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Abstrakt 

 

Introduktion: Vid förändringar i konjunktivas struktur vid infektioner, inflammationer 

och allergi kan det uppstå ojämnheter i det övre ögonlocket, dessa kallas papiller. En papill 

är ett område som innehåller eosinofiler och neutrofiler och beror på konjunktival 

hypertrofi. Papiller kan uppkomma av olika anledningar. Det kan till exempel bero på 

mekanisk påverkan på grund av linsbärande. För att bli av med eventuella papiller kan 

patienten ordineras linsvila. 

Syfte: Syftet med studien var att genom evertering undersöka den palpebrala konjunktivan 

och ta reda på om kontaktlinsbärare har mer konjunktivala papiller än icke-

kontaktlinsbärare. 

Metod: I studien deltog 38 försökspersoner i åldrarna 19-26 år. Försökspersonerna delades 

in i två olika grupper, kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. För att räknas som 

kontaktlinsbärare skulle de bära kontaktlinser minst 1 dag per vecka. För att räknas som 

icke-kontaktlinsbärare skulle de bära kontaktlinser mindre än en dag per vecka. Samtliga 

patienters ögonlock everterades och fotograferades. Sedan graderades bilderna med hjälp 

av Efrons graderingsskala i 0,1-steg. Den palpebrala konjunktivan delades in i fem zoner 

för att lättare kunna beskriva var på ögonlocket eventuella papiller fanns. 

Resultat: Studien visade att förekomsten av konjunktivala papiller inte är större hos 

kontaktlinsbärare än hos icke-kontaktlinsbärare. Mängden papiller skiljde sig inte inom 

zonerna, dock skiljde det sig mellan zonerna. På det högra ögat var det mest papiller i zon 

4, alltså nasalt. På det vänstra ögat var det mest papiller i zon 1, alltså där den palpebrala 

konjunktivan viks. 

Slutsats: Studien påvisar vikten av att göra en grundlig undersökning vid varje 

kontaktlinstillpassning. Om detta inte görs och papiller upptäcks vid återbesök, kan 

optikern omöjligt veta om papillerna beror på kontaktlinsen eller om de fanns där redan 

innan.  
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Summary 

 

Introduction: Changes in the conjunctival structure due to infections, inflammations and 

allergies can cause roughness in the upper eyelid, these are called papillae. A papilla is an 

area containing eosinophils and neutrophils and is due to conjunctival hypertrophy. Papillae 

can arise for various reasons. It may for example be due to mechanical stress due to lens wear. 

To get rid of the papillae, the patient may be prescribed cessation of wear for a while.  

 

Purpose: The aim of this study was to examine the palpebral conjunctiva to find out if 

contact lens wearers have more conjunctival papillae than non-contact lens wearers. 

 

Method: The study included 38 participants between 19 and 26 years of age. The subjects 

were divided into two groups, contact lens wearers and non-contact lens wearers. To qualify 

as contact lens wearers they should wear contact lenses at least 1 day per week. To qualify as 

non-contact lens wearers they should wear contact lenses up to one day per week or less. All 

eyelids were everted and photographed. The images were graded using the Efron grading 

scale in 0.1 increments. The palpebral conjunctiva was divided into five zones to better 

describe where any papillae were located.  

 

Results: The study showed that the prevalence of conjunctival papillae is not more common 

in contact lens wearers than in non-contact lens wearers. The amount of papillae did not differ 

within the zones, however, differed between the zones. On the right eye there were most 

papillae in zone 4, i.e. nasally. On the left eye was the most papillae in zone 1, i.e. where the 

palpebral conjunctiva folded. 

 

Conclusion: The study showed the importance of conducting a thorough clinical examination 

before each new contact lens fitting. If this is not done and papillae are detected during 

revisits, optometrists cannot possibly know if the papillae were there initially or if they are a 

cause of contact lens wear. 
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1 Introduktion 

Konjunktivala papiller är ett inflammatoriskt svar på en allergisk reaktion (Lens, 2008b). 

Papiller kan uppkomma av olika anledningar, till exempel på grund av användande av 

kontaktlinser (Sorbara, Jones & Williams-Lyn, 2009).  

 

1. 1 Konjunktivas uppbyggnad och funktion 

Konjunktiva är den transparenta slemhinnan som täcker sklera och insidan av ögonlocken 

(Lens, 2008a). Konjunktiva spelar en viktig roll i försvarsmekanismen när det gäller att 

skydda ögats yta och bidrar till att stabilisera tårfilmen genom att producera mucus. När 

konjunktiva utsätts för bland annat infektioner, främmande kroppar eller stänk från kemikalier 

reagerar den genom rodnad, svullnad och utsöndring av till exempel tårar, var och mucus. 

Eftersom konjunktiva täcker en del av ögats yta medför detta att denna utsätts för yttre 

påverkan (Nemeth & Shea, 2008). Det är även den av ögats vävnader som oftast kopplas ihop 

med inflammation (Lens, 2008b). 

 

Konjunktivan delas in i tre zoner; bulbära konjunktiva, limbala konjunktiva och palpebrala 

konjunktiva. Den senare består av marginala, tarsala och orbitala konjunktiva. Bulbära 

konjunktiva som täcker främre delen av ögongloben går lätt att röra på, det beror på att den 

inte fäster så hårt till Tenons kapsel. Runt kornean finns den regionen som kallas för limbala 

konjunktiva och är ungefär 1-1,5 mm bred (Lawrenson, 2010). Bulbära konjunktiva övergår 

till palpebrala konjunktiva som täcker insidan av ögonlocken (Nemeth & Shea, 2008).  

 

Förutom att konjunktivas epitel utgör en barriär mot omgivningen och ett skydd för 

underliggande vävnadstyper har epitelet till uppgift att bilda nya epitelceller samt bägarceller. 

Bägarcellerna är encelliga exokrina körtlar som utsöndrar mucin. Mucin hjälper till så att 

tårarna lättare kan spridas över kornea genom mucus som bildas när mucin och vatten 

blandas. Under epitelet finns konjunktivas stroma (se figur 1). Stromat består av två lager, 

adenoidlagret och det djupa fibrösa lagret. Adenoidlagret varierar i pigmentering och har en 

lös, fibrös struktur. Det har även mycket kapillärer som bland annat ger näring till epitelet. I 

det djupa fibrösa lagret fäster blodkärl och nerver. Där finns även täta buntar av kollagena 

fibrer, som i sin tur gör att lagret blir starkt.  
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Istället för det djupa fribösa lagret har den palpebrala konjunktivan en tarsalplatta i 

ögonlocket. Det djupa fibrösa lagret och tarsalplattan har liknande egenskaper. Orsaken till att 

endast det övre ögonlocket går att evertera och inte det nedre beror på att tarsalplattans 

struktur som är tät och fibrös är mer utvecklad i det övre ögonlocket (Bergmanson, 2010, s. 

38). 

 

 

Figur 1. Bulbära konjunktivas olika lager (Bergmanson, 2010, s. 41, med tillstånd). 

1. 2 Papiller  

Vid förändringar i konjunktivas struktur vid infektioner, inflammationer och allergi kan det 

uppstå ojämnheter i det övre ögonlocket. Enligt Bergmanson (2010, s. 37) är en papill ett 

område som innehåller eosinofiler och neutrofiler och beror på konjunktival hypertrofi, det 

vill säga att cellernas volym ökar i konjunktiva. Millodot (2009) beskrev en papill som en 

vårtformad upphöjning.  

Konjunktivan kan ha tre olika uteseenden men ändå räknas som normal. Hos 14 % av 

befolkningen är den satin eller slät. Hos 85 % finns det mikropapiller som har en diameter på 

mindre än 0,3 mm, papillerna är då små och likformiga. Mindre än 1 % har papiller som är 

icke-likformiga och några av papillerna kan till och med vara upp till 0,5 mm i diameter, utan 

att det är onormalt (Efron, 2004, ss. 76-77). När man inte talar om papiller som är framkallade 

av kontaktlinser, kallas det för papillär konjunktivit. Det vanligaste är dock att en 

inflammation i konjunktiva, konjunktivit,  är orsakad av kontaktlinser (Lens, 2008b).  
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När papillerna blir 0,5 mm eller större så definieras tillståndet som ”giant papillary 

conjunctivits” (GPC) enligt Millodot (2009). De kan dock vara stora utan att de behöver vara 

”giant”. Ett bättre ord att använda är därför ”contact lens induced papillary conjunctivitis 

(CLPC)”, då det inkluderar alla stegen, från mild till svår papillär konjunktivit (Efron, 2004, 

s. 76).  

 

I papiller hittar man en hel del granulocyter som till exempel eosinofila granulocyter, som 

har till uppgift att döda eventuella parasiter genom att utsöndra gift. Man hittar också basofila 

granulocyter. Dessa bildas i benmärgen och vid en allergisk reaktion binder IgE till de 

basofila granulocyternas yta men även till mastcellernas yta. IgE, eller immunoglobulin E,  är 

en antikropp som bildas vid allergiska reaktioner. Neutrofila granulocyter i sin tur bistår 

med att oskadliggöra de bakterier som orsakar infektioner (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 

2007, ss. 324-325).  

 

Vid allergi är det oftast histamin som orsakar den allergiska reaktionen. Histaminerna 

kommer från vesikler som mastcellerna och de basofila granulocyterna har avgett. För att 

mastcellerna och de basofila granulocyterna ska avge vesikler måste en allergen, alltså ett 

allergiframkallande ämne, binda sig till antikroppsmolekylerna (Sand et al., 2007, ss. 324-

325). I stromats adenoidlager finns inflammatoriska celler och mastceller. Det finns varken 

mastceller, eosinofiler eller basofiler i epitelet när det inte är någon pågående inflammation, 

det finns dock inflammatoriska celler vid sjukdom. Vid vernal konjunktivit och GPC är det 

karaktäriserande att epitelet, förutom eptielceller, främst innehåller mastceller och ett stort 

antal plasmaceller (Bergmanson, 2010, s. 38). 

 

En follikel påminner om en utåtstående ficka vilken är fylld med en klar vätska. Den 

innehåller även lymfocyter och makrofager (Bergmanson, 2010, s. 37). Papiller är vanligast 

förekommande i det övre ögonlocket, medan folliklar oftast hittas på insidan av det undre 

ögonlocket (Nemeth & Shea, 2008). Det bästa sättet att utreda om det är papiller eller folliklar 

det handlar om är att ta en ordentlig anamnes. Papiller uppkommer vid vernal konjunktivit och 

vid CLPC, medan folliklar uppkommer vid virus- eller klamydiainfektioner. Anamnesen ger 

då vägledning till vad det kan röra sig om då det där bör framgå om patienten till exempel 

använder kontaktlinser eller om denne lider av en klamydiainfektion (Efron, 2004, s. 83). För 

fördelningen av ovan nämnda i papiller och folliklar, (se figur 2). 
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Figur 2. Skillnaden mellan en papill (till vänster) och en follikel (till höger). De inflammatoriska cellerna är 

fördelade olika mellan papillen och follikeln. Blodkärlen har dessutom en annorlunda väg genom de båda (Efron, 

2004, s. 83, med tillstånd). 

 

Att giant papillary conjunctivitis (GPC), som är en allvarligare form av CLPC, sprider sig 

över ögonlocket kan bero på en kombination av immunologiska reaktioner och den mekaniska 

påverkan som blir av kontaktlinser. Detta på grund av att det sker en ökning av eosinofila 

granulocyter och att mastcellerna frigör histamin och andra inflammationsframkallande 

substanser (Shoji, Inada & Sawa, 2006). 

 

Papiller kan uppkomma av olika anledningar. Det kan till exempel bero på mekanisk 

påverkan på grund av linsbärande (Sorbara, Jones & Williams-Lyn, 2009). Det kan även bero 

på allergiska tillstånd (Leonardi, Motterle & Bortolotti, 2008). Det som orsakar att 

kontaktlinsinducerad papillär konjunktivit (CLPC) uppstår beror oftast på en typ-1 

överkänslighetsreaktion (Zhao, Fu, Skotinsky, Sankaridurg & Willcox, 2008). En typ-1 

reaktion innebär att IgE omedelbart startar en reaktion där mastceller frigör histamin och 

andra inflammationsframkallande substanser (Stapleton, Stretton, Sankaridurg, Chandoha & 

Shovlin, 2003).  Enligt Stapleton et al. (2003) kan CLPC bero på en kombination av en typ-1 

och en typ-4 överkänslighetsreaktion.  

En överkänslighetsreaktion av typ-4 är en försenad överkänslighetsreaktion. Det är troligtvis 

samma antigener som medverkar i en typ-1 reaktion (Efron, 2004, s. 80). 

CLPC är enligt Diao, She, Cao, Wang och Lin (2012) en kombination av en allergisk reaktion 

och mekanisk påverkan.  

Vid linsbärande förs IgE över från tårfilmen och antikropparna är bundna till allergener på 

linsytan.  
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Uppkomsten av papiller kan även bero på meibomian gland dysfunction eller trauma på grund 

av mekanisk påverkan (Zhao et al., 2008). Den mekaniska påverkan kan bland annat bero på 

att linsen skaver mot den palpebrala konjunktivan. En anledning till att linskanten skaver kan 

bero på att linsens vätbarhet är dålig men linskanten kan skava och orsaka papiller trots att 

vätbarheten är god. Silikonhydrogellinser påverkar det övre ögonlocket mekaniskt i större 

grad än vad en konventionell hydrogellins gör. Detta kan bland annat bero på skillnader i 

egenskaper hos linsmaterialet eller att linsdesignen skiljer sig i de olika materialen (Stapleton, 

et al., 2003). De som använder silikonhydrogellinser har större risk att drabbas av papiller på 

grund av att silikonhydrogellinsernas modulus är förhållandevis högt jämfört med 

hydrogellinsernas modulus. En kontaktlins med högre modulus kan leda till större mekanisk 

påverkan på den palpebrala konjunktivan än en kontaktlins med lägre modulus. Trots att 

silikonhydrogellinser generellt byts ut oftare än hydrogellinser ses en ökning av CLPC hos de 

som använder silikonhydrogellinser jämfört med de som använder hydrogellinser (Sorbara, 

Jones & Williams-Lyn, 2009). Papiller kan även uppkomma vid till exempel insättning av 

kontaktlinser eller av oregelbundna kanter på kontaktlinsen. Detta kan då uttrycka sig som ett 

kullerstensmönster av hårda, ganska platta papiller på det övre ögonlockets insida (Hunt, 

1995).  

 

GPC förväxlas ofta med allergi men det är egentligen inte det. GPC har liknande symtom som 

vernal keratokonjunktivit. GPC är ett oftast kroniskt tillstånd som är relaterat till ett 

mikrotrauma, det vill säga en liten skada (Leonardi, Motterle & Bortolotti, 2008). Enligt 

Millodot (2009, conjunctivitis) kan GPC uppkomma på grund av kontaktlinser, men kan även 

bero på en ögonprotes eller stygn som sitter kvar efter operation.  

 

Det kan ta från 3 veckor till 4 år för papillerna att utvecklas hos de som bär mjuka 

kontaktlinser. Hos de som bär stabila kontaktlinser är det vanligast att papillerna utvecklas 

efter 14 månader (Efron, 2004, s. 76). 

 

1. 3 Varför är papiller ett problem? 

Papiller som är i ett tidigt stadie, det vill säga att det fortfarande räknas som ett milt tillstånd, 

kan upplevas som ett problem av kontaktlinsbärare eftersom att de kan skava i slutet av dagen 

och det kan uppstå en ökad produktion av mucus på ögats yta när patienten vaknar på 

morgonen.  
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Patienterna kan uppleva klåda och försämrad synskärpa vid kontaktlinsbärande på grund av 

att det samlas mucus på kontaktlinsen. Vid allvarligare fall av papiller kan kontaktlinsen 

decentrera eller röra sig mer än vanligt. Detta på grund av att ökad mucusproduktion gör så att 

kontaktlinsen lättare fastnar, samtidigt som papillerna gör att friktionen mot linsen ökar. Även 

kontakten mellan linsytan och den palpebrala konjunktivan ökar vid papiller. Patienten kan 

även bli ordentligt irriterad i ögonen, till den grad att denne inte längre kan ha kvar linsen i 

ögat (Efron, 2004, s. 78; Zhao et al. 2008). För de som inte bär kontaktlinser kan problemen 

istället innebära kliande ögon och ökad mucusutsöndring (Donshik, 2003). 

 

För att minska risken att drabbas av CLPC bör man byta linser ofta och använda ett 

skötselsystem som bland annat minskar proteinbeläggningar som bildas på kontaktlinserna. 

Man kan inte hindra att proteinbeläggning bildas men man kan minska bildningen av 

beläggningar med hjälp av ett proteinborttagningssystem (Efron, 2004, s. 81). För att minska 

CLPC krävs ofta flera åtgärder. Till exempel bör man kanske byta ut linsmaterialet eller 

förändra skötselsystemet. Man bör vara försiktig så att linsmaterialet inte påverkar den övre 

tarsalplattan negativt (Sorbara, Jones & Williams-Lyn, 2009). 

 

1. 4 Prognos  

Prognosen för att papillerna ska försvinna helt är god. Symtomen försvinner först, redan efter 

5 dagar till 2 veckor om man inte använder kontaktlinser även om man har en svårare form av 

papiller. Det tar ungefär lika lång tid att bli av med överskott av mucus och tarsal rodnad. Det 

tar dock betydligt längre tid att bli av med papillerna. Att bli med av papillerna kan ta från 

veckor till ett halvår. Hur lång tid det tar att bli av med dem beror på hur allvarligt tillståndet 

är. För att öka chanserna att lättare bli av med CLPC  bör man ha linsvila (Efron, 2004, s. 83). 

 

1. 5 Allergiska konjunktiviter 

Av dem som har allergi har 40-60 % ögonsymtom. Allergisk konjunktivit är ett samlingsnamn 

för olika överkänslighetsreaktioner som påverkar ögonlocket, konjunktiva och kornea. Det 

finns olika typer av allergiska konjunktiviter. Några exempel på ögonpåverkande allergier är 

säsongsbunden allergisk konjunktivit, perenn allergisk konjunktivit, vernal keratokonjunktivit 

och atopisk keratokonjunktivit.  
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Säsongsbunden allergisk konjunktivit och perenn allergisk konjunktivit brukar oftast bli 

diagnostiserade av patienten själv men även läkare diagostiserar dessa. Det är IgE som utlöser 

dessa reaktioner genom partiklar som finns i luften, som till exempel gräs, pollen, kvalster 

eller mögel. Symtomen på säsongsbunden allergisk konjunktivit är bland annat rodnad, att det 

kliar och att ögonlocken svullnar upp. Ögonen tåras och man får en brännande känsla. Detta 

kan vara ihållande under pollensäsongen (Leonardi, Motterle & Bortolotti, 2008). 

Säsongsbunden allergisk konjunktivit behandlas lättast med antihistaminer eller 

antiinflammatoriska medel. Perenn allergisk konjunktivit är ett mer svårbehandlat tillstånd än 

säsongsbunden allergisk konjunktivit. Man måste inte sällan behandla det med antihistaminer, 

mastcellsstabilisatorer och eventuellt även lokala steroider hela året (Kari & Saari, 2010). 

Vernal keratokonjunktivit och atopisk keratokonjunktivit är allvarligare ögonrelaterade 

tillstånd och måste utredas av specialistögonläkare i samråd med allergiläkare, eftersom dessa 

tillstånd involverar kornea. Hälften av dem som drabbas av vernal keratokonjunktivit lider 

även av andra allergier. En rapport från Sverige visar att 7 av 100 000 barn under 15 år 

drabbas varje år. Hos de som är  över 16 år drabbas en ny person på 160 000 personer. De 

som drabbas är framförallt pojkar i 6-10 års åldern. Atopisk keratokonjunktivit beror på en 

systemisk förändrad immunrespons i ögat. Atopisk keratokonjunktivit kan bli synhotande  

(Leonardi, Motterle & Bortolotti, 2008). 

 

1. 6 Graderingsskalan 

Enligt Efrons graderingsskala (se figur 3) delas papillär konjunktivit in i fem olika grader, 

från grad 0 som motsvarar ett normalt öga till grad 4 som motsvarar svår eller allvarlig 

papillär konjunktivit. I grad 0 är konjunktivan blek, blodkärlen är tydligt synliga och det är en 

lätt ojämnhet där tarsalplattan vänds. Vid det tillstånd som benämns grad 1 är konjunktivan 

istället mer rosa, blodkärlen är synliga och det är en ökad ojämnhet där tarsalplattan vänds. 

När tillståndet sedan är i grad 4 är konjunktivan röd, blodkärlen är inte längre synliga, 

papillerna är stora och man kan urskilja reflexer från papillerna och fler mucussträngar (Efron 

& Tarrant, 2004). Trots att skalan är gjord i 5 steg är det rekommenderat att använda skalan i 

0,1-steg för att få en noggrannare bedömning av ögat (Efron, 2004, s. 228). 
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Figur 3. Gradering enligt Efronskalan. Representerar grad 0, normal, (till vänster) till grad 4, svår (till höger) 

(Efron & Tarrant, 2004, s. 240, med tillstånd). 

 

För att lättare kunna beskriva var på ögonlocken papillerna finns delas den palpebrala 

konjunktivan in i fem zoner (se figur 4).  

 

Figur 4. Översikt över de fem zoner som kan användas vid gradering av palpebrala konjunktiva 

(Linnéuniversitetet, optikerutbildningen, 2012, med tillstånd). 
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om kontaktlinsbärare har mer konjunktivala papiller än 

icke-kontaktlinsbärare.  

  



 

10 

 

3 Material och metoder 

För att urvalskriterierna skulle uppfyllas skulle försökspersonerna vara mellan 18 och 30 år 

gamla. De skulle inte ha några allergier såsom pollen eller kvalster för att utesluta att 

eventuella kliniska fynd berodde på just detta. Försökspersonerna rekryterades främst genom 

personlig kontakt. Till studien behövdes två olika grupper, en grupp med kontaktlinsbärare 

och en grupp med icke-kontaktlinsbärare. 

För att de skulle räknas som kontaktlinsbärare skulle de bära kontaktlinser minst 1 dag per 

vecka (Efron, 2010). De som bar kontaktlinser endast vid enstaka tillfällen, mindre än 1 dag 

per vecka, räknades som icke-kontaktlinsbärare. Det hade ingen betydelse vilken sorts lins de 

använde eller vilket bärschema de hade. 

 

3.1 Tillvägagångssätt och utrustning 

Inledningsvis blev samtliga försökspersoner informerade både muntligt och skriftligt om att  

studien var helt frivillig och de fick även skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 1). 

Först gjordes en kort anamnes och försökspersonerna blev tillfrågade om de använde 

kontaktlinser och i så fall hur ofta de använde dessa. Biomikroskopet som användes för att 

undersöka ögonlocken var Topcon SL-D7 (Topcon Corporation, Tokyo, Japan). I enlighet 

med Veys, Meyler och Davies (2009, s. 17) ställdes biomikroskopet in så att bredden på ljuset 

var 20 mm, förstoring var 10X samt att ljusintensiteten var densamma på alla patienter. Vid 

varje tillfälle everterades de övre ögonlocken enligt Prokopich, Hrynchak och Elliott (2007) 

på först höger och därefter vänster öga. Alla ögon blev fotograferade med hjälp av 

digitalkameran Topcon DC-1 som är ett tillval till biomikroskopet. Topcon SL-D7 (Topcon 

Corporation, Tokyo, Japan). Det program som användes för bildhanteringen var Topcon 

IMAGEnet i-base, version 3.9.1 (Topcon Europe Medical B.V., capelle a/d IJssel, 

Nederländerna). Graderingen gjordes sedan av bilderna. Graderingen gjordes enligt Efron och 

Tarrant (2004, s. 240) detta gjordes i 0,1 steg (se figur 3). Graderingen gjordes även i fem 

zoner, se figur 4 (Linnéuniversitetet, optikerutbildningen, 2012). I figur 5 visas exempel på 

bilder som togs under studien. För att redovisa resultatet statistiskt användes Microsoft Office 

(Excel for Windows 2010 Microsoft Corporation).  

Alla undersökningar gjordes i samma undersökningsrum i optikerutbildningens lokaler på 

Linnéuniversitet i Kalmar. 
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Figur 5. Dessa bilder är några av de bilder som togs under studien. Det är bilder på både kontaktlinsbärare och 

icke-kontaklinsbärare. Bilderna anges här i 1,0 steg.  
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4 Resultat 

Det var 38 försökspersoner som deltog i studien. Av dessa bar 15 stycken kontaktlinser mer 

än 1 dag per vecka. 23 stycken bar kontaktlinser endast vid enstaka tillfällen, det vill säga 

mindre än en dag per vecka. Vissa inom denna grupp använde inte kontaktlinser 

överhuvudtaget. Försökspersonerna var mellan 19 och 26 år gamla med en medelålder på 22,7 

år. För kontaktlinsbärarna var medelåldern 22,6 år och för icke-kontaktlinsbärarna var 

medelåldern 22,8. I studien var det 6 stycken män och 32 kvinnor som deltog. Av männen var 

3 stycken kontaktlinsbärare. Av kvinnorna var 12 stycken kontaktlinsbärare. Av de som inte 

använde kontaktlinser var det en som använde kontaktlinser vid enstaka tillfällen, ungefär 2 

timmar varannan vecka, resten använde aldrig kontaktlinser. För att se hur många dagar per 

vecka kontaktlinsbärarna använde sina kontaktlinser, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabellen visar hur många dagar per vecka försökspersonerna använde sina kontaktlinser. 

Antal dagar per vecka 1 2 3 4 5 6 7 

Antal försökspersoner 1 4 1 2 2 2 3 
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4.1 Höger öga 

Det var ingen signifikant skillnad i papiller mellan kontaktlinsbärare och icke-

kontaktlinsbärare för höger öga. P-värdet mellan kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare 

var 0,772 för alla zoner sammanlagt. Det var inte heller någon signifikant skillnad inom 

zonerna mellan kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. I figur 6 samt i tabell 2 visas 

medelvärde och standardavvikelse hos kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. För att se 

hur de fem olika zonerna är uppdelade, se figur 4. Både kontaktlinsbärare och icke-

kontaktlinsbärare hade mest papiller i zon 4. Näst mest papiller fanns det i zon 1.  

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse hos kontaktlinsbärare samt icke-kontaktlinsbärare för höger öga. 

Höger öga           

Medelvärde zon 1 zon 2 zon 3 zon 4 zon 5 

Kontaktlinsbärare 0,66 0,07 0,00 0,84 0,57 

Icke-kontaktlinsbärare 0,75 0,03 0,01 0,90 0,60 

Standardavvikelse zon 1 zon 2 zon 3 zon 4 zon 5 

Kontaktlinsbärare 0,54 0,21 0,00 0,61 0,50 

Icke-kontaktlinsbärare 0,49 0,15 0,04 0,75 0,40 

 

 

Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse per zon gällande förekomsten av papiller hos kontaktlinsbärare 

respektive icke-kontaktlinsbärare för höger öga. X-axeln visar de olika zonerna och y-axeln visar medelvärdet av 

papillförekomsten på en skala mellan 0-4. 
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4.2 Vänster öga 

Det var inte heller någon signifikant skillnad i papiller mellan kontaktlinsbärare och icke-

kontaktlinsbärare för vänster öga. P-värdet mellan kontaktlinsbärare och icke-

kontaktlinsbärare var 0,694 för vänster öga. I figur 7 samt i tabell 3 nedan visas medelvärde 

och standardavvikelse hos kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. Det var inte heller 

någon signifikant skillnad inom zoner för vänster öga. I det vänstra ögat var det flest papiller i 

zon 1 och näst mest papiller i zon 4. I övrigt var papillerna fördelade likadant som för det 

högra ögat över zonerna. Kontaktlinsbärarna hade dock något mer papiller i zon 3. 

 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse hos kontaktlinsbärare samt icke-kontaktlinsbärare för vänster öga. 

Vänster öga           

Medelvärde zon 1 zon 2 zon 3 zon 4 zon 5 

Kontaktlinsbärare 0,81 0,22 0,07 0,75 0,59 

Icke-kontaktlinsbärare 0,97 0,09 0,00 0,84 0,73 

Standardavvikelse zon 1 zon 2 zon 3 zon 4 zon 5 

Kontaktlinsbärare 0,54 0,21 0,00 0,61 0,50 

Icke-kontaktlinsbärare 0,54 0,41 0,26 0,71 0,30 

 

 

Figur 7. Medelvärde och standardavvikelse per zon gällande förekomsten av papiller hos kontaktlinsbärare 

respektive icke-kontaktlinsbärare för vänster öga. X-axeln visar de olika zonerna och y-axeln visar medelvärdet 

av papillförekomsten på en skala mellan 0-4. 
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4.3 Båda ögonen 

Det var inte någon signifikant skillnad mellan ögonen, se figur 8 nedan. 

 

 

Figur 8. Skillnaden gällande förekomsten av papiller mellan zonerna för höger och vänster öga. Varje stapel har 

sitt eget medelvärde. X-axeln visar de olika zonerna. Y-axeln visar medelvärdet av papillförekomsten på en skala 

mellan 0-4. 
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5 Diskussion 

Första gången GPC beskrevs var 1974 (Efron, 2004, s. 76; Donshik, 2003). Efter det har 

kunskaperna inom området ökat betydligt. Enligt Stapleton et al. (2003) är det fortfarande inte 

helt klarlagt varför GPC och CLPC uppstår. Däremot tror man att det som kan bidra till 

utvecklingen av papiller är inblandningen av olika celltyper och inflammatoriska mediatorer. 

Donshik (2003) menar att sambandet mellan GPC och bland annat polymererna i 

kontaktlinserna inte är helt klarlagt. Stapleton et al. (2003) menar att uppkomsten av papiller 

tillhör överkänslighetsreaktioner typ 1 och typ 4, medan Zhao et al. (2008) menar att det beror 

på en typ-1 reaktion. En viktig faktor som Sorbara, Jones och Williams-Lyn (2009) menar på 

är att linsens vätbarhet har en viktigt betydelse. En lins med dålig vätbarhet bidrar till att den 

mekaniska påverkan på palpebrala konjunktiva ökar. Studier av exempelvis Zhao et al. (2008) 

och Stapleton et al. (2003) visar att papiller är förknippade med någon form av immunologisk 

reaktion. Reaktionen kan bero antingen av påverkan av en kontaktlins, en främmande kropp i 

ögat, stygn som skaver efter en operation eller på grund av någon form av allergi. Allt tyder 

på att när någonting placeras i ögat, vare sig det är en kontaktlins eller skräp, är sannolikheten 

för en reaktion ganska stor eftersom det för ögat uppfattas som en främmande kropp. En 

kontaktlins med högre modulus kan leda till en större mekanisk påverkan på den palpebrala 

konjunktivan än en kontaktlins med lägre modulus, enligt Sorbara, Jones och Williams-Lyn 

(2009). Detta borde då innebära att stabila kontaktlinser har en större påverkan än mjuka 

kontaklinser. Då bland andra Efron (2004, s. 76) menar att de som bär stabila kontaktlinser 

har mindre papiller än de som bär mjuka kontaktlinser kan detta leda till förvirring. En 

anledning till detta skulle kunna vara att modulus bara är en liten faktor och att materialet i de 

mjuka kontaktlinserna egentligen spelar en större roll. De mjuka kontaktlinsernas material har 

lättare att ta åt sig proteinbeläggningar och andra partiklar som finns i till exempel luften, som 

är svårt eller till och med omöjligt att få bort från linserna. De stabila kontaktlinserna däremot 

tar inte åt sig partiklar och protein på samma sätt som en mjuk kontaktlins. Denna studie visar 

i många avseenden att optikerns roll, speciellt vid kontaktlinsbärande, är stor. Vid upptäckt av 

något onormalt som till exempel en kontaktlins med dålig vätbarhet eller att det blir 

förhållandevis mycket proteinbeläggningar på linsen kan optikern ändra linssort, 

bytesfrekvens eller bärschema, innan någon skada har hunnit ske med ögat. Optikern kan även 

instruera patienten i hur man rengör linsen ordentligt och informera om vikten av att byta 

linser regelbundet. 
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Anledningen till att hänsyn varken togs till linssort eller bärschema berodde på att syftet med 

studien var att undersöka om kontaktlinser generellt ger mer papiller än om man inte använder 

kontaktlinser. Någonstans måste gränsen dras, speciellt när studien inte innefattar en större 

mängd försökspersoner än denna studie gjorde. Hade hänsyn tagits till allt som skulle kunna 

tas hänsyn till, exempelvis linssort, antal år av kontaktlinsbärande, mjuk eller stabil lins, 

linsernas vätbarhet, hur ofta linserna byts ut, om det är endagars- eller månadslinser, med 

mera så hade försökspersonerna i varje grupp varit för få för att bidra till något givande 

resultat. Vid framtida studier skulle ett alternativ vara att särskilja grupperna ordentligt. För 

att göra detta kunde den ena gruppen ha bestått av personer som har burit linser regelbundet i 

flera år. Den andra gruppen kunde ha bestått av personer som aldrig har burit linser någonsin, 

som inte ens har provat kontaktlinser. Detta för att det inte ska finnas någon påverkan på 

insidan av ögonlocket som ännu inte har gått tillbaka. Det hade även varit bättre om studien 

gjordes på vinterhalvåret för att minska risken för att eventuell pollerallergi skulle kunna 

påverka. Trots att deltagarna i studien blev tillfrågade angående om de hade några allergier 

finns möjligheten att de inte själva kände till att de hade en eventuell pollenallergi. 

Fördelningen av män och kvinnor kunde även göras bättre, alternativt ha en grupp med män 

och en grupp med kvinnor, då det skulle kunna ha betydelse om patienten bär smink eller inte, 

som kan irritera den palpebrala konjunktivan.  

 

Prognosen för att papillerna ska försvinna helt är god om man inte använder kontaktlinser 

(Efron, 2004, s. 83). Om patienten inte använder kontaktlinser är kanske papillerna inte något 

problem, då symtomen oftast uppstår när man har kontaktlinsen i ögat. Med tanke på att 

resultatet av denna studie visar att det inte är någon skillnad i mängden papiller mellan de 

båda grupperna är papiller ett ganska vanligt förekommande kliniskt fynd. Har patienten inga 

symtom behöver man troligtvis inte ta till några åtgärder. Papiller kan bli allvarligt om 

papillerna börjar skava och påverka kornea, men då är patienten troligtvis inte symtomfri.  

 

Då det kan ta allt från 3 veckor till 4 år för papillerna att utvecklas (Efron, 2004, s. 76) är 

sannolikheten att upptäcka papiller vid ett första återbesök efter nytillpassning av 

kontaktlinser inte speciellt stor. Detta då det första återbesöket troligtvis sker ganska snart 

efter kontaktlinstillpassningen. Däremot visar det att det är viktigt att evertera ögonlocken vid 

de övriga kontaktlinskontrollerna, eftersom det kan ta ända upp till 4 år innan papiller 

utvecklats.  
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Dessvärre har inga tidigare studier inom samma område hittats. Det kan bero på att icke-

kontaktlinsbärare sällan upplever något problem, då det inte är en kontaktlins som irriterar 

insidan av det övre ögonlocket. Däremot finns det många studier som visar problem vid 

kontaktlinsbärande (Stapleton et al., 2003; Sorbara, Jones & Williams-Lynn, 2009; Zhao, et 

al., 2008). 

 

Denna studie visar att konjunktivala papiller kan uppkomma hos både kontaktlinsbärare och 

icke-kontaktlinsbärare. Alla ögon ser olika ut och det är indviduellt om man får symtom av 

papillerna eller inte. Därför är det oerhört viktigt att optikern gör en noggrann bedömning av 

ögat innan man tillpassar en kontaktlins, då det kan finnas papiller där redan innan 

kontaktlinstillpassning, även om patienten inte uppvisar några symtom. 
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6 Slutsats 

Resultatet visar att de som bär kontaktlinser inte har mer papiller än de som inte bär 

kontaktlinser. Det innebär att upptäckt av papiller hos en kontaktlinsbärare inte behöver 

innebära att dessa beror just på kontaktlinsbärandet. Resultatet visar vikten av en noggrann 

bedömning innan linstillpassning, eftersom alla individer ser olika ut, även på insidan av 

ögonlocken. 
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Tackord 

Tack till alla patienter som har gjort min studie möjlig. Jag vill också tacka min handledare 

Johanna Boström för all hjälp, stöttning och feedback.  

 

Även ett stort tack till Karthikeyan Baskaran för hjälp och tips med diagrammen. 

 

Sedan vill jag tacka min mamma, Maria Forsberg för korrekturläsning av mitt arbete och min 

bror, Ludvig Forsberg för hjälp med att göra diagram och bilder lite mer överskådliga. 

 

Ett stort tack till min klasskamrat Ellinor Palmgren för tips och hjälp med hur man refererar. 

 

Jag vill även tacka min granne Kristina Nubert för stöttning och support. 

 

Och sist men inte minst vill jag tacka alla de som har stöttat och ställt upp under arbetets 

gång, utan dem hade de inte varit möjligt. 
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