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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kontaktlinsanvändande påverkar 
tårosmolariteten. Men även se om det skiljer sig mellan höger- och vänster öga samt 
mellan män och kvinnor. 

Metod: Innan mätningarna genomfördes en urvalsprocess där de som uppfyllde 
ålderskraven fick svara på TERTC-DEQ, symptomenkät för ögontorrhet. Totalt deltog 30 
personer i studien (8 män och 22 kvinnor i åldrarna 19-34 år, med en snittålder på 22,9 +/- 
3). Sammanlagt genomfördes fyra stycken mätningar vid två olika tillfällen, två på höger 
och två på vänster öga. Proven på tårfilmen gjordes lateralt i tårmenisken ovanför den 
nedre ögonlockskanten. 

Resultat: Ett t-test gjordes för att utvärdera huruvida osmolaritetsvärdet förändrades med 
och utan kontaktlinser för både höger- (OD) och vänster öga (OS). Det fanns ingen 
signifikant statistisk skillnad mellan värdena för varken OD (P=0,2) eller OS (P=0,12). 
Ingen korrelationen åt vilken riktning osmolariteten förändrades kunde inte heller ses. OD 
och OS jämfördes och ingen statistisk skillnad fanns, ytterligare jämfördes könen och inte 
heller här kunde någon signifikant statistisk skillnad ses, varken med (P=0,66) eller utan 
kontaktlinser (P=0,33).  

Slutsats: Det Finns inget statistisk signifikant samband mellan ett förändrat 
osmolaritetsvärde och normalt kontaktlinsbärande, dvs. kontaktlinser påverkar inte 
osmolariteten i tårfilmen. Inte heller ses det någon skillnad mellan höger- och vänster öga. 
Vidare framkommer det i studien att det inte finns någon skillnad mellan män och 
kvinnor. 
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Abstract 

Dry eye, a condition that currently affects more and more people, can develop for many 

different reasons. The condition does however affect the osmolarity of the tear film, and it 

may have a negative effect on the surface of the eye if the osmolarity value is too high or low. 

Therefore, it is essential to discover this condition in time. 

Previous studies have show that the use of contact lenses does not statistically affect the 

osmolarity value. The purpose of the study was to examine how the use of normal contact 

lenses affects the tear film and the possible dry eye condition, which was accomplished by 

using the TearLabTM osmometer by measuring the osmolarity of the tear film. 

Before the completing the measurments, a selection process for those who fulfilled the 

age requirements (18-35 years) had to answer TERTC – DEQ, a dry eye symptom 

questionnaire. A total of 30 people participated in the study (8 men and 22 women aged 19-

34, with an average age of 22.9 +/- 3). Altogether, four tests were laterally performed on each 

eye within the tear film just above the lower eyelid, on two different occasions, on each of the 

participants. After the study was completed, the data was collected and a t-test was used to 

evaluate whether or not the osmolarity value changed with contact lens usage for both the 

right- (OD) and left eye (OS). There was no significant statistical difference between the 

values of OD (P=0.2) or OS (P=0.12), and there was no correlation in regards to the direction 

the osmolarity value was changing. OD and OS were later compared to find that there were no 

statistival differences between them, and there was no significant statistical difference seen 

between the sex of the parcipants, with (P=0.66) or without contact lenses (P=0.33). There 

was no statistically significant association found between an altered osmolarity value in 

relation to wearing contact lenses on a regular basis, which means that contact lenses do not 

affect the osmolarity of the tear film. Furthermore, no difference was found between right and 

left eyes ans there are no differences between men and women. 
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1 Inledning 
Torra ögon är ett allt mer vanligt förekommande problem i dagens samhälle. Det är ett 

tillstånd som förekommer med många olika möjliga bakomliggande orsaker. En trolig orsak 

är kontaktlinsanvändande (Definition and Classification Subcommittee of the International 

Dry Eye WorkShop 2007). För att diagnostisera ögontorrhet krävs en lång rad av tester 

utförda i en viss ordning (Diagnostic Methodology Subcommittee of the International Dry 

Eye WorkShop, 2007). På senare år har en enkel och smidig metod att mäta osmolariteten i 

tårfilmen utvecklats, vars värde kan ge en första indikation på ögontorrhet. Detta värde kan ge 

en indikation på torra ögon då ett för högt eller lågt värde på osmolariteten kan påverka ögats 

yta negativt (Tomlinson & Khanal 2005). Olika metoder för att mäta osmolariteten har 

utvecklats och i denna studie för att ta reda på hur normalt kontaktlinsanvändande påverkar 

torra ögon har osmolaritetsmätaren TearLabTM använts. 

1.1 Tårfilm 
Tårfilmen är en komplex lösning bestående av vatten, enzymer, proteiner, lipider, olika 

metabolister och antikroppar. Tårfilmens främsta uppgifter är att fungera som en skyddande 

och smörjande yta, forsla bort skräp och icke önskade partiklar samt förse ögat med en jämn 

och stabil refraktiv yta (Oyster 1999). Den ska även förse ögats främre segment med syre, 

näring och tillväxtfaktorer (Remington 2005). Tre huvudkomponenter bestående av lipid-, 

vätske- och mucinlager (se bild 1) med olika viktiga bidragande funktioner, utgör tårfilmens 

bas (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts 2008). 

 
Bild 1. Schematisk bild över tårfilmen och dess komponenter, framtagen tillsammans med Jakob Klinthage. 

(Efter förlaga Bergmansson (2010),  s52). 
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Kornea är en hydrofob icke vätbar yta, vilket motverkas av tårfilmens mucinlager. Detta 

genom att mucinet attraheras till de microvillin som klär korneas främre yta och förankrar 

tårfilmen till kornea (Oyster 1999). Mucinlagret består mestadels av glycocalyx och det 

tårspecifika mucinproteinet som utsöndras från gobletcellerna (Remington 2005). Mucinet 

blandas sedan upp och interageras med vätskelagret för att binda det till ögats yta. 

Vätskelagret utsöndras huvudsakligen ur huvudtårkörteln och dess hjälpkörtlar (Bergmansson 

& Gierow 2010). Mucinkoncentrationen är som högst intill kornea och sjunker succesivt ut 

mot det avgränsande lipidlagret (Rolando & Zierhut 2001). 

Vätskelagret bestående av proteiner, små molekylära komponenter och elektrolyter 

(Bergmansson 2010) bidrar till att bilda en aktiv antibakteriell och immunologisk prekorneal 

skyddande yta, för att hindra bakterier och andra organismer från att nå kornea (Remington, 

2005).  Vätskelagret blandas upp med lipidlagret som avgränsar tårfilmen mot luften 

(Bergmanson, 2010). Lipidlagret är en sammansättning av polära och neutrala lipider med en 

smältpunkt vid 35°C vilket gör att den förblir i flytande form på ögats yta (Forrester, et al. 

2008). Lipidlagret är en oljehinna som utsöndras av meiboms körtlarna på insidan av 

ögonlockskanterna (Remington 2005). Lipidlagret tillför stabilitet till tårfilmen genom att det 

förhindrar tårfilmen från att dunsta från ögats yta mellan blinkningarna, och från att rinna över 

i tårmenisken vid ögonlockskanten (Forrester, et al. 2008). Utöver detta så fungerar lipidlagret 

som ett smörjmedel mellan ögonlocken och ögats främre segment vid det mekaniska slitaget 

från ögats blinkningar (Remington, 2005). Lipidlagret kombinerat med de lösbara mucinerna 

bildar en säker och stabil tårfilm genom att sänka ytspänningen och på så vis tillåts spridning 

över ögats främre segment och kornea med hjälp av ögonlockets blinkande rörelse (Forrester, 

et al. 2008). 

Tillsammans bildar dessa en perfekt slät jämn tårfilm över ögats främre segment. 

Rubbas förhållandet mellan dessa parter kan det bidra till rinnande, irriterande och kliande 

ögon, de vanligaste symptomen hos de med ögontorrhet (Remington 2005). 

1.2 Osmolaritet 
Mängden lösta partiklar som återfinns i tårfilmen som återspeglas genom salthalten i 

denna och går att bestämma genom en osmolaritetsmätning. Salthalten är ett mätvärde som 

anges på två olika sätt. Det ena är osmolaritet (mOsms/l eller millimol/l) och det andra 

osmolatitet (milimol/kg), som i tårfilmssammanhang anses vara likvärdiga då det råder en 

minimal skillnad mellan dem, detta pga. den låga proteinhalt som finns löst i tårvätskan 

(Murube, 2006). 
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Som det beskrivs i kapitel 1.1 består tårsammansättningen av en mängd olika ämnen. 

Några av dessa är elektrolyter, joner (positiva och negativa) som främst består av fosfater, 

järn, kalcium, karbonater, koppar, magnesium och natrium, och de absolut vanligaste är 

kloridjoner. Förenklat är den väsentliga delen av tårfilmen bestående av elektrolyter dvs. 

salter (kaliumklorid och natriumklorid), med vilka man kan mäta upp osmolariteten i 

tårfilmen (Ridder 2006). I tabell 1 nedan redovisas de normala värdena samt vilka 

gränsvärden som gäller för respektive grad (normal, mild, måttlig och svår) av ögontorrhet 

(Versura, Profazio & Campos 2010). Eftersom gränsvärdena är överlappande kan det vara 

svårt att bestämma grad av ögontorrhet baserad enbart på osmolaritetsmätning därav bör det 

enbart användas som en indikator på eventuell ögontorrhet (Tomlinson & Khanal 2005). En 

studie genomförd av Lemp, Bron, Baudoun, Benítez del Castillo, Geffen, Tauber, Foulks, 

Pepose, & Sullivan 2011 visar att 308 mOsms/l är det tröskelvärde för gränsen till normal, 

och ett värde över detta betraktas som onormalt. Vidare betraktas ett värde mellan höger och 

vänster öga som skilljer mer än 10 mOsms/l som onormalt (Lemp et al, 2011). 

 
Tabell 1.2.1: Visar gränsvärden och intervaller för gradering av torra ögon; normal, mild, måttlig och svår.  

 

När koncentrationen av salterna som anger osmolariteten i tårfilmen minskar, försöker 

korneas epitel jämna ut detta genom osmos (Ridder 2006). Genom osmos rör sig jonerna i 

tårfilmen i riktning mot den motsatta laddningen, och bidrar tillsammans till ett ökat 

osmotiskt tryck (Murube 2006; Ridder 2006). Detta sker i en hypoton koncentration av 

tårfilmen dvs. hög vätskehalt och låg salthalt. För att reglera saltkoncentrationen i tårfilmen 

absorberar korneas epitel vätska från tårfilmen, vilket medför en svullen och tjock kornea 

(Ridder, 2006; Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye 

Workshop, 2007). Det kornealödem som uppstår är ett temporärt tillstånd som kan bidra till 

epitelskador (Management and Therapy Subcommittee of the International Dry Eye 

WorkShop, 2007). 

 

Grad av ögontorrhet Intervall (mOsms/l) Medelvärde/ SD 

Normal 275-310 296,5 +/- 9,8 

Mild 278-315 298,1 +/- 10,6 

Måttlig 291-324 306,7 +/- 10,5 

Svår 295-333 314,4 +/- 10,1 
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När saltkoncentrationen är högre än normalt i tårvätskan (hyperton), medför det en 

förhöjd osmolaritet av tårvätskan. Detta orsakas till följd av antingen förhöjd avdunstning av 

tårvätskan eller nedsatt funktion av tårproduktion, vilket medför en högre saltkoncentration 

till följd av för lite tårvätska (Ridder 2006; Definition and Classification Subcommittee of the 

International Dry Eye Workshop, 2007). Hyperosmolaritet, då saltkoncentrationen är högre än 

normalt i tårfilmen, är hos patienter med torra ögon den främsta orsaken till skador och 

inflammationer hos kornea (Gokhale, Stahl & Jalbert 2013). När osmolariteten stiger 

stimuleras inflammatoriska processer på ögats främre segment och dess celler, vilket bidrar 

till apoptos (celldöd) av epitel- och gobletceller (Definition and Classification Subcommittee 

of the International Dry Eye Workshop, 2007). 

Osmolariteten i tårfilmen varierar under dagen. Den är lägre under förmiddagen, stiger 

efter lunch för att sedan avta framåt kvällen. Osmolariteten varierar även i olika delar av 

tårfilmen (Uniacke & Hill 1970), se Eperjesi, Aujla & Bartlett 2012). Detta beroende av hur 

tårfilmens tjocklek förändras utmed ögats främre segment. I tårmenisken återfinns störst 

mängd av vätska och således anses det att osmolariteten i denna vara lägre än värden samlade 

från andra delar av ögats yta (Tomlinson & Khanal 2005). Det är då av stor betydelse varifrån 

insamlandet av osmolaritetsvärdet sker. 

1.2.1 Olika metoder att mäta osmolariteten 

Osmolaritetsmätningar betraktas som den blivande guldstandarden inom upptäckande/ 

diagnosticerande av ögontorrhet orsakat av pre-inflammatoriska mekanismer (Efron 2012). 

Fram till för enbart ett par år sedan var osmolaritetsmätningar inte kliniskt tillgängliga, utan 

användes mestadels inom forskning på laboratoriet (Gokhale, Sthal & Jalbert 2013). De 

tidigare mest använda metoder utgår från teorin om vätskans frys- och förgasningspunkt, 

vilka övervakas för att kunna fastställas (Diagnostic Methodology Subcommittee of the 

International Dry Eye WorkShop, 2007). En kontrollösning med känd salthalt används i båda 

metoderna som referens för att kunna fastställa provets frys- eller ångpunkt och på så vis 

osmolariteten. Nackdelen med båda metoderna är att det kräver en transport av tårvätskan från 

ögat, som kan medföra evaporation av tårvätska och på så vis ge ett falskt osmolaritetsvärde 

(Gokhale, et al., 2013). 

På senare år har metoder med mål att kunna utnyttjas direkt av optikern på klinik tagits 

fram, ett exempel på detta är TearLabTM (se 1.4 TearLabTM). Testet är en smidig och lätt 

procedur utförd med en handhållen mätpenna som placeras i tårmenisken och mäter 

osmolariteten i tårfilmen (Efron 2012). Dessa tre metoder frys-, ångpunkt och TearLabTM 
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jämförda sinsemellan så är den sistnämnda i särklass snabbast, då resultatet analyseras direkt 

efter utförd mätning, dessutom med en likvärdig precision (Gohkale, at al., 2013). 

1.2.2 Användande av osmolaritetsmätning för att diagnostisera ögontorrhet 

Flertalet studier gällande huruvida osmolaritet är en bra metod för diagnostisering av 

ögontorrhet har genomförts. I en studie från 2006 testade Tomlinson, Ramaesh, Diaper & 

McFadyen hur de olika testerna (Schirmers-test, Rose Bengal och osmolaritet) stod sig mot 

varandra, och om något var bättre än det andra för att diagnostisera ögontorrhet. Det framkom 

i denna studie att osmolaritets-test var det test som på bästa sätt kunde påvisa förändringar i 

tårfilmen när torra- och normala ögon jämfördes med varandra (Tomlinson,  Ramesh, Diaper, 

& McFadyen 2006).  

Även om osmolaritet enskilt är det test som visar förändringar bäst så är det som det 

beskrivs i kapitel 1.2 otillräckligt att enbart använda sig av denna metod för diagnostisering 

av ögontorrhet otillräckligt (Tomlinson, at al. 2005). Även om osmolaritetstestet tyder till 

ögontorrhet är det med enbart denna mätning svårt att utreda vad orsaken är och därför är det 

optimalt att testet kombineras med andra diagnostiseringsmetoder för att på bästa sätt 

utvärdera ögontorrhet (Tomlinson, at al. 2006).  

1.3 Ögontorrhet 
Keratoconjunctivits sicca (KCS) är ett vanligt förekommande benämning för 

ögontorrhet. Oftast upplevs bilaterala symptom i samband med KCS där de vanligaste 

förekommande är främmande kroppskänsla, gruskänsla, kliande-, rinnande-, irriterade- och 

röda ögon (Tomlinson & Khanal, 2005). Dessa obehag och bekymmer med torra ögon är till 

följd av att balansen mellan de olika lagren i tårfilmen, mellan produktion och dränering inte 

fungerar och utsöndras så som det ska (Remington 2005). Faktorerna som kan orsaka 

ögontorrhet är många och att fastställa vad som är orsaken kan vara problematisk, då de oftast 

är sammanhängande och påverkar varandra. Dessa faktorer är bland annat Meibomian gland 

dysfunction (MGD), någon rubbning/störning i tårfilm eller i de utsöndrande körtlarna som 

innerverar dessa funktioner i ögat. Åldersrelaterade problem som exempelvis reducerad 

produktion och utsöndring av tårfilm debuterar oftast i 40 års ålder och är kanske det som 

orsakar flest fall (Simmons & Hom 2006). Övriga orsaker så som kön (kvinnor är mer 

drabbade), refraktiv kirurgi, rökning och matvanor spelar sin roll gällande ögontorrhet 

(Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop, 2007). 2007 gjords en 

uppdatering av definitionen för ögontorrhet, vilken lyder; 
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Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in 

symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential 

damage to the ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the 

tear film and inflammation of the ocular surface (Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop, 2007, s. 75). 

Torra ögon (KCS) delas in i två olika grupper med tillhörande undergrupper (se bild 2). 

Till den första gruppen tillhör de som drabbats av ett defekt vätskeskikt och i den andra 

sorteras de som har problem med en avdunstande/ flyktig tårfilm. 

 

Bild 2. Flödesschema över de olika grupperna tillhörande ögontorrhet. (Skapad efter förlaga Definition and 
Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop 2007, s.77). 
 

Defekt vätskeskikt (Aqueos tear-deficient dry eye, ADDE) innebär att ögontorrheten 

orsakas av en funktionsrubbning i tårkörteln, vilket resulterar i att en reducerad volym 

tårvätska utsöndras. Effekten av detta medför en hyperosmolaritet i tårfilmen (Definition and 

Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop 2007). ADDE delas in i 

två undergrupper A. Sjögrens syndrom dry eye (SSDE) som är en autoimmun sjukdom, som i 

sin tur är uppdelat i en primär och en sekundär form. SSDE är mer vanligt förekommande hos 

kvinnor med en förhöjd östrogenhalt. Endast ett fåtal män drabbas (Defninition and 

Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop 2007). Till den andra 

gruppen B. Ej Sjögrens Syndrom (non-SS) hör de fall som leder till en funktionsrubbning i 

tårkörteln där systematiska autoimmuna sjukdomar kännetecknande för SSDE har 

exkluderats. Den vanligast förekommande orsaken till non-SS är åldersrelaterade problem 

(Tomlinson & Khanal 2005). Andra faktorer som faller in under gruppen non-SS är sekundära 

Torra	  Ögon	  

Defekt	  
vätskeskikt	  

Sjögrens	  
Syndrom	  

Ej	  Sjögrens	  
Syndrom	  

Avdunstande	  
tårfilm	  

Inre	  faktorer	   Y@re	  
faktorer	  
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tårkörteldefekter, igentäppta tårkörtelkanaler samt skador på kranialnerv VII (Definition and 

Classification Subcommitee of the International Dry Eye Workshop 2007).  

Ögontorrhet till följd av avdunstande tårfilm (Evaporative Dry Eye, EDE) beror på en 

överdriven vattenförlust från den exponerande okulära ytan, vid normal funktion av 

tårkörteln. Problem relaterade till EDE delas upp i två kategorier, A. inre faktorer, där den 

vanligaste orsaken är Mebomian gland dysfunction (MGD) vilket medför en flyktig tårfilm. 

Andra faktorer som kategoriseras till de inre faktorerna är en rubbad balans i tårfilmens 

lipidskikt (oljeskikt), till följd av exempelvis en inflammation i/eller tilltäppta 

utsöndringskanaler av Meiboms körtlar. Hastighet och ofullständig blinkning, deformerade 

ögonlock tillsammans med mediciners biverkningar är andra faktorer som kan orsaka EDE 

(Definition and Classification Subcommittee och the International Dry Eye WorkShop, 2007). 

Till grupp B, yttre faktorer, tillhör avvikelser av den okulära ytan, allergiska reaktioner så som 

allergisk konjunctivit. Den kanske främsta orsaken är kontaktlinsbärande, dock blandas ofta 

ögontorrhet och en ej komfortabel lins ihop med varandra (Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop 2007). 

För att diagnostisera torra ögon krävs att ett antal tester utförda i en speciell ordning 

visar på att man lider av ögontorrhet. I nuläget finns ingen guldstandard gällande 

diagnostisering utan flera olika metoder och tester används för diagnostisering av ögontorrhet 

(Diagnostic Methodology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop, 2007). 

Texas Eye Reasrch and Technology Center har utformat en symptomenkät som på ett 

kvalitativt sätt tillsammans med en anamnes kan utvärdera om de upplevda besvären kan 

relateras till ögontorrhet. Texas Eye Research and Technology Center Dry Eye Questionnaire 

(TERTC-DEQ), tar upp och behandlar frågor kring symptom, allergier, upplevda besvär och 

om så när, exempelvis under morgon/ kväll samt hur stora problemen är (Narayanan, Miller, 

Prager, Jackson, Leach, McDermott, Christensen, & Bergmanson, 2005). 

 Vid diagnostisering av ögontorrhet kontrolleras kvantitet, kvalitén och stabilitet av 

tårfilmen. De kvalitativa testerna ska alltid utföras först då resultaten av dessa påverkas av de 

kvantitativa mätningarna. Det krävs att två av totalt tre mätningar tyder på ögontorrhet för att 

det ska kunna säkerställas (Diagnostic Methodology Subcommittee of the International Dry 

Eye WorkShop, 2007). Tester som används för att mäta den kvantitativa förmågan av filmen 

är bland annat mätning av tårmenisken, Schirmertest och Phenolröd tråd. Tester som Tear 

break up time (TBUT eller NIBUT) och Tearscope används för att kontrollera kvalitén och 

tårfilmens stabilitet. Lisamine green och Rose bengal är tester som färgar in skadade och döda 
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celler och på så vis upptäcks skador på ytepitelet i ögats främre segment (Bergmanson & 

Gierow, 2010). 

Det finns i dagsläget inget botemedel för ögontorrhet, däremot finns det ett antal olika 

behandlingar för att avhjälpa torrhetssymptomen. De vanligaste behandlingsmetoderna är 

artificiella ögondroppar, anti-inflammatoriska ämnen, mediciner och mindre förekommande 

punktum plug (Report of the Management and Therapty Subcommittee of the International 

Dry Eye WorkShop, 2007). Varma kompresser, uppvärmning- och masserande av ögonlock 

är de vanligaste behandlingssätten för problem relaterade till MGD, då värmen skall smälta 

lipiderna så de tar sig ut i tårfilmen (Efron 2012). 

1.4 TearLabTM 

TearLabTM Osmolarity system är framtagen och utvecklad för att underlätta mätning av 

osmolariteten i tårfilmen på ett enkelt och snabbt sätt. Den är avsedd att tillsammans med 

andra kliniska undersökningar underlätta vid diagnostisering av ögonsjukdom hos patienter 

med misstänkt ögontorrhet (TearLabTM osmolarity system - user manual, 2012). Testet bygger 

i grunden på en elektronisk impedansmätning som ger ett uppskattat värde av osmolariteten i 

tårfilmen. Impedansen varierar med koncentrationsmängden av lösta joner i tårvätskan. En 

högre halt medför en högre impedans vilket ger utslag som ett högre osmolaritetsvärde.  

TearlabTMs mätpenna samlar tårvätskan i direkt kontakt med ögat och kräver därför ingen 

transport av provet, vilket utesluter att värdet påverkas av evaporation (Gokhale, at al., 2013). 

Insamlandet av tårvätskan görs med TearLabTMs osmolaritetskort som är ett mikrochip 

avsedd för engångsbruk, som sedan placeras på TearLabTM osmolarity systems mätpenna för 

att sedan användas (se bild 3). Tårvätskan bör samlas in enligt rekommendationen från 

användarmanualen. Be patienten titta uppåt, placera sedan toppen av mätpennan lateralt i 

tårmenisken precis ovanför det nedre ögonlocket. Undvik att dra i ögonlocket eller att pressa 

pennan hårdare mot ögat om mätning inte sker direkt. Pennan kommer att pipa och det gröna 

ljuset kommer att slockna när pennan har utfört en lyckad tårinsamling. Detta för att ge ett så 

korrekt värde som möjligt (TearLabTM osmolarity system - user manual, 2012). I samband 

med att provet från tårvätskan tas bildas en spänning bland de lösta partiklarna som analyseras 

för att på så vis sedan beräkna osmolariteten. Osmolaritetkortet mäter själv upp osmolariteten 

men för att få fram resultatet krävs att man ställer mätpennan i TearLabTMs dockningsstation, 

och ett numeriskt värde visas på LCD-skärmen (TearLabTM osmolarity system – user manual, 

2012). 
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Bild 3. TearLabTM Osmolarity system med tillhörande mätpenna 1 och 2. 

 

TearLabTM osmolarity system är programmerat med ett mätintervall på 275-400 

mOsms/l. Om ett värde utanför detta intervall skulle påträffas kommer det värdet att 

registreras och displayen säga ”Below range”/ under eller ”Above range”/ över det 

förprogrammerade intervallet (TearLabTM osmolarity system – user manual, 2012). Enligt 

tillverkaren av TearLabTM osmolarity system så är medelvärdet på osmolariteten i normala 

ögon uppmätt med TearLab till 309,9 +/- 11,0 mOsms/l och medelvärdet för torra ögon 324,3 

+/- 20,1 mOsms/l (TearLabTM osmolarity system – user manual 2012). 

1.5 Kontaktlinser 
En kontaktlins bör ha en rad olika egenskaper för att anses vara optimal. God vätbarhet, 

resistens mot beläggningar, bästa möjliga optiska kvalité, användarvänlig, hållbar, 

biokompatibel och inte vara toxisk mot ögat är några av alla önskade egenskaper (Efron 2010) 

Att få det bästa av ovan nämnda linsegenskaper är med dagens teknik och material inte någon 

verklighet utan istället erbjuds en rad olika kompromisser på linsmarknaden (Bennet & Henry 

2009). 

Olika material reagerar olika i kontakt med ögat, de flesta reagerar genom att absorbera 

vatten ur tårfilmen, för att återställa den ursprungliga vätskebalansen i linsen efter den 

dehydrerat. Mängden vätska i linsen anges som procent av linsens totalt vikt, och är på så viss 

även vätskehalten i linsen. Hydrogellinser får en ökad syrepermeabilitet då vätskehalten i 

linsen ökar, medan en silikonhydrogel linserna får en ökad syrepermeabilitet genom 
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silikonmaterialet varpå denna sortens lins oftast har ett lägre vatteninnehåll (Bennet & Henry 

2009). Linsens vatteninnehåll kan påverka vätbarheten vilket i sin tur kan ge en inverkan på 

tårfilmens stabilitet (Tighe 2007). 

1.5.1 Tidigare studier med kontaktlinsers inverkan på osmolariteten 

 2004 gjordes en studie kring hur osmolaliteten (milimol/kg) som vedertaget anses vara 

näst intill densamma som osmolariteten (se kap: 1.2), påverkas av kontaktlinsanvändade. I 

studien användes Wescor 5520 vapor pressure osmometer för att analysera osmolaliteten. 

Både hydrogel- och silikonhydrogel linsers inverkan undersöktes. Hos hydrogellinserna gick 

det ej att påvisa någon significant statistisk skillnad i osmolaliteten (p=0.111). Om ett 

mätvärde som med stor avvikelse uteslöts påvisade dock hydrogellinserna en signifikant 

statistisk skillnad (p<0.05). Medan det med silikonhydrogellinser inte gick att påvisa något 

statistisk förändring (p=0.664) (Miller, Doughty, Narayanan, Leach, Tran, Gaume & 

Bergmanson 2004). 

En liknande studie på 100 kvinnor i åldrarna 18-34 utfördes 2013, där relationen mellan 

kontaktlinsanvändande, symptom gällande ögontorrhet och osmolariteten jämfördes med 

hjälp av TearLabTM Osmolarity system. I studien specificeras inte vilka material av 

kontaktlinser som används dock använde 79% Contineous wear. I studien kom man fram till 

att kontaktlinsanvändande inte medför någon statistiskt signifikant skillnad (p>0.05) dock 

sågs ett samband (p=0.054) till en förändring i tårfilmen hos kontaktlinsbärarna då de har en 

högre osmolaritet, vilket gör att det inte går att utesluta att kontaktlinser kan bidra till en ökad 

svårighetsgrad av de upplevda torrhetssymptomen (Chen, Massaro-Giordano, Pistilli,  

Schreiber & Bunya 2013).  
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2 Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på om och då hur normalt kontaktlinsbärande påverkar 

tårfilmens osmolaritet. Samt undersöka om det förekommer någon skillnad mellan höger- och 

vänster öga eller mellan män och kvinnor. 

Hypotesen lyder att kontaktlinser inte påverkar tårfilmen och osmolariteten något 

märkbart och är således inte en bidragande faktor till förvärvad eller förvärrad ögontorrhet. 
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3 Material och metodik 
 

3.1 Urvalskriterier 
I studien deltog 30 personer. För att få delta i studien fick deltagarna inte uppleva några 

ögontorrhetsrelaterade symptom eller besvär. Deltagarna fick därför innan mätningarna svara 

på en symptomenkät och de med torra ögon fick ej delta, (se bilaga 2) TERTC-DEQ 

(Narayanan, et al 2005) i svensk översatt version användes1. Uppnås en total poängsumma på 

mellan 0-17 poäng tyder det på icke ögontorrhet, (Narayanan, et al., 2005) för de som i 

enkäten fick ett poängvärde >17 blev utsorterade. Då syftet med studien var att jämföra en 

eventuell förändring i tårosmolariteten med och utan kontaktlinser, var det således önskvärt 

att personerna som deltog hade en jämn och stabil osmolaritet från start, för att ge ett bra 

utgångsvärde. Enligt Definition and Classification Subcommitee of the Internation Dry Eye 

Workshop 2007 så finns risken att osmolaritetsvärdena varierar mycket och ger stora 

skillnader vid upprepade mätningar på torra ögon. Deltagarna fick inte heller använda någon 

form av tårsubstitut från det att kontaktlins satts i ögat under dag ett till dess att samtliga 

mätningar blivit utförda.  

Ålderskriteriet för deltagande i studien var 18-35 år. Som tidigare nämnt så ökar de 

olika faktorer som bidrar till att man upplever ögontorrhet med åldern. En övre åldersgräns på 

35 år valdes för att hålla god marginal till de åldrarna som dessa tenderar att debutera 

(Tomlinson & Khanal 2005).  

Urvalsprocessen fortskred med att deltagare fick både muntlig och skriftlig information 

om vad studien handlade om och hur mätningarna skulle gå till väga. Samtliga deltagare fick 

skriva under på ett informerat samtycke (se bilaga 1) för att godkänna sitt medverkande i 

studien.  

3.2 Genomförande 
Vid två separata tillfällen med en veckas mellanrum utfördes mätningar med 

osmolaritetsmätaren TearLabTM (TearLab Corporation, San Diego, CA, U.S.A). För att 

minimera variationer i mätvärden gjordes samtliga mätningar i samma rum för att få så lika 

förutsättningar gällande temperatur och luftfuktighet som möjligt (Fouke, Wolin, Saunders, 

Neuman & McFadden 1988.) vid de olika mättillfällena. 

 

1 Johanna Boström, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet Kalmar. Version 2 (2014). 
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Eftersom koncentrationen av salthalten i tårfilmen varierar under dagen (Uniacke & Hill 

(1970) se Eperjesi, Aujla & Bartlett 2012), så utfördes båda mätningarna vid samma tidpunkt 

på dygnet (mellan kl. 15-17).  

Mätningarna utfördes på både höger och vänster öga enligt tillverkarens instruktioner, 

och inför varje ny mätomgång utfördes en kvalitetskontroll med kontrollchip. Detta för att 

säkerställa så att mätpennorna som analyserar proverna fungerade i enlighet med 

instruktionerna. I samband med att en ny låda kontrollchip började användas gjordes en 

kvalitetskontroll av dessa med TearLabTMs kontrollösning. TearLabTM osmolarity system är 

programmerat med ett mätintervall på 275-400 mOsms/l. Om ett värde utanför detta intervall 

skulle påträffas kommer det värdet att registreras och displayen säga ”Below range”/ under 

eller ”Above range”/ över det förprogrammerade intervallet (TearLabTM osmolarity system – 

user manual, 2012). Sammanlagt genomfördes fyra stycken mätningar, först gjordes en 

mätning på höger och en på vänster öga, och en vecka senare gjordes ytterligare en mätning 

på respektive öga. Proven på tårfilmen togs lateralt från tårmenisken ovanför den nedre 

ögonlockskanten. Heltidsbärande av kontaktlinser specificeras enligt Efron (2010) som 4-7 

dagar/vecka, därefter instruerades deltagarna att bära kontaktlinser 5 dagar i rad under minst 6 

timmar. Femte dagen efter minst 6 timmars bärande av kontaktlinser gjordes första mätningen 

på höger och vänster öga. Därefter instruerades om att de inte fick använda några 

kontaktlinser under 5 dagar, varpå andra mätningen på höger och vänster öga togs. Första 

deltagaren fick dra ett kort ur en kortlek för att avgöra i vilket öga (rött kort höger öga, svart 

kort vänster öga) första mätningen skulle tas, varpå efterföljande mätningar varvades så att det 

tillslut var lika manga förstamätningar i höger som vänster öga. Till studien rekryterades 

sedan tidigare vana linsbärare för att slippa tillpassningsmomentet då det tillsammans med 

den långa mätperioden hade tagit för lång tid.  I studien tilläts deltagarna använda sina redan 

påbörjade linser dvs. de behövde inte ta ett nytt par i samband med studiens start. 

För att analysera och sammanställa de uppmätta resultaten så användes Microsoft Excel 

2011 (Microsoft Corporation för Mac, 2011). 
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4 Resultat 
I denna studie har det undersökts om tårosmolariteten förändras vid användande av 

kontaktlinser, totalt deltog det 30 personer 8 män och 22 kvinnor i åldrarna 19-34 år, med en 

snittålder på 22,9 +/- 3. Medelpoängen på symptomenkäten TERTC-DEQ var för deltagarna i 

studien 7 +/- 4.8. Inga deltagare uteslöts i studien. 

 Alla mätningar delades in i två kategorier höger- (OD) och vänster öga (OS) där 

jämfördes sedan värdena för med kontaktlinser (KL) och utan KL separat för OD och OS. Ett 

medelvärde med standardavvikelse för respektive kategori räknades ut, detta redovisas i figur 

4.1 nedan. Ett t-test gjordes för att utvärdera huruvida osmolaritetsvärdet förändrades med 

kontaktlinser på både OD och OS. Det fanns ingen signifikant statistisk skillnad mellan 

värdena för varken OD (P=0,2) eller OS (P=0,12). 

 

 
Figur 4.1 Visar medelvärdet för höger- (OD) och vänster öga (OS) med standardavvikelsen för med och utan 

kontaktlinser (KL). 
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Det fanns ingen korrelation i hur värdet varierade, för 33,3 % av deltagarna så mättes ett 

sänkt värde av tårosmolariteten upp, för en deltagare mättes ingen förändring och resterande 

mättes ett ökat värde på höger öga vid KL användande. OS gav ett liknande utfall i korrelation 

varpå 43,3 % av deltagarna fick ett sänkt osmolaritetsvärde och resterande ett ökat vid KL 

användade. 

Efter att OD och OS jämförts var för sig så jämfördes dem sinsemellan för att se om det 

fanns någon statistisk skillnad mellan ögonen. Detta med ett T-test på medelvärdet för OD 

och OS och för respektive standardavvikelse (SD). Det visade på att det inte fanns någon 

signifikant skillnad varken mellan med kontaktlinser (P=0,37) eller utan (P=0,28). Då ingen 

statistisk skillnad mellan OD och OS kunde påvisas i denna studie användes enbart mätdata 

från OD när skillnader mellan män och kvinnor undersöktes, se figur 4.2. 

 

 
Figure 4.2: Visar medelvärdet med SD för män och kvinnor med och utan kontaktlinser på höger öga. 
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Ett t-test med- respektive utan kontaktlinser utfördes mellan män och kvinnor för att se 

om någon skillnad fanns. Testet visade på att ingen signifikant statistisk skillnad fanns i 

varken värdet utan kontaktlinser (P=0,33) eller värdet med kontaktlinser (P=0,66). I Tabell 

4.1 nedan redovisas samtliga medelvärden med tillhörande grupp och standardavvikelse.  

 
Tabell 4.1: Visar medelvärden och SD för OD, OS, män och kvinnor med och utan kontaktlinser, som använts 

för att jämföra om det fanns någon skillnad mellan ögonen samt könen. 

 Medelvärde/ SD utan KL Medelvärde/ SD med KL 

OD 295,1 ± 8 (mOsms/l) 297,9 ± 10,5 (mOsms/l) 

OS 297,6 ± 9,8 (mOsms/l) 300,1 ± 10,2 (mOsms/l) 

Män (OD) 297,1 ± 6,8 (mOsms/l) 296,6 ± 10,1 (mOsms/l) 

Kvinnor (OD) 294,2 ± 8,4 (mOsms/l) 298,4 ± 10,9 (mOsms/l) 
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5 Diskussion 
Denna studie utfördes av nyfikenhet på huruvida ett normalt kontaktlinsbärande påverkar 

och eventuellt inducerar/förvärrar förekomsten av ögontorrhet. Detta undersöktes genom att 

använda osmolaritetsmätaren TearLabTM. Resultatet av studien visar att det inte finns någon 

statistisk signifikant skillnad i osmolaritetsvärdet för varken med eller utan kontaktlinser. 

Detta styrks av tidigare studier som visat hur kontaktlinser påverkar tårfilmens 

osmolaritetsvärde (Miller. et al, 2004; Chen. et al, 2013). 

Tomlison et al. (2006) kom i sin studie fram till att ett osmolaritets gränsvärde på 316 

mOsms/l har en säkerhet på 89% i diagnostisering av ögontorrhet. Därtill bör en studie 

angående repeterbarhet gjord av Epersjesi, Aujla & Bartlett (2012) tas med i beaktning vid 

tolkning av resultatet då den menar att värde i osmolariteten kan variera upp till 33 mOsms/l i 

två mätningar i direkt anslutning till varandra. I denna studie gjordes enbart en mätning på 

vardera öga vid respektive mättillfälle. 

Resultatet av denna studie visar att det inte fanns någon signifikant statistisk skillnad 

mellan värdena för varken OD (P=0,2) eller OS (P=0,12) vilket stödjs av de två tidigare 

studierna som jämfört förhållandet mellan kontaktlinsanvändande och en förändrad 

tårosmolaritet. Trotts styrkandet av resultatet i denna studie jämfört med de tidigare studierna. 

Skulle det kunna antas att ett felvärde exempelvis skulle kunna orsakas till följd av antalet 

försökspersoner och vilket kön, de hade. Trots att det i studien inte framkom någon statistisk 

skillnad mellan dessa, då exempelvis eventuella hormonpreparat kan påverka det slutgiltiga 

resultatet (Chen et al, 2013). Att öka antalet deltagare i en studie av denna typ vore av största 

intresse, då ett av värdena sticker ut rätt så ordentligt. Vid uteslutande av detta värde så 

uppnås med t-test ett p-value för höger öga till P=0.054. Således kan det tänkas att det faktiskt 

förekommer fler felkällor i mätdatan, och på så vis skulle det kunna finnas ett samband 

mellan kontaktlinsbärande och ett ökat osmolaritetsvärde. 

Andra faktorer som eventuellt kan ha påverkat resultatet är miljön och förhållandena runt 

om då mätningen har utförts, och årstid då mätningen utförts. Samtliga mätningar i studien 

utfördes i samma undersökningsrum, dock mättes aldrig temperatur eller luftfuktighet vilket 

skulle kunna påverka resultatet, det skulle därför ha varit bra om deltagarna fått acklimatisera 

sig till den rådande miljön i rummet för en mindre påverkan av tårfilmen och ett mer korrekt 

resultat. Ytterligare aspekter att väga in är hur personen tagit sig till mätningen, 

tillvänjningsprocessen samt hur bra compliance deltagarna haft. Om de t.ex. cyklat så är det 

många faktorer så som blåst, skräp i ögat som både kan öka produktion av tårvätska och 
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evaporation av densamma. Samtidigt så har samtliga mätningar under studien utförts under 

April och Maj månad 2014, årstidsrelaterade faktorer som eventuellt kan ha påverkat studiens 

resultat är pollenallergi. Därför hade det varit intressant om man utfört studien under 

vinterhalvåret för att se om man får någon skillnad i resultatet (Eperjesi, Aujla & Bartlett 

2012). Istället för att göra en mätning per öga vid respektive mättillfälle, så hade ett flertal 

mätningsmedelvärde kunna användas för ett mer exakt resultat (Eperjesi, Aujla & Bartlett, 

2012). Dock skulle de återupprepade mätningar som krävs för att få fram ett medelvärde 

kunna påverka balansen i tårfilmen och därför kunna ge ett missvisande osmolaritetsvärde, 

eller likaså ge ett mer korrekt om någon av mätningarna blivit tveksam eller utstickande. 

Ytterligare aspekt att väga till resultatet är hur god compliance deltagarna haft. Har 

glasögon och linserna burits enligt instruktioner och att inga tårsubstitut använts, då detta 

annars skulle kunna ge ett felaktigt resultat då det skulle kunna påverka tårfilmen 

(Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop, 2007). I studien har 

dessutom deltagarna tillåtits att använda sina habituella linser, de har alltså inte behövt 

använda någon speciell sorts lins och inte heller behövt ta ett nytt par. Vidare kan tänkas att 

dagens kontaktlinser helt enkelt också är tillverkade med ett bättre material som inte påverkar 

osmolariteten lika mycket som tidigare. Till vidare studier vore det önskvärt att en tillpassning 

av en specifik lins sker, så att man kan kontrollera både material och bärtid på ett bättre sätt. 

På detta vis skulle även i viss mån deltagarnas compliance kunna påverkas på ett bättre sätt, 

med fler besök och då förhoppningsvis även ett bättre slutresultat.  

Hur säkert utförandet av mätning med TearLabs mätpennor sker, spelar roll för 

slutresultatet. Om utövaren är ovan eller skakig på handen under mätningen, om mätning inte 

sker exakt i tårmenisken, eller om mätpennan hålls snett så en längre mätperiod fås är detta 

faktorer som eventuellt skulle kunna bidra till reflextårar. Ytterligare så skulle 

tillvänjningsprocessen kunna antas ha en viss påverkan på resultatet då deltagarna vid första 

mättillfället inte vet vad de skulle utsättas för. Exempelvis så skulle de kunna få en ökad 

blinkreflex då de eventuellt känt ett visst obehag av att något skall läggs mot ögat. Det skulle 

varit bra om alla deltagarna fått vara med om en provmätning så de vetat hur testet kommer gå 

till. 

Symptomenkäten TERTC-DEQ användes i studien för att sortera bort de som hade 

upplevda symptom relaterade till ögontorrhet, kanske hade en annan enkät mer inriktad mot 

ögontorrhet vid kontaktlisanvändande kunnat nyttjas på ett bättre sätt. Eftersom många av de 

frågor som behandlas i TERTC-DEQ kan bidra till ett högre resultat då okomfort av linser 

kan misstolkas som symptom tillhörande torra ögon.   Samtidigt vore det bra om ytterligare 
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mätning gjorts t.ex. TBUT eller Phenolröd tråd i samband med TERTC-DEQ för att kunna 

utesluta de som möjligtvis har torra ögon. Det kan då antas att de värdena som sticker ut i 

studien är pga. en större förändring i osmolariteten (Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye Workshop, 2007). Med detta i åtanke och ett 

gränsvärde på 316 mOsms/l och ett intervall på upp till 33 mOsms/l som osmolariteten kan 

variera mellan två repeterade mätningar (Tomilson et al. 2006; Eperjesi, Aujla & Bartlett 

2012), blir det svårt att påvisa kontaktlinsernas inverkan på tårfilmen, om det ens finns någon. 

Den skillnad som i studien blir uppmätt är i samtliga fall inom det värde som anses kunna 

variera mellan två repeterade mätningar, och andra sidan så faller en del deltagare över 

gränsvärdet 316 mOsms/l då de använder kontaktlinser. 

Det går dock inte att bortse från att en förändring ses mellan värdet med och utan 

kontaktlinser. Därför går det inte att helt utesluta att kontaktlinser kan bidra till ett ökat 

obehag eller förvärrat tillstånd av redan upplevda och befintliga torrhetssymptom. Till en 

vidare studie vore det intressant att öka antalet deltagare för att minska felmarginalerna som 

annars en person kan komma att ge. Och att genom tillpassning kontrollera vilka sorters linser 

som används. 
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6 Slutsats 

Det finns inget statistisk signifikant samband mellan ett förändrat osmolaritetsvärde och 

normalt kontaktlinsbärande, dvs. kontaktlinser påverkar inte osmolariteten i tårfilmen. Vidare 

framkommer det i studien att det inte finns någon skillnad mellan höger- och vänster öga, 

eller någon skillnad mellan män och kvinnor.  
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Bilaga 1 

Informerat samtycke – Tårosmolaritetens påverkan av 
kontaklinsbärande. 

  Välkommen, och tack för att du hjälper mig i mitt examensarbete och denna 
studie!  

Det kommer utföras mätningar vid två separata tillfällen med en veckas 
mellanrum. Vid första tillfället är det viktigt att kontaktlinser burits de gångna fem 
dagarna och vid andra att linser ej burits sedan första besöket. Samtliga mätningar 
görs med ett instrument som känner av salthalten i tårfilmen. 
 

Mätningarna går till på följande vis: 

Först så kommer du som deltagare att få fylla i en symtomenkät, gällande 
ögontorrhet. 

Sammanlagt kommer fyra stycken mätningar att utföras vid två olika tillfällen, två 
på höger och två på vänster öga. Proven på tårfilmen kommer tas lateralt ovanför 
det nedre ögonlocket. De båda besöken beräknas tillsammans ta totalt 20 minuter.  

Som deltagare kommer du inte utsätts för några som helst risker eller obehag. Du 
kommer i avhandlingen att avidentifieras och ingen obehörig kommer att få 
tillgång till dina uppgifter.  

      

Innan mätningarna påbörjades informerades jag både muntligt och skriftligt om 
vad studien handlar om. Jag är medveten om att jag när som helst får avbryta mitt 
medverkande utan vidare förklaring och att studien är helt frivillig att medverka i.  

Jag samtycker till att deltaga: 
 
 
…………………………………………………………. 
 
Namn: _____________________________  Datum: _____________ 
 

Födelseår:________ Man � Kvinna � 
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Bilaga 2 
MODERATE DRY EYE IN NON-CONTACT LENS WEARERS 

Appendix. TERTC-DEQ 

TEXAS EYE RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER DRY EYE QUESTIONNAIRE 
(TERTC-DEQ) 

_____________________________________________________________________________ 

1)   a) Kön: Man / Kvinna   b) Ålder: _______ år  

2)  Frågor angående ögonkomfort  
a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du känt obehag i dina ögon? Om 
aldrig, gå till fråga 3. 
Aldrig    Alltid  
0 1 2 3 4 
b) Hur intensivt var detta obehag i ögat/ögonen?  
! Tidigt på morgonen? 
Inte alls intensivt   Väldigt intensivt 
 0  1 2 3 4 
! Sent på eftermiddagen eller kvällen?  
Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 
0 1 2 3 4 

3)  Frågor angående ömhet, irritation, grusighet, klåda, brännande eller svidande känsla i 
ögonen a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts ömma och 
irriterade, grusiga och kliande (som om du fått något i ögat/ögonen) eller som att det 
brände eller sved i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 4.  
Aldrig    Alltid 
0 1 2 3 4 
b) Hur intensiv var denna känsla av ömhet, irritation, grusighet, klåda, den brännande eller 
svidande känslan i ögat/ögonen?  
! Tidigt på morgonen? 
Inte alls intensiv   Väldigt intensiv  
0 1 2 3 4 
! Sent på eftermiddagen eller kvällen?  
Inte alls intensiv   Väldigt intensiv 
0 1 2 3 4 

__________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

4) Frågor angående torra ögon a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina 
ögon känts torra? Om aldrig, gå till fråga 5. 
Aldrig     Alltid  
0 1 2 3 4 
b) Hur intensiv var denna känsla av torrhet i ögat/ögonen?  
! Tidigt på morgonen?  
  Inte alls intensiv    Väldigt intensiv  
  0 1 2 3 4 
! Sent på eftermiddagen eller kvällen?  
  Inte alls intensiv   Väldigt intensiv 
  0 1 2 3 4 

5) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon besvärat dig så mycket att 
du fick avbryta det du höll på med för att blunda en stund? Om aldrig, gå till fråga 6. 
  Aldrig    Alltid  
  0 1 2 3 4 

b) När du var tvungen att avbryta det du höll på med för att blunda en stund, hur mycket 
bidrog följande ögonsymtom till ditt obehag? 
  Aldrig    Alltid 
Okomfort 0 1 2 3 4 
Torrhet  0 1 2 3 4 
Ömhet, frusighet, 0 1 2 3 4 
brännande känsla 0 1 2 3 4  

6)  Frågor angående klåda i ögonen 
a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du haft klåda i ögonen? Om aldrig, 
gå till fråga 7. 
  Aldrig    Alltid  
  0 1 2 3 4 
b) Hur intensiv var klådan i ögat/ögonen?  
! Tidigt på morgonen? 
Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 
  0 1 2 3 4 
! Sent på eftermiddagen eller kvällen? Inte alls intensiv 
Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 
 0 1 2 3 4 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

7) Tar du för tillfället något av följande läkemedel?  
a) Antihistaminer eller avsvällande läkemedel 
Nej     Ja  
0    4 
b) Hjärtmediciner  
Nej    Ja 
0    1 
c) Orala preventivmedel (p-piller) 
Nej    Ja  
0    1 

8)  Under den senaste månaden, hur ofta har du upplevt torrhet i mun, näsa eller vagina?  
Aldrig Mindre än en  Varje vecka  Flera gånger  Dagligen 
    ���gång i veckan   i veckan   
0         1       2      3      4  

9)  Om du använder dig av någon av följande behandlingar, hur mycket hjälper de(n) dig? 
a)xÖgondroppar/tårersättning  
���Använder ej  Helt symtomfri   Ingen hjälp alls  
   0  1  2 3 4  
b) Varma kompresser eller ögonlocksrengöring 
Använder ej  Helt symtomfri   Ingen hjälp alls  
���0   1 2 3 4  
c)  Punktumplugg eller annan förslutning av tårpunkta  
���Använder ej Helt symtomfri  Ingen hjälp alls  
0   1 2 3 4  

10)  Under en vanlig dag den senaste månaden, hur ofta har du använt tårersättning?  
  Aldrig En gång/dag  2 ggr/dag 3 ggr/dag Mer än 3 ggr/dag  
���  0  1    2    3    4 

11) Under en vanlig dag den senaste månaden, hur många droppar tårersättning har du använt? 
Ingen  En droppe/    2 droppar/ 3 droppar/ Mer än 3 droppar/ 
    dag dag dag dag 
0   1 2  3  4 
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12) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen i vissa miljöer, förutom i rökiga rum? 
a)  Ombord på flygplan ��� 
   Aldrig     Alltid 
   0 1 2  3  4 
b)  I miljöer med luftkonditionering eller där luftventiler finns i närheten?  
   Aldrig    Alltid 
    ���0 1 2  3 4 

13) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen när du utför vissa aktiviteter?  
a) Bildskärmsarbete 
   Aldrig    Alltid 
   0 1 2 3 4 
b) Läsning 
   Aldrig    Alltid 
    0 1 2 3 4 
c) Tv-tittande  
   Aldrig    Alltid 
    0 1 2 3 4 
d) Träning 
    Aldrig    Alltid 
    0 1 2 3 4 
e) Vistelse i torra klimat  
   Aldrig    Alltid 
    0 1 2 3 4 
f) Andra aktiviteter, så som ...................................................... 
    Aldrig    Alltid 
    0 1 2 3 4 
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Bilaga 3 
Informationsblad – Linus exjobb 

  Tack för att du hjälper mig i mitt examensarbete och denna studie!  

      

Mätningarna går till på följande vis: 

Först så kommer du som deltagare att få fylla i en symtomenkät, gällande 
ögontorrhet. 

Sammanlagt kommer fyra stycken mätningar att utföras vid två olika tillfällen, två 
på höger och två på vänster öga. Proven på tårfilmen kommer tas lateralt ovanför 
det nedre ögonlocket. De båda besöken beräknas tillsammans ta totalt 20 minuter.  

Som deltagare kommer du inte utsätts för några som helst risker eller obehag. Du 
kommer i avhandlingen att avidentifieras och ingen obehörig kommer att få 
tillgång till dina personuppgifter.  

      

• Inför första mätningen är det viktigt att du inte använt några linser de senaste 
fem dagarna. 

• Inför andra mätningen är det viktigt att du använt dina Kontaktlinser de 
senaste fem dagarna och då minst 6 timmar om dagen. 
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