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Sammanfattning
Bakgrund: Ametropi, som även kallas refraktionsfel, är vanligt förekommande runt
om i världen och många människor är i behov av att bli korrigerade med hjälp av
glasögon. Ametropi delas in i tre kategorier myopi, hyperopi och astigmatism.
Syfte: Syftet med den här studien är att under en resa med hjälporganisationen Vision
for All (VFA) till Guatemala undersöka prevalensen av refraktionsfel bland de
hjälpsökande och jämföra resultatet med tidigare prevalensstudier från andra delar av
världen.
Material och metod: Studien genomfördes i april 2014 under en resa med Vision for
All till Guatemala. Under resan besöktes sju orter, tre orter runt staden Antigua
Guatemala och fyra orter i regionen Petén. Befolkningen sökte självmant till
undersökningsstationerna där synscreening utfördes med hjälp av flipprar, provlådor,
provbågar och syntavlor med optotyper och Snellen E-hake. Undersökningarna
utfördes av sex optikerstudenter och en legitimerad optiker. Glasögon delades ut till de
hjälpsökande som var i behov av korrektion av tre optikerassistenter. Resultaten från
samtliga undersökningar journalfördes och jämfördes med resultat från tidigare
prevalensstudier från andra delar av världen.
Resultat: I studien ingår 1 171 hjälpsökande i åldrarna 6–92 år. Definitionen av
myopi är i den här studien SE ≤ -0,50 D och hyperopi SE ≥ +0,50 D. De gränserna
valdes för att det oftast är de definitionerna som använts i tidigare studier. Prevalensen
av myopi bland de hjälpsökande var i den här studien 15 % och hyperopi var 39 %. I
orterna runt Antigua Guatemala undersöktes 344 personer, 30 % var myopa och 19 %
hyperopa. I regionen Petén undersöktes 827 personer, 9 % var myopa och 47 %
hyperopa. Studien visade att det inte var någon signifikant skillnad på prevalensen av
refraktionsfel mellan män och kvinnor.
Slutsats: Resultatet från den här studien visar att prevalensen av hyperopi är högre än
prevalensen av myopi i Guatemala. Samma resultat kan ses i tidigare studier från
Nigeria och Mongoliet. Studier från USA och större delen av Europa visar på
motsatsen, prevalensen av myopi är högre än prevalensen av hyperopi.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the prevalence of refractive errors among parts
of the population in Guatemala and compare the results with similar prevalence studies
from other parts of the world.

The study was conducted in April 2014 during a journey with the Swedish organization
Vision for All (VFA) to Guatemala. Seven villages were visited. Three of them were
villages around the city Antigua Guatemala and four of them were in the northern
territory Petén. The population was informed about the examinations and came on their
own initiative to the field clinics. Six optometry students, one optometrist and three
assistants participated. Refraction under binocular conditions were carried out using
flippers, trial frame, vision chart with optotypes and Snellen E tumbling. Glasses were
distributed to the people in need of refractive correction. The results from the
examinations were registered and compared with earlier studies from different parts of
the world.

This study includes 1 171 subjects, 344 subjects from villages around Antigua
Guatemala and 827 subjects from Petén. The ages of the subjects were between 6 – 92
years of age and the average age was 42 ± 19 years of age. The definitions of myopia
were in the results SE ≤ -0,50 D and the definition of hyperopia are SE ≥ +0,50 D. The
results show that the prevalence of myopia among the subjects from villages around
Antigua Guatemala was 30 % and the prevalence of hyperopia was 19 %. The
prevalence of myopia among the subjects in Petén was 9 % and the prevalence of
hyperopia was 47 %. In all seven villages there was more women than men that came
to the field clinics but there was no significant different in the distribution of refractive
errors in the two groups.

The results from this study show that the prevalence of hyperopia is higher than the
prevalence of myopia in Guatemala. The same results are shown in previous prevalence
studies from Nigeria and Mongolia. Studies from The USA and most parts of Europe
show the opposite, the prevalence of myopia is higher than the prevalence of hyperopia.
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1 Inledning
Emmetropi är då bilden av ett avståndsobjekt, som betraktas med en avslappnad
ackommodation, fokuserar på retina. Det är ögats normala refraktiva tillstånd.
Ametropi är då bilden av ett avståndsobjekt, som betraktas med ett avslappnad
ackommodation, inte hamnar på retina. Bilden blir suddig. Ametropi kallas även
refraktionsfel och delas in i tre kategorier myopi, hyperopi och astigmatism.
Refraktionsfel mäts i dioptrier (D) (Grosvenor, 2007, s. 13). Ametropin kan vara axial
eller refraktiv. Vid en axial ametropi är ögats brytkraft inom det som räknas som normal
brytkraft, +60 D, men ögats axiallängd skiljer sig från normallängden som är 22,27 mm.
Refraktiv ametropi är då ögats axiallängd är normal men ögats brytande medier bryter
ljuset mer eller mindre än normalt (Rabbetts, 2007, s. 68).

1.1 Myopi
Myopi är den form av ametropi där bilden av ett avståndsobjekt fokuserar framför retina
(figur 1). Det beror på att ögat bryter parallellt infallande ljus mer än normalt, eller att
ögats axiallängd längre än normalt (Rabbetts, 2007, s. 67). Oftast är myopin axial då
den överstiger -4,00 D (Grosvenor, 2007, s. 13). För att flytta bak fokus till retina
placeras en negativ lins framför ögat som divergerar ljuset. Refraktionsfel vid myopi har
därför negativt tecken. Myopi kallas ibland för närsynthet eftersom myoper ofta kan se
klart på nära håll, men ser suddigt på långt håll. Att myoper ibland kan se klart på nära
håll beror på att ljuset från objektet då divergerar tillräckligt mycket för att bilden ska
fokusera på retina och ge en klar bild (Goss & West, 2002, s. 137). Det finns ett
samband mellan närarbete och myopi. I en studie från 2004 framgår det att förekomsten
av myopi är signifikant högre bland de som utövar mycket närarbete då man jämför med
de som inte gör det (Quek, Chua, Chong, Chong, Hey, Lee, Lim & Saw, 2004).

Figur 1: Strålgång i ett myopt öga. Bilden fokuserar i en punkt framför retina (efter Rabbetts, 2007, s. 67).
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1.2 Hyperopi
Hyperopi, eller hypermetropi som det även kallas, beror antingen på att ögat bryter
ljuset mindre än normalt eller är ögats axiallängd kortare än normalt. Det bildas då en
virtuell bild som inte fokuserar någonstans inom ögat (figur 2). Då hyperopin överstiger
+4,00 D är det oftast en axialhyperopi (Grosvenor, 2007, s. 16). Vid mindre hyperopi
och då ögat har förmåga att ackommodera kan ögat med hjälp av ackommodationen öka
den kristallina linsens brytkraft så att fokus hamnar på retina. Då hyperopi upptäcks
korrigeras det med en positiv lins (Goss & West, 2002, s. 139). Den positiva linsen
konvergerar ljuset så det kan fokusera på retina och ge en klar bild (Rabbetts, 2007, s.
67). Refraktionsfel vid hyperopi har därför positivt tecken (Goss & West, 2002, s. 139).
Hyperopi

kallas

även

för

översynthet

eftersom

hyperoper

med

hjälp

av

ackommodationen oftast kan se bra på långt håll. Unga låghyperoper med god
ackommodationsförmåga ackommoderar konstant och är därför inte alltid medvetna om
sitt refraktionsfel förrän ackommodationsförmågan böjar avta (Rabbetts, 2007, s. 67).
Ackommodationsförmågan, dvs. ackommodationsamplituden, avtar med åren vilket
innebär att emmetroper och hyperoper, som tidigare sett klart, får svårt att se klart på
nära håll då de kommer upp i 40-45 års åldern (Goss & West, 2002, ss. 201-205).

Figur 2: Strålgång i ett hyperopt öga. En virtuell bild skapas då strålarna inte fokuserar inom ögat (efter
Rabbetts, 2007, s. 68).

1.3 Astigmatism
Astigmatism är då ögat inte kan fokusera bilden av ett objekt i en punkt, eller i ett plan,
någonstans längs synaxeln. Bilden blir suddig (Goss & West, 2002, s. 139). Detta beror
på att ögats brytkraft är olika i två huvudsnitt, meridianer, och bildar därför två bilder,
en i varje meridian. Meridianen med den svagaste brytande ytan och meridianen med
den starkaste brytande ytan ligger nästan alltid 90 grader från varandra, vilket kallas
regelbunden astigmatism. Mellan den båda meridianernas bilder finns en plats där
bilden är minst suddig, minsta spridningscirkeln (figur 3). Den totala astigmatismen är
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oftast en kombination av corneal astigmatism och en liten del lentikulär astigmatism.
Största delen av astigmatismen är vanligtvis corneal, det vill säga cornea är kupigare
och bryter ljuset mer i ena meridianen än i det andra. Vanligast bland corneal
astigmatism är med-regeln astigmatism, då cornea är kupigare längst den vertikala
meridianen och flatare längst den horisontella (Grosvenor, 2007, s. 17). Andra
kategorier av astigmatism är mot-regeln astigmatism, då cornea är kupigare längst den
horisontella meridianen, och oblique astigmatism, sned astigmatism, då ena meridianen
ligger mellan 30-60 grader och den andra mellan 120-150 grader (Goss & West, 2002,
s. 140). Lentikulär astigmatism beror på olikheter i den kristallina linsens kurvatur, samt
linsens lutning, och är nästan alltid mot-regeln astigmatism (Grosvenor, 2007, s. 18).
För att korrigera astigmatism placeras en sfärocylindrisk, torisk, lins som benämns med
tre parametrar framför ögat. De tre parametrarna är sfär, cylinder och axelläge. Sfären
korrigerar refraktionsfelet, myopin eller hyperopin, och cylindern korrigerar för
skillnaden i refaktionen mellan de båda meridianerna. Det vanligaste är att cylindern har
ett negativt tecken vilket gör att sfären anger refraktionsfelet i meridianen med mest
plus eller minst minus. Axelläget och är vid med-regeln astigmatism runt 180 grader.
Vid mot-regeln astigmatism är axelläget runt 90 grader (Goss & West, 2002, s. 140).

Figur 3: Schematisk bild av strålgång i ett astigmatiskt öga. Strålarna från de båda meridianerna bryts olika
mycket. Minsta spridningscirkeln är utritad i bilden (efter Goss & West, 2002, s.32).

1.4 Sfärisk ekvivalens
Sfärisk ekvivalens, SE, räknas ut och används då astigmatismen inte korrigeras fullt ut
med toriska glas. Den sfäriska ekvivalensen är refraktionsfelet mittemellan de båda
meridianerna och räknas ut genom att till sfären addera halva cylinderstyrkan. Detta gör
att minsta spridningscirkeln hamnar på retina (Goss & West, 2002, s. 141).

1.5 Presbyopi
Presbyopi är ett normalt tillstånd som uppkommer när den kristallina linsen åldras och
blir stelare. När den kristallina linsen blir mer orörlig avtar ackommodationsförmågan
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successivt (Grosvenor, 2007, s. 19). När ackommodationsamplituden understiger 5 D
kallas tillståndet presbyopi. Absolut presbyopi infaller då ackommodationsamplituden
är noll dioptrier (0 D) vilket sker mellan 50-60 års ålder (Goss & West, 2002, s. 141).
För att kunna läsa och utföra närarbete en längre tid utan problem kan man bara
använda sig av mindre än hälften av ackommodationsamplituden. Behöver man
använda mer än hälften blir man fortare trött och känner okomfort. När
ackommodationsamplituden sedan minskar behövs extra addition, i form av en positiv
lins för att det ska bli komfortabelt med närarbete under en längre tid (Grosvenor, 2007,
s. 19). Presbyopin börjar utvecklas runt 40 årsålder och runt 45 årsålder brukar de flesta
börja känna av okomfort vi närarbete. Presbyopin ökar sedan successivt tills absolut
presbyopi uppnås. Exakt när detta inträffar är individuellt, beroende bland annat på
vilket arbetsavstånd individen är bekväm med. Tabell 1 visar hur additionsstyrkan för
att korrigera presbyopi vanligen ökar med åldern (Rosenfield, Logan & Edwards, 2009,
s. 238). Under presbyopins utveckling är det inte ovanligt att även ögats refraktionsfel
ändras och går mot att bli mer hyperopt (Grosvenor, 2007, s. 20).
Tabell 1: Ålderstabell, visar sambandet mellan förväntad addition och ålder (efter Rosenfield, Logan &
Edwards, 2009, s. 238).

Addition (D)
0,00
+1,00
+1,25
+1,50
+1,75
+2,00
+2,25
+2,50

Ålder (år)
40
45
48
50
52
55
60
65

1.6 Tidigare studier
Det har gjorts många tidigare prevalensstudier av refraktionsfel i världen. Här nedan
presenteras resultaten av några tidigare studier som användes som jämförelse med
resultaten i den här studien. Figur 4 visar en sammanställning av de tidigare
prevalensstudierna i den ordning som de presenteras här nedan.

1.6.1 Europa
Studier från Tyskland har visat att prevalensen av myopi ökar med åldern. Prevalensen
av myopi i åldersgruppen 2-6 år var 0 %, 7-11 år 5,5 %, 12-17 år 21,0 % och 18-35 år
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41,3 % (Jobke, Kasten & Vorwerk, 2008). En annan studie från Tyskland visade att
prevalensen av myopi i åldersgruppen 35-74 år var 35,1 % (Wolfram, Höhn, Kottler,
Wild, Blettner, Bühren, Pfeiffer & Mirshahi, 2014). I båda studierna var definitionen för
myopi (SE) ≤ -0,50 D (Jobke m.fl., 2008; Wolfram, m.fl., 2014). Samma studier visade
att prevalensen av hyperopi till en början minskade med åldern för att sedan öka igen i
den högre åldersgruppen. I åldersgruppen 2-6 år var prevalensen 9,8 %, 7-11 år 6,4 %,
12-17 år 3,7 %, 18-35 år 2,9 % (Jobke m.fl., 2008). I åldersgruppen 35-74 år var
prevalensen av hyperopi 31,8 % (Wolfram m.fl., 2014).

I båda studierna var

definitionen för hyperopi (SE) ≥ +0,50 D (Jobke m.fl., 2008; Wolfram m.fl., 2014). I
studien rörande åldersgrupperna mellan 2-35 år samlades underlaget in genom ett
frågeformulär, svaren kontrollerades sedan med varje patients ordinarie optiker (Jobke
m.fl., 2008). I studien rörande åldersgruppen 35-74 år mättes refraktionsfel utan
cykloplegica med hjälp av en autorefraktor (Wolfram m.fl., 2014).
En prevalensstudie från Norge visar på liknande resultat när det gäller myopi. I
åldersgruppen 20-25 år var prevalensen 35,0 % och i åldersgruppen 40-45 år 30,3 %.
Prevalensen av hyperopi var 13,2 % i åldersgruppen 20-25 år samt 17,4 % i
åldersgruppen 40-45 år. Definitionerna i studien var för myopi (SE) ≤ -0,50 D samt för
hyperopi (SE) ≥ +0,50 D. Refraktionsfelen mättes utan cykloplegica med autorefraktor
(Midelfart, Kinge, Midlefart & Lydersen, 2002).
I England presenterades 2009 en prevalensstudie av refraktionsfel på äldre personer, 4888

år.

Undersökningen

utfördes

med

autorefraktor

utan

cykloplegica.

Refraktionsdefinitionen var lite mer specifik än i de tidigare nämnda studierna.
Refraktionsfelen delades här in i högmyopi (SE ≤ -6,00 D) som visade prevalensen 1,9
%, myopi (SE -5,99 D - -1,00 D) 17 %, lågmyopi (SE -0,99 D - -0,50 D) 8,1 %,
emmetropi (SE -0,49 D - +0,49 D) 21,0 %, låghyperopi (SE +0,50 D - +0,99 D) 13,7 %,
hyperopi (SE +1,00 D - +5,99 D) 37,9 % samt höghyperopi (SE ≥ +6,00 D) 0,6 %
(Foster, Broadway, Hayat, Luben, Dalzell, Bingham, Wareham & Khaw, 2010).

1.6.2 Asien
2002 presenterades en prevalensstudie i New Delhi, Indien, på barn i åldern 5-15 år. I
studien användes cykloplegica och undersökningen utfördes med retinoskopi.
Prevalensen av myopi (SE ≤ -0,50 D) var 7,4 % och prevalensen av hyperopi (SE ≥
+2,00 D) 7,7 % (Murthy, Gupta, Ellwein, Muñoz, Pokharel, Sang & Bachani, 2002). I
södra Indien presenterades 2004 en prevalensstudie på vuxna som var 39 år eller äldre.
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Enligt studien var 3,7 % var högmyopa (SE ≤ -5,00 D), 27,0 % myopa (SE ≤ -0,50 D)
och 18,7 % hyperopa (SE ≥ +0,50 D). I studien utfördes subjektiv refraktionering (Raju,
Ramesh, Arvind, George, Baskaran, Paul, Kumaramanickavel, McCarty & Vijaya,
2004).
En studie från Singapore utfördes, utan cykloplegica med hjälp av autorefraktor, på
ungdomar i åldern 14-19 år. Den visade att prevalensen av högmyopi (SE ≤ -6,00 D) var
5,7 % och den totala prevalensen av myopi (SE ≤ -0,50 D) var 73,9 %. Prevalensen av
hyperopi (SE ≥ +0,50 D) var enligt studien 1,5 % (Quek m.fl., 2004) En annan studie
från Singapore, utförd med subjektiv refraktion utan cykloplegica, gjordes på vuxna
mellan 40-79 år. Prevalensen av högmyopi (SE ≤ -5,00 D) var 9,1 %, den totala
prevalensen av myopi (SE ≤ -0,50 D) var 38,7 % och hyperopi (SE ≥ +0,50 D) 28,4 %
(Wong, Foster, Ng, Tielsch, Chew, Johnson & Seah, 2000).
Prevalensstudier från Mongoliet visar en prevalens på myopi (SE ≤ -0,50 D) på 5,8 %
bland skolbarn i åldern 7-17 år (Morgan, Young, Narankhand, Chen, Cottriall &
Hosking, 2006) och 17,2 % bland vuxna i åldern 40 år och äldre (Wickremasinghe,
Foster, Uranchimeg, Lee, Devereux, Alsbirk, Machin, Johnson & Baasanhu, 2004).
Skolbarnen undersöktes med retinoskop, utan cykloplegica, därefter utfördes en
subjektiv refraktion (Morgan m.fl., 2006). Även de vuxna refraktionerades utan
cykloplegica. I gruppen myopa, i den äldre åldersgruppen, ingick alla myopa även de
högmyopa (SE ≤ - 5,00 D) som vidare i studien anges vara 2,7 % av den undersökta
populationen i åldern 40 år och äldre. Prevalensen av hyperopi (SE ≥ +0,50 D) i
åldersgruppen 40 år och äldre var 32,9 % (Wichremasinghe m.fl., 2010).

1.6.3 Afrika
I en studie från Sydafrika undersöktes barn i åldersgruppen 5-15 år med cykloplegica,
autorefraktor och retinoskopi. Autorefraktorn visade en prevalens på myopi (SE ≤ -0,50
D) på 4,0 % och retinoskopin visade 2,9 %. Hyperopi prevalensen (SE ≥ +0,50 D) var
med autorefraktorn 2,6 % och med retinoskopin 1,8 % (Naidoo, Raghunandan,
Mashige, Holden, Pokharel & Ellwein, 2003). En äldre åldersgrupp, ≥ 40 år, ingick i en
annan studie från Nigeria. Samtliga i den studien undersöktes med autorefraktor och
utan cykloplegica. Studien visade att 2,1 % var högmyopa (SE < - 5,00 D), 14,8 %
myopa (SE < -0,50 D - ≥ -5,00 D), 44,4 % hyperopa (SE ≥ +0,50 D - ≤ +5,00 D) och
0,4 % hög hyperopa (SE > +5,00 D) (Ezelum, Razavi, Sivasubramaniam, Gilbert,
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Murthy, Entekume, Abubakar & Nigeria National Blindness and Visual Impairment
Study Group 2011).

1.6.4 Australien
Prevalensen av refraktionsfel i centrala Australien undersöktes, genom subjektiv
refraktion och utan cykloplegica, i en studie som presenterades år 2010. Åldersgruppen
som ingick i undersökningen var 20 år och äldre. Studien visade en prevalens av myopi
(SE ≤ -0,50 D) på 11,0 % och en prevalens av hyperopi (SE ≥ +0,50 D) på 15,2 %
(Landers, Henderson & Craig, 2010).

1.6.5 USA
Mellan åren 1999-2004 utförde National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES) i USA en prevalensstudie av refraktionsfel bland civila i åldersgrupperna
20-39 år, 40-59 år och 60 år och äldre. I studien användes autorefraktor för att mäta
refraktionsfel utan inverkan av cykloplegica. Resultaten visade att totalt 84,5 % av
populationen hade refraktionsfel. I åldersgruppen 20-39 år var prevalensen av myopi
(SE ≤ -0,50 D) 50,2 % och hyperopi (SE ≥ +3,00 D) 1,0 %. Prevalensen av myopi (SE
≤ -0,50 D) i åldersgruppen 40-59 år var 50,1 % och hyperopi (SE ≥ +3,00 D) 2,4 % och
i åldersgruppen 60 år och äldre var prevalensen av myopi (SE ≤ -0,50 D) 26,5 % och
hyperopi (SE ≥ +3,00 D) 10,0 %. De högmyopa (SE ≤ - 5,00 D) ingår i myopigruppen.
Prevalensen av högmyopi var i åldersgruppen 20-39 år 7,4 %, i åldersgruppen 40-59 år
7,8 % och i åldersgruppen 60 år och äldre 3,1 % (Vitale, Ellwein, Cotch, Ferris &
Sperduto, 2008).

1.6.6 Sydamerika
År 2000 presenterades en prevalensstudie där prevalensen av refraktionsfel bland barn i
åldern 5-7 år samt ungdomar i åldern 14-15 år i Santiago, Chile undersöktes. De flesta
mätningar i studien utfördes med cyklopegica och retinoskopi. Resultatet visar att
prevalensen av myopi (SE ≤ -0,50 D) var i åldersgruppen 5-7 år 3,5 % och i
åldersgruppen 14-15 år 12,5 %. Prevalensen av hyperopi (SE ≥ +2,00 D) var i
åldersgruppen 5-7 år 21,6 % och i åldersgruppen 14-15 år 7,5 % (Maul, Barroso,
Munoz, Sperduto & Ellwein, 2000).
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Figur 4: Sammanställning av tidigare prevalensstudier. Visar prevalensen av myopi och hyperopi i procent
(%).

1.7 Guatemala
Guatemala är en stat i Centralamerika med ca 15,4 miljoner invånare. Landet är 109 000
km2 till ytan och gränsar till Mexico och Belize i norr och till Honduras och El Salvador
i sydöst. I öster har Guatemala en smal kustremsa mot Atlanten och i söder kust mot
Stilla havet (figur 5) (Lundh, 2014). Igenom hela landet i öst-västlig riktning löper
bergskedjan Sierra Madre, som även fortsätter in i El Salvador och Honduras.
Bergskedjans södra del har 33 vulkaner varar en del är ständigt aktiva (Behrens, 2014).
Huvudstaden i Guatemala heter Guatemala City och hade år 2012 ca 1,1 miljoner
invånare (Lundh, 2014). Staden grundades 1776 och är belägen 1 500 meter över havet.
Guatemala City ligger vid bergskedjan Sierra Madre vilket gör att staden under åren har
drabbats av jordbävningar (Nationalencyklopedin, 2014). Guatemala har en president
som är både stats- och regeringschef och väljs för fyra år (Jönsson, 2014). Det officiella
språket som talas i Guatemala är spanska men närmare hälften av invånarna har något
av de tjugotal mayaspråk som anses som nationella språk som modersmål (Hedin,
2014). Medellivslängden bland befolkningen Guatemala är 67 år för män och 74 år för
kvinnor (Lundh, 2014).
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I Gutemala är grundskolan obligatorisk och kostnadsfri men trots detta är det endast 4050 % av alla barn som börjar första klass. Av dem som börjar skolan är det endast
hälften som går ut sexan. Detta beror främst på att det saknas skolor och lärare på
landsbygden vilket kan vara orsaken till att ca 90 % av invånarna på landsbygden är
analfabeter (Lundh & Lindholm, 2014).
Fattigdomen är hög i Guatemala, ca 55 % sett till landet som helhet. Största andelen av
de fattiga bor på landsbygden där procenttalet är betydligt högre. Bland
mayabefolkningen, Guatemalas urbefolkning som dominerar landsbygden, räknar man
med att ca 70 % av alla barn lider av undernäring. Skillnaden mellan de fattiga
invånarna och den lilla delen rika invånare är stor (Schmidt, 2014).

1.7.1 Antigua Guatemala
Antigua Guatemala är en stad med 32 218 invånare (år 2002) belägen på 1 533 meters
höjd. Staden ligger nedanför vulkanen Vulcán de Agua i sydvästra Guatemala, 45 km
från Guatemala City. Staden hette tidigare Santiago och var Guatemalas huvudstad.
Staden förstördes av en jordbävning år 1773.

Efter jordbävningen flyttades

huvudstaden till Nueva Guatemala, ”New Guatemala”, nuvarande Guatemala City.
Staden byggdes upp på nytt och fick sitt nuvarande namn, Antigua Guatemala. På 1990talet öppnades många språkskolor i Antigua Guatemala (Encyclopedia Britannica
Online, 2014, 2014-03-17).

1.7.2 Petén
Petén är ett stort område i norra Guatemala. Områdets yta täcker mer än en tredjedel av
hela Guatemalas yta. Petén ligger ca 150-210 meter över havet och består till största
delen av tät tropisk regnskog och några områden med savann. I Petén finns det många
ruinområden från Mayaindianernas storhetstid. Mest känd är Mayastaden Tikal med
sina många ruiner och pyramider. Största staden i Petén är Flores (Encyclopedia
Britannica Online, 2014, 2014-03-17).
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Figur 5: Karta över Guatemala (Lonely Planet, 2014, med tillstånd).

1.8 Vision for All
Vision for all är en hjälporganisation som samlar in, tvättar och mäter upp bra
begagnade glasögon i Sverige. Organisationen arrangerar därefter resor där glasögonen
delas ut till de allra fattigaste i världen. Optiker är med på resorna för att utföra enklare
synundersökningar. Undersökningarna betraktas inte som kompletta synundersökningar
utan mer som en visusundersökning eller synscreening. Första resan genomfördes i april
år 1995, till Nicaragua, och i mars 2014 hade det genomförts sammanlagt 116 resor till
främst Syd- och Mellan Amerika men även till delar av Afrika (Vision for All, 2014,
2014-03-17).
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2 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka prevalensen av refraktionsfel bland hjälpsökande i
Guatemala och jämföra resultatet med liknande prevalensstudier från andra delar av
världen.
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3 Material och metoder
3.1 Plats och urval
Undersökningarna utfördes utanför Antigua Guatemala i områdena San Pedro Las
Huertas, San Juan del Obispo och Santo Tomás Milpas Atlas och i Petén i områdena
Ixlú, Sacpuy, San Andrés samt i stadsdelen La Caridad i San Benito. Befolkningen blev
i förväg underrättade om att Vision for All tänkte utföra undersökningar och dela ut
glasögon till behövande och sökte sig självmant till undersökningsstationerna.
Lokalerna undersökningarna utfördes i var allmänna lokaler som skolsalar och
bygdegårdar. Det undersöktes 1 574 personer varav 1 171 personer ingår i studien. 401
personer uteslöts då visus 0,8 eller mer inte gick att uppnå på grund av katarakt, hög
astigmatism eller då uppgifter saknas på grund av bristfälligt ifyllda journalblad.
Studien inkluderar personer i åldrarna 6-92 år. Medelåldern var 42 år.

3.2 Material
Undersökningarna utfördes med hjälp av provbågar, provlådor, korscylindrar och
flipprar i styrkorna +1,00/+1,50 D, +2,00/+2,50 D och ±1,00 D. Syntavlorna som
användes var anpassade för avståndet 5 meter. Två syntavlor med optotyper och en med
Snellen E-hake. Läsprov i form av dagstidning med varierande teckenstorlekar
användes. Journalblad med både engelsk och spansk text användes samt svensk-spansk
parlör, framtagen av VFA, över användbara fraser (bilaga A och bilaga B). Glasögon,
sfäriska eller med max -0,75 D cylinder, i styrkor från -15,00 D till +15,00 D, delades ut
till patienterna.

3.3 Metod
Tre undersökningsstationer sattes upp. Stationerna placerades utefter ljusförhållandena i
de olika lokalerna, för att få bästa möjliga kontrast på syntavlorna. I vissa lokaler
tejpades syntavlorna upp på stolar för att kunna vara flyttbara när ljusförhållandet
ändrades under dagen. När de hjälpsökande först anlände fick de svara på frågor
gällande läskunnighet, yrke, namn, ålder och kön. De fick även svara på om de upplever
några problem med synen och i så fall på vilket anstånd de hade mest besvär. Det skrevs
ett nummer på journalbladet som de tog med sig till optikern. Undersökningen började
med att fri visus på avstånd kontrolleras och noteras på journalbladet. Synscreeningen
gick ut på att undersöka den sfäriska ekvivalenta styrkan binokulärt. Undersökningen
utfördes i stora dioptristeg med hjälp av flipprar, provbåge och provglas (figur 6). Då
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visus med hjälp av bästa korrektion uppnådde 0,8 eller mer binokulärt avslutades
visusundersökningen på avstånd.

Figur 6: Undersökning med hjälp av flipper. Foto: Marie Andersson.

Det utfördes sedan ett närtest med ett dagstidningsuppslag som läsprov (figur 7).
Närtestet utfördes främst på hjälpsökande över 35 år. Då visus med bästa korrektion inte
uppnådde 0,8 på avstånd genomfördes undersökning av astigmatism, med hjälp av
korscylinder, för att se om det var därför högre visus inte gick att uppnå. De
hjälpsökande som hade astigmatism över -0,75 D rekommenderades gå till en lokal
optiker för grundligare synundersökning och det delades då ut en tom båge så att den
hjälpsökande endast behöver stå för glaskostnaden själv. När nedsatt visus berodde på
katarakt hänvisades de till en klinik i Guatemala City, Visualiza, med filial i Petén, som
hjälper fattiga med gratis ögonoperationer. Även hjälpsökande med uttalade
ögonproblem på grund av pterygium och pinguecula hänvisades till Visualiza.
Avstånds- och närrefraktionen noteras i journalbladet och vid utlämningen valde
assistenterna ut 2-3 glasögon som den hjälpsökande fick prova. Glasögonen som sedan
skulle lämnas ut justerades efter bästa förmåga för att passa så bra som möjligt.
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Figur 7: Närtest med hjälp av provglas, provbåge, ark ur dagstidning och flipper. Foto: Therése Backrot

Undersökningarna utfördes av tre optikerstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar, tre
optikerstudenter från Karolinska Institutet i Stockholm och en legitimerad optiker från
Västervik. Tre optikerassistenter från VFA letade upp och delade ut glasögon efter
refraktionsresultatet. Hjälpsam lokalbefolkning hjälpte frivilligt till med att peka på
syntavlorna, anordna de olika köerna och visa fram de hjälpsökande till
undersökningsstationerna. På några av orterna hjälpte lokalbefolkningen även till som
tolkar.
I den här studien redovisas resultaten i sfärisk ekvivalens. Refraktionsfel definieras här
på följande vis; hög myopi SE ≤ -5,00 D, myopi SE -0,50 D - -4,75 D, hyperopi SE
+0,50 D - +4,75 D och hög hyperopi SE ≥ +5,00 D. Emmetropi räknas som SE -0,25 D
- +0,25 D. Definitionerna i den här studien valdes för att det oftast är de definitionerna
som använts i tidigare studier. Liknande definitioner användes i studier från Tyskland,
Norge, England, Indien, Singapore, Mongoliet och Nigeria (Jobke m.fl., 2008; Wolfram
m.fl., 2014; Midelfart m.fl., 2002; Foster m.fl., 2010; Raju m.fl., 2004; Quek m.fl.,
2004; Wong m.fl., 2000; Morgan m.fl., 2006; Wickremasinghe m.fl., 2004; Ezelum
m.fl., 2011).
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Data som samlats in av samtliga optikerstudenter och optikern, som var med på resan,
har använts i den här studien. Åldersgrupperna i den här studien är ≤ 24 år, 25-39 år, 4059 år och ≥ 60 år.
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4 Resultat
I studien ingår 1 171 personer mellan åldrarna 6–92 år indelade i åldersgrupperna ≤ 24
år, 25–39 år, 40–59 år och ≥ 60 år. Medelåldern bland de hjälpsökande var 42±19 år.
Kvinnornas medelålder var 40±18 år och männens medelålder 45±20 år.

4.1 Antigua Guatemala
344 personer undersöktes i tre orter runt Antigua Guatemala. Av de hjälpsökande var
110 män och 234 kvinnor. Åldern på de hjälpsökande var 37±19 år. Åldersfördelningen
bland kvinnor var jämt fördelade, sett i procent (%), i de tre första åldersgrupperna
medan de flesta hjälpsökande männen var 24 år eller yngre (tabell 2). Medelåldern för
män var 36±21 år och för kvinnor 38±19 år.

Tabell 2: Ålders- och könsfördelningen bland de hjälpsökande runt Antigua Guatemala i procent (%).

Ålder
män
kvinnor
totalt

≤ 24 år
12
19
31

25 år - 39 år 40 år - 59 år
6
8
19
21
25
29

≥60 år
6
9
15

Totalt
32
68

Prevalensen av refraktionsfel i de olika åldergrupperna runt Antigua Guatemala visar att
myopi var mest förekommande i åldersgrupperna 24 år eller yngre (36 %) och i
åldersgruppen 25–39 år (42 %). Myopin minskade sedan när åldern ökade. Endast 7 av
de 344 hjälpsökande (2 %) i Antigua Guatemala var högmyoper, övriga myoper befann
sig inom gruppen med SE -0,50 D - -4,75 D. Vidare i den här studien ingår de
högmyopa i gruppen med myopi. Prevalensen av hyperopi var 32 % i den yngsta
åldersgruppen och minskade till 12 % i åldersgruppen 25–39 år. Hyperopin ökade sedan
till 21 % i åldersgruppen 60 år och äldre. Ingen av de hjälpsökande var höghyperoper.
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan refraktionsfelen bland kvinnor och män (p >
0,05) (figur 8).
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Figur 8: Fördelning av refraktionsfel i de olika åldersgrupperna, för män och kvinnor, i områdena runt
Antigua Guatemala.

4.2 Petén
I Petén undersöktes 827 personer på fyra olika orter runt sjön Petén Itzá. 275 av de
hjälpsökande var män och 552 var kvinnor. De flesta hjälpsökande bland både kvinnor
och män, sett i procent (%), var i åldersgruppen 40–59 år (tabell 3). Medelåldern var
44±18 år. Medelåldern bland männen var 49±19 år och för kvinnorna 41±18 år.

Tabell 3: Ålders- och könsfördelningen bland de hjälpsökande i Petén i procent (%).

Ålder
män
kvinnor
totalt

≤ 24 år
4
14
18

25 år - 39 år 40 år - 59 år
4
14
16
26
20
40

≥60 år
11
11
22

Totalt
33
67

Prevalensen av refraktionsfel i Petén visar att över 60 % i åldersgruppen 24 år och yngre
var hyperopa. Hyperopin minskar sedan då åldern ökar och i åldersgruppen 60 år och
äldre är prevalensen av hyperopi 39 %. Endast 1 av de 827 hjälpsökande (0,1 %) var
höghyperop. Vidare i den här studien ingår den höghyperopa i gruppen med hyperopi.
Prevalensen av myopi var ca 10 % i samtliga åldersgrupper. Endast 1 av de 827
hjälpsökande (0,1 %) var högmyop. I uträkningarna ingår den högmyopa i gruppen med
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myopi. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan refraktionsfelen bland kvinnor och
män (p > 0,05) (figur 9).

Figur 9: Fördelning av refraktionsfel i de olika åldersgrupperna, för män och kvinnor, i Petén

4.3 Jämförelse mellan Antigua Guatemala och Petén
Det var en signifikant skillnad på de hjälpsökandes ålder i de båda områdena. Åldern
var signifikant högre bland de hjälp hjälpsökande i Petén (p < 0,05). Det var även en
signifikant skillnad mellan prevalensen av refraktionsfel mellan de båda områdena (p <
0,05). En jämförelse visar att förekomsten av myopi är högre i områdena runt Antigua
Guatemala (30 %) än det är i Petén (9 %). Samtidigt visar jämförelsen att prevalensen
av hyperopi är högre i Petén (47 %) än runt Antigua Guatemala (19 %) (figur 10).
Prevalensen av myopi bland de hjälpsökande i Guatemala var 15 %, hyperopi 39 % och
övriga 46 % var emmetropa.
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Figur 10: Procentuell fördelning av refraktionsfel runt Antigua Guatemala och i Petén.
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5 Diskussion
Den här sortens prevalensstudie, där endast personer som självmant sökt sig till
undersökningsstationerna blir undersökta, är svår att helt jämföra med tidigare studier,
som valt ut personer slumpvis från hela befolkningen. De flesta som söker sig till
undersökningsstationerna kommer för att de upplever att de har problem. Prevalensen
av refraktionsfel i den här studien borde därför vara högre om man jämför med tidigare
studier där personerna blivit slumpvis utvalda. Siffrorna i den här studien borde
samtidigt visa en för låg prevalens av emmetropi bland de pre-presbyopa, eftersom de
som inte upplever några problem inte behöver söka hjälp. Vid en jämförelse av
resultatet i den här studien och tidigare studier visar tidigare studier en mycket högre
prevalens av emmetropi bland pre-presbyopa. Detta borde visa att min studie kan ge ett
falskt högt värde på prevalensen av refraktionsfel bland pre-presbyopa. Den här sortens
studie kan även gå miste om unga icke symptomatiska hyperoper som kanske inte
upplever problem än och därför inte söker hjälp. De presbyopa däremot borde söka sig
till undersökningsstationerna även om de är emmetropa eftersom de borde uppleva
problem på nära håll. Jämfört med tidigare studier liknar prevalensen av emmetropi
bland presbyopa i den här studien mer de resultat som visas i tidigare studier, vilket
borde göra att resultatet bland de presbyopa i den här studien är mer tillförlitlig än
resultatet som rör de pre-presbyopa.
Den här studien utfördes på sju olika orter. Tre av orterna låg i närheten av Antigua
Guatemala och fyra orter låg i Petén. Antigua Guatemala ligger i närheten av Guatemala
City. Det tar ca 40 min att färdas den sträckan med bil. Antigua Guatemala är en aktiv
stad som många från övriga delar av landet åker för att turista i. Detta gör att det
troligen finns bra utbud av arbetstillfällen i och runt omkring Antigua Guatemala.
Petén är ett stort område i norra delen av Guatemala som till stor del består av tropisk
regnskog. Det finns inte så många städer i Petén, större delen av befolkningen bor på
landsbygden. De flesta i området är väldigt fattiga och många är analfabeter.
Könsfördelningen bland de hjälpsökande var ganska lika mellan Antigua Guatemala
och Petén. Det var betydligt fler kvinnor än män som besökte undersökningsstationerna
på samtliga orter. Åldersgruppindelningen som används i den här studien valdes främst
för att visa prevalensen av refraktionsfel i två pre-presbyopa åldersgrupper och två
presbyopa åldersgrupper. Åldersfördelningen visar att den största andelen av männen
runt Antigua Guatemala var 24 år eller yngre medan den största andelen av männen i
Petén var i åldersgruppen 40-59 år. Detta skulle kunna visa på att männen runt Antigua
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Guatemala i åldern 25 år och äldre arbetade och inte hade möjlighet att komma på
undersökning, medan männen i Petén antingen var arbetslösa eller arbetade med någon
form av jordbruk i närheten av hemmet. Kvinnornas åldersfördelning i de båda
områdena var ganska lika.
Studien visar att prevalensen av refraktionsfel var fördelat på liknande sätt vid
jämförelse mellan män och kvinnor i båda områdena, men att det var en signifikant
skillnad mellan refraktionsfelen i Antigua Guatemala och refraktionsfelen i Petén. I
Antigua Guatemala var de flesta ametroper myopa medan de flesta ametroper i Petén
var hyperoper. I studien undersöktes inte hur många av de hjälpsökande som var
analfabeter på respektive område men den stora skillnaden mellan områdena kan bero
på att befolkningen som bor runt Antigua Guatemala har bättre tillgång till skolor och
lärare än vad befolkningen i norra delen av landet har. Bra tillgång på skolor bör göra
att barnen behöver utföra mer närarbete när de måste läsa, vilket kan göra att ögat
utvecklas till att bli myopt. I Petén där tillgången till skolor är sämre och behovet att
utföra närarbete, under längre stunder, inte är så stort borde ögat inte utvecklas till att bli
myopt. Enligt Lundh & Lindholm (2014) är ungefär 90 % av befolkningen på
landsbygden analfabeter, detta borde gälla befolkningen i Petén. I vidare studier kunde
det vara intressant att undersöka läskunnigheten bland de hjälpsökande och jämföra det
med prevalensen av refraktionsfel.
Det var betydligt fler som blev undersökta i Petén än det var i Antigua Guatemala. Detta
kan bero på flera olika faktorer. I Antigua Guatemala har eventuellt fler möjlighet att
själva gå till optiker och betala en synundersökning och glasögon. Tillgången av optiker
och befolkningens ekonomi är bättre där än i norra delen av landet där flera är i behov
av att undersökningen och glasögonen är gratis. Det kan även vara så att befolkningen i
Petén har mer refraktionsfel och behovet av synundersökningar är större. En annan
orsak till att fler personer undersöktes i Petén kan vara att i Antigua Guatemala var det
sex optikerstudenter och en optikerassistent som turades om vid de tre
undersökningsstationerna och glasögonutlämningen. Vi optikerstudenter lärde känna
varandra under arbetsdagarna i Antigua Guatemala och hann skapa en bra rutin på
undersökningarna tills vi kom till Petén. I Petén var vi sex optikerstudenter, en optiker
och tre optikerassistenter, men vi hade fortfarande bara tre undersökningsstationer. Med
mer personal i Petén gavs det möjlighet till fler små pauser vilket borde leda till
effektivare arbete.
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Undersökningarna som gjordes kan inte benämnas som riktiga synundersökningar utan
mer som synscreeningar. Olika ljusförhållanden gjorde att kontrasterna på syntavlorna
varierade mellan lokalerna som användes. Avståndet mellan patienten och syntavlan
stegades

upp,

vilket

gör

att

avståndet

kan

ha

varierat

något

mellan

undersökningsstationerna. Undersökningen av synen gjordes, som tidigare nämnts, i
stora dioptristeg vilket inte ger några exakta värden i 0,25 D steg som vanligtvis görs
hos optiker. Eftersom undersökningarna utfördes av sju olika personer kan även
noggrannheten i screeningarna variera även då vi arbetade efter samma rutiner.
Vid jämförelse av olika studier bör det beaktas att åldersgruppsindelningarna och
definitionerna av refraktionsfel kan skilja sig åt. Trots detta kan en jämförelse ge en bra
bild över hur fördelningarna av refraktionsfelen är i de olika länderna.
Vid jämförelse av de tidigare studierna, som presenteras i introduktionen, ses att bland
barn, ungdomar och pre-presbyoper är prevalensen av myopi högre än prevalensen av
hyperopi i Singapore, Tyskland, Norge och USA (Quek m.fl., 2004; Jobke m.fl., 2008;
Midelfart m.fl., 2002; Vitale m.fl., 2008). I Indien och Sydafrika är prevalensen av de
båda refraktionsfelen ganska lika, men det är mycket låga siffror och deras definition av
hyperopi är betydligt högre, SE ≥ +2,00 D, än de flesta av de övriga studierna som
oftast definierar SE ≥ +0,50 D som hyperopi (Murthy m.fl., 2002; Naidoo m.fl., 2003). I
studien över refraktionsfel i Chile är prevalensen av hyperopi högre än prevalensen av
myopi i åldersgruppen 5–15 år. Även i den studien är definitionen hyperopi SE ≥ +2,00
D och trots detta är prevalensen av hyperopin hög (Maul m.fl., 2000).

Skulle

definitionen av hyperopin i studien från Chile ändras till SE ≥ +0,50 D, som
definitionen är i den här studien, så borde prevalensen av refraktionsfel i Guatemala och
Chile vara väldigt lika varandra bland barn och ungdomar. Studien från Mongoliet över
åldersgruppen 7–17 år tar endast upp prevalensen av myopi, men visar ändå att
prevalensen av myopi är, precis som i Guatemala, ganska låg i Mongoliet då man
jämfört med t.ex. USA och Norge (Morgan m.fl., 2006; Vitale m.fl., 2008; Midelfart
m.fl., 2002). Detta skulle kunna visa på att länder som Singapore, Tyskland, Norge och
USA har ett mer utvecklat skolsystem eller att studierna har utförts i stadsmiljö och att
länder som Chile, Mongoliet och Guatemala inte har lika bra tillgång till skolor eller är
utförda på landsbygden (Quek m.fl., 2004; Jobke m.fl., 2008; Midelfart m.fl., 2002;
Vitale m.fl., 2008; Maul m.fl., 2000; Morgan m.fl., 2006). Studierna från Indien och
Sydafrika är svåra att jämföra med den här studien eftersom definitionerna av hyperopi
är så olika (Murthy m.fl., 2002; Naidoo m.fl., 2003) (figur 11).
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Figur 11: Fördelningen av myopi och hyperopi bland pre-presbyopa i olika länder. Länder med * har annan
definiering på hyperopi.

I studier från Singapore, Norge, USA och Indien som visar prevalensen av
refraktionsfel bland presbyoper framgår det, till skillnad från den här studien, att
prevalensen av myopi är högre än prevalensen av hyperopi (Wong m.fl., 2000;
Midelfart m.fl., 2002; Vitale m.fl., 2008; Raju m.fl., 2004). Gränsen för hyperopi var
väldigt hög i studien från USA, SE ≥ +3,00 D, vilket kan ge en falsk låg siffra då man
jämför med andra studier, men studien visade en hög prevalens av myopi på 50 % i
åldersgruppen 40-59 och 27 % i åldersgruppen ≥ 60 år, vilket ändå visar att största delen
av de ametropa borde vara myopa (Vitale m.fl., 2008). I Mongoliet, Nigeria, England
och den här studien från Guatemala var prevalensen av hyperopi högre än prevalensen
av myopi i de äldre åldersgrupperna (Wichremasinghe m.fl., 2004; Ezelum m.fl., 2011;
Foster m.fl., 2010). Vid en jämförelse av studier bland presbyoper kan skillnaden
mellan resultaten i de olika länderna visa att förekomsten av närarbete eventuellt är
större där studier från Singapore, Norge, USA och Indien har utförts (figur 12).
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Figur 12: Fördelningen av myopi och hyperopi bland presbyopa i olika länder. Länder med * har annan
definiering på hyperopi.

6 Slutsats
Resultatet från den här studien visar att prevalensen av hyperopi är högre än
prevalensen av myopi i Guatemala. Samma resultat kan ses i tidigare studier från
Nigeria och Mongoliet. Studier från USA och större delen av Europa visar på
motsatsen, prevalensen av myopi är högre än prevalensen av hyperopi.
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