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Abstrakt
Syfte: Syftet med studien var att, med hjälp av Optical Coherence Tomography (OCT),
undersöka om det finns någon skillnad i central och perifer retinal tjocklek mellan olika
ametropier.
Metod: Studien omfattade 36 försökspersoner, som grupperades beroende på ametropi i
en myop, emmetrop och hyperop grupp. Av de 36 försökspersonerna var det 15 myoper,
15 emmetroper och 6 hyperoper. En inledande mätning gjordes där försökspersonernas
objektiva refraktion uppmättes med autorefraktor och därefter gjordes en avstämning i
provbåge för att säkerställa refraktionen. Med OPKO Spectral OCT/SLO mättes retinas
tjocklek både centralt och perifert på höger öga. För att analysera resultatet delades retina
in i 15 olika zoner som jämfördes mellan de olika ametropierna.
Resultat: Resultatet av studien visade en signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan de
olika ametropierna (p=0,03). Det var en siginifikant skillnad i retinal tjocklek mellan
retinas zoner i alla tre ametropier (p<0,01), dock var det ingen signifikant skillnad i
perifer retinal tjocklek mellan de tre olika ametropierna (p=0.07).
Slutsats: Ingen skillnad i central och perifer retinal tjocklek kunde redovisas mellan de
olika ametropierna. Då en tidigare studie har visat att den retinala tjockleken skiljer sig
mellan olika ametropier kan resultatet av vår studie diskuteras då det i vår studie fanns
brister som få antal personer, olika antal personer inom grupperna och en låg utbredning
av synfel.
Nyckelord: retinal tjocklek, OCT, ametropi, perifera retina, foveal tjocklek
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Summary
Purpose: This study investigated the potential difference in central and peripheral retinal
thickness measured with Optical Coherence Tomography (OCT) and compared retinal
thickness among different types of ametropia.
Method: This study included 36 test subjects, who were grouped depending on the ametropia
in to myopes, emmetropes and hyperopes. Out of 36 subjects there were 15 myopes, 15
emmetropes and six hyperopes. Initially, the subject’s objective refraction was estimated with
an autorefractor and then a subjective refraction was performed to obtain the refractive status
of the eye. An OPKO spectral OCT/SLO instrument was used for retinal thickness
measurements both in the central and peripheral retina in the right eye of the subjects. To
analyse the results the subjects were divided into three different groups depending on their
ametropia and retinal thickness was evaluated in 15 different zones across the retina.
Results: The results showed a significant difference in foveal thickness between the different
ametropias (p=0.03). There was a significant difference in retinal thickness between zones
across the retina in all three ametropic groups (p<0.01). However, there was no significant
difference in the peripheral retinal thickness between the three ametropias (p=0.07).
Conclusion: In this study, there was no statistical significant difference in peripheral retinal
thickness between myopes, emmetropes and hyperopes. However, the mean peripheral retinal
thickness in the myopes was lower than emmetropes and hyperopes.
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1 Introduktion
1.1 Ametropier
Ametropi är ett samlingsnamn för de olika refraktiva tillstånd, synfel, som gör att
parallellt infallande ljusstrålar inte förmår att skapa en skarp bild på retina då ögats
ackommodation är avslappnad. Till de refraktiva tillstånden hör myopi, hyperopi och
astigmatism (Grosvenor 2007, s. 13). Storleken på ametropin mäts i enheten Dioptrier (D)
som är ett inverterat värde av fjärrpunkten (Grosvenor 2007, s. 3). Med fjärrpunkt menas den
punkt där ett öga med avslappnad ackommodation kan se en klar bild och beroende på
synfelet kan den hamna både framför och bakom retina (Atchison & Smith 2002, s. 19).
Av den totala världspopulationen uppskattas det att mer än 2,3 miljarder människor har
någon form av ametropi (Holden, Sulaiman & Knox 2000). Prevalensen av de olika
ametropierna varierar med åldern; i tidig barndom är majoriteten något hyperopa, men
hyperopin minskar vid skolåldern och för en del övergår den till myopi (Grosvenor 2007, s.
22).
1.1 .1 Emmetropi
Med emmetropi menas att ett ögas refraktiva tillstånd är normalt. Ljusstrålar som faller
parallellt in mot ett emmetropt öga, vars ackommodation är helt avslappnad, konvergerar och
bildar en skarp bild på retina (Grosvenor 2007, s. 13), se figur 1. En refraktion av en
emmetrop person behöver dock inte sluta på ±0,00 D (plano), oftast räknas även de lägsta
refraktiva felen (±0,25D) som emmetropiska (Atchinson & Smith 2002, s. 58). I denna studie
är spannet för emmetroper -0,50 D - +0,75D.

Figur 1: Schematisk bild över ett emmetropt öga där strålarna fokuserar på retina.
1.1.2 Myopi
Myopi innebär att ljusstrålar som faller parallellt in mot ett myopt öga, vars
ackommodation är helt avslappnad, konvergerar och fokuserar framför retina, se figur 2A.
Bilden som fås på retina blir då suddig (Grosvenor 2007, s. 13).
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Myopi kan bero på två olika faktorer. Antingen är axiallängden av ögat för lång för att
ljusstrålarna som faller in mot ögat ska fokuseras på retina, se figur 2B, eller så beror det på
att ögats brytande medier, den kristallina linsen och cornea, bryter ljusstrålarna för mycket för
att de ska fokusera på retina (Benjamin 2006, s. 4). Det kan dock även röra sig om en
kombination av båda ovanstående delar. Vid lägre myopier är ofta både axiallängden och
ögats brytande medier inom det normala, men en kombination av båda delarna ger ett myopt
öga (Grosvenor 2007, s. 13).
För att korrigera myopi används en konkav, negativ, lins som gör att ljusstrålarna
divergerar innan de träffar cornea och den kristallina linsen. Det gör att ljusstrålarna kommer
att fokuseras på näthinnan så att en klar bild fås (Grosvenor 2007, s. 14).
A

B

Figur 2: A) Schematisk bild över ett myopt öga där strålarna fokuserar framför retina.
B) Schematisk bild över ett myopt öga med längre axiallängd än normalt.
1.1.3 Hyperopi
Hyperopi innebär att ljusstrålar som faller parallellt in mot ett hyperopt öga, vars
ackommodation är helt avslappnad, konvergerar och fokuserar bakom retina, se figur 3A
(Grosvenor 2007, s. 16).
Tvärtom mot myopi beror hyperopi antingen på att axiallängden av ögat är för kort för
att ljusstrålarna ska fokuseras på retina, se figur 3B, eller på att ögats brytande medier bryter
ljusstrålarna för lite (Benjamin 2006, s. 10). Även i detta fall kan det vara en kombination av
båda delarna. Liksom vid myopi kan axiallängden och ögats brytande medier ligga inom det
normala, men en kombination av båda delarna ger ett hyperopt öga (Grosvenor 2007, s. 16).
För att korrigera hyperopi använder man sig av en konvex, positiv, lins som gör att
ljusstrålarna divergerar innan de träffar cornea och den kristallina linsen. Det gör att
ljusstrålarna kommer att fokuseras på retina så att en klar bild fås (Grosvenor 2007, s. 17). En
hyperop person med en god ackommodationsamplitud i förhållande till storleken på
hyperopin kan ackommodera så att en klar bild fås på retina även utan korrektion (Grosvenor
2007, s. 16).
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Figur 3: A) Schematisk bild över ett hyperopt öga där strålarna fokuserar bakom
retina. B) Schematisk bild över ett hyperopt öga där axiallängden är kortare än
normalt.
1.1.4 Astigmatism
Med astigmatism menas att ett ögas brytkraft, som beror av cornea och den kristallina
linsen, är olika mellan två meridianer. Dessa ligger vanligtvis 90 grader ifrån varandra.
Astigmatismen anges i Dioptrier och styrkan beror på skillnaden i brytstyrka mellan de två
meridianerna. För att veta i vilken meridian astigmatismen ska korrigeras anges också
axelläget för det snitt med svagast brytstyrka. Astigmatismen kan sitta enbart i cornea eller
enbart i den kristallina linsen, men det kan också vara en kombination av båda delarna. För att
korrigera astigmatism krävs speciella cylinderglas. Det är glas med två olika styrkor, vilket
behövs för att korrigera synfelet i båda meridianerna (Grosvenor 2007, ss. 17-19).

1.2 Retinas anatomi
Retina är det innersta av de tre lager som täcker ögongloben och sträcker sig från kanten
av synnervsutträdet till ora serrata (Remington 2005, s. 55). Retina kan delas upp i tio lager
som i sin tur är uppbyggda av olika celler med specifika funktioner (Bergmanson & Frishman
2010, s.11, 155). Den huvudsakliga uppgiften som retina har är att omvandla ljusenergi till
nervsignaler vilka sedan skickas vidare till hjärnan för tolkning (Remington 2005, s.55).
1.2.1 Retinala pigmentepitelet
Det retinala pigmentepitelet (RPE) är det lager som är beläget längst bak i retina, det vill
säga närmst choroidea. Detta epitel är ett cellager tjockt och uppbyggt av sexkantiga
pigmentceller (Remington 2005, s. 70).
Pigmentepitelets funktion är att ta bort vatten och att upprätthålla en jonisk miljö, ge
näring åt retinas yttre delar samt att fagocytera diskar som lossnat från tapparna och stavarnas
yttre segment (Bergmanson & Frishman 2010, s. 156).
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1.2.2 Fotoreceptorernas yttre och inre segment
Fotoreceptorerna, som består av tappar och stavar, finns utspridda över hela retina.
Koncentrationen av tappar är högst i fovea medan koncentrationen av stavar är högst 20
grader utanför fovea. Tapparna aktiveras när det är ljust, det är med dem som färg uppfattas
och det är även de som ger bra synskärpa. Stavarna aktiveras i mörker (Bergmanson &
Frishman 2010, s. 160).
Detta lager består av tapparna och stavarnas yttre och inre segment. Både tapparna och
stavarnas yttre segment är uppbyggda av membranskivor, diskar, som är staplade på varandra.
I membranskivorna finns molekyler som aktiveras när de träffas av ljusfotoner.
Det inre segmentet utgör en metabolisk apparat och kan delas upp i två delar. Den ena
delen innehåller flera mitokondrier och den andra delen innehåller bland annat golgiapparaten
och det endoplasmatiska retiklet (Remington 2005, ss. 58-60).
1.2.3 Yttre begränsande membranet
Det yttre begränsande membranet kopplar samman fotoreceptorernas yttre och inre
segment med Müllercellerna genom demosomala kontakter (Landa, Gentile, Garcia, Muldoon
& Rosen 2012). Det yttre begränsande membranet är alltså egentligen inget riktigt membran
(Bergmanson & Frishman 2010, s. 160).
Müllercellen är den mest vanliga gliacellen i retina och sträcker sig från det yttre- till
inre begränsande membranet. Dess funktion är att upprätthålla strukturell stabilitet och att
reglera jämvikt av den joniska miljön (Kumar & Shamsuddin 2012) men också att bryta ner
glutamat och att förvara glykogen (Bergmanson & Frishman 2010, s. 160).
1.2.4 Yttre och inre nukleära lagren
Det yttre nukleära lagret består av stavarna och tapparnas cellkroppar och är det
tjockaste lagret i retina. Tapparnas cellkroppar är mindre än stavarnas och ligger i ett lager
intill det yttre begränsande membranet, medan stavarnas cellkroppar, som är större ligger i
flera lager intill tapparnas cellkroppar (Remington 2005, s. 70).
Det inre nukleära lagret består av Müllercellernas, samt de horisontala, bipolära,
amakrina och interplexiformas cellkroppar (Bergmanson & Frishman 2010, s. 161).
1.2.5 Yttre och inre plexiforma lagren
Mellan det yttre och inre nukleära lagret ligger det yttre plexiforma lagret som består av
stavarna och tapparnas axoner samt horisontalceller och bipolära celler. I det yttre plexiforma
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lagret sker synaptiska kopplingar mellan fotoreceptorernas axoner och horisontalcellernas och
bipolära cellernas dendriter (Bergmanson & Frishman 2010, s. 160).
Efter det inre nukleära lagret ligger det inre plexiforma lagret. Här sker synaptiska
kopplingar mellan bipolära-, amakrina-, interplexiforma- och ganglionceller (Bergmanson &
Frishman 2010, s. 161).
1.2.6 Ganglioncellagret
Ganglioncellagret består av tredje ordningens neuron; ganglioncellen. Det är ett lager
som är ett cellager tjockt, förutom vid makula, där det är 8-10 cellager tjockt och temporalt
om synnervsutträdet där det är två cellager tjockt (Remington 2005, s. 72).
Ganglionceller kan vara både polära och multipolära (Remington 2005, s. 62) och det
finns tre olika typer av celler; midget ganglioncell, parasol ganglioncell och liten bistratifierad
ganglioncell (Bergmanson & Frishman 2010, s. 161).
1.2.7 Nervfiberlagret
Det retinala nervfiberlagret består av ganglioncellernas axoner, vilka är omyeliniserade
fibrer som löper parallellt med retinas yta. Fibrerna bildar tillsammans den optiska nerven och
blir myeliniserade vid lamina cribrosa (Bergmanson & Frishman 2010, s. 164). Knippet av
fibrer som bildar den optiska nerven är viktigt då det är det som bär informationen som sedan
bestämmer synskärpan (Remington 2005, s. 72).
1.2.8 Inre begränsande membranet
Till skillnad från det yttre begränsande membranet är detta lager ett riktigt membran
(Bergmanson & Frishman 2010, s. 164). Membranet utgör retinas innersta lager, det vill säga
lagret närmast vitreous, och består av Müllercellernas ände som omsluts av ett basalmembran.
Vid ora serrata övergår detta membran till ciliarkroppens inre begränsande membran
(Remington 2005, s. 72).

1.3 Retinas tjocklek
Tjockleken av retina varierar centralt och perifert och faktorerna som påverkar är olika.
Dock varierar resultatet av olika faktorer, som kan påverka tjockleken, mellan studierna.
I centrala retina, vid makula, finns det gott om både stavar och tappar då det är där det
tydliga seendet genereras. Precis utanför makula minskar antalet stavar direkt och ersätts
istället av tappar. Längre ut mot periferin sammanfogas sedan lager med varandra vilket
tillslut leder till att retina enbart består av ett lager och som vilket sedan, vid ora serrata,
övergår till ciliarkroppen (Remington 2005, s.79).
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Åldern är en faktor som kan spela in på retinas tjocklek. Dels har det visats att makulas
totala tjocklek minskar med ökad ålder (Song, Lee, Lee, Kim & Kim 2010) men det har också
visats att det inte finns något signifikant samband mellan åldern och tjockleken på makula
(Lam, Leung, Mohamed, Chan, Palanivelu, Cheung, Li, Lai & Leung 2007; Adhi, Aziz,
Muhammad & Adhi 2012). Åldern har inte heller någon påverkan på foveas tjocklek (Lam et
al. 2007 & Adhi et al. 2012). En ökad ålder kan dock vara en orsak till att retinas totala
tjocklek minskar (Alamouti & Funk 2003).
En annan faktor som tros kan påverka den retinala tjockleken är könet. Foveas tjocklek
har i studier visat sig vara signifikant tunnare hos kvinnor än hos män (Lam et al. 2007 &
Adhi et al. 2012). Den förstnämnda av dessa har även visat att makulas tjocklek inte skulle ha
någon påverkan av könet (Lam et al. 2007).
Axiallängden är ytterligare en faktor som kan påverka tjockleken av retina.
Axiallängden har också visat sig ha en hög korrelation med den sfäriska ekvivalenten, vid
ökad myopi så ses en ökad axiallängd (Cheng, Lam & Yap 2010; Lam et al. 2007; Lim, Hoh,
Foster, Lim, Chew, Seah & Aung 2005; Song et al. 2010). Men hur de påverkar retinas
tjocklek är dock olika. Enligt Song et al. (2010) minskar makulas tjocklek när axiallängden
ökar, men det visas ingen signifikans mellan storleken på synfelet och tjockleken på makula.
Studien som Lim et al. (2005) genomförde visade inte någon korrelation mellan varken
synfelet eller axiallängden av ögat och tjockleken på makula. Enligt studien som Lam et al.
(2007) genomförde så visades tvärtom en signifikant tunnare makula vid både ökad
axiallängd och sfärisk ekvivalent. Även fovea visade sig öka i tjocklek med ökad sfärisk
ekvivalent (Lam et al. 2007; Cheng, Lam & Yap 2010).
Cheng, Lam & Yap (2010) visade även i sin studie en signifikant tunnare retina 40
grader nasalt och temporalt vid både ökad axiallängd och ökad negativ sfärisk ekvivalent,
med undantag för 20 grader nasalt där det inte var någon signifikant skillnad.
Vissa sjukdomar kan också påverka den retinala tjockleken. Exempel på sådana
sjukdomar är AMD (Acton, Smith, Hood & Greenstein 2012), diabetes och diabetesretinopati
(Dijk, Verbraak, Kok, Garvin, Sonka, Lee, DeVries, Michels, Velthoven, Schlingemann &
Abra`moff 2010).

1.4 OCT
Optical Coherence Tomography (OCT) är en teknik som gör att man utan fysisk kontakt
med ögat kan ta bilder i genomskärning av bland annat retina och dess olika lager (Alamouti
& Funk 2003). Tekniken blev tillgänglig 1995 och har sedan dess utvecklats stort. Det har
6

också lett till att man fått en ökad förståelse för många ögonsjukdomar som drabbar makula
genom att man nu kunde se dess morfologiska förändringar (Panozzo, Gusson, Parolini &
Mercanti 2003. se Massin, Girach, Erginay & Gaudric 2006).
1.4.1 Generell princip
OCT-tekniken kan jämföras med ultraljudsteknik, men istället för ljud används infrarött
ljus (Brezinski, Tearny, Bouma, Izatt, Hee, Swanson, Southern, & Fujimoto 1996). Tekniken
bygger på att det infraröda ljuset splittras till två strålar varav det ena går mot en struktur i
ögat och det andra mot en referensspegel. De båda strålarna reflekteras och bildar ett
referensmönster vilket läses av och ger en bild av strukturen visad på en skärm (Kanski &
Bowling 2011, s. 611).
Det finns två typer av OCT-tekniker; time domain (TD) OCT och spectral domain (SD)
OCT. Båda varianterna fungerar i grunden på samma sätt då en interferometer mäter
interferensen av det reflekterade ljuset. Det som skiljer dem åt är referensspegeln och hur de
tolkar det reflekterade ljuset. I TD OCT rör sig referensspegeln mot och ifrån vävnaden och
bilden genereras genom att mäta det reflekterade ljuset som en funktion av tiden. I SD OCT är
referensspegeln stationär och bilden genereras genom att mäta det reflekterade ljuset genom
en spektrometer (Leung, Cheung, Weinreb, Lee, Lin, Pang, & Lam 2008).
1.4.2 OPKO Spectral OCT/SLO funktion
Instrumentets ljuskälla; Super Luminescent Diode (SLD), skickar ett infrarött ljus med
en våglängd på 830 nm. Ljuset splittras till två strålar varav den ena strålen går mot en
referensspegel och den andra projiceras på näthinnan via ett X/Y Galvano scanning
spegelsystem. Från näthinnan reflekteras sedan ljuset, och splittras ännu en gång i två strålar
varav den ena går till en fotodetektor, som läser av ljuset och ger en bild av retina på en
datorskärm (SLO-bilden). Den andra strålen går ihop med reflektionen från referensspegeln
och bildar tillsammans ett interferensmönster. Interferensmönstret läses av, av en
spektrometer, som sedan ger en bild av retina i genomskärning på en datorskärm (OCTbilden) (OPKO Instrumentation, LLC., USA, u.å. ss. 19-21).
1.4.2.1 SNR
SNR står för Signal to Noise Ratio och kan översättas med signal-brusförhållande. SNR
har en stor betydelse för kvaliteten på bilden av den retinala tjockleken och kan påverkas av
olika faktorer. Det som kan påverka SNR är bland annat pupillstorlek, frivilliga och ofrivilliga
ögonrörelser samt att instrumentet är fel inriktat gentemot patientens pupill.
7

På Spectral OCT/SLO visas SNR genom en skala mellan 1/10-10/10 ovanför OCTbilden. Enligt användarmanualen är 6/10 en acceptabel bild och allt över 7/10 är en bra bild.
Om SNR blir 5/10 bör ett nytt foto tas för att försöka få en bild med bättre kvalitet och om det
blir 4/10 bör bilden kastas (OPKO Instrumentation, LLC., USA, s. 49)
1.4.3 OCT-bilden
Bilden av retina i genomskärning visas på en datorskärm, se figur 4. De olika färgerna
beskriver reflektionen av strukturen. Strukturer med hög reflektion visas som röda, strukturer
med måttlig reflektion visas som gul-gröna och strukturer med låg reflektion visas som blåsvarta (Kanski & Bowling 2011, s. 611).

Figur 4: Bild över centrala retina i genomskärning tagen av OCT-kameran som
användes i studien.

1.5 Tidigare studier
2007 gjorde Lam et al. en studie på om det fanns något samband mellan myopi och
tjockleken på makula. Studien utfördes på 143 personer ur den kinesiska populationen, varav
80 personer med högmyopi (>-6,00 D) 37 personer med låg till medelmyopi (-6,00 till -0,50
D) och 26 personer med icke-myopi (-0,50 till +3,50 D). Makula delades in i tre ringar där
den innersta ringen med en diameter på 1 mm representerade fovea, den mittersta ringen med
en diameter på 3 mm, som i studien benämns som innerringen, samt den yttersta ringen med
en diameter på 6 mm vilken representerade området runt fovea. Alla ringar delades även in i
en superior, inferior, nasal och temporal del.
Resultaten av studien visade att det fanns ett signifikant samband mellan synfelet och
axiallängden av ögat. Vad det gäller tjockleken så visade resultaten att medelvärdet av hela
makula minskade när axiallängden ökade. När de olika ringarna analyserades var för sig
visades det att det inte var någon signifikant skillnad i tjocklek av innerringen mellan de olika
grupperna. Den yttersta ringen visade sig däremot vara signifikant tunnare hos hög-myoper än
de två andra grupperna och fovea visade sig till och med vara signifikant tjockare hos hög8

myoper jämfört med de två andra grupperna. I diskussionen tog Lam et al. (2007) upp att den
utsträckning av ögongloben som uppstår vid myopi kan leda till mekanisk utsträckning av
retina, och att det är möjligt att den utsträckning som blir leder till förtunning av retina. Lam
et al. (2007) tar också upp att minskningen av den retinala tjockleken som uppstår perifert
kompenserar för den kraft som blir över hela retina, detta för att bevara den centrala retinala
tjockleken.
2010 gjordes senare en studie av Cheng, Lam & Yap (2010) där den retinala tjockleken
mättes i en omfattning av 80 grader på myopa och icke-myopa kinesiska personer. Enligt
Cheng, Lam & Yap (2010) har det tidigare aldrig gjorts någon studie om den retinala
tjockleken som omfattar så pass stor del av retina. Myopi är ett vanligt tillstånd i många
länder, och enligt vad Lam et al. (2007) tog upp i sin diskussion kan hög-myopi som beror på
att axiallängden av ögat är längre än normalt, också påverka tjockleken av retina, då
axiallängden gör att ögat sträcks ut. Syftet med studien som Cheng, Lam & Yap (2010)
gjorde var att undersöka om retina var tunnare hos myoper än icke-myoper. Studien omfattade
61 personer, varav 30 myoper (-6,00 till -14,00 D) och 31 icke-myoper (+3,00 till -0,50 D).
Resultatet av studien visade att den retinala tjockleken var signifikant lägre hos myoper
än icke-myoper i alla excentriciteter. Resultatet visade också på att den retinala tjockleken har
ett samband med både axiallängden och med synfelet. Det gjordes också en undersökning om
vilken del av retina det är som blir tunnare. I studien delades retina in i två delar;
fotoreceptorlagret (från retinas pigmentepitel till det yttre nukleära lagret) och mitt-innersta
retinala lagret (från yttre plexiforma lagret till nervfiberlagret). Man fann där att det perifert
var en mindre tjocklek av fotoreceptorlagret hos myoper än icke-myoper och vad det gäller
det mitt-innersta retinala lagret kunde man visa att det var tunnare på två ställen temporalt hos
myoper (Cheng, Lam & Yap 2010). Cheng, Lam & Yap (2010) visade också på att centrala
fovea var tjockare hos myoper än icke myoper. Fovea delades upp i två delar; ett yttre
segmentlager och ett mitt-innerlager. Resultatet blev att det inte var någon signifikant skillnad
i det yttre segmentlagret mellan de två grupperna, men att mitt-inner lagret var signifikant
tjockare hos myoper än icke myoper.
Eftersom tidigare studier som utförts endast har redovisat hur tjockleken av retinas olika
segment skiljer sig mellan olika sfäriska refraktionsfel gjorde därför Hwang, Lee, Kim, Lee,
& Yoo (2012) en studie där man undersökte hur tjockleken av det retinala nervfiberlagret
(RNFL) och makula påverkades av korneal astigmatism. I studien inducerades astigmatism
med hjälp av kontaktlinser och enligt resultatet av studien kan en inducerad astigmatism
<-3,25 DC påverka OCT-mätningen.
9

Anledningen till denna studie var för att tidigare studier endast har jämfört den retinala
tjockleken mellan myoper och icke myoper. Vi ville med vår studie istället dela upp icke
myoper i två grupper, emmetroper och hyperoper, för att jämföra den perifera retinala
tjockleken mellan tre grupper.
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2 Syfte
Syftet med studien var att se om det finns någon skillnad i central och perifer retinal tjocklek
mellan myoper, emmetroper och hyperoper.
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3 Material och metoder
3.1 Material
Materialet som användes för den inledande mätningen var en autorefraktor av modellen
Topcon/ KR8100P, en provbåge, lösa provglas och en syntavla av modellen SHIN-NIPPON
CP-30. För att mäta ljusstyrkan i undersökningsrummet där OCT-mätningen gjordes användes
en luxmätare av modellen Hagner ScreenMaster. Vid OCT-mätningen användes instrumentet
spectral OCT/SLO, se figur 5.

Figur 5: Instrumentet OPKO Spectral OCT/ SLO som användes vid mätningen av
retinas tjocklek.

3.2 Urval av patienter
Rekryteringen av försökspersoner gick till genom att personligen fråga klass 1, 2 och 3
på optikerprogrammet i Kalmar samt att genom ett socialt medium tillfråga bekanta.
För att få delta i studien skulle följande kriterier uppfyllas:
•

Ålder mellan 18-35 år

•

Maximal cylinder på -1,00 DC

•

Ej ögonsjukdomar eller andra sjukdomar som kan påverka retina
12

Den nedre åldersgränsen sattes för att personerna skulle kunna delta utan föräldrars
samtycke. Den övre gränsen sattes för att kunna utesluta presbyopi, men även för att utesluta
förändringar på näthinnan, som AMD som kan komma naturligt med åldern, och då i sin tur
kan komma att påverka mätresultatet.
Gränsen av en maximal astigmatism på -1,00 DC sattes för att inte OCT-bilden skulle
komma att påverkas. Personer med ögonsjukdomar eller andra sjukdomar, exempelvis
diabetes, som kan påverka näthinnan uteslöts för att inte mätresultatet skulle komma att
påverkas.
Sammanlagt ställde 43 personer upp i studien, bland dem uteslöts 7 personer på grund
av att något av kriterierna inte uppfylldes eller för att det inte var möjligt att ta en bild med
tillräckligt bra kvalitét. Försökspersonerna som kunde delta i studien delades in i tre grupper,
se tabell 1. Grupperna beror av den sfäriska ekvivalenten då vissa av försökspersonerna även
hade ett astigmatiskt synfel. Den sfäriska ekvivalenten räknades fram genom att addera halva
cylindern till sfären (Benjamin 2006, s. 1045).
Myop

Emmetrop

Hyperop

Sfärisk ekvivalent (D)

≤-0,75

-0,50 - +0,50

≥ +0,75

Antal personer:

15

15

6

Tabell 1: Tabell som visar fördelningen av försökspersonerna.

3.3 Metod
Samtliga mätningar genomfördes i optikerkorridoren på Linnéuniversitetet i Kalmar och
innefattar endast högerögon.
3.3.1 Inledande mätningar
Försökspersonerna introducerades vid första mötet med en muntlig information om
studien, de gavs även tid till att skriftligt läsa om den samt godkänna deltagandet genom att
signera det informerade samtycket (se bilaga 1).
För att tidigt kunna avgöra om försökspersonerna var lämpliga för att delta i studien
frågades de om deras ögon- samt allmänhälsa; om de har, eller tidigare har haft någon
ögonsjukdom eller om de har någon annan sjukdom som kan påverka näthinnan.
För att ytterligare undersöka om försökspersonerna passade in för kriterierna till studien
uppmättes deras objektiva refraktion i autorefraktorn (Topcon/ KR8100P). Där gjordes
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sammanlagt tre mätningar, sedan räknade instrumentet automatiskt ut ett medelvärde av
mätningarna. För att säkerställa refraktionen gjordes sedan en subjektiv avstämning i
provbåge med lösa provglas. Vid avstämningen dimmades personens vänstra öga, då
kommande mätning i OCT’n endast utfördes på höger öga. Avstämningen gjordes enligt
principen där högsta plus ger högsta visus (Elliot 2007, s. 107).
3.3.2 OCT-mätning
Om försökspersonerna visade sig vara lämpliga för att delta i studien gjordes sedan den
slutliga mätningen med OCT’n av modell OPKO spectral OCT/SLO. Försökspersonen fick
placera haka och panna mot avsedda stöd på instrumentet, och justeringar i höjdled gjordes
för att ögat skulle komma i rätt höjd. För att få bättre bildkvalitet (SNR) dämpades
rumsbelysningen till 12.7 lux, så att pupillstorleken ökade. Instrumentet ställdes in på att ta
en tredimensionell bild av näthinnan med hög kvalitet och försökspersonen ombads att hålla
en stabil fixering på fokuseringsobjektet under mätningen. Mätningen utfördes endast på
höger öga, men båda ögonen kunde vara öppna under mätningen.
Först ställdes fokuseringsobjektet in för att göra den centrala mätningen, se figur 6A.
När den var gjord flyttades fokuseringsobjektet så att en bild kunde tas 15 grader nasalt, se
figur 6B, och därefter 15 grader temporalt, se figur 6C. De tre mätningarna utfördes i samma
ordning för samtliga deltagare.
Enligt användarmanualen räknas 6/10 SNR som en bild med acceptabel kvalitet och
7/10-10/10 räknas som bra kvalitet. För att få ett bra resultat i studien användes endast
mätvärden där bildkvaliteten uppgick till minst 8/10 SNR. Om en bild fick mindre än 8/10
SNR upprepades mätningen tills en bild med minst 8/10 SNR erhölls.

Figur 6: A) Inställning av fokuseringsobjekt för den centrala mätningen. B) Inställning
av fokuseringsobjektet för den nasala mätningen. C) Inställning av fokuseringsobjektet
för den temporala mätningen.
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3.4 Sammanställning och analys av data
För varje försöksperson erhölls tre bilder från olika delar av retina, se figur 7. Varje bild
delades in i ett rutmönster om 5x5 rutor. I rutorna angav instrumentet automatiskt ett
medelvärde av tjockleken. Sammanlagt erhölls 75 mätvärden för varje försöksperson.
Mätvärdena fördes in i ett protokoll, se tabell 2.

Figur 7: A) Bild över temporala retina. B) Bild över centrala retina. C) Bild över
nasala retina
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  

6	
  
7	
  
8	
  
9	
  
10	
  

11	
  
12	
  
13	
  
14	
  
15	
  

16	
  
17	
  
18	
  
19	
  
20	
  

21	
  
22	
  
23	
  
24	
  
25	
  

26	
  
27	
  
28	
  
29	
  
30	
  

31	
  
32	
  
33	
  
34	
  
35	
  

36	
  
37	
  
38	
  
39	
  
40	
  

41	
  
42	
  
43	
  
44	
  
45	
  

46	
  
47	
  
48	
  
49	
  
50	
  

51	
  
52	
  
53	
  
54	
  
55	
  

56	
  
57	
  
58	
  
59	
  
60	
  

61	
  
62	
  
63	
  
64	
  
65	
  

66	
  
67	
  
68	
  
69	
  
70	
  

71	
  
72	
  
73	
  
74	
  
75	
  

Tabell 2: Nummer 1-25 motsvarar temporala retina, nummer 26-50 motsvarar centrala
retina och nummer 51-75 motsvarar nasala retina.
För varje person gjordes även en bild där de tre fotona av retina sammanfogades till en
bild, se figur 8. Då bilderna överlappade varandra fördes värdena av tjockleken in i ett nytt
protokoll, se tabell 3. Ett medelvärde räknades ut för de värden som var i rutorna som
överlappade varandra.

Figur 8: Tre bilder ihopsatta till en bild över retina.
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Tabell 3: Tabellen de nya värdena fördes in i.

För att analysera hur retinas tjocklek skiljer sig mellan de olika ametropierna delades
retina in i 15 olika zoner, se tabell 4. I den tabellen räknades ett medelvärde ut av de rutor som
tillhörde samma zon.
All analys gjordes genom olika typer av ANOVA-test och t-test och alla tabeller och
grafer skapades i Microsoft Excel 2011.
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Tabell 4: Tabell som visar hur retina delats in i 15 olika excentriciteter
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4 Resultat
36 personer, varav 27 kvinnor och 9 män kunde delta i studien. Samtliga personer hade
ett friskt högeröga och alla var till sin egen vetskap fria från andra sjukdomar som kan
påverka näthinnan. Åldern varierade mellan 19-31 år och medelåldern bland deltagarna var
22,4±2,19 år. Medelvärdet av myopernas sfäriska ekvivalent var -2,45±1,37 D, medelvärdet
av emmetropernas sfäriska ekvivalent var +0,03±0,37 D och medelvärdet av hyperopernas
sfäriska ekvivalent var +1,67±0,97 D.

4.1 Foveal tjocklek
Genom one-way ANOVA jämfördes foveas tjocklek mellan de olika ametropierna.
Resultatet visade en signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan ametropierna där p=0,03.
Ett Tukey multipel jämförelsetest genomfördes för att undersöka mellan vilka
ametropier det fanns en signifikant skillnad i foveal tjocklek. Resultatet av testet visade att det
fanns en liten signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan emmetroper och myoper, p=0,043.
Mellan emmetroper och hyperoper fanns det inte någon signifikant skillnad i foveal tjocklek
(p=0,091). Inte heller mellan myoper och hyperoper kunde någon signifikant skillnad av
foveas tjocklek visas (p=0,963), se figur 9.
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Figur 9: Diagram som visar medelvärdet av de olika ametropiernas foveala tjocklek
inklusive standardavvikelse.
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Ett t-test genomfördes för att jämföra foveas tjocklek mellan kvinnor och män.
Resultatet visade ingen signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan de olika könen, se figur
10.
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Figur 10: Diagram som visar medelvärdet av foveas tjocklek hos kvinnor respektive hos
män.

4.2 Retinal tjocklek
Retina delades in i 15 olika excentriciteter för alla ametropier, se tidigare tabell 4, och
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analyserades genom mixed-model ANOVA.
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Figur 11: Diagram som visar de olika ametropiernas retinala tjocklek i 15 olika
excentriciteter.
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Genom within subjects factor jämfördes varje region med varandra inom varje ametropi
och resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i retinal tjocklek mellan de olika
excentriciteterna (p<0,01) för alla ametropier. För resultat av de olika ametropiernas
skillnader i retinal tjocklek, se bilaga 2.
Regionerna jämfördes sedan mellan de olika ametropierna genom between subjects
factor och resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i retinal tjocklek
(p=0,07), se figur 11.
För att förtydliga resultatet av retinas tjocklek gjordes även tre diagram som
representerar de centrala, superiora och inferiora zonerna var för sig, se figur 12, 13 samt 14.
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Figur 12: Diagram som visar den centrala retinala tjockleken från yttre temporala till
yttre nasala delen hos de tre ametropierna.
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Figur 13: Diagram som visar den superiora retinala tjockleken från yttre
superiotemporala till yttre superionasala delen hos de tre ametropierna.
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Figur 14: Diagram som visar den inferiora retinala tjockleken från yttre
inferiortemporala till yttre inferionasala delen hos de tre ametropierna.
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5 Diskussion
5.1 Foveal tjocklek
I figur 9 presenteras den foveala tjockleken för alla tre ametropier. Att fovea är tjockare
hos myoper än hos hyperoper och emmetroper framgår av diagrammet och man kan också se
att emmetroper har något tjockare fovea än hyperoper. Resultatet av analysen visade dock
endast en signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan myoper och emmetroper.
Att resultatet inte visade någon signifikant skillnad mellan emmetroper och hyperoper
och inte heller mellan myoper och hyperoper beror på det låga antalet försökspersoner i den
hyperopa gruppen.
I vår studie var den genomsnittliga tjockleken av fovea 270 µm hos myoper, 257 µm
hos emmetroper och 255 µm hos hyperoper. Våra resultat överensstämmer med Cheng, Lam
& Yap (2010) som också visade att den foveala tjockleken var högre hos myoper (199 µm)
jämfört med icke-myoper (191 µm). En annan studie som utfördes av Lam et al. (2007) visade
att det inte var någon skillnad i foveal tjocklek mellan medel-myoper (197 µm) och ickemyoper (198 µm). Dock visade de en signifikant skillnad i foveal tjocklek mellan hög-myoper
(213 µm) och icke myoper. Anledningen till att vår studie visade ett högre värde på fovea
beror på att vi mätte ett större område av fovea jämfört med de andra studierna.
Likheter mellan deras studier och vår studie är att myoper har en signifikant tjockare
fovea än övriga grupper. Varför myoper har en tjockare fovea kan, som Lam et al. (2007) tar
upp i sin diskussion, bero på att det sker som en kompensation för den förtunning som blir i
perifera retina hos myoper. Dock skiljer sig gruppernas utförande mellan studierna. De som
klassas som myoper i vår studie, klassas som medel- till lågmyoper i studien som Lam et al.
(2007) genomförde. Och jämför man medelvärdet av motsvarande grupper visar Lam et al.
(2007) ett högre värde hos medel- till lågmyoper jämfört mot icke myoper. Även i studien
som Cheng, Lam & Yap (2010) genomförde skiljer sig grupperna mot vår studie. Därför är
det svårt att dra en slutsats studierna sinsemellan.
Både Lam et al. (2007) och Adhi et al. (2012) visade i sina studier att kvinnor har en
tunnare fovea än män. Även vårt resultat visade att kvinnor ar en tunnare fovea än män. Dock
kunde ingen signifikant skillnad i tjocklek visas då det antalet män var för få jämfört med
antalet kvinnor.
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5.2 Retinal tjocklek
Cheng, Lam & Yap (2010) visade i sin studie att det var en signifikant skillnad i perifer
retinal tjocklek mellan myoper och icke myoper. Vi hittade ingen signifikant skillnad i
perifera tjockleken mellan olika ametropier. Det kan bero på att det inte var samma antal
försökspersoner inom varje ametropi och på grund av mindre spridning av synfel. Om man
tittar på diagrammet i figur 11 ser man dock att myoper har en tunnare perifer retina, trots det
fann vi ingen statistiskt signifikans skillnad mellan de tre ametropierna.
I vår studie visade resultatet att det inom varje ametropi fanns en signifikant skillnad i
tjocklek mellan de olika excentriciteterna. Att excentriciteterna skiljer sig signifikant från
varandra inom varje ametropi visas även i studien som Cheng, Lam & Yap (2010) utförde.
Man ser tydligt i diagrammet i figur 11 att alla ametropierna följer ett gemensamt
mönster genom alla excentriciteterna och att den röda linjen (som representerar myoperna)
ligger något lägre genom större delen av diagrammet. I studien som Cheng, Lam & Yap
(2010) utförde ses även där att de olika grupperna följde ett gemensamt mönster genom alla
excentriciteter.
Det är dock två punkter som är extra värda att notera. Den första punkten är toppen över
den centrala zonen. Här syns det att myoper (den röda linjen) har en tjockare retina än
hyoperoper och emmetroper. Då detta medelvärde innefattar området över fovea kan ett
samband dras med den första analysen av foveas tjocklek, där det visades att myoper har
tjockare fovea än emmetroper och hyperoper. Att fovea är tjockare hos myoper har bland
annat också visats av Lam et al. (2007). Dock bör det även här nämnas att det var
övervägande antal kvinnor som deltog i studien och att det i två studier har visats att könet
kan påverka tjockleken av fovea.
Den andra punkten är toppen över den inre nasala zonen. Här syns det tydligt att den
retinala tjockleken är större hos hyperoper. Denna zon representerar området över
synnervsutträdet. Anledningen till att den centrala zonen är tjockare hos hyperoper är för att
det retinala nervfiberlagret får en mindre area att passera genom (Wang, Xu, Zhang, Yang,
Ma & Jonas 2006).

5.3 Vidare studier
För att kunna visa ett säkrare resultat skulle det i vidare studier rekommenderas ett
högre antal försökspersoner och att det inom varje grupp var samma antal personer. Ett större
spann av sfäriska ekvivalenter vore också att rekommendera, då det även i så fall vore möjligt
att ytterligare dela upp försökspersonerna i exempelvis hög-myoper och hög-hyperoper. Att
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även knyta in andra faktorer som axiallängd kan vara värt att tillägga i en vidare studie för att
ge ett mer exakt resultat.
Då det också har visats att könet kan ha påverkan på den foveala tjockleken
rekommenderas det också att det i studien skulle vara ett lika stort antal av varje kön inom
varje grupp.
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6 Slutsats
Studien visade att foveas tjocklek skiljer sig mellan de olika ametropierna. Inom varje
ametropi skiljer sig tjockleken i de olika excentriciteterna, dock skiljer sig inte den perifera
tjockleken mellan de olika ametropierna. Anledningen till att det inte visades någon statistisk
signifikans i perifer retinal tjocklek mellan ametropierna, trots att myoperna hade en tunnare
perifer retina, kan vara på grund av få antal personer, olika antal personer inom grupperna och
en låg utbredning av synfel.
Då det endast är en tidigare studie som har mätt den retinala tjockleken i så pass stor
omfattning av retina skulle fler studier behövas för att kunna styrka hur den centrala och
perifera retinala tjockleken skiljer sig mellan de olika ametropierna.
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Bilagor

Bilaga 1

Informerat samtycke – Näthinnans centrala och perifera tjocklek
Välkommen till Optikerprogrammet på Linnéuniversitetet som möjlig försöksperson till mitt
examensarbete.
Målet med detta arbete är att se om det finns någon skillnad mellan den centrala och perifera
tjockleken på näthinnan.
För att se om du är lämplig som patient till examensarbetet kommer jag att genomföra en inledande
mätning där jag mäter ögats brytningsfel. Om det värdet visar att du är lämplig som patient kommer
undersökningen fortsätta med en mätning av näthinnans tjocklek.
Mätningen av tjockleken utförs med en Optical Coherence Tomography (OCT)-kamera. Du kommer
att få titta in i en apparat där du får fästa blicken på en punkt, och ett foto tas av näthinnan.
Sammanlagt kommer tre stycken foton att tas, ett centralt och två perifert.
Mätvärdena kommer att analyseras för att se om det är någon skillnad mellan den centrala och perifera
tjockleken.
Tiden för mätningarna beräknas till ca 30 minuter och du som patient utsätts inte för några risker eller
obehag.
Mätvärden som kommer att användas är ögats brytningsfel och värdena på näthinnans tjocklek. All
mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång till resultaten.
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