i mellersta Guatemala har ett svalare 

klimat (Lindahl, 2006).  

           

1.2 Ögats anatomi 

1.2.1 Konjunktivas anatomi och fysiologi 

Konjunktiva är ett transparent och tunt slemmembran som täcker ögats bulb från limbus 

till ögonlockskanten (Lawrenson, 2010). Membranet ger en slät, len yta som ögonlocken lätt 

kan glida över (Remington, 2005). Konjunktiva delas in i tre regioner; palpebral-, fornix- och 

bulbär konjunktiva, se figur 1.1. Palpebrala konjunktiva täcker ögonlockens insida medan 

bulbära konjunktiva täcker bulben fram till limbus. Fornix-konjunktiva sammankopplar de 

båda i övergången från ögonlock till öga (Kanski, 2007).  
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Figur 1.1 Konjunktivas indelning (Remington, 2005, s. 170, med tillstånd) 

 

Palpebrala konjunktiva är rik på blodkärl och fäster hårt vid underliggande bindväv vid 

tarsalplattan. Närmre fornix binder inte konjunktivan lika hårt, utan är mer lättrörlig. Bulbära 

konjunktiva kan röra sig helt fritt då den enbart fäster löst till Tenon’s kapsel. Närmre limbus 

och kornea fäster konjunktivan däremot hårdare till sclera och kan på så vis inte röra sig vid 

området runt limbus (Lawrenson, 2010).  

Konjunktiva består av epitel och stroma, där epitelet är ca fem cellager tjockt (Kanski, 

2007). Konjunktivas epitel övergår vid limbus till korneas epitel och övergår vid 

ögonlockskanten till hud (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts, 2008). I epitelet finns 

bägarceller som producerar mucin, vilket är en komponent i ögats tårfilm (Lawrenson, 2010). 

Längst ut på epitelet finns microvilli och microplica som är täckta av ett glykocalyx-lager. 

Glykocalyx-lagret hjälper till att stabilisera tårfilmen på ögats yta (Denniston & Murray, 

2009).  

Konjunktivas stroma är beläget under epitelet. Stromat består av ett adenoidlager och ett 

djupt fiberlager (Bergmanson, 2010). Det djupa fiberlagret ligger under adenoidlagret. 

Adenoidlagret innehåller både mastceller och lymfocyter, inklusive B-celler som spelar en 

viktig roll för människans immunförsvar genom att producera antikroppar. Det djupa 

fiberlagret är vanligtvis tjockare än adenoidlagret och innehåller den största delen av 

konjunktivas blodkärl och nerver (Lawrenson, 2010). Det djupa fiberlagret innehåller även 

hjälpkörtlarna Krause och Wolfring som är involverade i produktionen av ögats tårfilm 

(Kanski, 2007). 

Konjunktiva är den mest immunologiskt aktiva vävnaden på ögats utsida (Bergmanson, 

2010). Vävnaden innehåller många immunologiska celler så som eosinofiler, mastceller, 
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plasmaceller och lymfocyter (Forrester, et al., 2009). En konjunktival reaktion kan utlösas av 

infektion, allergi eller inflammation (Bergmanson, 2010). Konjunktivan är även viktig för 

ögats skydd genom att vara en barriär mot mikroorganismer och främmande kroppsämnen. 

Vävnaden hindrar även ögonbulben från att kunna snurra runt och bak i ögonhålan (Nelson & 

Cameron, 2005). 

 

1.2.2 Korneas anatomi och fysiologi 

Kornea har två viktiga funktioner i ögat; fungera som skydd mot yttre påverkan och stå 

för två-tredjedelar av ögats totala brytkraft, som ligger på ca 42D (Lawrenson, 2010). Kornea 

är i genomsnitt 12 mm i diameter horisontellt och 11,5 mm vertikalt (Kanski, 2007). Central 

tjocklek mäts till ca 0,55 mm (Lawrenson, 2010). Kornea är transparent och innehåller varken 

muskler eller blodkärl (Bergmanson, 2010). Kornea är väldigt känslig då både stroma och 

epitel innehåller mycket nerver (Kanski, 2007). Kornea består av fem lager i ordningsföljd 

utifrån och in; epitel, Bowmans lager, stroma, Descemet’s membran och endotel 

(Bergmanson, 2010), se figur 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1.2. Visar kornea i genomskärning med dess olika lager (Secker & Daniels, 2009). 

 

 

Epitelet står för ca 10% av tjockleken i kornea och består av 5-7 cellager. Cellagerna 

utgörs av basalceller, vingceller och squamosceller (Bergmanson, 2010). Basalcellerna fäster i 

ett underliggande basalmembran, squamoscellerna är belägna längst ut och vingcellerna ligger 

där emellan (Remington, 2005). Längst ut på squamoscellerna finns microvilli och microplica 

som möjliggör upptag av näringsämnen från tårfilmen. De är även täckta av ett tunt 

glykocalyx-lager som hjälper fästningen av tårfilmens innersta mucuslager till ögats yta 

(Lawrenson, 2010). Epitelet förnyas hela tiden genom att basalcellerna delar på sig och 
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vandrar utåt. Först formas de till vingceller och därefter till squamosceller, för att efter några 

dagar avstötas till tårfilmen och blinkas bort. Tillskott till basalcellerna sker genom stamceller 

lokaliserade i limbus, i Palisades of Vogt (Remington, 2005).  

Bowmans lager består av oregelbundet arrangerade kollagena fibrer och proteoglykaner 

(Nishida, 2005). Det har länge spekulerats kring lagrets funktion och huruvida den är viktig 

för upprätthållning av korneas funktion, men det har ännu inte fastställts några sådana 

funktioner. Bowmans lager kan inte förnyas utan vid skada fylls utrymmet av epitelceller eller 

stroma-lik fibervävnad (Remington, 2005). 

Stromat utgör ca 90% av korneas totala tjocklek och är ca 500 µm tjockt. Stromat består 

av lameller, keratocyter och extracellulär matrix. Lamellerna är uppbyggda av kollagena 

fibriller som ligger välordnade i samma riktning med lika avstånd mellan varje fibrill. Tack 

vare fibrillernas regelbundna uppbyggnad och små diametrar hålls stromat transparent. 

Keratocyterna ligger mellan lamellerna och extracellulär matrix fyller utrymmet mellan 

fibriller, lameller och keratocyter. Den extracellulära matrixen innehåller bland annat 

proteoglykaner. Vid skada på stromat sker en ärrbildning på grund av att den nya vävnaden 

skiljer sig från den ursprungliga vävnaden (Remington, 2005).  

Decemet’s membran kan ses som endotelets basalmembran. Det växer och förtjockas 

under hela livet, från ca 5 µm till 15 µm över hela livstiden. Membranet består av kollagena 

fibriller uppbyggt som ett ”galler-nät”. Uppbyggnaden gör membranet elastiskt (Remington, 

2005), vilket innebär att det kan forma sig efter förändringar i stroma pga. exempelvis ödem 

(Nishida, 2005).  

Det innersta lagret, endotelet, angränsar mot främre kammaren och kammarvätskan. Det 

består av ett enkellager celler och är vanligtvis ca 5µm tjockt. Majoriteten av endotelcellerna 

är hexagonala och alla är regelbundet ordnade i ett mosaikmönster. Endotelcellerna får sin 

näring genom upptag från kammarvätskan. Endotelet spelar en viktig roll för kornea genom 

att upprätthålla dess vätskebalans med hjälp av speciella pumpmekanismer (Remington, 

2005). Endotelceller kan inte förnyas och antalet celler minskar med ca 0,6% per år. Vid 

celldöd sprider befintliga celler ut sig för att fylla ut den tomma platsen (Kanski, 2007). 
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1.2.3 Limbus anatomi och fysiologi 

Limbus är de yttersta 1,5-2 mm av korneas periferi med angränsning mot konjunktiva 

och sclera (Remington, 2005). Limbus har tre funktioner: förse kornea med näring, bidra vid 

epitelnybildning och hjälpa till som dräneringsväg åt kammarvätskan (Bergmanson, 2010). 

Palisades of Vogt finns i limbus och kan ses i biomikroskopet som tunna, grå sträck. De 

är ca 0,5 mm breda och 2-4 mm långa. Det är i Palisades of Vogt som stamceller till epitelets 

basalceller återfinns. I limbus sker många viktiga förändringar i strukturerna (Remington, 

2005); 

 Korneas epitel övergår till konjunktivas epitel. 

 Korneas välordnade stroma övergår till scleras oregelbundna stroma. 

 Korneas endotel ”splittras” från en organiserad rad med celler till att istället omge 

trabekelverkets strukturer. 

 Bowmans lager och Descemet’s membran slutar i limbus. 

 Konjunktivas stroma, episclera och Tenon’s kapsel börjar i limbus område. 

 

1.3 Pinguecula 

Pinguecula är en förändring som utvecklas i bulbära konjunktiva, se figur 1.3. 

Förändringen kan variera i både storlek och form, men vanligast är att pingueculan är rund 

eller något oval i formen (Remington, 2005). Pingueculans färg skiftar från grå-vit till gul 

(Chang & Ching, 2005) och kan antingen vara platt eller något upphöjt (Bezan, Larussa, 

Nishimoto, Sendrowski, Spear, Talley & Than, 1999). Placeringen av pingueculan är nasalt 

eller temporalt, i närheten av limbus (Denniston & Murray, 2009), men hittas oftast nasalt. 

Orsaken till den vanligtvis nasala förekomsten är ännu inte helt klarlagd, men en teori föreslår 

att ljus reflekteras från sidan av näsan och koncentreras på nasala konjunktivan vid sidan om 

limbus (Chang & Ching, 2005). Pingueculan kan orsaka uttorkning och syrebrist på 

omgivande områden då ögonlocken inte alltid kan sluta tätt vid blinkning på grund av 

upphöjningen (Prokopich, Hrynchak & Elliott, 2007). Ett pinguecula kan med tiden utvecklas 

till ett pterygium (Asokan, Venkatasubbu, Velumuri, Lingam & George, 2012).  
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Figur 1.3. Pinguecula (Your Vision, 2013, med tillstånd) 

Förändringen som sker i konjunktiva vid utveckling av pinguecula händer i stromat 

medan epitelet förbli intakt (Denniston & Murray, 2009). Förändringen sker i området precis 

under epitelet, där kollagen degenereras och bindvävskomponenter bryts ner. Det sker även en 

nybildning av fibrer, vilket förhindrar den normala sammansättningen av fibrer.  

Pinguecula är en vanlig ögonförändring som kommer med åldern, men påverkas också 

av faktorer så som UV-exponering, vind och torr miljö (Bentley & Sandhu, 2009). Patienter 

är ofta omedvetna om åkomman och upplever sällan några symtom. Det upptäcks vanligtvis 

vid en undersökning av ögats främre segment (Bezan, et al., 1999).  

Pinguecula växer så pass långsamt, eller ökar inget alls i storlek, att behandling 

vanligtvis inte är nödvändig (Kanski, 2007). Det är däremot viktigt att informera patienten om 

att ögonförändringen är godartad och ofarligt, samt att det är att rekommendera skydd mot 

bidragande miljöfaktorer. Solglasögon med UV-filtrering kan användas för att skydda mot 

både sol och vind (Bezan, et al., 1999). 

Ett pinguecula kan bli inflammerat och då leda till mild okulär irritation (Bezan, et al., 

1999). I ett sådant fall, som kallas pingueculitis, kan det krävas en svag kortisonbehandling 

för att få ner inflammationen (Kanski, 2007). 

 

1.4 Pterygium 

Pterygium är en fibervaskulär, vingliknande tillväxt av bulbära konjunktiva som 

sträcker sig över limbus och in på kornea, se figur 1.4. Pterygiet tillväxer antingen nasalt eller 

temporalt, klockan 3 eller 9, inom palpebrala öppningen (Remington, 2005).  
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Figur 1.4. Pterygium med tillväxt nasalt (Your Vision, 2013, med tillstånd) 

 

Förändringen är kraftigt vaskulariserat och kan delas in i tre delar. Främre kanten/delen 

på pterygiet är en platt och gråaktig zon på kornea som innehåller främst fibroblaster. Den här 

delen av pterygiet intar och förstör Bowmans lager (Chang & Ching, 2005). Då främre delen 

hos pterygit ser ut som ovan beskrivet är det tillsammans med; snabb tillväxt, förtjockade 

blodkärl och inflammation, ett tecken på att pterygiet är aktivt. Ses istället en järnlinje, kallad 

Stocker’s linje, är det ett tecken på att pterygiet är inaktivt och för tillfället inte växer 

(Denniston & Murray, 2009).  Precis efter främre delen finns en vitaktig area som är 

vaskulariserad och förtjockad. Det här området av pterygiet kallas för dess huvud och sitter 

hårt fast i kornea. Efter huvudet kommer den del som kallas kroppen eller svansen. Kroppen 

är en ”köttig”, lättrörlig och vaskulariserad del av bulbära konjunktiva som har skarpt 

avgränsade kanter. Även kroppen sitter fast i underliggande vävnader hela vägen från huvudet 

till basen på kroppen (Chang & Ching, 2005).  

Pterygium kan graderas i tre grupper; typ 1, 2 eller 3. Typ 1 innebär att pterygiet 

sträcker sig ca 2 mm in på hornhinnan. Ett sådant pterygium är ofta asymtomatiskt, men kan 

bli tillfälligt inflammerat. Stocker’s linje kan ibland ses i närheten huvudet. Vid typ 2 har 

pterygiet växt ca 4 mm in på hornhinnan. Vid det här stadiet kan pterygiet orsaka astigmatism 

och störa ögats tårfilm. Typ 3 innebär att pterygiet har växt mer än 4mm in på hornhinnan och 

stör därför synaxeln (Kanski, 2007).  

Pterygium kan vara symtomfritt men kan även skapa: irritation, rodnad, främmande 

kroppskänsla, fotofobi, kosmetiskt missnöje och förändring av synskärpa. Synskärpan 

påverkas då pterygiet växer in över pupillen och synaxeln men också på grund av att pterygiet 

kan skapa astigmatism (Chang & Ching, 2005). Pterygiet kan även orsaka diplopi då det växt 

in långt över kornea och pupillen (Bezan, et al., 1999).  
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Ålder är en riskfaktor för pterygium då förändringen är vanligare med ökande ålder 

(Chang & Ching, 2005). Det är även vanligare med förändringen hos män än hos kvinnor, 

samt hos personer med hög utomhusvistelse (Bezan, et al., 1999). Studier kring pterygium 

visar på att prevalensen av pterygium ökar närmre ekvatorn (Chang & Ching, 2005). Vind och 

smuts ökar risken för pterygium, liksom UV-ljus, vilket även kan förklara den ökade 

prevalensen hos utomhusarbetande personer (Remington, 2005).  

Placeringen av pterygiet är vanligare nasalt. Orsaken till det här fenomenet är inte helt 

utrett men en teori är, precis som med pinguecula, att UV-ljus från solen reflekteras mot sidan 

av näsan och träffar nasala sidan av kornea och limbus (Chang & Ching, 2005). Andra teorier 

som tagits upp som förslag till fenomenet är att perifera strålar som infaller temporalt bryts i 

kornea genom främre kammaren och fokuseras nasalt vid limbus, även kallat Coroneo-effekt. 

På grund av det här träffas stamcellerna i limbus bakifrån och kan inte skyddas av 

ovanliggande epitelceller (Coroneo, 1993).  

Behandling av pterygium beror på hur långt in över kornea pterygiet har växt och hur 

mycket förändringen besvärar patienten. Användning av solglasögon med UV-skydd är att 

rekommendera dels på grund av UV-aspekten men också för att skydda mot smuts och vind 

(Bezan, et al., 1999). Tårsubstitut kan hjälpa de patienter som känner irritation eller 

främmande kroppskänsla. En mild kortisonbehandling kan behövas om pterygiet är 

inflammerat (Kanski, 2007). Pterygium opereras vanligtvis bort om dess apex närmar sig 

synaxeln, om en stor och störande astigmatism skapas eller för kosmetiska orsaker. Det är 

dock svårt att ta bort alla förändrade celler, då de till utseendet kan se normala ut. På grund av 

det här är det vanligt att pterygiet kommer tillbaka efter en operation (Remington, 2005).  

 

1.5 UV-ljus 

Ultraviolett (UV)-strålning kommer från solen tillsammans med ljus och 

värmestrålning. Beroende på hur energirik strålningen är så har den olika våglängder och 

delas efter våglängden in i tre grupper: UVA, UVB och UVC (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2012). UVA ligger mellan 315-400 nm, UVB mellan 280-315 nm och UVC mellan 100-280 

nm (WHO, 2002). UVC-strålning är den mest energirika typen av de tre, men strålning når 

aldrig jordens yta då den absorberas av atmosfären. Efter UVC-strålning kommer UVB-

strålning som har kortare väglängder och är mer energirik än UVA. Mängden UVB-strålning 

som når jordens yta är begränsad på grund av att ozonskiktet filtrerar bort stora delar av 

strålningen. UVB är den typ av strålning som gör att huden bränns om den utsätts för mycket 
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sol, men gör även att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer. UVB gör även huden 

tjockare och ökar mängden pigment. UVA utgör den största delen av UV-strålning från solen 

och är den strålning som är minst energirik. UVA gör liksom UVB att huden åldras och ökar 

risken för hudcancer. UVA gör även pigmentet i huden mörkare (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2012).  

UV-strålning påverkar många delar av kroppen, inklusive ögonen. Man kan i ögat 

exempelvis drabbas av fotokeratit eller fotokonjunktivit, vilka båda är övergående 

inflammatoriska sjukdomar. Kroniska förändringar kan vara pterygium eller katarakt. Även 

macula kan skadas då blicken riktas rakt in mot solen (WHO, 2009). För att skydda sig mot 

UV-strålning är det för ögonen viktigt att använda solglasögon eller linser som blockerar UV-

ljus, samt använda solhatt (Young & Sands, 1998). För optimalt skydd skall solglasögonen 

sluta tätt mot ögonbrynen och även skydda mot infallande sidoljus (Sliney, 2001). För övriga 

kroppen kan man skydda sig genom att använd solkräm med hög skyddsfaktor, undvika solen 

mitt på dagen, söka sig till skuggan och använda skyddande kläder (WHO, 2009).  

UV-strålning kan inte uppfattas av ögat och det är därför svårt att veta hur mycket UV-

strålning som når jordens mark utan att mäta med ett instrument (WHO, 1999). Som hjälp för 

att visa hur stark den skadliga UV-strålningen är mitt på dagen används UV-index. UV-index 

varierar beroende på vissa faktorer och anges i olika grupper från 1-11+, där 1 är ett lågt värde 

och 11+ ett extremt högt värde (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012).  

Mängden UV-strålning beror av ett antal faktorer och varierar under dagen och de olika 

årstiderna. Höjden spelar även roll för UV-strålningen då UV-nivån ökar med 5% per tusen 

meters altitud. En förtunning på ozonlagret gör även att mer UV-strålning släpps igenom och 

når marken. Markunderlag påverkar också mängden UV-strålning då olika underlag 

reflekterar ljuset olika mycket (WHO, 2009); Gräs, jord och vatten: <10%, torr sandstrand: ca 

15%, havsskum: ca 25% och nysnö: ca 80%.  

En annan faktor som påverkar mängden UV-strålning är latituden, det vill säga hur nära 

eller långt ifrån ekvatorn en person befinner sig. Länder som ligger närmre ekvatorn har högre 

UV-strålning än länder längre ifrån, se figur 1.5 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012). Det beror 

på att då solen skapar en stor infallsvinkel mot jordytan, det vill säga då solen står högt på 

himlen, är det högre mängd UV-strålning. En dag då det är molnfritt på himlen ökar även 

mängden UV-ljus (WHO, 2009). 
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Figur 1.5. Karta över UV-index i olika delar av världen som visar ökad strålning närmst ekvatorn. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten & TEMIS/KNMI, 2012, med tillstånd) 

 

Genom att använda synkorrektion kan det skydda ögonen från UV-ljus. Lägst 

transmission av UV-ljus har plastglas och därefter i ordningen ofärgade GP-linser, 

mineralglas och mjuka kontaktlinser. Platsglas skyddar alltså mest mot UV-ljus och hur 

mycket det skyddar beror på storlek och tjocklek där större och tjockare glas skyddar mer. 

Även avståndet från ansiktet som korrektionen bärs på spelar roll för UV-skyddet. Då 

glasögonen sitter längre från ansiktet släpps mer UV-ljus in till ögat runt om glasen 

(Rosenthal, Bakalian & Taylor, 1986). 

 

1.6 Tidigare studier 

I en studie från södra Indien, som gjordes på 7774 personer, fanns syftet att beskriva 

prevalensen och faktorer associerade med pinguecula och pterygium. Åldern på deltagarna i 

studien var ≥ 40 år och prevalensen av pinguecula och pterygium undersöktes med hjälp av ett 

biomikroskop. Associerade faktorer som undersöktes var ålder, kön, utbildningsnivå, rökning, 

alkoholkonsumtion, UV-exponering under livstiden, boendeplats (landet eller stadsmiljö), 

arbetsplats, användning av glasögon samt systemiska sjukdomarna diabetes mellitus och 

hypertension. Studien kom fram till att prevalensen av pinguecula var 11,3% och för 

pterygium var motsvarande siffra 9,5%. Både prevalensen av pinguecula och pterygium 

skiljde signifikant mellan deltagare från landet och stadsmiljö, där båda förändringarna var 

associerade med lantlig miljö. Däremot kunde ingen signifikant skillnad mellan könen 

dokumenteras, varken för pinguecula eller för pterygium. Prevalensen av förändringarna 

kunde inte associeras med rökning, alkoholkonsumtion, arbetsmiljö, diabetes mellitus eller 

hypertension. Pterygium ökade signifikant med ökad ålder, men den här associationen kunde 

inte göras för pinguecula. Det kunde även visas att högre UV-exponering under livstiden 
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associeras med förekomsten av pterygium. De fann även att icke-användande av glasögon 

ökade risken för pinguecula och pterygium (Asokan, et al., 2012). 

I Spanien gjordes en undersökning med liknande syfte som föregående studie; att utreda 

prevalensen av pinguecula och pterygium hos populationen samt undersöka de associerade 

faktorerna ålder, kön, utom/inomhus yrkesverksamhet, utbildningsnivå, alkoholkonsumtion, 

rökning, irisfärg, diabetes och torra ögon. Totalt deltog 619 personer där åldrarna var ≥ 40 år. 

Deltagarnas ögon undersöktes med hjälp av ett biomikroskop. Prevalensen av pinguecula 

noterades till 47,9% och motsvarande siffra för pterygium var 5,9%. Båda förändringarna 

ökade signifikant med åldern. Det var även en statistisk signifikant skillnad mellan 

förekomsten av pinguecula hos män och hos kvinnor, där det var vanligare hos män. För 

pterygium kunde ingen statistisk skillnad påvisas mellan könen. Faktorer som inte kunde 

associeras med de båda ögonförändringarna var torra ögon, meibomian gland dysfunktion, 

diabetes, allergi, användning av tobak och irisfärg. Högt till medelintag av alkohol var kopplat 

till pinguecula, men inte till pterygium. Både pinguecula och pterygium associerades med 

utomhusyrkesverksamhet (Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011).  

En studie gjord i Tehran undersökte 4564 personer i alla åldrar för att undersöka 

prevalensen av pinguecula och pterygium med hänsyn till ålder, kön, rökning och etnicitet. 

Prevalensen för pinguecula var 22,5% och motsvarande siffra för pterygium var 1,3%. 

Prevalensen av pinguecula var högre hos män än hos kvinnor. En sådan skillnad mellan könen 

kunde inte påvisas vid förekomsten av pterygium. Däremot visade studien att både pinguecula 

och pterygium ökade statistiskt med åldern. Vad gäller etnicitet visade studien att förekomsten 

av pinguecula var statistiskt högre hos personer med persiskt ursprung, medan förekomsten av 

pterygium var lägre i samma ursprungsgrupp (Fotouhi, Hashemi, Khabazkhoob & 

Mohammad, 2009). 

 

1.7 Vision For All 

Vision For All är en ideell organisation som samlar in begagnade glasögon i gott skick. 

Glasögonen tvättas och dess styrkor mäts upp i Sverige för att sedan tas med på resor till olika 

utvecklingsländer. Väl på plats delas glasögonen ut av optiker och assistenter efter att en 

synundersökning gjorts. På så vis ger Vision For All de allra fattigaste, som inte har råd att gå 

till optiker, en chans att skaffa glasögon. De gör det även möjligt för människor, som är i 

behov av korrektion, att studera och arbeta. Vision For Alls insatser kan, under de senaste 18 
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åren, värderas till ungefär 20,8 miljoner US dollar. Än så länge har 108 resor genomförts med 

Vision For All (Vision for all, 2013). 

 

1.8 Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka prevalensen av pinguecula och pterygium 

hos synhjälpsökande i Guatemala under en resa med Vision For All. Har kön, ålder och 

arbetsmiljö något samband med förekomsten av de här ögonförändringarna?  
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2 Material och metod 

Resan till Guatemala med Vision For All ägde rum mellan 13-03-25 och 13-04-18. 

Totalt hade resan elva arbetsdagar på åtta besökta ställen. Städerna som besöktes under resans 

gång var San Bartolome Bercerra, San Miguel Duenas, San Antonio Aguas Caliente, San 

Lucas Toliman, Panajachel, Fraijanes, San Juan Saquaetepequez och La Esperansa.  

 

2.1 Patienter 

Några dagar innan Vision For Alls ankomst i respektive stad hade lokala organisationer 

i samarbete med Vision For All spridit information till invånarna om ankomsten. De fick även 

information om vilken tid och plats som gällde för undersökningarna. Försökspersonerna som 

deltog i studien kom frivilligt till undersökningsplatserna.  

Alla de patienter som undersöktes av undertecknad deltog i studien.  

 

2.2 Material 

Till varje undersökt patient fylldes ett specialutformat journalblad i som är skapat för 

enklare förhållanden med både engelsk och spansk text (se bilaga 1). För att kunna 

kommunicera med patienten under undersökningarna användes en parlör, skapad av Vision 

For All (2013), med de nödvändigaste fraserna och meningarna. Efter varje arbetsdag 

sammanställdes mätningarna i ett Excel-blad efter kön, ålder, arbetsmiljö samt eventuell 

förekomst av pinguecula eller pterygium och vilken placering förändringen hade. 

Ett oftalmoskop av märket Heine Beta 200 användes för att undersöka förekomsten av 

pinguecula och pterygium. 

 

2.3 Metod 

Innan synundersökningen började fick patienten, med hjälp av en inskrivare, fylla i 

vissa uppgifter på det specialutformade journalblad som optikerstudenterna tagit fram inför 

resan. De uppgifter som fylldes i var namn, ålder, kön, utom/inomhusarbete, arbetsavstånd 

och läskunnighet. Under synundersökningen fylldes sedan fri/habituell visus i samt refraktion, 

addition, ordination och ev. anamnes. På journalbladet fanns det även plats att anteckna 

eventuell förekomst av pinguecula, pterygium och katarakt, det vill säga de sjukdomar som 

skulle undersökas av optikerstudenterna under resan.  
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Efter synundersökningen undersöktes prevalensen av pinguecula och pterygium genom 

att patienten fick följa ett finger med båda ögonen, först åt patientens högra blickriktning och 

sedan åt patientens vänstra blickriktning. Området inom den palpebrala öppningen 

undersöktes både nasalt och temporalt, vid de två olika blickriktningarna, med ett 

oftalmoskop för att bedöma eventuell ögonförändring, se figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1. Undersökningsmetod med oftalmoskop och blickriktning. 

 

2.4 Dataanalys 

Analys av insamlad data har gjorts med hjälp av Microsoft Excel 2010, GraphPad Prism 

6 och genom egna uträkningar. 
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3 Resultat 

3.1 Deltagare 

Totalt undersöktes 1430 personer under resan, varav 391 stycken deltog i aktuell studie. 

Av de 391 stycken var det 153 män och 238 kvinnor, vilket motsvarar 39,1% respektive 

60,9%. Åldersspridningen låg mellan 7-90 år och den sammanlagda medelåldern för kvinnor 

och män var 45,8±18,8 år.  

Deltagarna delades upp i olika åldersgrupper för att få en bättre överblick och för att 

mer detaljerat kunna studera förekomsten relaterat till åldern. Åldersgrupperna som skapades 

var ≤ 19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år samt ≥ 80 år, vilket visas 

i tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Visar antal män och kvinnor i de olika åldersgrupperna som ingick i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Pinguecula 

Pinguecula noterades i något öga hos totalt 125 stycken av de 391 undersökta. Det ger 

en prevalens på 32,0% (95% CI: 27,4-36,8). Medelåldern för de personer som hade 

pinguecula i något öga var 51,4±14,4 år. Den totala prevalensen av pinguecula hos både män 

och kvinnor, i de olika åldersgrupperna, kan ses i figur 3.1. 

 

Ålder Antal män Antal kvinnor Totalt 

≤19 19 23 42 

20-29 17 38 55 

30-39 18 34 52 

40-49 20 42 62 

50-59 28 52 80 

60-69 28 34 62 

70-79 9 13 22 

≥80 14 2 16 

Summa 153 238 391 
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Figur 3.1. Visar den totala prevalensen av pinguecula i de olika åldersgrupperna. 

 

Prevalensen hos män var 36,6% (95% CI: 29,1-44,8) och motsvarande siffra var 29,0% 

(95% CI: 23,4-35,3) hos kvinnor. Fishers exakta test gjordes för att utreda huruvida skillnaden 

i prevalens mellan män och kvinnor är statistiskt signifikant eller inte. Testet visade att det 

inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad (p=0,12). Prevalensen av pinguecula i de olika 

åldersgrupperna, för män respektive kvinnor, kan ses i figur 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 3.2. Visar prevalensen av pinguecula hos män respektive kvinnor i de olika åldersgrupperna. 

 

Det var totalt 129 stycken som angav att de jobbade utomhus, varav 46 stycken av dessa 

hade pinguecula. Motsvarande siffror för inomhusarbetare var 261 stycken och 80 stycken. 

Fishers exakta test gjordes även för att undersöka om det finns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan prevalensen hos utomhus- och inomhusjobbare. Föredelningen över hur 

många som var exponerade av dagsljus på arbetet, respektive inte exponerade, med ev. 
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pinguecula kan ses i figur 3.3. Testet visade signifikans p=0,7 och odds ratio (OR) 1,25 för 

exponeringen (95% CI: 0,80-1,96). 
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Figur 3.3. Visar fördelningen över utom/inomhusmiljö med ev. pinguecula. 

 

Totalt hade 92 stycken drabbats av pinguecula i höger öga och 81stycken i vänster öga. 

I höger öga var 80 pinguecula placerade nasalt, 9 stycken temporalt och 3 stycken bilateralt i 

ögat. I vänster öga var 67 stycken nasalt placerade, 11 stycken temporalt och 3 stycken 

bilateralt. Nasala pinguecula utgör 85,0% (95% CI: 78,6-89,9) av placeringen, där 

motsvarande siffror för temporal placering och bilateral placering är 11,5% (95% CI: 7,4-

17,5) och 3,5% (95% CI: 1,4-7,7). Fördelningen av placeringen kan ses i figur 3.4.  

 

 
Figur 3.4. Fördelning av placering av pinguecula. 
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3.3 Pterygium 

Pterygium noterades i något öga hos totalt 81 stycken av de 391 personer som deltog i 

studien. Det ger en prevalens på 20,7% (95% CI: 16,9-25,2). Medelåldern för de som hade 

förändringen var 55,7±14,6 år. Den totala förändringen hos både män och kvinnor, i de olika 

åldersgrupperna, kan ses i figur 3.5. 

 
Figur 3.5. Visar den totala prevalensen av pterygium i de olika åldersgrupperna. 

 

Prevalensen hos män var 19,6% (95% CI: 13,8-27) respektive 21,4% (95% CI: 16,5-

27,3) hos kvinnor. För att utreda huruvida skillnaden mellan könen är statistiskt signifikant 

användes Fishers exakta test som visade att det inte fanns någon signifikans (p=0,7). 

Prevalensskillnaden i procent mellan de olika åldersgrupperna hos män och kvinnor kan ses i 

figur 3.6.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Figur 3.6. Visar prevalensen av pterygium hos män respektive kvinnor i de olika åldersgrupperna. 
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Det var totalt 130 stycken som var utsatta för dagsljus på arbetet, varav 36 av dem hade 

pterygium. Av 261 inomhusjobbande deltagare var det 45 stycken som hade pterygium.  

Fishers exakta test gjordes för att utreda om det finns någon statistisk skillnad i 

prevalensen av pterygium mellan utomhus- och inomhusarbetare. Testet visade att OR=1,84 

(95% CI: 1,1-3,0) och att det finns en låg signifikans (p<0,05). Fördelningen över pterygium 

hos utomhusarbetare och inomhusarbete kan ses i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Visar dagsljusexponering på arbetet tillsammans med ev. pterygium. 

 

Totalt var 50 stycken högerögon drabbade av pterygium och 54 stycken vänsterögon. I 

höger öga var 48 stycken nasala, 2 stycken temporala och 0 bilaterala. I vänster öga var 50 

stycken nasalt placerade, 2 stycken temporalt placerade och 2 stycken bilateralt placerade. 

Nasala placeringen i både höger och vänster öga utgör totalt 94,2% (95% CI: 87,4-97,6). 

Temporala placeringen utgör 3,9% (95% CI: 1,2-10,1) och bilaterala 1,9% (95% CI: 0,3-7,5). 

Fördelningen av placeringen kan ses i figur 3.8. 

 
Figur 3.8. Visar placeringsfördelningen av pterygium i procent. 
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4 Diskussion 

Den här studien visar på en högre prevalens av pinguecula i Guatemala än studierna om 

både Indien (Asokan, et al., 2012) och Tehran i Iran (Fotouhi, et al., 2009) gjorde. Studien 

visar även att förekomsten av pterygium är högre i Guatemala än hos några av de tre nämnda 

studierna i Indien, Iran och Spanien. Anledningen till den högre prevalensen i Guatemala än i 

Iran kan ha att göra med att landet ligger närmre ekvatorn och därmed utsätts invånarna i 

Guatemala för mer UV-strålning (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012) vilket ökar risken för 

både pinguecula och pterygium (Chang & Ching, 2005). En annan faktor som kan påverka 

resultatet av prevalensen är antal deltagare och urvalsmetod. Både studien i Indien och i Iran 

undersökte en större population än vad som gjorts i den här studien, vilket ger en pålitligare 

siffra för prevalensen i landet över lag. Gemensamt för de två studierna är att alla människor 

valdes ut slumpvis och genom randomiserat urval från både landsbygd och stadsmiljö. I 

studien i Guatemala deltog framförallt fattiga, låginkomsttagande eller hemlösa personer vilka 

kan antas vistas mer utomhus över lag under en dag. Mer utomhusvistelse innebär mer UV-

ljus och vind, vilka båda är riskfaktorer för pinguecula (Bentley & Sandhu, 2009) och 

pterygium (Remington, 2005). Även det faktum att de städer/byar vi besökte låg utanför en 

större stad kan påverka resultatet då t.ex. studien från Indien visade på att både pinguecula 

och pterygium kunde associeras med lantlig miljö (Asokan, et al., 2012).  

Prevalensen av pinguecula i Guatemala enligt den här studien visar en lägre siffra 

gentemot studien gjord i Spanien (Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011). Möjligtvis kan detta 

fenomen förklaras med att studien i Spanien hade deltagare i åldern ≥ 40 år, medan det i 

denna studie var deltagare från 7 år och uppåt vilket kan ge en lägre prevalens då pinguecula 

är vanligare högre upp i åldern (Bentley & Sandhu, 2009). En annan faktor som kan ha 

påverkat resultatet är att några fall av pinguecula kan ha misstagits för ett pterygium då det 

mot slutet av dagen var sämre ljus i oftalmoskopet och därför svårt att göra en säker 

bedömning av förändringen, framför allt då förändringen var placerad nära limbus.  

Enligt den här studien framkom inte någon statistisk signifikant skillnad mellan 

prevalensen hos män respektive kvinnor, för varken pinguecula eller pterygium. Samma 

resultat kom även studien från Indien fram till (Asokan, et al., 2012). Däremot visade studien 

från både Spanien (Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011) och Iran (Fotouhi, et al., 2009) att 

det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor, vid förekomsten av 

pinguecula, där det var vanligare hos män. En anledning till att den här studien hade ett 

avvikande resultat kan vara att 60,9% av deltagarna var kvinnor och enbart 39,1% var män. 

Vid jämförande av två grupper är det en fördel om de är ungefär lika stora. En trolig 
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förklaring till den spridda könsdelningen är att kulturen och traditionen i landet faller sig så att 

många kvinnor tar hand om hemmet och barnen, medan männen arbetar utanför hemmet. På 

så vis hade kvinnorna möjlighet att komma under Vision For Alls arbetstider, medan männen 

inte hade möjlighet att gå ifrån sitt jobb under dagtid.  

I den här studien kan man se att prevalensen av pinguecula inte ökar med åldern, utan 

varierar mellan de olika åldersgrupperna. Förekomsten minskar i åldersgruppen 40-49år 

gentemot de andra grupperna, samt vid 70-79 och ≥ 80 år. Hos pterygium kan man se en 

procentuell ökning fram tills 50-59års åldersgrupp vartefter förekomstökningen avstannar för 

att vid ≥ 80år minska. Enligt studien i Indien kunde något samband inte hittas mellan 

pinguecula och ökande ålder, medan pterygium ökade med åldern (Asokan, et al., 2012). 

Både studien i Spanien (Viso, Gude & Rodríguez-Ares, 2011) och Iran (Fotouhi, et al., 2009) 

visade däremot på en ökad prevalens, hos både pinguecula och pterygium, med ökad ålder 

vilket inte stämmer överrens med resultatet i den här studien. En tänkbar anledning till varför 

det inte hittades någon procentuell ökning med stigande ålder hos pinguecula kan vara att 

pinguecula tillslut kan utvecklas till ett pterygium. Det här orsakar i sådana fall en minskning 

av pinguecula vid högre ålder (Asokan, et al., 2012).  

Vid jämförandet av ålder gentemot åldersgrupperna är det inte lika många deltagare i 

varje grupp, vilket kan påverka resultatet och ge en mindre pålitlig siffra. Det var framför allt 

färre deltagare i åldersgrupperna 70-79 och ≥ 80 år. Anledningen till att det var få deltagare i 

de två grupperna kan möjligtvis kopplas till den, gentemot Sverige, lägre medellivslängden på 

64 år hos män och 69 år hos kvinnor (Lindahl, 2006).  

I den här studien fanns det inget statistiskt signifikant samband mellan utomhusarbete 

och högre förekomst av pinguecula. Däremot hittades en låg signifikans mellan 

utomhusarbete och ökad risk för pterygium. I jämförelse med studien från Indien framkom det 

att det inte fanns någon koppling mellan utomhusarbete och pinguecula/pterygium, medan 

studien i Spanien hittade en association till båda förändringarna.  

En påverkande faktor kring resultatet av utom/inomhusarbete är att patienten kan ha 

misstolkat frågan på grund av att språket försvårade närmre förklaring. Patienten fick själv 

kryssa i vilket alternativ som stämde kring deras arbete redan vid inskrivningen. Vissa kan ha 

tolkat frågan som var de har problem med synen, utomhus eller inomhus, medan andra inte 

helt säkert har uppgett rätt svarsalternativ då det kunde uppfattas som skamligt att erkänna att 

de var arbetslösa eller hade ett arbete som ansågs ”ofint”. En annan påverkande faktor är att 

det inte dokumenterades hur länge patienten arbetade inomhus eller utomhus, vilket är viktigt 

med tanke på mängden UV-strålning personen utsätts för.  
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Den här studien visade att både pinguecula och pterygium är vanligast nasalt, med 

endast ett fåtal temporala placeringar och än färre hade förändring både temporalt och nasalt i 

samma öga. Det här stämmer överrens med redan vetenskapligt bekräftad fakta (Bentley & 

Sandhu, 2009).  

I den här studien sattes ingen åldersgräns, vilket gjordes för att underlätta vid 

undersökningarna och vid sammanställningen efter varje arbetsdag. Det gjordes inte heller 

någon gradering i form av mätning av pterygium i millimeter på grund av tidsaspekten. 

Undersökningarna skulle gå snabbt då det var många patienter som skulle undersökas och 

även för att undvika långa väntetider. Det hade i framtida studier varit intressant att även göra 

den här graderingen. Det hade även varit intressant att noggrannare undersöka mängden UV-

strålning som deltagarna drabbats av genom att kartlägga exponeringen under hela livstiden.  

 

4.1 Slutsats 

Studien visade en prevalens av pinguecula på 32,0% och pterygium på 20,7%. 

Pterygium kunde associeras med ökande ålder och utomhusarbete, men något sådant samband 

fanns inte för pinguecula. Inga av förändringarna hade någon statistiskt signifikant skillnad i 

prevalens mellan män och kvinnor. Både pinguecula och pterygium var vanligast nasalt.  

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade i mitt arbete och ett extra stort tack 

till; 

Min handledare Jenny Roth för bra återkopplingar och handledarskap genom arbetets gång.  

Karthikeyan Baskaran för hjälp med statistikdelen i arbetet.  

Mina resekamrater Sofie Persson, Josefine Edquist, Jan Ermestål, David Ermestål, Eva 

Bendz, Eva Welinder, Lena Thorblad och Margareta Barreby för en otroligt bra och 

upplevelserik resa med Vision For All.  

Patienterna som kom till undersökningsplatserna och deltog i min studie. 

Min pojkvän Anders Jansson som peppat mig och korrekturläst arbetet. 

Mina föräldrar för att de alltid finns där för mig och stöttade mig inför och under resans 

gång. 

Mina vänner som gjort både studier och uppsats roligare, samt gett mig tre oförglömliga år.   



 

24 

 

Referenser 

Asokan, R., Venkatasubbu, R.S., Velumuri, L., Lingam, V. & George, R. (2012) Prevalence 

and associated factors for pterygium and pinguecula in a south Indian population. 

Ophtalmic & Physiological optics, 32, 39-44. 

Bentley, C. & Sandhu, R. (2009) Ocular disease. I: M. Rosenfield, N. Logan & K. Edwards 

(red:er) Optometry: science, techniques and clinical management (s. 127-158) (2:a 

upplagan). Edinburgh: Butterworth Heinemann. 

Bergmanson, J.P.G. (red.) (2010) Clinical ocular anatomy and physiology (17:e upplagan). 

Houston: Texas Eye Research and Technology Center. 

Bezan, J.B., Larussa, F.P., Nishimoto, J.H., Sendrowski, D.P., Spear, C.H., Talley, D.K. & 

Than, T.P. (1999) Differential diagnosis in primary eye care. Oxford: Butterwoth-

Heinemann. 

Chang, R.I. & Ching, S.S.T. (2005) Corneal and conjunctival degenerations. I: J.H. 

Krachmer, M.J. Mannis, E.J. Holland, R.I. Chang & S.T. Ching (red:er) Cornea – 

fundamentals, diagnosis and management (s. 987-1004) (2:a upplagan). London: 

Elsevier Mosby. 

Coroneo, M.T. (1993) Pterygium as an early indicator of ultraviolet insolation: a hypothesis. 

British Journal of Ophtalmology, 77, 734-739. 

Denniston, A.K.O. & Murray, P.I. (2009) Oxford handbook of ophthalmology (2:a upplagan). 

New York: Oxford University Press. 

Digital reference of ophthalmology (2003) Cornea & external diseases. Tillgänglig på: 
http://dro.hs.columbia.edu/stockers.htm [2013-05-12] 

Forrester, J.V., Dick, A.D., McMenamin, P.G. & Roberts, F. (2008) The eye: basic sciences 

in practice (3:e upplagan). Edinburgh: Saunders Elsevier. 

Fotouhi, A., Hashemi, H., Khabazkhoob M. & Mohammad, K. (2009) Prevalence and risk 

factors of pterygium and pinguecula: the Tehran eye study. Eye, 23, 1125-1129. 

Kanski, J.J. (2007) Clinical ophtalmology a systemic approach (6:e upplagan). Edinburgh: 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Lawrenson, F.G. (2010) The anterior eye. I: N. Efron (red.) Contact lens practice (s. 10-29) 

(2:a upplagan). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Lindahl, Y. (2006) 701 Guatemala. I: P. Daleke (red.) Länder i fickformat. Stockholm: 

Hallvigs Reklam AB.  

Longstreth, J., de Gruijl, F.R., Kripke, M.L., Abseck, S., Arnold, F., Slaper, H.I., Velders, G., 

Takizawa, Y. & van der Leun, J.C. (1998) Health risks. Journal of Photochemistry and 

Photobiology B: Biology, 46, 20-39. 

Nelson, J.D. & Cameron J.D. (2005) The conjunctiva: anatomy and physiology. I: J.H. 

Krachmer, M.J. Mannis, E.J. Holland, R.I. Chang & S.T. Ching (red:er) Cornea – 

fundamentals, diagnosis and management (s. 37-43) (2:a upplagan). London: Elsevier 

Mosby. 

Nishida, T. (2005) Cornea. I: J.H. Krachmer, M.J. Mannis, E.J. Holland, R.I. Chang & S.T. 

Ching (red:er) Cornea – fundamentals, diagnosis and management (s. 3-26) (2:a 

upplagan). London: Elsevier Mosby. 

http://dro.hs.columbia.edu/stockers.htm


 

25 

 

Prokopich, C.L., Hrynchak, P., Elliott, D.B. (2007) Ocular health assessment. I: D.B. Elliott 

(red.) Clinical procedures in primary eye care (s. 221-318) (3:e upplagan). Edinburgh: 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Remington, L. (2005) Clinical anatomy of the visual system (2:a upplagan). St Louis: Elsevier 

Butterworth-Heinemann. 

Rosenthal, F.S., Bakalian, A.E. & Taylor, H.R. (1986) The effect of prescription eyewear on 

ocular exposure to ultraviolet radiation. American Journal of Public Health, 76 (10), 

1216-1220. 

Secker, G.A. & Daniels J.T. (2009) Limbal epithelial stem cells of the cornea. Tillgänglig på: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27054/figure/limbalepithelialstemcellsoftheco

rnea.F1/ [2013-05-13]  

Sliney, D.H. (2001) Photoprotection of the eye – uv radiation and sunglasses. Journal of 

Photochemistry and Photobiology B: Biology, 64, 166-167. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (2012) UV-strålning. Tillgänglig på: 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/sol-och-solarier/njut-av-solen/uv-

stralning/ [2013-03-16] 

Strålsäkerhetsmyndigheten & TEMIS/KNMI (2012) Uv - index i olika delar av världen. 

Tillgänglig på: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/UV-

index/UV-index-i-olika-delar-av-varlden/ [2013-03-19] 

Vision for all (2013) Vision for all. Tillgänglig på: http://visionforall.org/ [2013-03-04] 

Viso, E., Gude, E. & Rodríguez-Ares, MT. (2011) Prevalence of pinguecula and pterygium in 

a general population in Spain. Eye, 25, 350-357. 

WHO (1999) Ultraviolet radiation: solar radiation and human health. Tillgänglig på: 

http://www.who.int/uv/resources/archives/fs227/en/ [2013-03-16] 

WHO (2002) Global solar uv index – a practical guide. Tillgänglig på: 

http://www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf [2013-03-18] 

WHO (2009) Ultraviolet radiation and human health. Tillgänglig på: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs305/en/index.html [2013-03-16] 

Young, S. & Sands, J. (1998) Sun and the eye: prevention and detection of light-induced 

disease. Clinics in dermatology, 16, 477-485. 

Your Vision (2013) Pinguecula and pterygium – symptoms, treatments – how to distinguish. 

Tillgänglig på: http://www.aboutfloaters.com/pinguecula-pterygium.htm [2013-05-14] 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27054/figure/limbalepithelialstemcellsofthecornea.F1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27054/figure/limbalepithelialstemcellsofthecornea.F1/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/sol-och-solarier/njut-av-solen/uv-stralning/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/sol-och-solarier/njut-av-solen/uv-stralning/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/UV-index/UV-index-i-olika-delar-av-varlden/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/UV-index/UV-index-i-olika-delar-av-varlden/
http://visionforall.org/
http://www.who.int/uv/resources/archives/fs227/en/
http://www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs305/en/index.html
http://www.aboutfloaters.com/pinguecula-pterygium.htm


 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 - Journalblad 

 



 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200  

Lnu.se 

 

 

 


