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Sammanfattning 
  

Syfte: Att jämföra mätvärden från tre instrument som används för topografiska mätningar 

på två olika patientgrupper: en med friska ögon och en med corneala tillstånd. 

Instrumenten som användes var Javal Schiøtz keratometer, Topcon CA-200 topograf och 

Bon Sirius Scheimpflugkamera.  

Material och metod: Tre mätningar med respektive topograf och en mätning med 

keratometern utfördes på samtliga 27 patienter som deltog i studien och sammanlagt 54 

ögon mättes av. Medelåldern på deltagarna med friska ögon (Grupp 1) var 25 år (21-44 år) 

och på de med corneala tillstånd (Grupp 2) var medelåldern 34,4 år (22-58 år). 

Krökningsradie, styrka och gradtal på de två huvudmeridianerna mättes med keratometern. 

Vid mätning med topograferna noterade värden från Sim-k och för 3, 5 och 7mm; dessa 

värden jämfördes sedan med varandra. Keratometern jämfördes med topografernas Sim-k 

värden.  

Resultat: Resultatet av studien visar ingen signifikant skillnad mellan de tre instrumenten 

(p=0,48 1-vägs ANOVA för upprepade mätningar) varken för Grupp 1 eller Grupp 2.  

Sim-k värden som visar astigmatism var lägst enligt Topcon för samtliga mätområden 

(Sim-k, 3, 5 och 7mm). Bon Sirius visade högre grader av uppmätt astigmatism än 

Topcon, men lägre än de uppmätta med keratometern. Korrelationen mellan instrumenten 

var bra för 5mm-zonen och visade signifikant skillnad för Grupp 2 (p=0,03). Jämförelse 

mellan Javal keratometer och Sirius visade också signifikant skillnad för Grupp 2 

(p=0,02). Javal keratometer visade högst standardavvikelse av samtliga instrument.  

Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika instrumenten, med undantag 

för jämförelse mellan Sim-k-värden för Javal keratometer och Bon Sirius topograf, samt 

för 5mm-zonen mellan Topcon CA-200 och Bon Sirius i gruppen med corneala dystrofier. 

Detta visar att instrumenten är jämförbara när ögonen inte lider av extrema, onormala 

formförändringar.  
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Abstract 
The purpose of this study was to compare the measured values of three instruments for 

topographical measurements of the cornea. The patients participating in the study were 

divided into two groups, one with healthy eyes (Group 1) and another group of patients 

with corneal dystrophies (Group 2). The instruments used were Javal Schiøtz 

keratometer, Topcon CA-200 topographer and Bon Sirius Scheimpflugcamera. 

Both eyes of the twenty-seven subjects who participated in the study were 

measured. The age of the participants varied between 21-44 years with the mean of 25 

years for Group 1 (healthy eyes), 22-58 years with a mean of 34.4 years for Group 2 

(corneal dystrophies). The keratometer measured radius of curvature, power and 

location of the two main meridians. The topographers recorded values of Sim-k and 

dimensions at a diameter of 3, 5 and 7 mm in the cornea; these values were then 

compared with each other. Keratometry readings were compared to the Sim-k values 

from the two topographers.  

The results of the study showed no significant difference between the three 

instruments (p= 0.48 repeated measures 1-way ANOVA). The Javal keratometer 

showed the highest degree of astigmatism for Sim-k, and Bon Sirius showed higher 

values than Topcon over all dimensions (Sim-k, 3, 5 and 7mm). The measurements of 

the 7mm-zone showed poor correlation and no significant value (p= 0.32) for Group 2, 

all those values were better in the smaller diameter zones. The Javal keratometer 

showed a maximum standard deviation, compared to other instruments.   
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1 Introduktion 

1.1 Cornea 

Cornea bildar tillsammans med tårfilmen ögats yttersta optiska yta. Denna yta täcker 1/6 

av hela ögonglobens omkrets (Bergmanson 2012 s.78) och utgör ca 2/3 av ögats 

refraktiva styrka (Read & Collins 2009) i avslappnat läge (Atchison & Smith 2002 

ss.11-12). Det är viktigt att den corneala formen bevaras, (Bergmanson 2012 ss.78-82) 

då små förändringar i corneala ytan kan medföra refraktiva fel; dessa ojämnheter i ytan 

eller totala tjockleken kan leda till distorsion av bilden på retina (Nishida 2005 ss.3-4). 

Cornea förses med näringsämnen från tårfilmen, som även ansvarar för att avlägsna 

restprodukter för den främre delen. Kammarvätskan ansvarar för dessa funktioner för 

bakre delen (Kanski & Bowling 2011 s.168).  

1.1.1 Corneal uppbyggnad  

Cornea är uppbyggt av fem olika lager; epitelet, anterior limiting lamina (ALL- tidigare 

benämnt som Bowman’s membran), stromat, posterior limiting lamina (PLL- tidigare 

benämnt som Descemet’s membran) och endotelet (Bergmanson 2012 s.78). Främre 

delen täcks av tårfilmen och bakre delen gränsar till den vätskefyllda främre kammaren 

(Remington 2005 ss.9-20). Cornea skyddar både de inre delarna av ögat från fysisk 

skada och bevarar ögats form. Kollagen står för den mekaniska styrkan hos både cornea 

och sklera, vilket är viktigt för dess skyddande funktion(Nishida 2005 ss.7-17).  

 

Figur 1.1. En schematisk representation av corneas olika lager i förstoring. Baserad på 

förlaga från Atchison (2012). 
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1.1.1.1 Epitelet 

Epitelet består av 5-7 lager av tätt packade celler (Bergmanson 2012 s.79) och befinner 

sig längst ut mot omvärlden, precis intill tårfilmen och utgör ca 10 % av den totala 

corneala tjockleken (Nishida 2005 ss.7-17). Det är uppbyggt av basalceller, wing-celler 

och squamos-celler. Basalcellerna har som funktion att göra epitelet starkt genom att 

forma desmosomala bindningar längs väggarna på epitelet. Epitelet fungerar som ett 

fysiskt skydd, stabiliserar tårfilmen samt agerar barriär mot vätska, mikroorganismer 

och främmande kroppar som annars skulle kunna tränga in i ögat (Bergmanson 2012 

s.79).  

1.1.1.2 Anterior limiting lamina 

ALL ligger i direkt anslutning till epitelet och är dess basalmembran. Det är fritt från 

celler (Nishida 2005 ss.7-17), 8-14 μm tjockt och består av slumpvis anordnade 

kollagenfibriller samt proteoglykaner (Atchison & Smith 2002 ss.11-12).  

1.1.1.3 Stroma 

Mellan ALL och PLL finns stromat, vilket utgör 90 % av corneas tjocklek (Nishida 

2005 ss.7-17). Det består främst av kollagen och keratocyter, där kollagenet är lagrat i 

lameller (buntar med kollagen) (Bergmanson 2012 ss.86-88). Kollagenfibrerna inuti 

lamellerna ligger regelbundet anordnade för att behålla transparensen i cornea och 

förstärka dess mekaniska styrka (Atchison & Smith 2002 ss.11-12). Antalet lameller i 

stromat kan påverkas av patologiska orsaker, som till exempel keratokonus. 

Förtunningen och främre utbuktningen vid keratokonus beror på förlust eller uttunning 

av lameller, förlust av keratocyter, eller en kombination av båda (Bergmanson 2012 

s.86).  

1.1.1.4 Posterior limiting lamina och endotelet 

PLL är 8-12 μm tjockt (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts 2008 s.22) och är 

endotelets basalmembran. Endotelet består av squamos-celler och hexagonala celler 

som inte kan återuppbyggas (Bergmanson 2012 s.97) och har till uppgift att reglera 

vätskebalansen mellan främre kammaren och cornea för att upprätthålla stromats 

hydrering och transparens (Atchison & Smith 2002 ss.11-12).  

1.1.2 Corneal form (krökningsradier och kurvatur) 

Corneas topografi och tjocklek har klinisk betydelse inför refraktiv kirurgi och vid 

tillpassning av kontaktlinser (Giráldex & Diaz-Rey 2008). Kurvaturen på corneas 
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främre yta är inte cirkelformad (sfärisk), utan asfärisk. Optiska zonens centrala 3mm har 

den minsta krökningsradien, mellan 7,8- 8,0mm, och är därmed kupigast (Krachmer et 

al 2005 s.3). Krökningsradien ökar mot periferin och ytan blir därmed flatare (Kanski & 

Bowling 2011 s.168). Ögats refraktiva styrka beror dels på refraktionsindex från både 

bakre och främre ytan av cornea, samt i linsen. Bakre delen bidrar mindre till ögats 

totala refraktiva styrka än vad främre delen gör, däremot bidrar den i signifikant 

utsträckning till astigmatism och sfärisk aberration i ögat (Read & Collins 2009). 

Corneas brytstyrka kan beräknas med hjälp av krökningsradien enligt följande 

formel (Horner, 2006 s.647):   
    

 
. Där F= corneas brytstyrka (D), n’= corneas 

brytningsindex (1,3375, ett antaget refraktionsindex som tar hänsyn till bakre corneas 

kortare radie), r= corneas krökningsradie (m) och n= luftens brytningsindex (1,00)   

Astigmatism är ett vanligt refraktivt fel orsakat av avvikelse i corneala kurvaturen, 

där ögats olika meridianers brytande förmåga skiljer sig från varandra (Velazquez & 

Kim 2005 s.727). Corneal astigmatism är ofta reguljär, vilket innebär att meridianerna 

ligger vinkelrätt mot varandra (90 grader mot varandra) (Atchison & Smith 2002 s.60). 

Det finns fall där de korresponderande meridianerna inte ligger 90 grader mot varandra, 

detta kallas irreguljär astigmatism och kan bland annat orsakas av patologiska tillstånd 

som förändrar den corneala ytan och gör den irreguljärt astigmatisk (Remington 2005 

ss.9-20). Exempel på sådana patologiska tillstånd är ärrbildning, förtunning eller 

keratokonus, även refraktiv kirurgi kan bidra till en förändring av ytan (Nishida 2005 

s.3-4). Med-regel astigmatism karakteriseras av att cornea är kupigare längsmed den 

vertikala meridianen och astigmatismen (uttryckt i minuscylinderform) ligger i 180 

grader (±20) (Benjamin 2006 s.13), medan mot-regel karakteriseras av att cornea är 

kupigare längsmed den horisontella och astigmatismen ligger i 90 grader (±20) 

(Atchison & Smith 2002 s.60).  

1.1.3 Ögonlockens påverkan 

Ögonlocken fungerar som en skyddande yta vars uppgift är att underlätta utsöndringen 

och fördelningen av tårfilmen över cornea (Bergmanson 2012 s.28), för att förebygga 

uttorkning och skador på ögat och därmed behålla ytans optiska kvalitet (Pensyl & 

Benjamin 2006 s.365). De står även för dräneringen av tårar och avfallsprodukter 

genom att hålla ögonlocket tätt mot ögat och fösa undan tårarna mot tårpunktum 

(Bergmanson 2012 s.30).  
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1.1.4 Tårfilmen 

Tårfilmen är en 4-7μm tjock yta bestående av fett, vatten och slem, där vatten utgör 

98% av dess tjocklek. Tillsammans med epitelet har tårfilmen till uppgift att behålla en 

jämn och fin refraktiv yta (Nishida 2005 ss.3-4), men bidrar däremot inte till mycket av 

ögats refraktiva styrka (Atchison & Smith 2002 ss.11-12).  

1.2 Mätning av corneal form 

Kurvaturen och brytningskraften på främre delen av cornea kan mätas på flera olika sätt, 

som till exempel med keratometrar, topografer och Scheimpfluginstrument. Mätningar 

av corneas form används vid bland annat tillpassning av mjuka-, stabila- och 

ortokeratologi-linser (Howard 2013), samt för medicinska ändamål som diagnosticering 

och övervakning av corneala åkommor såsom keratokonus och andra degenerationer 

(Read & Collins 2009). Corneal form mäts speciellt vid fall där biomikroskop inte 

räcker till (Patel & Shah 2012).  

1.2.1 Keratometer  

Utvecklingen av keratometern började i slutet av 1700-talet då man ville hitta en metod 

för att mäta corneas kurvatur för att bedöma ackommodationsmekanismen. År 1881 

skapade Louis Émile Javal och Hjalmar August Schiøtz ett kliniskt användbart 

instrument (Gutmark & Guyton 2010). Keratometeri är en objektiv metod som används 

för att bestämma radie, kurvatur och styrka på corneas främre yta (Horner, Salomon & 

Soni 2006 s.646). Den kan även användas för att upptäcka corneala förändringar som 

keratokonus genom att den visar central eller inferior ektasi (utbuktning), eller 

förvrängningar av mires (upplysta mönster som projiceras på cornea) (Krachmer, Feder & Belin 

1984).  

1.2.1.1 Funktioner och uppbyggnad av Javal Schiøtz keratometer 

Keratometern mäter inte kupigheten i corneas exakta centrum, utan uppskattar den 

utifrån 2 punkter på varsin sida av instrumentets axel som befinner sig 3mm från 

varandra. Vid mätning med keratometern utvärderas radien för en meridian från de 

reflekterade bilderna av mires som formas av främre corneala ytan.  Instrumentet roteras 

runt sin optiska axel för att hitta och mäta corneas kupigaste och flataste meridianer 

(van der Worp, 2009 s.51-52).  
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Figur 1.2. Javal Schiøtz keratometer a) Bild genom okularet. b) Mer detaljerad bild av 

mires.  

Javal Schiøtz keratometer består av belysta mires och ett teleskop för att förstora bilden 

av mires på cornea. Javal keratometers mires består av två rektanglar, en delad med en 

linje i mitten och andra med ett trappmönster på ena sidan (Gutmark & Guyton 2010). 

Keratometern mäter storleken på en bild formad av en konvex reflekterande yta (Horner 

et al 2006 s.646), i detta fall corneas apex. Av den reflekterande ytan beräknas 

krökningsradierna för de två antagna huvudmeridianerna (Chisholm & Woods 2014 

ss.117-122). 

1.2.1.2 Begränsningar 

Keraometern antar att cornea är sfärisk med en konstant kurvatur över hela mätområdet, 

vilket inte alltid är fallet. Den kan heller inte mäta refraktiva styrkan på bakre delen av cornea 

(Whang, Byun & Joo 2012) utan mäter endast radien och styrkan på främre ytan 

(Gutmark & Guyton 2010). Keratometern uppskattar, snarare än mäter kurvatur 

eftersom mätningarna inte täcker exakta centrum på cornea och ger ingen information 

om kurvaturen på områden utanför corneas centrala 3 millimeter (van der Worp, de 

Brabander & Jongsma, 2009 s.48).  

Resultaten av keratometern vid utvärdering av keratokonus kan vara missvisande. 

Patienter med keratokonus kan ha normal central kurvatur på hornhinnan, men med 

utbuktning eller irreguljär astigmatism som undersökaren då lätt kan missa. Resultaten 

kan även bli missvisande för patienter med kupiga corneas och hög grad astigmatism 

utan diagnosen keratokonus (Krachmer et al 1984). När keratometern inte räcker till 

används placidobaserade system, t.ex. topografer (se avsnitt 1.3.1) (Chisholm & Woods 

2014 ss.117-122). 
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1.3 Mätningar med topografer  

Keratometer är ett av de mest använda instrumenten att göra topografiska mätningar 

med, men manuella keratometrar blir alltmer ovanligt eftersom mer avancerade 

instrument introducerats (Gutmark & Guyton 2010). De automatiserade maskinerna 

(corneala topografer) är lättare att använda, kräver mindre tid (Giráldez et al 2000), 

mäter ett bredare område och har dessutom ökad noggrannhet (Gutmark & Guyton 

2010). 

Corneala topografer har många användningsområden, där kontaktlinstillpassning 

är ett av de mest förekommande.  Ofta är instrumenten baserade på placidoteknologi 

(Szcotka 2002) och är praktiska vid mätningar av corneala avvikelser (Klyce 1984), för 

att ha uppsikt över utvecklingen av diverse sjukdomar och se reaktionen av 

behandlingar (Patel & Shah 2012). Topograferna ger värden av krökningsradierna på 3, 

5 och 7mm av cornea, samt kan även ange Sim-k värden (central keratometri) (Hansen 

2003). Sim-k simulerar keratometerns mätvärden (PHOENIX). Ju fler placidoringar 

som utvärderas vid mätning, desto större yta ger topografen resultat på (van der Worp et 

al, 2009 s.55-66). Corneala topografer ger, till skillnad från keratometerns två punkter 

med mätvärden, tusentals mätpunkter på cornea. De mäter även merparten av den 

corneala formen, istället för endast kurvorna, vilket är viktigt vid refraktiv kirurgi, 

ortokeratologi och keratokonustillstånd (van der Worp et al, 2009 s.48).  

Topografen mäter både sagittala och tangentiella radier. De sagittala ger en 

lättförståelig överblick av corneas form, medan tangentiella visar corneas verkliga form 

(Hansen 2003). Sagittala antar att centrala krökningsradien är i den centrala axeln. 

Tangentiella visar mer detaljer och antar inte var centrum ligger (van der Worp s.64). 

Topcon CA-200 och Bon Sirius Scheimpflugkamera (se avsnitt 1.3.2 och 1.3.3) skapar 

färgkartor med skalor som representerar kupigaste och flataste delarna av corneas yta, 

där varma färger visar kupiga och tunna delar, kalla färger visar flatare och tjockare 

delar (PHOENIX) och gula färger visar en normal genomsnittlig kurvatur och tjocklek 

(Chisholm & Woods 2014 ss.117-122).  Den kupigaste delen av tangentiella kartan 

visar apex (PHOENIX).  

Problem och missvisningar med corneala topografer beror ofta på 

oregelbundenheter i tårfilmen till följd av otillräckliga och ofullständiga blinkningar, 

vilket kan visas som avvikelser på bilderna i topografen (Howard 2013). Dessutom kan 

tjockleken på cornea variera under dagen, vilket kan leda till problem med 

repeterbarheten av mätningarna (Giráldex & Diaz-Rey 2008). Topografer kan vara ett 
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sämre alternativ för äldre människor, personer med nystagmus och barn som har svårt 

att behålla fixationen, då mätningarna tar någon minut (Wang et al 2012). 

1.3.1 Placido 

Placidoinstrument har funnits sedan slutet av 1800-talet, då i form av en disk målad i 

alternerande svarta och vita ringar för att undersöka corneas form (Gutmark & Guyton 

2010). De placidobaserade systemen har upplysta koncentriska ringar som avbildas på 

cornea (Chisholm & Woods 2014 ss.117-122), där tårfilmen fungerar som en konvex 

spegel och reflekterar tillbaka bilden av ringarna från cornea (Szczotka 2002). Av 

uppgifterna från mätningen detekteras och identifieras positionen av 6000-11000 

mätpunkter på de reflekterade ringarna (Szczotka 2002) och därmed kan en analys på 

180 meridianer utföras (Klyce 1984). Den corneala ytan rekonstrueras och topografen 

visar krökningsradier och styrka, samt skapar färgkartor (Szczotka 2002). Distorsioner 

visas som oregelbundenheter i de annars jämna koncentriska ringarna (Klyce 1984).  

 

Figur 1.3. Äldre instrument som använder sig av placidotekniken för uppskattning av 

corneal form.  

1.3.2 Topcon CA-200  

Topcon CA-200 är en placidobaserad topograf med 24 koncentriska ringar och gör 

mätningar över 10 000 punkter. Mätningarna utförs på en yta mellan 3,0-10,5mm för 

normala ögon (Topcon Medical, 2014), till skillnad från keratometern 3-3,5mm 

(Chisholm & Woods 2014 ss.117-122) med en precision på mellan ±0,01mm (Giráldez-

Fernández et al 2008) till ±0,03mm (Topcon Medical, 2014).  
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Figur 1.4.  a) Topcon CA-200 Topograf. b) Placidoringar från patientens sida, vid 

mätning hålls fokus på gröna lampan i mitten. c) Placidoringarnas reflektion sett från 

undersökarens sida.  

1.3.3 Bon Sirius Scheimpflugkamera 

Scheimpflugtekniken gör det möjligt att mäta de bakre segmenten (Symes, Say, Ursell 

2010) såväl som de främre transparenta segmenten av ögat; corneas och linsens 

ljusspridning och ger högprecisionsbilder och reproducerbara uppgifter om corneal form 

(Wegener & Laser-Junga 2009). Huvudparten av topografer mäter endast den främre 

ytan, som står för största delen av corneas refraktiva styrka men mäter inte den bakre 

ytan som också står för en del av den refraktiva styrkan (Liu et al 1999). Resultaten av 

corneas tjocklek uttrycks i mikroner (μm), de tangentiella kurvaturerna anges i 

millimeter eller dioptrier och tar hänsyn till stromats och kammarvätskans 

brytningsindex (PHOENIX).  

Bon Sirius är en av de nyaste utrusningarna inom pachymetri. Det kombinerar en 

roterande Scheimpflugkamera med en placidotopograf och har visat hög repeterbarhet 

och reproducerbarhet (Huang et al 2013). Det finns andra instrument som använder sig 

av Scheimpflugteknik, ett exempel är Pentacam (Symes, Say & Ursell 2010).  

 

Figur 1.5. a) Bon Sirius. b) Vid mätning hålls fokus på blå lampan. c) Placidoringarnas 

reflektion vid mätning sett från undersökarens sida. Fokus på övre bilden hålls på 

corneas främre yta och nedre ska ringen centrera på corneas mittpunkt.  
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1.3.3.1 Användningsområden och funktioner 

Bon Sirius kan bland annat utföra corneal pachymetri, meibografi, pupillografi, göra 

IOL beräkningar, keratokonusscreening och uppföljning, glaukomanalys (Bon.de den 

22/4).  Den tar även mätningar på både corneas främre och bakre yta (Symes et al 

2010), där den utför både sagittala och tangentiala mätningar, samt mätningar av 

krökning och skapar höjdkartor (Bon.de den 22/4).  

Bon Sirius har 22 koncentriska ringar som reflekteras på corneas yta, identifierar 

positionen av punkterna (PHOENIX) och får fram 25 bilder under en scanning genom 

att beräkna 21 632 punkter på framsidan av cornea och 16 000 på baksidan (Bon.de den 

22/4).  

 

Figur 1.6. Topografiska färgkartor visar höjdskillnader på corneala ytan.  

1.3.4 Pachymetri 

Den vanligaste metoden som används för att mäta corneal tjocklek (pachymetri) är idag 

mätningar med ultraljud. Nackdelen med denna metod är att det behövs 

bedövningsmedel och direktkontakt med cornea, vilket kan leda till komplikationer i 

form av skador på ögonen. Scheimpflugtekniken är en snabb och objektiv ny metod 

som används för att mäta corneal tjocklek. Fördelen är att metoden inte kräver kontakt 

med ögat (Huang et al 2013).  

Mätning av corneal tjocklek ger värdefull information inför diagnosticering av 

patologiska (Parafita et al 1999) och fysiologiska (Giráldez-Fernández et al. 2008) 

tillstånd. Tjockleken ger även information om effekten av mediciner eller användning 

av kontaktlinser (Parafita et al 1999), kan användas vid övervakning av 

keratokonusutveckling (Huang et al 2013) och för att undvika komplikationer vid 

refraktiv kirurgi (Liu, Huang & Pflugfelder1999). Mittjockleken på en frisk cornea är 
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normalt runt 540 μm (Kanski & Bowling 2011 s.168) och ökar mot periferin där den är 

ca 700 μm (Nishida 2005 s.3).   

Tjockleken på cornea har visats vara högst tidigt på dagen, direkt efter 

uppvaknande (Giráldex & Diaz-Rey 2008) och minskar sedan gradvis. Skillnaden i 

tjocklek beror på svullnad i cornea, och återgår till ”baseline” inom de två första vakna 

timmarna (Read och Collins 2009). Svullnaden uppkommer under sömn, när 

ögonlocken är stängda och minskar syretillförseln till ögat (Giráldez-Fernandez, Díaz-

Rey, García-Resua & Yebra-Pimentel-Vilar 2008). Det är viktigt att känna till dagliga 

corneala tjockleksvariationen vid refraktiva operationer, detta för minskad corneal 

tjocklek är en av de vanligaste kontraindikationerna för LASIK-operationer (Giráldez-

Fernández et al. 2008). Felbedömning kan leda till att lämpliga patienter utesluts från 

ingrepp eller att risken för ektasi ökar (Huang, Lu, Savini, Hu, Pan, Wang, Tan, Chen, 

& Wang (2013). 

1.4 Keratokonus 

Keratokonus är en progressiv (Kanski & Bowling 2011 s.210), asymmetrisk och icke-

inflammatorisk corneal dystrofi (Szczotka–Flynn et al 2006 ss.1524-1526) som drabbar 

de centrala två tredjedelarna av cornea (Patel & Shah 2012). Det karakteriseras av 

degeneration av det corneala stromat (Remington 2005 s.14), bristningar och järndepåer 

i ALL (Romero-Jiménez et al 2010). Detta tillstånd drabbar mellan 50-230 personer per 

100 000 (Patel & Shah 2012) och uppkommer ofta i puberteten (Krachmer et al 1984), 

men kan även uppkomma senare i livet och stabiliseras runt 40-årsåldern (Romero-

Jiménez, Santodomingo-Rubido & Wolffsohn 2010).  

Troliga förklaringar till utvecklingen av keratokonus är metaboliska och 

näringsmässiga störningar (Remington 2005 s.14), ögongnuggning kan också ha en 

främjande inverkan på utvecklingen (Gupta 2005). Det finns ingen differens i prevalens 

av tillståndet hos könen (Feder & Kshettry 2005 s.956). 
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Figur 1.7. Färgkartor på keratokonuspatient tagna med Bon Sirius topograf. Vänster 

färgkarta visar tjocklek och höger visar tangentiell kupighet i cornea. Mörkare gula och 

orangea områden visar apex av konen.  

Klassiska fynd vid keratokonus är förtunning och utbuktning av cornea, viket leder till 

kupig kurvatur och en irreguljär astigmatism (Feder & Kshettry 2005 s.955-961), som 

bidrar till försämring av bästa visus med glasögon (Krachmer et al 1984). Kliniska fynd 

som kan ses med biomikroskop vid keratokonus är Fleischer’s ring, Vogt’s striae och 

Münsons sign (utbuktning av nedre ögonlocket vid blickriktning nedåt) (Gupta 2005). 

Sker en stor förändring av astigmatismen under kort tid kan det vara ett tecken på 

keratokonus (Chisholm & Woods 2014 ss.117-122), likaså den karakteristiska koniska 

formen som uppstår med keratokonus beror på kraften från det intraokulära trycket som 

utövas på de förtunnade, försvagade delarna av cornea (apex av konen). Processen 

börjar ofta i centrala delen av cornea och sprider sig sedan utåt och bildar konformen 

(Remington 2005 s.14). Tidigt i sjukdomsförloppet kan den irreguljära astigmatismen 

ses som en liten ö i inferiora paracentrala delen av cornea. Den lilla ön utvecklas sedan 

till en av tre olika konformer; nipple, oval eller globus (Gupta 2005). 

1.4.1 Korrektioner och behandlingsformer 

I början av sjukdomsförloppet används ofta glasögon eller mjuka kontaktlinser för att 

korrigera patientens synfel, men med ökande irreguljär astigmatism föredras stabila 

kontaktlinser för att få bästa korrigerade visus. (Remington 2005 s.14). Det finns 

däremot patienter som inte tolererar stabila kontaktlinser och detta kan åtgärdas med en 

så kallad piggyback-korrektion, då en stabil kontaktlins tillpassas över en mjuk. En 

behandlingsform som används för att lugna ner utvecklingen keratokonus är Collagen 

Cross-Linking behandling (CXL) (Patel & Shah 2012), i de fall kontaktlinser inte längre 

är något alternativ för korrigering av visus kan det krävas keratoplasti (corneal 

transplantation) (Gupta 2005).  

1.5 Övriga corneala dystrofier 

Studier har visat att ett antal gener är inblandade i corneas kvantitativa egenskaper, som 

dess pachymetri och patologi (Vincent 2014). Dystrofierna kan drabba epitelet, ALL, 

stromat och endotelet (Kanski 2011 s.212), där ca 60 % av alla corneala dystrofier 

drabbar just endotelet. Fuchs endoteldystrofi är den vanligaste corneala dystrofin och 
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utgör runt 84 % av påträffade corneala dystrofier (Mush et al 2014) och är den 

vanligaste dystrofin som leder till corneal transplantation (Vincent 2014).  

1.6 Tidigare studier 

Inga studier har hittats som jämför resultaten från instrumenten Topcon CA-200 

(topograf), Bon Sirius (topograf med Scheimpflugteknologi) och manuell keratometer 

(Javal Schiøtz). Studier som jämför IOLMaster, Pentacam och andra topografiska 

instrument har dock utförts.  

År 2010 gjorde Symes, Say och Ursell en studie för att utvärdera 

keratometriresultat med automatiserad keratometer (IOLMaster) och Scheimpflugteknik 

(Pentacam). Där visade de att automatiserade keratometern hade lägst standardavvikelse 

men skillnaden mellan instrumenten var inte statistiskt signifikant. 

Scheimpflugteknologin var inte överlägsen automatisk keratometri totalt sett, men data 

tyder på ökad noggrannhet i fall där cornea har oregelbunden form, men gav likvärdiga 

resultat på ögon med regelbunden yta jämfört med värden från automatisk keratometri.   

Whang, Byun och Joo (2012) utförde en studie på keratometervärden för 69 

patienter med manuell keratometer (Topcon), automatiserade keratometrar (Canon), 

Orbscan II (Baush & Lomb), IOLMaster (Carl-Zeiss) och Pentacam 

Scheimpflugkamera (Oculus) på patienter inför kataraktkirurgi. Resultat från studien 

visade att standardavvikelse (SD) och medelabsolutfel (MAE) var störst för corneala 

topografen (Orbscan II). IOLMaster gav huvudsakligt högre värden och kupigare k-

värden än manuella keratometern, automatiserade keratometrarna och Pentacam 

Scheimpflugkameran. 

 

  



  
 

13 

 

2 Syfte 

Syftet med studien var att jämföra mätvärden från tre instrument som används för 

topografiska mätningar på två olika patientgrupper; en med friska ögon och en med 

corneala tillstånd. Instrumenten som användes var Javal Schiøtz keratometer, Topcon 

CA-200 topograf och Bon Sirius Scheimpflugkamera.  
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3 Material och metoder 

3.1 Urval 

I studien deltog både patienter med friska ögon (Grupp 1) och patienter med 

ögonsjukdomen keratokonus och övriga corneala dystrofier (Grupp 2). Med friska ögon 

menas att personen inte har keratokonus. De som deltog var studenter från 

Linnéuniversitetets optikerutbildning, lärarutbildning, övriga bekanta i Kalmar, samt 

patienter skickade från ögonmottagning på Landstinget i Kalmar. På de patienter 

skickade från ögonmottagningen utfördes rutinmässiga mätningar och frågades vid 

besöket om de kunde tänka sig ställa upp i studien. Svarade de ja fick de delta i resten 

av undersökningarna, svarade de nej utfördes endast de rutinmässiga mätningarna.  

I studien skedde inget urval av patienter med hänsyn till ålder, kön, ametropier, 

osv. Då studien utfördes för att undersöka skillnaden mellan de olika maskinerna och 

inte de olika personerna, spelade inte dessa faktorer någon roll. Varje jämförelse skedde 

mellan tre olika mätningssätt på en och samma cornea, för alla personerna i studien.   

3.2 Material  

Tre instrument användes i studien: Topcon CA-200 (topograf), Bon Sirius (topograf) 

samt Javal Schiøtz (keratometer).  

3.3 Metoder 

3.3.1 Inledning 

Inga förundersökningar på patienterna utfördes eftersom det inte skedde något urval 

beroende av ögonstatus eller refraktion. Deltagarna delades in i två olika huvudgrupper, 

där ena gruppen innehöll patienter med corneala dystrofier (övervägande delen med 

tillståndet keratokonus) och andra gruppen innehöll studiens kontrollgrupp med friska 

ögon.  

Innan mätningarna inleddes informerades deltagarna både skriftligt och muntligt 

om studiens syfte och vad som skulle ske under deltagandet. Försökspersonerna fick 

läsa igenom och underteckna ett skriftligt informerat samtycke (se bilagor A och B) där 

det framgick information om personuppgiftshantering, att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet, utan närmare förklaring. 
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3.3.2 Utförande av mätningar 

Samtliga mätningar inleddas med att patienterna fick sätta sig ner bekvämt i 

undersökningsstolen och lägga sin haka och panna mot de fixerande stöden på maskinen 

i fråga. Höjden på hakstödet justerades för att patientens ögon hamnade på rätt nivå och 

sammanföll med markeringarna på maskinen.  

Studien inleddes med Javal Schiøtz keratometer, detta för de övriga objektiva 

mätningarna inte skulle påverka den subjektiva mätningen utförd av med keratometern. 

Mätningarna med keratometern börjades med att fokusera okularet efter synfel. 

Patienten intog sedan sin plats och blev uppmanad att fokusera blicken i mitten av 

instrumentet. Första steget var att mäta av det horisontella snittet, sedan även det 

vertikala. Resultaten för dioptrier (D), radie (r) och axelläge antecknades efter mätning 

av varje snitt.  

Mätningarna med Topcon CA-200 och Bon Sirius var förhållandevis lika. 

Patienterna blev uppmanade att titta rakt fram i maskinen och fixera blicken på en 

symbol i mitten av flertalet placidoringar. I Topcons topograf var denna symbol en grön 

prick (se figur 3b) och för Bon Sirius var denna symbol ett blått streck (se figur 4b). 

Med hjälp av en joystick fördes maskinerna fram och tillbaka för att säkerställa fokus på 

främre corneala ytan. När skarp bild uppnåddes klickades det på joystickens knapp och 

maskinerna började automatiskt göra en analys av patientens cornea. Bilderna sparades 

automatiskt och överfördes sedan till datorns hårddisk. Bilderna som skapades visades i 

en absolut färgkarta som visade höjdskillnaderna i cornea och även corneas 

krökningsradier. I samtliga mätningar med topograferna togs tre bilder per öga, det vill 

säga 6 bilder/ patient. Detta för att vara säker på att få bilder med hög kvalitet (van der 

Worp et al, 2009 s.55-66). Med keratometern utfördes endast en mätning per öga. 

Endast värden från patienternas högerögon tog med i studien, detta för värdena är lika 

mellan ögonen och för att undvika att få två likvärdiga resultat.  

3.3.3 Analys av resultat 

För att analysera resultaten och ta hänsyn till cylindernas riktning och magnitud 

konverterades cylindern till J180 och J45-komponenter; ett sätt att representera refraktiva 

styrkor i vektorformat (läs mer i Thibos, Wheeler & Horner, 1997) 
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Figur 3.1. Visar resultatet av antalet procent ”Centration” och ”Coverage” från en 

exempelbild tagen med Bon Sirius. 

Bilderna i studien valdes ut efter täckningsgrad för både Topcon CA-200 och Bon 

Sirius. Med Topcon utvärderades täckningsgraden genom att se hur mycket av 3, 5, 

respektive 7mm av bilden som blivit evaluerade under mätningen. Med Bon Sirius 

utvärderades detta genom att titta på hur många procent ”Centration” och ”Coverage” 

bilden fått under kategorin ”Keratoscopy” (se Fig. 3). De bilder där ringarna täckte 

störst yta och hade bäst jämnhet i placidoringarna valdes. När alla mätningar var färdiga 

påbörjades jämförelsen mellan resultaten från de olika maskinerna. Resultaten 

behandlades och statistisk analys utfördes i GraphPad Prism.  

  



  
 

17 

 

4 Resultat 
Denna studie omfattade mätningar på sammanlagt 27 personers högerögon. I Grupp 1 

ingick 15 personer med ögon utan någon känd patologi med medelålder på 25 år (21-

44 år). I andra gruppen ingick 12 patienter med corneala tillstånd med medelålder på 

34,4 år (22-58 år).  

Mätvärden från en patient i keratometern fick bortses ifrån, då patienten hade för 

instabil tårfilm och keratometerns mires inte gick att se. Hos en del patienter skymde 

ögonlock delar av mätområdena, de delar som fattades i bildernas placidoringar 

approximerades av maskinen. Endast en av personerna med keratokonus använde sig av 

stabila kontaktlinser, två använde sig av mjuka kontaktlinser och en patient av ett piggy-

back system av kontaktlinser. Sju personer använde sig endast av glasögon och en 

person använde sig inte av någon korrektion.  

 
Figur 4.1. K-värden för sim-k med samtliga instrument uppmätta på patienter med 

friska ögon (Grupp 1).  

 
Figur 4.2. K-värden för sim-k med samtliga instrument uppmätta på patienter med 

corneala dystrofier (Grupp 2).  

-7,5 

-5,5 

-3,5 

-1,5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A
st

ig
m

at
is

m
 (

D
) 

 
Friska ögon 

Topcon 

Sirius 

Keratom 

-7,5 

-5,5 

-3,5 

-1,5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A
st

ig
m

at
is

m
 (

D
) 

Corneala tillstånd 

Topcon 

Sirius 

Keratom 



  
 

18 

 

Patienterna med corneala dystrofier visade, som väntat, en tendens till högre grad 

astigmatism än patienterna med friska ögon. Samtliga patienter i Grupp 1 (friska ögon) 

hade en astigmatism som understeg -2,25D, med undantag för en patient. I Grupp 2 

(corneala dystrofier) hade majoriteten av patienterna en astigmatism som understeg 

-3,50D med undantag för två patienter. Trots att mätvärdena skilde sig något mellan 

instrumenten visade en 1-vägs ANOVA för upprepade mätningar ingen signifikant 

skillnad mellan metoderna (p=0,48).  

Tabell 4.1 och 4.2. Visar medelvärde och standardavvikelser av astigmatismen 

uppmätta med de olika instrumenten för de olika mätområdena på friska ögon (tabell 

4.1, till vänster) och ögon med corneala dystrofier (tabell 4.2, till höger).  

 

Instrument  

(friska ögon) 

Astigmatism (D) 

± SD  

(spridning) 

Keratometer 
-1,00 ± 0,82 

(-0,05 till -3,25) 

Topcon Sim-k 
-0,90 ± 0,71 

(-0,18 till -2,92) 

Sirius Sim-k 
-0,97 ± 0,84 

(-0,30 till -3,52) 

Topcon 3mm 
-0,78 ± 0,78 

(0 till -2,93) 

Sirius 3mm 
-1,04 ± 0,86 

(-0,12 till 3,40) 

Topcon 5mm 
-0,93 ± 0,74 

(0 till -3,02) 

Sirius 5mm 
-0,98 ± 0,82 

(-0,24 till -3,35) 

Topcon 7mm 
-0,98 ± 0,69  

(0 till -2,85) 

Sirius 7mm 
-0,82 ± 0,70 

(-0,18 till -2,61) 

Instrument 

(corneala tillstånd) 

Astigmatism (D) 

± SD  

(spridning) 

Keratometer 
-2,61 ± 1,98 

(0 till -7,00) 

Topcon Sim-k 
-2,14 ± 1,61 

(-0,09 till -5,21) 

Sirius Sim-k 
-2,17 ± 1,61 

(-0,12 till -5,99) 

Topcon 3mm 
-2,43 ± 1,93 

(-0,06 till -5,58) 

Sirius 3mm 
-2,83 ± 1,91 

(-0,36 till -7,14) 

Topcon 5mm 
-1,76 ± 1,32 

(0 till -4,19) 

Sirius 5mm 
-2,44 ± 1,66 

(-0,12 till -6,33) 

Topcon 7mm 
-1,74 ± 1,45 

(-0,09 till -4,44) 

Sirius 7mm 
-2,06 ± 1,21 

(-0,24 till -4,67) 
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Figur 4.3. och 4.4. Visar medelvärdet av astigmatismen uppmätta med de olika 

instrumenten för de olika mätområdena på friska ögon (figur 4.3) och ögon med 

corneala dystrofier (figur 4.4). Felstaplarna representerar SEM.  

Vid jämförelse av uppmätta värden astigmatism för Topcon CA-200 och Bon Sirius 

visade Sirius en tendens till högre värden på samtliga mätområden än Topcon, med 

undantag för 7mm-zonen för Grupp 1. Medelvärden för mätningar vid de olika zonerna 

kan ses i tabell 4.1 och 4.2, samt figur 4.3 och 4.4. Keratometern visade högst grad 

astigmatism av alla instrumenten vid mätningar av Sim-k.  

För standardavvikelse (SD) av mätningar på patienter med corneala dystrofier på 

Sim-k visade keratometern högst värde, medan mätningar på patienter med friska ögon 

på Sim-k visade Sirius högst standardavvikelse. 

Tabell 4.3. Jämförelse av mängden astigmatism utfört med 1-vägs ANOVA för 

upprepade mätningar mellan respektive instrument i Sim-k på Grupp 1.  

Skillnad i sim-k – friska ögon Mean of differences 

± SD 

p-värde  

Keratometer vs. Topcon -0,09 ± 0,47 0,46 

Keratometern vs. Sirius -0,02 ± 0,37 0,84 

Sirius vs. Topcon -0,07 ± 0,38 0,47 

 

Ingen signifikant skillnad i astigmatism med Sim-k mellan någon kombination av 

instrumenten hittades för patienter med friska ögon (p>0,05 1-vägs ANOVA för 

upprepade mätningar) 
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Tabell 4.4. Jämförelse av mängden astigmatism utfört med 1-vägs ANOVA för 

upprepade mätningar mellan respektive instrument på Sim-k på Grupp 2.  

Skillnad i sim-k corneala 

dystrofier 

Mean of differences 

± SD 

p-värde  

Keratometer vs. Topcon -0,47 ± 1,00 0,13 

Keratometern vs. Sirius -0,45 ± 0,58 0,02 * 

Sirius vs. Topcon -0,03 ± 0,80 0,90 

Vid jämförelse av mängden astigmatism mellan de olika instrumenten på Sim-k visade 

Keratometern vs. Topcon högst medelskillnad (Mean of differences). Ingen signifikant 

skillnad i astigmatism mellan Keratometern och Topcon eller Sirius och Topcon 

hittades (p>0,05). Däremot hittades en signifikant skillnad mellan Keratometern och 

Sirius för patienter med corneala dystrofier (p=0,02 1-vägs ANOVA för upprepade 

mätningar).  

Tabell 4.5. Jämförelse av mängden astigmatism utfört med parat t-test mellan Topcon 

och Sirius på Sim-k, 3, 5 och 7mm på Grupp 1. 

Skillnad mellan mätområden 

friska ögon 

Mean of differences 

± SD 

p-värde 

Topcon vs. Sirius Sim-k -0,07 ± 0,38 0,47 

Topcon vs. Sirius 3mm -0,26 ± 0,61 0,12 

Topcon vs. Sirius 5mm -0,06 ± 0,60 0,72 

Topcon vs. Sirius 7mm 0,17 ± 0,64 0,33 

Ingen signifikant skillnad i astigmatism mellan Topcon och Sirius på 3, 5 och 7mm 

zonerna hittades (p>0,05 parat t-test) för patienter med friska ögon (se tabell 4.5).  

Tabell 4.6. Jämförelse av mängden astigmatism utfört med parat t-test mellan Topcon 

och Sirius på Sim-k, 3, 5 och 7mm på Grupp 2.  

Skillnad mellan mätområden 

cornela dystrofier 

Mean of differences 

± SD 

p-värde 

Topcon vs. Sirius Sim-k -0,03 ± 0,80 0,90 

Topcon vs. Sirius 3mm -0,40 ± 1,12 0,24 

Topcon vs. Sirius 5mm -0,68 ± 0,97 0,03 * 

Topcon vs. Sirius 7mm -0,33 ± 1,57 0,49 
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Ingen signifikant skillnad i astigmatism mellan Topcon och Sirius på 3 eller 7mm 

hittades (p>0,05), däremot hittades en signifikant skillnad på 5mm-zonen (p=0,03 parat 

t-test) för patienter med corneala dystrofier (se tabell 4.6). 
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Figur 4.5. Medelvärden för J180 och J45 på Sim-k för samtliga instrument för mätningar 

på friska ögon. 
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Figur 4.6 Medelvärden för J180 och J45 på Sim-k för samtliga instrument för mätningar 

på ögon med corneala dystrofier. 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan samtliga instrument för varken J180 

(p=0,71 1-vägs ANOVA för upprepade mätningar) eller J45-komponenten (p=0,68) för 

mätningar på samtliga patienter med Sim-k. 
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Tabell 4.7. visar värden för J180 och J45 för Sim-k, friska ögon. 

Grupp 1  Keratometer Topcon Sirius 

Medelvärde (D) ±SD 

(Spridning) J180 

0,35 ± 0,53 

(-0,94 till 1,62) 

0,36 ± 0,37 

(-0,08 till 1,43) 

0,41 ± 0,44 

(0 till 1,76) 

Medelvärde (D) ±SD 

(Spridning) J45 

-0,09 ± 0,13 

(-0,34 till 0,13) 

0,06 ± 0,25 

(-0,30 till 0,77) 

-0,05 ± 0,18 

(-0,59 till 0,21) 

 

Tabell 4.8. visar värden för J180 och J45 för Sim-k, corneala dystrofier. 

Grupp 2 Keratometer Topcon Sirius 

Medelvärde (D) ±SD 

(Spridning) J180 

0,32 ± 0,96 

(-1,20 till 2,33) 

0,44 ± 0,84 

(-0,64 till 1,92) 

0,30 ± 0,75 

(-0,51 till 1,83) 

Medelvärde (D) ±SD 

(Spridning) J45 

0,61 ± 1,18 

(-1,47 till 3,29) 

0,30 ± 0,94 

(-1,44 till 2,57) 

0,46 ± 1,02 

(-1,34 till 2,97) 

 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan maskinerna för Sim-k i någon av 

kombinationerna för varken J180 (p=0,74) eller J45 (p=0,18) för Grupp 1. Det visade 

statistisk signifikant skillnad mellan instrumenten för J45 (p=0,026), medan J180 inte 

visade statistisk signifikans (p=0,41) med Sim-k för Grupp 2. 

Tabell 4.9. Resultaten av de individuella t-testerna som jämför Topcon och Sirius för 

samtliga områden (Sim-k, 3, 5 och 7mm) på friska ögon och ögon med corneala 

tillstånd för J180 och J45.  

p-värde Friska ögon 

J180 

Corneala 

tillstånd J180 

Friska ögon 

J45 

Corneala 

tillstånd J45 

Sim-k 0,89 0,24 0,10 0,02 * 

3mm 0,07 0,15 0,12 0,34 

5mm 0,88 0,29 0,50 0,96 

7mm 0,49 0,05 * 0,46 0,61 

 

Resultaten av mätningarna med J180 och J45 sammanfattades i tabell 4.9 och visade 

signifikant skillnad mellan Topcon och Sirius med Sim-k på J45 (p=0,02) och 7mm på 

J180 (p=0,05) för Grupp 2. 
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Tabell 4.10. Pearssons korrelation mellan de olika instrumenten med Sim-k, utfört på 

patienter med friska ögon.  

Sim-k Grupp 1 Topcon Sirius 

Keratometer r=0,82 

p=0,0002 

r=0,9 

p=<0,0001 

Topcon  r=0,89 

p=<0,001 

 

Tabell 4.11. Pearssons korrelation mellan de olika instrumenten med Sim-k, utfört på 

patienter med corneala tillstånd. 

Sim-k Grupp 2 Topcon Sirius 

Keratometer r=0,86 

p=0,003 

r=0,97 

p=0,0001 

Topcon  r=0,88 

p=0,002 

 

Korrelationen mellan de olika maskinerna är högt (r>0,60) och visar ett statistiskt 

signifikant samband mellan samtliga instrument för Sim-k på patienter med friska ögon 

(p<0,05) och patienter med corneala dystrofier (p<0,05).  

Tabell 4.12. Korrelation mellan de olika instrumenten på 3, 5 och 7mm, utfört på 

patienter med friska ögon och ögon med corneala tillstånd. 

 Topcon vs. Sirius 

3mm 5mm 7mm 

Grupp 1 r=0,73 

p=0,002 

r=0,71 

p=0,003 

r=0,57 

p=0,025 

Grupp 2 r=0,83 

p=0,0008 

r=0,81 

p=0,013 

r=0,32 

p=0,32 ns 

 

Korrelationen för de olika mätområdena mellan Topcon och Sirius visas positiv för 

samtliga mätområden (r>0,60) och visar statistisk signifikans (p<0,05), med undantag 

för 7mm-zonen på patienter med corneala tillstånd (p=0,32).  
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Tabell 4.7. Korrelationen mellan instrumenten Topcon och Sirius med linjär regression 

för 5mm på Grupp 1 och Grupp 2.   

Mätningar med Sirius på patienter med corneala tillstånd tenderar till högre värden än 

med Topcon (1,02*X – 0,64), medan Sirius för friska ögon istället tenderar till lägre 

värden jämfört med Topcon (0,79*X – 0,25).  
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Y = 0.9160*X - 0.06359

Y = 0.7039*X - 0.2019

 

Tabell 4.8. Korrelationen mellan keratometern jämfört med Topcon och Sirius med 

linjär regression för Sim-k på Grupp 1.   

 

Vid jämförelse mellan keratometern och Topcon/Sirius på gruppen med friska ögon 

visade Sirius (0,92*X -0,06) en tendens till högre värden på Sim-k än Topcon (0,70*X -

0,20), men fortfarande lägre värden än keratometern.  
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Tabell 4.8. Korrelationen mellan keratometern jämfört med Topcon och Sirius med 

linjär regression för Sim-k på Grupp 2.   

 

Vid jämförelse mellan keratometern och Topcon/Sirius på gruppen med corneala 

tillstånd visade Sirius (0,79*X -0,11) en liten tendens till högre värden på Sim-k än 

Topcon (0,70*X -0,31), men fortfarande lägre värden än keratometern.  
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5 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka eventuella skillnader mellan tre olika instrument som 

mäter corneal topografi hos två grupper, en med friska ögon (Grupp 1) och en med 

corneala dystrofier (Grupp 2). Tre mätningar med tre olika instrument för topografiska 

mätningar på patienternas högeröga utfördes i studien. Alla tre mätningar med de två 

topograferna gav likvärdiga axellägen, men skilde sig från keratometerns. Grupp 2 

visade tendens till mer stabila axellägen mellan de olika mätningarna, jämfört med 

kontrollgruppen och anledningen till detta är oklar. Däremot gav Grupp 2 resultat med 

fler felvärden då maskinerna inte kunde hitta centrum av bilderna, speciellt med 

Topcon, då undersökaren själv fick pricka ut centrum av cornea i bilderna efter 

mätningen var färdig. Med Topcon var det svårt att veta om mätvärdena stämde 

överens, då värdena från de tre tagna bilderna ibland skiljde mycket från varandra. Vid 

dessa tillfällen valdes värden utifrån de bilder som täckte störst corneal yta. Med Bon 

Sirius var det mer stabila värden mellan de tre mätningarna och gav likvärdiga resultat. 

Bilder valdes med hänsyn till vilken bild som hade högst antal procent under kategorin 

”Keratoscopy”. Felkällor vid användning av manuella keratometrar är att mätningarna 

innefattar en subjektiv bedömning av undersökaren. Instrumentet kan vara felfokuserad, 

undersökaren kan ge inexakt bestämning av axelläge och inexakt position av mires 

(Giráldez 2000 et al). 

Resultaten från denna studie visar att patienterna med corneala dystrofier, som 

väntat, tenderar till högre grad astigmatism än patienterna med friska ögon.  

Alla tre instrument gav likvärdiga resultat, vilket är bra då det endast är små 

variationer mellan hur cornea mäts av i de olika metoderna. De små variationerna kan 

bero på att maskinerna mäter av cornea på olika sätt, där Bon Sirius och Topcon CA-

200 är uppbyggda på likvärdigt sätt, men skiljer sig mycket från keratometern. Båda 

topograferna är automatiska och baserade på placidosystemet, till skillnad mot 

keratometern som istället använder sig av mires. En annan anledning till variationen kan 

vara att instrumenten mäter olika stora områden. Sirius och Topcon mäter av tusentals 

punkter på cornea och visar resultat av områden med diameter på både 3, 5 och 7mm, 

samtidigt som de mäter av värden som kan jämföras med keratometern (Sim-k). Javal 

keratometer mäter av ett fåtal punkter och kan inte mäta i periferin, utan mäter endast 

K-värden. De stora skillnaderna i mätområden mellan instrumenten kan göra det svårt 

att jämföra värdena från dem. 
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Mätningarna med Sirius går relativt snabbt, vilket kan vara bra då det ökar 

noggrannheten i mätningarna för det minimerar risken att patienten tappar fokus. 

Topcon tar bilden automatiskt, vilket kan leda till att patienten är oförberedd på 

mätningen och därmed tappar fokus. Nackdelen med de båda topograferna är att, trots 

att de är snabba, kan vara besvärliga för patienter med till exempel torra ögon och 

patienter som har svårt att fokusera blicken, då maskinerna kräver att ögat hålls öppet 

och fokus behålls under mätningarna. Vid användning av Sirius bestämmer 

undersökaren själv när bilden ska tas och är i fokus, vilket gör att undersökaren lättare 

kan instruera patienten om när det är dags att försöka hålla ögonen öppna. Mätningar 

med keratometern tog längst tid, men hade som fördel att patienten kunde blinka 

normalt under hela mätperioden.   

För samtliga zoner var samstämmigheten bra överlag, med undantag för 

keratometern och Sirius för Sim-k, samt mellan Topcon och Sirius på 5mm för gruppen 

med corneala dystrofier; differenserna mellan mätresultaten var statistiskt signifikanta. 

Anledningen till att det var en signifikant skillnad mellan topograferna beror på att det 

skiljer mycket i uppmätt cylinder mellan de båda instrumenten (se bilaga D och E). 

Anledningen till att det inte hittades någon statistisk signifikant korrelation (se tabell 

4.3- 4.6) mellan de andra kombinationerna av instrument eller mätområde kan bero på 

att urvalet av patienter var litet, hade fler patienter deltagit i studien kunde värdena vara 

annorlunda. 

Sirius tenderar till högre grad uppmätt astigmatism än Topcon för samtliga 

mätområden på båda grupperna, med undantag för 7mm-zonen för friska ögon. Däremot 

visade keratometern allra högst medelvärde av astigmatismen på Sim-k på samtliga 

patienter (se tabell 4.3 och 4.4). Anledningen till att 7mm-zonen avviker kan bero på att 

det var ett mindre område som mättes av jämfört med Sim-k, 3 och 5mm, där resten av 

bilden blev uppskattad av instrumentet som antar att kupigheten är jämn över hela 

corneala ytan, vilket inte alltid är fallet.   

Skuggor från hängande ögonlock, ögonbryn och näsa täckte bitar av den corneala 

ytan och försvårade därmed mätningarna. Majoriteten av patienterna i studien hade 

ögonlock eller skuggor som täckte 7mm-zonen. Skuggorna gjorde att delar av bilderna i 

topograferna försvann och gav därför inte lika stort mätområde som man annars skulle 

fått. I keratometern kunde hängande ögonlock skymma reflektionen av mires och därför 

fick en person uteslutas från studien p.g.a. svårigheter att öppna ögonlocken tillräckligt 

mycket för att få en tillräckligt stor palpebral öppning. Torra ögon kan även ha påverkat 
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resultatet eftersom det är viktigt att det är en jämn och fin yta på cornea vid mätningarna 

så de koncentriska placidoringarna får rätt form (Howard 2013). En patient hade en 

mycket instabil tårfilm och blev många gånger ombedd att stanna upp och blinka för att 

få jämna koncentriska ringar i topograferna och för att kunna se mires i keratometern.  

Vid en upprepad studie bör fler faktorer tas hänsyn till, exempel är palpebral öppning, 

torra ögon och ögonlockens position vid mätning. Mätningar av ögonlockens position 

och palpebrala öppningar skulle kunna förklara varför värdena skilde mycket mellan 

bilderna för varje patient med Topcon. Skulle det ge mer stabila värden genom att hålla 

upp ögonlocken på patienterna under mätning? Problemet är att det tillfälligt kan ändra 

den corneala formen om ögonlocken hålls upp och skapar ett tryck mot ögat (Howard 

2013). 

 

6 Slutsats 
Det hittades ingen signifikant skillnad mellan de olika instrumenten, med undantag för 

jämförelse mellan Sim-k-värden för Javal keratometer och Bon Sirius topograf, samt för 

5mm-zonen mellan Topcon CA-200 och Bon Sirius i gruppen med corneala dystrofier. 

Detta visar att instrumenten är jämförbara när ögonen inte lider av extrema, onormala 

formförändringar.  
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Bilaga B - Informerat samtycke corneala dystrofier 
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Försöksperson nr: _____________  Datum: ____________________ 

Tid för undersökning: __________________ 
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Födelseår: __________________ 

 

 

 

Korrektion 

 

Glasögon 
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  Mjuka 

  Stabila  

 

   System: ____________________________ 

Använda antal år: ____________________ 

Övrigt: _____________________________ 

 

 

Diagnos:  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  



  
 

IV 

 

Bilaga D – mätvärden för sim-k och 3mm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3mm 

  TOPCON CA-200 Bon Sirius 

Cylinder Axel Cylinder Axel 

-1,13 175 -1,24 176 

-0,18 162 -0,84 174 

-0,94 177 -0,91 2 

-0,44 176 -0,32 15 

-0,48 28 -0,72 161 

-0,78 20 -0,80 170 

-1,65 48 -1,77 154 

-2,93 30 -3,40 179 

0,00 0 -0,47 33 

-0,49 176 -0,43 11 

0,00 0 -0,12 149 

-0,57 173 -1,06 177 

-0,12 7 -0,72 8 

-0,41 12 -2,28 4 

-1,54 7 -0,47 152 

-0,06 50 -0,72 44 

-1,00 180 -0,78 171 

-3,70 125 -3,97 123 

-0,42 61 -3,58 47 

-1,96 180 -2,27 173 

-5,58 45 -7,14 46 

-2,09 6 -2,16 97 

-4,66 12 -4,16 13 

-2,63 19 -2,29 18 

-1,29 68 -2,32 67 

-0,53 65 -0,36 176 

-5,19 180 -4,16 3 

 

 

 

  

 

Sim-k 

   Keratometern TOPCON CA-200 Bon Sirius 

Cylinder Axel Cylinder Axel Cylinder Axel 

-1,76 173 -1,35 176 0,00 176 

-0,13 175 -0,18 159 -0,47 171 

-1,38 180 -0,94 180 -1,23 179 

-0,75 172 -0,73 6 -0,48 10 

-0,75 167 -0,54 31 -0,42 160 

-0,75 160 -0,78 19 -0,69 172 

-0,60 155 -1,55 48 -1,35 150 

-3,25 2 -2,92 174 -3,52 179 

-0,50 180 -0,24 27 -0,30 22 

-0,75 178 -0,37 174 -0,49 180 

-0,05 159 -0,38 149 -0,60 169 

-1,00 173 -0,77 172 -0,71 178 

-0,75 10 -1,42 5 -0,84 8 

-0,50 168 -0,36 11 -0,47 156 

-2,00 100 -1,00 6 -1,98 6 

-0,50 55 -0,09 31 -0,62 28 

-1,50 1 -1,27 180 -1,57 174 

-3,13 125 -3,15 123 -2,85 125 

-2,50 56 -0,32 63 -1,80 55 

-2,00 175 -1,93 170 -2,21 173 

-7,00 55 -5,21 50 -5,99 49 

-1,40 8 -2,33 7 -0,65 57 

-5,50 16 -4,44 15 -4,14 14 

-2,50 22 -2,22 19 -1,81 13 

-3,28 54 -1,59 69 -2,03 60 

- - -0,24 17 -0,12 91 

-2,00 5 -2,83 180 -2,17 19 

 



  
 

V 

 

Bilaga E – mätvärden för 5mm och 7mm   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5mm 

  TOPCON CA-200 Bon Sirius 

Cylinder Axel Cylinder Axel 

-1,35 176 -1,24 7 

-0,47 160 -0,70 69 

-1,13 177 -1,04 3 

-0,54 14 -0,43 178 

-0,60 38 -0,50 28 

-0,72 16 -0,74 11 

-1,49 46 -1,40 52 

-3,02 180 -3,35 178 

0,00 0 -0,42 35 

-0,43 175 -0,43 18 

-0,57 155 -0,24 155 

-0,57 180 -0,86 180 

-0,95 13 -0,78 178 

-0,41 10 -2,16 179 

-1,66 5 -0,47 24 

-0,13 14 -0,67 35 

-1,97 180 -1,20 172 

-2,54 42 -3,33 124 

-0,23 57 -2,64 49 

-2,14 180 -2,23 173 

-4,19 50 -6,33 48 

-1,60 21 -1,35 91 

-3,70 8 -3,95 13 

-1,90 13 -2,02 16 

-1,14 63 -2,23 64 

0,00 0 -0,12 175 

-1,55 13 -3,16 9 

 

 

7mm 

  TOPCON CA-200 Bon Sirius 

Cylinder Axel Cylinder Axel 

-0,99 169 -1,29 176 

-0,64 4 -0,52 179 

-0,93 180 -0,37 3 

-0,97 176 -0,42 3 

-0,36 29 -0,48 165 

-0,65 9 -0,68 173 

-1,23 60 -0,97 135 

-2,85 90 -2,61 4 

0,00 0 -0,36 22 

-0,61 180 -0,37 8 

-1,20 160 -0,18 11 

-0,46 12 -0,65 180 

-0,99 10 -0,72 16 

-0,87 9 -2,15 5 

-1,97 6 -0,47 155 

-0,28 9 -0,83 26 

-4,44 171 -1,30 172 

-1,37 154 -2,61 126 

-0,09 11 -1,90 49 

-2,42 180 -1,91 172 

-1,59 64 -4,67 49 

-1,02 40 -1,07 93 

-4,39 180 -3,55 12 

-1,93 8 -1,80 15 

-0,73 38 -2,40 678 

-0,42 21 -0,24 9 

-2,14 180 -2,46 10 

 



  
 

VI 

 

Bilaga F – radier och huvudmeridianer för keratometern, topcon 3mm 

och sirius 3mm 
(Röd markering visar början på mätresultat hos Grupp 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keratometer 

 H 7,55 5 

V  7,90 83 

H 7,55 145 

V 7,60 85 

H 7,30 180 

V  7,51 90 

H 7,95 18 

V 8,08 82 

H 7,45 155 

V  7,58 77 

H 7,70 167 

V 7,80 70 

H 8,05 150 

V  8,20 65 

H 7,89 180 

V 8,55 92 

H 7,51 20 

V  7,60 90 

H 7,40 4 

V 7,50 88 

H 7,54 172 

V  7,55 69 

H 8,21 180 

V  8,30 83 

H 7,25 2 

V  7,90 100 

H 8,13 163 

V 8,15 78 

H 7,45 10 

V  7,10 100 

H 8,20 145 

V 8,18 43 

H 7,60 2 

V  8,23 91 

H 7,35 35 

V 6,90 117 

H 7,50 146 

V  7,10 60 

H 6,98 170 

V 7,30 85 

H 9,62 145 

V  8,05 46 

H 6,90 10 

V 7,10 98 

H 6,67 14 

V  7,50 106 

H 7,20 14 

V 7,60 112 

H 7,65 144 

V  7,25 53 

H 7,60 178 

V 7,60 93 

H 6,05 15 

V 6,45 95 

 

 

 

Topcon 3mm 

H 7,83 175 

V  7,63 85 

H 7,59 162 

V 7,56 72 

H 7,41 177 

V  7,26 87 

H 7,91 176 

V 7,83 86 

H 7,53 28 

V  7,45 118 

H 7,83 20 

V 7,69 110 

H 7,92 138 

V  8,24 48 

H 8,32 3 

V 7,76 93 

H 7,52  - 

V  7,52  - 

H 7,43 176 

V 7,35 86 

H 7,30  - 

V  7,30  - 

H 8,14 173 

V  8,03 83 

H 7,82 7 

V  7,64 97 

H 8,12 12 

V 8,04 102 

H 7,37 7 

V  7,13 97 

H 8,08 149 

V 8,14 50 

H 8,09 180 

V  7,90 90 

H 6,81 35 

V 7,36 125 

H 6,96 151 

V  7,38 61 

H 7,46 180 

V 7,15 90 

H 8,89 45 

V  7,75 135 

H 7,12 6 

V 6,82 96 

H 6,96 12 

V  6,35 102 

H 7,56 19 

V 7,14 109 

H 7,14 158 

V  7,34 68 

H 7,51 155 

V 7,60 65 

H 6,44 180 

V 5,86 90 

 

 

 

Sirius 3mm 

H 7,84 176 

V  7,62 86 

H 7,66 174 

V 7,50 64 

H 7,52 2 

V  7,37 92 

H 7,98 15 

V 7,92 105 

H 7,56 161 

V  7,44 71 

H 7,74 170 

V 7,60 80 

H 8,22 154 

V  7,88 64 

H 8,63 179 

V 7,94 89 

H 7,58 33 

V  7,50 123 

H 7,45 11 

V 7,38 101 

H 7,49 149 

V  7,47 69 

H 8,28 177 

V  8,07 87 

H 7,85 8 

V  7,72 98 

H 7,48 4 

V 7,12 94 

H 8,08 152 

V  7,99 62 

H 8,19 44 

V 8,05 134 

H 8,11 171 

V  7,96 81 

H 6,74 33 

V 7,32 123 

H 6,93 137 

V  7,48 47 

H 7,17 173 

V 6,84 83 

H 7,91 136 

V  9,50 46 

H 7,70 7 

V 8,10 97 

H 7,09 13 

V  6,52 103 

H 7,46 18 

V 7,10 108 

H 7,16 157 

V  7,53 67 

H 7,49 176 

V 7,43 86 

H 6,34 3 

V 5,88 93 

 



  
 

VII 

 

Bilaga G – radier och huvudmeridianer för Topcon 5mm och Sirius 

5mm 
(Röd markering visar början på mätresultat hos Grupp 2) 

 

 

  

 

 

Topcon 5mm 

H 7,87 176 

V  7,63 86 

H 7,63 160 

V 7,55 70 

H 7,43 177 

V  7,25 87 

H 7,94 14 

V 7,84 104 

H 7,54 38 

V  7,44 128 

H 7,87 16 

V 7,74 106 

H 7,95 136 

V  8,24 46 

H 8,35 180 

V 7,77 90 

H 7,53  - 

V  7,53  - 

H 7,44 175 

V 7,37 85 

H 7,34 155 

V  7,25 65 

H 8,15 180 

V  8,04 90 

H 7,85 13 

V  7,68 103 

H 8,14 10 

V 8,06 100 

H 7,40 5 

V  7,14 95 

H 8,14 14 

V 8,01 116 

H 8,14 180 

V  7,77 90 

H 7,30 42 

V 6,92 132 

H 7,18 147 

V  7,41 57 

H 7,50 180 

V 7,16 90 

H 8,03 140 

V  8,92 50 

H 7,23 21 

V 6,99 111 

H 7,15 8 

V  6,63 98 

H 7,58 13 

V 7,27 103 

H 7,22 153 

V  7,40 63 

H 7,48 - 

V 7,48 - 

H 6,53 13 

V 6,34 103 

 

 

 

Sirius 5mm 

H 7,84 176 

V  7,62 86 

H 7,65 174 

V 7,53 84 

H 7,52 1 

V  7,35 91 

H 8,01 11 

V 7,93 101 

H 7,55 161 

V  7,45 71 

H 7,74 171 

V 7,61 81 

H 8,21 149 

V  7,94 59 

H 8,62 180 

V 7,94 90 

H 7,57 29 

V  7,50 119 

H 7,45 7 

V 7,38 97 

H 7,51 174 

V  7,47 84 

H 8,26 177 

V  8,09 87 

H 7,86 8 

V  7,72 98 

H 7,46 5 

V 7,12 95 

H 8,09 155 

V  8,00 65 

H 8,17 35 

V 8,04 125 

H 8,15 172 

V  7,92 82 

H 6,81 34 

V 7,30 124 

H 7,04 139 

V  7,45 49 

H 7,23 173 

V 6,90 83 

H 8,07 138 

V  9,51 48 

H 7,79 1 

V 8,04 91 

H 7,20 13 

V  6,64 103 

H 7,48 16 

V 7,16 106 

H 7,21 154 

V  7,57 64 

H 7,50 175 

V 7,48 85 

H 6,47 9 

V 6,10 99 

 



  
 

VIII 

 

Bilaga H – radier och huvudmeridianer för Topcon 7mm och Sirius 

7mm 
(Röd markering visar början på mätresultat hos Grupp 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Topcon 7mm 

H 7,93 169 

V  7,75 79 

H 7,69 4 

V 7,58 94 

H 7,45 180 

V  7,30 90 

H 8,02 176 

V 7,84 86 

H 7,53 29 

V  7,47 119 

H 7,93 9 

V 7,81 99 

H 8,01 150 

V  8,25 60 

H 8,43 180 

V 7,87 90 

H 7,56 - 

V  7,56 - 

H 7,47 180 

V 7,37 90 

H 7,42 160 

V  7,23 70 

H 8,16 12 

V  8,07 102 

H 7,91 10 

V  7,73 100 

H 8,20 9 

V 8,03 99 

H 7,45 6 

V  7,14 96 

H 8,15 9 

V 7,87 99 

H 8,21 171 

V  7,41 81 

H 7,30 154 

V 7,09 64 

H 7,42 11 

V  7,33 101 

H 7,57 180 

V 7,18 90 

H 8,69 154 

V  9,06 64 

H 7,34 40 

V 7,18 130 

H 7,34 180 

V  6,70 90 

H 7,64 8 

V 7,32 98 

H 7,54 38 

V  7,41 128 

H 7,56 21 

V 7,49 111 

H 7,03 180 

V 6,73 90 

 

 

 
Sirius 7mm 

H 7,87 176 

V  7,64 86 

H 7,66 179 

V 7,57 89 

H 7,53 3 

V  7,37 93 

H 8,04 3 

V 7,96 93 

H 7,55 165 

V  7,47 75 

H 7,77 173 

V 7,65 83 

H 8,05 45 

V  8,24 135 

H 8,63 4 

V 8,09 94 

H 7,57 22 

V  7,51 112 

H 7,46 8 

V 7,40 98 

H 7,51 11 

V  7,48 101 

H 8,25 180 

V  8,12 90 

H 7,89 16 

V  7,76 106 

H 7,47 5 

V 7,13 95 

H 8,12 159 

V  8,03 69 

H 8,17 26 

V 8,01 116 

H 8,19 172 

V  7,94 82 

H 6,91 36 

V 7,30 126 

H 7,15 139 

V  7,45 49 

H 7,30 172 

V 7,01 82 

H 8,35 139 

V  9,44 49 

H 7,86 3 

V 8,06 93 

H 7,30 12 

V  6,78 102 

H 7,53 15 

V 7,24 105 

H 7,30 157 

V  7,70 67 

H 7,53 9 

V 7,49 99 

H 6,68 10 

V 6,37 100 

 



  
 

IX 
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