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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka en eventuell skillnad i tårfilmens 
osmolaritet före och efter intag av kaffe hos personer utan torra ögon-symtom.  
Dessa värden jämfördes sedan med en kontrollgrupp som drack samma volym i vatten. 
Med hjälp av detta kan en större förståelse för kaffes eventuella inverkan fås.   
Metod: För att få medverka i denna studie, utfördes först en utredning med 
symtomenkäten TERTC-DTQ där totalpoängen inte fick överstrida 17 poäng. Denna 
enkät visar den subjektiva undersökningen över patientens symtom. Antalet patienter 
som deltog i denna studie var 38 stycken, varav 5 deltog två gånger för att få ihop rätt 
antal patienter, en gång med kaffe- och en gång med vattenmätningar.   
I den här studien jämfördes vatten och kaffe mot varandra, både före och efter intag, för 
att utreda en eventuell skillnad. Patienten fick efter ett godkänd poäng på symtomenkät, 
mätas av TearLab, före intag av vatten eller kaffe. Vattenmätningarna var till för att 
kunna dra ett eventuellt samband om det är koffeinet eller vätskan som förändrar 
tårosmolariteten. Därefter serverades drycken, 200 milliliter vatten eller kaffe. Efter 45 
minuter avmättes patienten med TearLab återigen för att få fram ett efter-värde. Dessa 
värden ställdes sedan mot varandra genom en statistik analys. 
Resultat: Resultatet visade ingen signifikant skillnad (p>0,05) mellan varken, vatten 
och kaffe, före eller efter. Dock finns det en liten nämnvärd skillnad mellan kaffe före 
och efter. Detta kan bero på koffeins eventuella triggning av tårproduktionen och på så 
sätt gjort molekylkoncentrationen i tårarna mindre, en lägre osmolaritet. 
Slutsats: Detta innebär att ingen kaffedrickare behöver oroa sig över en förändrad 
osmolaritet som bidragande faktor till torra ögon-symtom i samband med 
kaffedrickande. Detta är dock en slutsats som fastställts av ett litet urval.  
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Abstract 
 
Purpose: The purpose of this study was to investigate if there was a difference in the 
tear film’s osmolarity before and after drinking coffee.  
Method: All subjects in this study were asked to fill in a questionnaire to diagnose 
factors in their subjective symptoms, the questionnaire TERTC-DEQ. The subjects with 
a total graduated points of over 17 were not allowed to participate in the further 
measurements. In the study there was a total amount of 38 subjects, were 5 participated 
twice for both measurements, coffee and water.  
The measurements were done by TearLab to bring the the osmolarity values, of coffee 
and water, the before and after measurements, to be compared with each column. Each 
subject was measured before the drinks was served, 200 milliliters of water or 200 
milliliters of coffee. 45 minutes after the first measurement, after the intake of one of the 
liquids, then the second measurement was occured with TearLab.  All of these values 
and measurements was later compared to each columns of coffee or water. 
Results: There was no significant difference between neither the coffee or water results 
(p>0,05). Though there was a little quotable difference between the before and after 
measurement values of coffee, but not significant. 
Conclusion: There was no significant difference related to coffe drinking and tear 
osmolarity. There is no contribution to the tear film’s osmolarity and it will not work as 
a factor into the dry eyes diagnosis.  
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1 Introduktion 
1.1 Tårfilmen  

Tårfilmen är korneans yttre skyddande vätskefas som består av tre lager: lipidfasen, 

vätskefasen och mucinfasen. Tårfilmens fem huvuduppgifter enligt Remington,L.A 

(2005 Clinical Anatomy of the Visual System) är att hålla ytan på kornean ständigt 

fuktig, agera smörjningsmedel, bortföring av eventuellt skräp och döda celler, 

upprätthålla en sfärisk optisk och immunologisk funktion.  

Lipidfasen är tårfilmens yttersta lager och är c:a 0,1 mikrometer tunn. Lipiderna är en 

sammansättning av polära och neutrala lipider som alltid hålls i vätskefas i och med 

dess smältpunkt på 35 °C vilket möjliggör att den är ständigt flytande och lättrörlig 

(Forrester, John.V ,1996, ss.201-204). Lipidfasens polära del ligger i anslutning till den 

underliggande vätskefasen, vilket gör tårfilmens beståndsdelar stabila. Lipidernas icke-

polära del är ytterst. Detta ger skiktet thixotropa egenskaper, vilket betyder att en 

minskad viskositet kan snabbt återupptas genom en blinkning.  

Vätskefasens uppbyggnad regleras av tårkörteln som också utsöndrar de proteiner, små 

molekyler och elektrolyter som finns i tårfilmen. Elektrolyterna är just det osmolariteten 

mäter, dess koncentration (W.Ridder , 2006, ss. 3-22). Detta beskrivs mer nedan i nästa 

punkt 1.2.  Vätskefasen är c:a 90% av tårfilmens totala tjocklek (Remington,L.A , 2005, 

s.172). Proteinernas huvuduppgift är immunologiska, exempelvis: immunoglobin A, 

lactoferrin och lysozymer. Tårproduktionen aktiveras av G-protein och styrs av 

parasympatiska nervsystemet genom kranialnerv 7, facialnerven. (Forrester, V, John 

,1996 s.204) 

Mucinfasens huvuduppgift är att stabilisera vätskefasen genom att tillföra en hydrofil 

del, proteinerna. Mucinet bildas i konjuktivans bägarceller. Dess roll är att underlätta 

adhesion, vill säga molekylär vidhäftning, mellan vätskefasen och kornean. Vätske- och 

mucinfasen har inget direkt gränssnitt, utan koncentrationen av mucin blir större och 

större, ju närmre kornean det kommer, en så kallad mucinkoncentrationsgradient (se 

bild 1.1).  
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Bild 1.1 Schematisk bild över tårfilmen och dess komponenter, framtagen tillsammans 

med Linus Johansson. (Efter förlaga: (Bergmansson J. Clinical ocular Anatomy and 

physiology, figure 8.7 s. 52) & (Rolando M & Zierhut M. The Ocular Surface and Tear 

Film and their Dysfunction in Dry Eye Disease). 

 

1.2 Osmolaritet och tårfilmen 

På yttersta lagret av kornean finns tårfilmen. Tidigare i introduktionen belystes 

tårfilmens stora betydelse för det förebyggande antiinflammatoriska arbetet.  

I och med dess stora betydelse har begreppet fått en stor signifikant betydelse för torra 

ögonundersökningar och behandling. Osmolaritet är ett begrepp på molekyltätheten i 

tårfilmen och skrivs i enheten mOsms/L, vilket står för millimol per liter, 

koncentrationen. (DEWS s. 119) De molekyler som finns i tårfilmen är exempelvis 

kalium-, klorid-, bikarbonat-, kalcium- och natriumjoner. Osmolariteten påverkas 

framförallt av tårfilmens avdunstingsförmåga, ju högre avdunstning, desto högre 

koncentration i tårfilmen. Hyperosmolaritet, förhöjda värden, påverkas av flera faktorer 

och oftast är det på grund av låg tårproduktion eller en överdriven exponering av dess 

okulära yta.  

Vid mätning av osmolaritet skiljer man tårarna som hyper- eller hypotoniska tårar. När 

tårarna är hypertoniska, innebär det att dem har ett högt osmolaritetsvärde, det vill säga 

en hög halt elektrolyter. Detta kan vara på grund av en större avdunstning av tårfilmen, 

vilket stör tårfilmen och kan orsaka inflammation i form av obehag eller skada på 

cornean. Är tårarna av hypotonisk karaktär, innebär det att osmolariteten är låg och att 

tårarna har en stor vätskehalt och desto mindre mängd elektrolyter. Då detta sker finns 

det risk att för mycket vatten kommer innanför epitelet. I och med detta försöker 

kornean reglera sin salthalt genom att släppa in mer vatten in i epitelet. Detta kan ge 

komplikationer som förtjockning i kornean eller svullnad i form av ödem (Ridder, 

William H ,2006, ss.3-22). Det rekommenderade gränsvärdet på osmolariteten ligger 

runt c:a 316 mOsms/L enligt en studie av Thomlinson (2006).  

Något som är viktigt är att skilja på osmolaritet och osmolalitet, och skillnaden är att 
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osmolaritet är molekyltätheten i liter medan osmolalitet är molekyltäthet i enheten 

kilogram. För att få fram ett objektivt värde finns det många metoder. De absolut 

vanligaste är frys- och ångpunktsmätning och just TearLab.  

 

1.3 Torra ögon  

Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom som både drabbar tårarna och ögats yta. 

Symtomen och sjukdomsbilden kan skilja väldigt mycket, i och med detta är torra ögon 

också väldigt svårt att diagnostisera. Definitionerna och symtombilderna har varit 

väldigt delade, men Definition and Classification Subcommittee of the International Dry 

Eye WorkShop. (2007) definition lyder: 

              ”-Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results 

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

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

and inflammation of the ocular surface.”   

 

Torra ögon har många bakomliggande faktorer. Bland annat har studier påvisat stora 

skillnader mellan män och kvinnor. I två studier, WHS( Women’s health study) och 

PHS(Physicians’ Health Study,) har tillsammans med hjälp av flera andra studier räknat 

ut att c:a 3,23 miljoner kvinnor och c:a 1,68 miljoner män, i USA, över 50 år, lider av 

ögontorrhet. Studien påvisar också en stor grupp med människor, uppemot 10 miljoner, 

som lider av temporär lindrig ögontorrhet som uppkommer vid exempelvis 

kontaktlinsbärande och extrema faktorer i miljö etc. (DEWS, s. 95)  

Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. 

(2007) delar upp sjukdomen i två grupper: för hög avdunstning eller otillräcklig 

tårproduktion.  

Den höga avdunstning kan bero på exempelvis dysfunktionella Meiboimska körtlar, 

vilket leder till ett dåligt fungerade lipidlager i tårfilmen.  

En annan stor orsak till avdunstning och för stor dränering är problem med ögonlock, 

otillräcklig blinkningsfunktion med ögonlocken. Andra riskfaktorer är A-vitaminbrist, 

medicinering av ögat såsom salvor, allergier och även överdrivet kontaktlinsbärande.  

En annan stor grupp som drabbas av komplikationer med torra ögon är patienter som 

diagnostiserats med Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom 

vars tillstånd beror på lymfocytär infiltration i de exokrina tårkörtlarna, vilket leder till 

förtvining och en stor minskning av sekretion. En minskad sekretion gör ögat mer 
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mottagligt för exempelvis infektioner och medför stor brist i tårfilmens egenskaper. 

Typiska symtom för syndromet är ständig uttorkning, användning av tårsubstitut, 

trötthetskänsla samt orala bekymmer såsom ständig muntorrhet, svullna halskörtlar och 

oupphörlig törstnadskänsla. Sjögrens syndrom delas upp i två olika grupper, primär och 

sekundär. Ett primärt syndrom innebär enbart påverkan på spott- och tårkörtlar. Ett 

sekundärt syndrom uppkommer tillsammans med en annan autoimmun sjukdom 

exempelvis reumatism (Kanski, J. s.207, 2007). I denna grupp där Sjögrens syndrom 

sorterats in finns även de som har problem med tårproduktionen, men som inte lider av 

Sjögrens syndrom. Orsaker till dessa bekymmer är otillräcklig tårkörtel, fel på 

tårkanalerna, reflexblockering i ögonlocket och mediciner(DEWS, ss. 80-81, s. 87).  

 

1.4 Tidigare studier kring tårfilmen och koffein 

I denna studie  undersöks koffeins påverkan eller icke påverkan på tårfilmen.  

Detta genom att jämföra denna studies värden och resultat med en tidigare studie: av 

Osei, K.A, Ovenseri-Ogbomo, G, Kyei, S, Ntodie, M. (2014).  

Denna studie bestod av 41 stycken patienter inom åldersintervallet 20 till 26 år.  

Varje deltagare fick innan intag av dryck genomgå ett Schirmer-1test där värdet inte 

fick understiga  10 mm på Schirmerremsan, på båda ögonen. För att vara en lämplig 

patient får inte försökspersonen heller understiga en Tear-break-up-time på 15 sekunder 

i båda ögonen eller vara rökare eller nylig alkoholkonsumtion. Detta med grund i att det 

finns forskning på att rökning och alkoholkonsumtion kan påverka koffeins 

farmakokinetitiska halveringstid, och på så sätt även påverka resultatet, enligt Osei, K.A 

et, al. (2014) som refererar till en tidigare studier av: Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, 

Rotstein J, Hugenholtz A, Feeley M. och Weinburg BA, Bealer BK.  

Deltagarna i studien blev sedan slumpvis uppdelade i två grupper:  

A: En koffeinmängd på 5,0 mg per x-antal kilogram i kroppsmassa, tillsammans med 

200 ml vatten.  

B: Endast 200 ml vatten.  

Dessa två grupper fick sedan växla om, A fick B, B fick A, vid andra mättillfället.  

När vätskan förtärts mättes varje person med ett Schirmer-1test, efter 45, 90, 135 och 

180 minuter. Dessa värden jämfördes sedan med värdena innan vätskan och koffeinet 

intagits. Resultatet av detta var att Schirmer-1testet ökade sitt värde efter koffeinintag.  

Den mest signifikanta tidpunkten, med störst förändring, var efter 45 minuter.  
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Effekten av koffein blev följande efter 45 minuter, (.. också de värdena som kommer att 

ställas mot värden på samma tidpunkt från denna studie, vid 45 minuter):  

20,9 +- 5,2 mm på Schirmer-1testet, vilket resulterar i en ökning av tårproduktionen på 

sammanlagt 16,59%. Effekten av enbart 200 ml vatten var 18,6 +-6,2 mm. Vilket är en 

signifikant skillnad av tårproduktionen på 2,67%.  

 

I en annan studie av Amaechi, OU och Savia, J på Abia State University i Nigeria 

ställdes 30 friska patienter i åldern 22,27 +- 2,7 år, i en liknande studie. I denna studie 

fick patienterna dricka 150 milliliter kaffe och sedan bli avmätta med Schirmer-1-test i 

intervallen 1,2,3 och 4 timmar. Resultatet blev följande i Schirmers-1-test: 19.67, 13.73, 

15.50, och 16.8 millimeter, vilket visar en klar förminskning på: 12,58%, 38,98%, 

31,11% och 28,09%. Till skillnad från Osei, K.A, Ovenseri-Ogbomo, G, Kyei, S, 

Ntodie, M. (2014):s studie visar Amaechi, OU och Savia, J en klar minskning av 

tårproduktionen vid intag av kaffe. Förklaringen till utfallet enligt Amaechi och Savia är 

att koffein upprätthåller maximal plasmakoncentration efter 1 timme, som refereras från 

en studie av Goodman, L & Gilman, A. (1996). Effekten avtar sedan efter 3 timmar i 

och med att koffeinets halveringstid är c:a 3 timmar enligt en referering från en av 

Parsons, W.D. & Neims, A.H. (1978). Därmed återgår tårproduktionen till utgångsläget 

efter 6 timmar.  

 

1.5 TearLab och objektiv diagnostisering av torra ögon 

TearLab är ett objektivt testsystem för osmolaritetsmätning på mänskliga tårar som 

tillsammans med andra kliniska mätningar kan diagnostisera torra ögon.  

TearLab samlar in 50 nanoliter tårvätska som analyseras i mätkorten.  

Mätkorten är engångs-mikrochip av karbonat  

med en mikrofluidisk depå på 50 nanoliter. 

Vätskan går igenom en passiv kapillärprocess  

med guldelektroder som sedan mäter tårvätskans 

osmolaritet i enheten mOsms/L, det vill säga: 

millimol per liter. Mätintervallet för TearLab är 

mellan 275-400 mOsms/L. Medelvärdet för            Bild 1.2 TearLab-mätkort 

mätningar med TearLab är 309,9 (+-11) mOsms/L, och medelvärdet på mätningar bland 

patienter med torra ögon ligger på 324+-20,1 mOsms/L (Lemp MA, 2011).                                             
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En av de största anledningarna till torra ögon-symtom är en för stor avdunstning  av 

tårvätskan, hyperosmolaritet, enligt Definition and Classification Subcommittee of the 

International Dry Eye WorkShop. (2007). När både mängden tårvätska och kvalité 

påverkas, förändras osmolariteten. Är det för mycket tårvätska ökar avdunstningen, och 

i en tårvätska av hög kvalité kan den också ha en hög osmolaritet.  Båda faktorerna kan 

alltså leda till en saltare tårfilm, vilket i sin tur kan påverka kornean och konjuktivan. 

Allt handlar om att finna en rätt balans.  

 

För att kunna använda osmolariteten som diagnostiseringsmetod gjordes en stor 

metaanalys 2006 av Tomlinson A, Khanal S, Ramaesh K, Diaper C och McFayden A. 

Dessa mätningar gjordes genom fryspunktsmätning, vill säga att man räknar ut 

salthalten i samband med vätskans fryspunkt. Patienterna var sedan tidigare kända med 

antingen diagnostiserade torra ögon eller icke-diagnostiserade, det vill säga normala.  

Utfallet i denna studie ställdes med en osmolaritetsreferens på 316 mOsms/L, mer eller 

mindre, med följande resultat:  

<316 mOsms/L:  

Icke-diagnostiserade/normala: 750 personer.  

Diagnostiserade/torra ögon: 192 personer. 

>316 mOsms/L: 

Icke-diagnostiserade/normala: 65 personer.  

Diagnostiserade/torra ögon: 429 personer. 

 

I en annan multicenterstudie (Utdrag ur: (TearLabTM osmolarity system - user manual, 

2012)(Instruktionsboken för: Osmolarity Test Cards))  

deltog 140 personer (45 icke-diagnostiserade/normala- och 90 diagnostiserade/torra 

ögon-patienter). I denna studie krävdes ett positivt resultat i OSDI-undersökningen, det 

okulära ytsjukdomsindexet, samt två eller fler indikationer i: Schirmer-1test, Tear-

break-up-time-test, korneal missfärgning, konjuktival missfärgning och undersökning 

av Meibomskörtlar.  

Uppnåddes dessa krav, deltog patienten i gruppen ”diagnostiserade för torra ögon”. 

Även här valde studien att ställa det mot en osmolaritetsreferens på 316 mOsms/L, mer 

eller mindre.  

 

 



  
 

 

7 

Resultatet blev följande:  

<316 mOsms/L:  

Icke-diagnostiserade/normala: 32 personer.  

Diagnostiserade/torra ögon: 34 personer. 

>316 mOsms/L: 

Icke-diagnostiserade/normala: 13 personer.  

Diagnostiserade/torra ögon: 95 personer. 

Båda studierna visar att ett högt osmolaritetsvärde ger en rätt bra fingervisning till 

utredningen kring torra ögon och hur kompatibla osmolaritetsmätningarna är till 

fastställandet av diagnostiseringen av torra ögon. TearLabs resultat påvisar också en stor 

tillit som undersökningsmetod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.3 TearLab-dockningsstation                     Bild 1.4 Electronic check cards 

 

1.6 Kaffe som dryck och koffein  

Kaffe är en av människans mest populära vanor. Dess effekt är framförallt för att 

tillfälligt motverka trötthetskänslor och istället göra oss piggare. I och med detta 

kommer  denna studie att servera nybryggt kaffe istället för koffeintabletter.  

Dryckerna som bjöds  i studien var kaffe och vatten i en volym på 200 milliliter.  

Kaffet är av märket Zoegas och det mörkrostade kaffet Skånerost. Skånerost har enligt 

Zoégas Kvalitétsavdelning - Zoégas, Nestle AB, 1,20 gram koffein per 100 gram 

kaffepulver. En kopp kaffe, som mått, är 1,5 deciliter. På varje kopp kaffe går det en 

matsked kaffepulver, vilket är 15 milliliter. Varje serverad patient i min undersökning 

får 200 milliliter kaffe, vilket ger 22,5 milliliter pulver per patient vilket i sin tur innebär 

0,27 gram koffein på varje serverad 200 milliliter kaffe. Detta mått baseras på ett 

standardmått för varje kopp enligt Zoegas Skånerosts serveringsförslag från Zoegas 

kvalitétsavdelning. Detta för att få ett så realistiskt resultat som möjligt.  
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Koffein är en alkaloid från metylaxantinfamiljen. Koffein påverkar kroppen genom att 

blockera framkomligheten för signalsubstansen adenosin att nå receptorerna i 

korresponderande och verkande organ. Effekten beskrivs som luftrörsvidgande, 

uppiggande och i viss mån även vätskedrivande. Koffein förekommer i bl.a. kaffe, te, 

guarana, kolanötter och kakakobönor. (Nationalencyklopedin)  

Individuellt kan dosen koffein spela olika stor roll. För att få samma effekt krävs ibland 

mer eller mindre beroende på tröskelvärde och genetiska skillnader såsom 

enzymaktivitet och biotransformation. Koffeins och liknande stimulantias effekt 

beskrivs utifrån hur mottagaren är, individen, var i kroppen den verkar i samt hur den i 

cellerna verkar. Sådant gör att koffein i samma mängd och dosering kan verka olika 

effektivt. Dessa faktorer påverkar en toleransutveckling som är en process som 

utvecklas efter upprepad tillförsel av koffein.  (Arbakke, J. & Simonsen. T, 201, ss.122-

123, s.208) 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka en eventuell skillnad i tårfilmens osmolaritet 

före och efter intag av kaffe hos personer utan torra ögon-symtom.  

Dessa värden jämfördes sedan med en kontrollgrupp som drack samma volym i vatten. 

Med hjälp av detta kan en större förståelse för kaffes eventuella inverkan fås.   

 

2.1 Hypotes 

 

Hypotes 

• Koffein kommer att ha inverkan på osmolariteten i tårfilmen. 

Nollhypotes 

• Koffein kommer att ha inverkan på osmolariteten i tårfilmen negativt, och kan 

var en bidragande faktor till torra ögon-besvär.  

 

  



  
 

 

10 

3 Material och Metoder 
3.1 Urval av försökspersoner 

För att kunna delta i min studie krävdes först och främst informerat samtycke om att 

medverka i studien (se bilaga 1). Patienterna fick även ta del av följande information 

innan mätningstillfället: 

1. Inget koffein på morgonen innan undersökning. 

2. Inget förtärande av vätska mellan mättidpunkterna. 

3. Ingen förtäring av centralstimulerande stimulantia, såsom nikotin mellan eller före 

mätningarna vid mättillfälle. 

 

Då detta bekräftats fick varje patient fylla i en så kallad symptomenkät, TERTC-DEQ, 

utvecklad av Texas eye and technology center (se bilaga 2). Om den erhållna poängen 

inte översteg en poäng av 17, är patienten lämplig för mätning med Tearlab-

utrustningen och att deltaga i min studie. Ytterligare krav för att delta är en ålder mellan 

20 och 30 år. Till försöken krävdes 40 personer, fördelade i två grupper, en grupp à 20 

personer som drack 200 milliliter kaffe och en kontrollgrupp à 20 personer som drack 

samma volym fast i vatten, 200 milliliter.  

I studien deltar sammanlagt 38 patienter, varav 5 deltar två gånger, en gång med 200 

milliliter kaffe, en gång med 200 milliliter vatten. Könsfördelningen är 19 män och 17 

kvinnor. 

 

3.2 Symtomenkät – TERTC-DEQ 

Innan mätningarna påbörjades användes symtomenkäten TERTC-DEQ, utvecklad av 

Texas eye and technology (Houston, TX, USA) (se bilaga 2) (översatt av Johanna 

Boström). Enkätens uppgift är att subjektivt bedöma patienten, och på så sätt subjektivt 

diagnostisera torra ögon. Enkäten består av 13 frågor med en maximal poäng på 126 

poäng. Enkäten är till för icke-kontaktlinsbärare eller om patienten är i bruk av 

eventuella tårsubstitut. I min studie får inte poängen överstiga 17 poäng (Narayanan et 

al., 2005 ), vilket är den poäng som diagnostiserar för måttlig torrhet. För en subjektiv 

diagnostisering för torra ögon krävs en poäng på 33.  (Narayanan et al., 2005 )  
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3.3 Dryck 

Drycken som kommer serveras är: 

200 milliliter Zoegas Skånerost, koffeinhalt: 1.20 gram  per 100 gram rostat kaffe enligt 

Zoégas Kvalitétsavdelning (Zoégas, Nestle AB).  

Varje kopp á 200 milliliter innehåller 0,27 gram koffein. 

Kaffet tillreds i en Bosch-kaffekokare(se bild 3.1) Vattenkontrollgruppen serverades 

200 milliliter kranvatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Bild 3.1 Zoégas Skånerost                    Bild 3.2 Boschkaffekokare 

 

3.4 Mätningsinstrument – TearLab™ 

För att kunna göra mätningarna som krävs användes ett mätinstrumentet, Tearlab. 

Genom att använda 4 mätkort på varje patient, en mätning innan, en efter 45 minuter 

sedan drycken intagits, på båda ögonen, vilket ger totalt 4 mätningar per patient med ett 

tidsintervall på 45 minuter. 

 

3.5 Kalibrering – TearLab™ 

För att få noggranna och sanningsenliga värden är det viktigt att noga kalibrera Tearlab 

inför användning (TearLab osmolarity system - user manual, 2012). 

Första steget är att använda electronic check card (se bild 2.2), vilka ska testas innan 

varje testtillfälle. Detta för att verifiera om mätpennan är hel och i full funktion. Detta 

mätvärde bör inte överstiga +-3,0 mOsms/L inom ramarna: 331-337 mOsms/L.  

Detta kort sätts på pennan på samma vis som de vanliga mätkorten. Först ska pennan 

lysa grönt, därefter pipa till. När detta är klart dockas mätpennan i TearLabdocken.  
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Väl i TearLabdocken väljer du rätt siffra gentemot vad som står på electronic check 

card, sedan avläser du värdet.        

Efter detta ska TearLab även kalibreras med en kontrollösning, High Osmolarity 

Control Solution (Se bild 3.2), en salthaltig lösning med en konstant osmolaritetsnivå, 

på båda mätpennorna.   

 

Kalibreringen sker mot följande värden: 

Elektroniska Testkorten (ETK), förväntat resultat: 331 – 337 mOsms/L. 

High Control Solution, förväntat resultat: 323 – 352 mOsms/L. 

 
Bild 3.2 High Osmolarity Control Solution, saltlösning för kalibrering av TearLab 

 

3.6 Mätningarna 

När symtomenkäten och informellt samtycke är mottaget och analyserat är patienten 

klar för mätning med Tearlab. Varje patient kommer bli mätt två gånger per öga, en 

gång före dryck, och en gång 45 minuter efter intag av dryck. Motiveringen till just 45 

minuter är att enligt en studie från Department of Optometry, University of Benin (Osei, 

Kwaku Antwi 2014) angående koffeins påverkan på tårproduktion, påvisade ingen 

förändring i tårproduktion då det uppmättes efter 45 minuter. För att kunna jämföra och 

diskutera värdena gentemot varandra har denna studie också 45 minuter som testets 

andra tidpunkt för mätning. 
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3.7 Tolkning av statistik  

De värden som kommer att mätas upp under mitt experiment är:  

a) Noll-värdet, innan kaffe eller vatten har intagits 

b) Vatten, mätning efter 45 minuter. 

c)Kaffe, mätning efter 45 minuter. 

Dessa mätvärden kommer sedan sammanställas i ett Exceldokument (Microsoft 

Corporation Excel 2011 för Mac), och väga dessa mot varandra. För att avstämma 

värdenas signifikans, räknas p-värdet ut för att pröva min noll-hypotes: ”- Koffein 

kommer att ha inverkan på osmolariteten negativt, och kan leda till torra ögon-besvär.”  

Är värdet på p ≤ 0,05 anses hypotesen som bra, i och med att detta är en medicinsk 

studie. Till studien användes Excels statistikfunktioner samt GraphPad Prism 6 for Mac 

(2014 GraphPad Software Inc). Med hjälp av Prism 6 räknades t-värden, R-värden ut 

samt analysering av statistik, före och efter. I studien kommer även ANOVA-metod, 

med hjälp av Tukey’s multiple comparison, användas för att jämföra multivariat, i 

programmet Prism 6. Alltså jämföra värden: A mot B, B mot C och C mot A. 
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4 Resultat 
I studien deltog sammanlagt 38 patienter, varav 5 deltog två gånger, en gång med 200 

milliliter kaffe, en gång med 200 milliliter vatten och ytterligare 2 som blev 

exkluderade efter att fått för mycket poäng på symtomenkäten. Könsfördelningen var 19 

män och 17 kvinnor. Medelåldern för deltagarna 23,46 år, med en standarddeviation på 

±3,98.  

Medelvärdet på TERTC-DEQ-enkäterna blev 10,48 poäng med en standarddeviation på 

±5,68. I ett T-test mellan första mätningarnas medelvärde (302,43 mOsms/L) och 

enkäternas blev det ett signifikant värde, med ett p-värde på <0,0001.  

 

För att utreda om det fanns en eventuell felkälla i mätordningen, vill säga höger eller 

vänster först, vice versa, eftersom samtliga mätningar började med vänster öga, 

genomfördes ett T-test även på dessa värden.  

Resultatet blev följande:  

Vatten före, Höger vs Vänster: P= 0,271  

Vatten efter, Höger vs Vänster: P= 0,775  

Kaffe före, Höger vs Vänster: P=0,8149  

Kaffe efter, Höger vs Vänster: P=0,3675  

Vilket inte gav en signifikativ skillnad i och med att P-värdet som erhölls var över 0,05. 
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Resultatet från kontrollgruppen, 200 milliliter vatten blev följande (medelvärde av båda 

ögonens värden): mOsms/L 

Medelvärde, Vatten 

före (mOsms/L) 

Medelvärde, Vatten efter 

(mOsms/L) 

Enkätpoäng Tidpunkter 

(1:a)(2:a) 

303 308 1 (8:17) (9:02) 

303 297,5 11 (8:20) (9:05) 

307 313,5 17 (9:05) (9:50) 

292 295,5 8 (10:00) (10:45) 

300 299 8 (9:10) (9:55) 

286 299 2 (10:00) (10:45) 

303,5 297 11 (10:05)(10:50) 

  297,5   303 17 (8:51) (9:45) 

293 299 14 (8:53)(9:36) 

320,5 301 0 (10:04)(10:49) 

301,5 300 17 (10:05)(10:50) 

304,5 301 17 (10:07)(10:52) 

296,5 295 2 (10:40)(11:25) 

296,5 295 1 (10:40)(11:25) 

310 307 9 (8:55)(9:40) 

309 306 11 (9:45)(10:30) 

295,5 299 1 (10:06)(10:51) 

295,5 292,5 4 (10:15)(11:00) 

303 301 17 (10:05)(10:50) 

299 298,5 15 (10:05)(10:50) 

Tabell 4.1 Visar samtliga värden från vattenmätningarna, medelvärdet mellan höger och 

vänster, samt tidpunkter för mätningarna. 

 

Värdena räknades ut genom att ta medelvärdet av höger och vänster öga vid varje 

mättillfälle. Resultatet av mätningarna före, i samband med 200 milliliter vatten, hade 

de båda ögonen, höger och vänster, tillsammans ett genomsnitt på 301,0 mOsms/L med 

en standarddeviation på ±9,248. Efter 45 minuter efter vattenintag blev medelvärdet 

300,5 mOsms/L med en standarddeviation på ±6,158. En procentuell skillnad, före 

versus efter, på 0,1%.  Vilket innebär en viss, men inte alls signifikant skillnad. 
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Resultatet från kontrollgruppen, 200 milliliter kaffe blev följande (medelvärde av båda 

ögonens värden): 

Medelvärde, Kaffe 

före(mOsms/L) 

Medelvärde, Kaffe efter 

(mOsms/L) 

Enkätpoäng Tidpunkter 

(1:a)(2:a) 

310 311 9 (08:30)(9:15) 

309 292,5 17 (9:00)(9:53) 

303 313,5 17 (9:11)(10:00) 

296 306,5 2 (10:17)(11:00) 

287 288 15 (10:00)(10:45) 

312 303,5 10 (10:20)(11:05) 

301,5 292,5 12 (8:05)(8:48) 

307 299,5 11 (8:56)(9:40) 

297 302 11 (09:37)(10:27) 

309,5 286 12 (11:00)(11:45) 

304 285,5 10 (11:05)(11:50) 

315,5 297,5 2 (09:50)(10:35) 

295 291 3 (09:50)(10:35) 

311,5 312 16 (9:55)(10:40) 

304 290 16 (10:00)(10:45) 

295 294,5 5 (10:05)(10:50) 

306,5 293,5 17 (10:20)(11:05) 

295 297 17 (11:00)(11:45) 

304 310,5 16 (10:00)(10:50) 

292 290,5 11 (9:15)(10:00) 

318,5 305 8 (10:10)(10:55) 

Tabell 4.2 Visar samtliga värden från kaffemätningarna, medelvärdet mellan höger och 

vänster, samt tidpunkter för mätningarna. 
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Värdena räknades ut genom att ta medelvärdet av höger och vänster öga vid varje 

mättillfälle.  

I kaffegruppen hade patienterna ett genomsnitt på 303,5 mOsms/L med en 

standarddeviation på ±12,08. 45 minuter efter intag av kaffe 298,2 mOsms/L med en 

standarddeviation på ±8,761. Vilket innebär en skillnad på sammanlagt 5,2 mOsms/L. 

En procentuell skillnad, före versus efter, på 1,8%.  Detta innebär såklart en viss 

skillnad, men enligt analysmetoden ANOVA anses inte värdet som signifikant i och 

med att P-värde är <0,05. Anovatabellen baserad på före- och eftermätningarna, blev 

följande:  

Anovatabell SS DF MS F(DFn,DFd) P-värde 

Treatment 

(between 

columns) 

459,7 3 153,2 F(3,78)=1,758 P=0,161 

Residual(Within 

columns) 

6797 78 87,14   

Total 7257 81    

Tabell 4.3 Resultat från ANOVA-analysen på: före-/efter-, Vatten-/Kaffemätningarna 

med hjälp av Tukey’s multiple comparison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Boxplot över spridningen på mätningarna, standarddeviation samt 

standardfel. 
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Detta diagram visar spridningen på mätvärdena vid vatten och kaffe, före och efter. Den 

visar även felstaplar, vill säga hur lågt eller högt värdena har varit i enstaka mätningar.  

Den visar också standarddeviation och standardfel. 

 Standarddeviation Standardfel 

Vatten före:  ±9,25 mOsms/L ±2,07 mOsms/L 

Vatten efter:  ±6,16 mOsms/L ±1,38 mOsms/L 

Kaffe före:  ±12,08 mOsms/L ±2,64 mOsms/L 

Kaffe efter:  ± 8,76 mOsms/L ±1,91 mOsms/L 

Tabell 4.5 Tabell över Standarddeviation och standardfel baserat på samtliga 

mätningars medelvärden, i samtliga mätgrupper.  

 

Vid en utredning av korrelationen på samtliga mätningars värden, kaffe och vatten, före 

och efter, påvisas iget samband, alltså ingen korrelation. Korrealationen mellan före- 

och eftermätningar i vattengruppen är: R2=+0,05. 

Korrealationen mellan före- och eftermätningar i vattengruppen är: R2=+0,11. 
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5 Diskussion 

Resultatet av denna studie påvisade ingen signifikant skillnad i osmolaritet i samband 

med intag av koffein. Ändå kunde man se en viss skillnad mellan de två 

kontrollgrupperna, vatten och kaffe. Det man kunde se var att osmolaritetsmedelvärdet 

är c:a 4,5 mOsms/L (se tabell 4.2) mindre efter 45 minuter i kaffegruppen i mätningen 

efter 45 minuter. 

Anovatabellens (se tabell 4.3)  mätvärden tyder på ingen signifikant skillnad på någon 

av grupperna. 

 

I introduktionen sammanfattades två liknande studier, med skiljt olika resultat.  

I undersökningen gjord år 2014 av Osei, K.A, Ovenseri-Ogbomo, G, Kyei, S, Ntodie, 

M. påvisades en ökning av tårproduktionen på 16,59%, efter 45 minuter, uppmätt av ett 

Schirmer1-test.  Siffran för vattengruppen var 2,67%.  

En annan undersökning som gjordes av Amaechi, OU och Savia, J på Abia State 

University i Nigeria fann dem ett resultat där tårproduktionen istället minskade med 

19.67%, en timme efter intag av kaffe. Proceduren var liknande på båda studierna 

förutom tidsintervallerna. Det är svårt att dra direkta samband med denna studie, vilken 

gav osmolaritetsvärdena:  

Före versus efter, vatten: 0,01% minskning.  

Före versus efter, kaffe: 1,8 % minskning. 

Dessa värden kan tyda på en viss ökning av tårproduktionen, dock ingen skillnad av 

signifikant värde. Dessa värden påvisar åtminstone en liten skillnad i osmolaritet mellan 

vatten- och kaffegruppen, före och efter.  

Ett sätt att få en eventuell signifikant skillnad, är att utöka antalet försökspersoner i 

urvalet. 

Denna studie har mest gemensamt med studien av Osei, K.A et al. 

 

Under denna studies gång jämfördes resultaten, som noterat, mest med Osei, K.A, et al. 

I deras studie användes samma tidsintervall som i denna studie, Koffeins påverkan på 

Tårfilmens Osmolaritet.  

De två studiernas  (Osei, K.A, et al.), (Amaechi, OU och Savia, J) sammanlagda resultat 

tillsammans, kan också styrka den icke signifikanta skillnad som uppkommit under 

denna studie. Eftersom resultatet lutat mot både en ökning och en minskning av 

tårproduktionen.  
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Ställer man värdena och patienturvalet, från denna studie, mot Osei, K.A et al. blir 

skillnaden inte så stor. Antalet patienter och dess ålder i denna studie, är väldigt lika 

med studien av Osei, K.A et al. I deras studie deltog 41 patienter, och i denna studie 

deltog 38 patienter. Den största skillnaden mellan studierna, i patientgruppen, är den att 

studien av Osei et al. genomfördes i Ghana. Det finns inga studier på att det ska vara en 

signifikant skillnad i tårosmolaritet mellan den Svenska och Ghanesiska befolkningen, 

men det finns så klart en stor skillnad i klimat etc. vilket kanske kan påverka 

avdunstning och tårproduktion.  

 

Ett av kriterierna för att få delta i studien var att TERTC-DTQ-enkäternas 

symtompoäng inte fick överstiga 17. Efter ett erhållet P-värde mellan enkätpoäng och 

start-värde-osmolaritetsvärdet, visade det sig att det fanns en signifikant betydelse i 

denna studie (p< 0,0001), i denna poäng jämfört med osmolaritetsvärdena. Vilket 

innebär att enkäterna även kan ha en roll och betydelse i osmolaritetsmätningen. Dock 

är det lite anmärkningsvärt att de tre högsta osmolaritetsvärdena (nollvärdet, innan 

patienterna fått vatten eller kaffe) har enkätpoäng på: 8 (318 mOsms/L), 2 (315 

mOsms/L) och 10 poäng (312 mOsms/L). Samtliga poäng är till och med under 

medelvärdet på symtomenkäten (se tabell 4.1-4.2).  

 

En annan intressant faktor som skulle kunna göra skillnad i resultatet vore att försöka 

göra en mer exakt representativ undersökning, rent demografiskt, baserat på medelålder 

och åldersgrupper i Sverige. Medelåldern i denna studien är 23,46 ±3,98 år och i 

Sverige är medelåldern, enligt statistiska centralbyrån, 41,2 år. Genom att ha alla 

åldersgrupper representerade i en studie blir resultatet mycket mer statistiskt säkerställt.  

En fråga man kan ställa sig är om koffeinets individuella verkan kanske kan skilja 

mellan åldrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

21 

Felkällor 

Felkällor i resultatet är något som nästintill är omöjligt att undvika.  

Under processens gång upptäcktes små faktorer som kan ge ett större utfall i resultatet. 

Dessa faktorer redogörs i detta avsnitt. Innan genomförd undersökning fick patienterna 

ett muntligt och skriftligt samtycke där undersökningens metodik och förutsättningar 

gicks igenom. I dessa förutsättningar informerades följande tre punkter inför 

undersökningsbesöket: 

1. Inget koffeinintag på morgonen innan undersökning. 

2. Inget förseelse av vätska mellan mättidpunkterna. 

3. Ingen förtäring av centralstimulerande stimulantia, såsom nikotin mellan eller på 

morgonen före mätningarna.  

Dessa tre förutsättningar var ett försök att minimera eventuella felkällor.  

Man utgår givetivs utifrån att patienterna följer för-instruktionerna, men detta är ju inte 

alltid en garanti.  

 

En annan felkälla är patienternas tröskelvärde på koffein. För att få fram exakt samma 

respons och dos av koffeinet, kan det behövas en avancerad procedur där faktorer såsom 

clearance, förbrännings-, halveringstid, genetiska förutsättningar etc. som då också 

måste beakas och utredas för att veta hur potent dosen är. Jag gjorde dessutom en något 

slarvig vägning av kaffet, vars koffeinhalt baserades i vikt enligt Zoégas kvalitetsråd, 

utan baserade helt på volymen.  

 

Första mätningen gjordes innan kaffet började drickas, därefter serverades kaffet och 

tidtagningen började. För att försöka förkorta tiden för kaffet att svalna och bli 

drickbart, serverades kaffet i två mindre plastmuggar, för att på så sätt få kaffet att 

svalna snabbare. Detta till trots tog det olika tid för patienter att dricka upp kaffe och få 

koffeinet att verka. Vilket kan ha påverkat resultat.   

 

En annan tänkbar felkälla är faktumet att varje mätning började med vänster öga först. 

Detta kan ha triggat tårkörtelns produktion något, och på så sätt ett minskat 

osmolaritetsvärde. Genom att istället lotta, och slumpvis bestämma ordningen för 

mätningarna, kunde en eventuell skillnad i studien minskas. Ett annat alternativ är att 

enbart köra ett öga istället för både höger och vänster. Men efter att utfört ett T-test och 

jämfört höger- och vänstervärdet, påvisade det dock ingen större skillnad  
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(P-värde är >0,05). Dock finns en signifikant skillnad på standarddeviationen mellan 

före- och eftermätningarna. Detta kan bero på att patienten varit mer eller mindre 

förberedd på mätningen, inför första, och på så sätt reflexmässigt ökat tårkörtelns 

tårproduktion.  

 

Varje patient fick innan undersökningen fylla i symtomenkäten TERTC-DTQ, där 

poängen inte fick överstiga 17 poäng. Detta kan också vara en stor felkälla. Exempelvis 

kan en mindre lämplig försöksperson deltagit i studien på grund av felaktig gradering 

eller beskrivning på dess symtom och bekymmer.   
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka en eventuell skillnad i tårfilmens osmolaritet, 

före och efter intag av kaffe hos personer utan torra ögon-symtom. Resultatet visade 

ingen signifikant skillnad på varken kaffe: innan och efter, eller mellan kaffe och vatten.  

Detta innebär att ingen kaffedrickare behöver oroa sig över en förändrad osmolaritet 

som bidragande faktor till torra ögon-symtom, i samband med kaffedrickande.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

Informerat samtycke – Koffeins påverkan på tårfilmens 
osmolaritet 
  Välkommen, och tack för att du hjälper mig i mitt 
examensarbete och denna studie.  
Det kommer att göras två mätningar, en precis efter att denna 
enkät och när symtomenkät godkänts, och en mätning efter 45 
minuter. I studien får du välja mellan att dricka 200 ml kaffe 
eller vatten.  
 
Mätningarna går till på följande vis: 
Först av allt kommer du som deltagare att få fylla i en 
symtomenkät, gällande ögontorrhet. 
Sammanlagt kommer 4 mätningar ske, 2 per öga. Med hjälp av 
ett instrument kommer jag i studien mäta tårfilmens salthalt. 
En mätning direkt på plats, och en efter 45 minuter då drycken 
intagits.  
Som deltagare kommer du inte utsättas för några som helst 
risker eller obehag. Du kommer i avhandlingen att 
avidentifieras och ingen obehörig kommer att få tillgång till de 
uppmätta resultaten.  
      
Innan mätningarna påbörjades informerades jag både muntligt 
och skriftligt om vad studien handlar om. Jag är medveten om 
att jag när som helst får avbryta mitt medverkande utan vidare 
förklaring och att studien är helt frivillig att medverka i.  
Jag samtycker till att deltaga: 

 
…………………………………………………………. 
 
Namn: _____________________________   
Datum: _____________ 
 
Födelseår:________ Man � Kvinna � 

 

Linnéuniversitetet 
  Instutitionen för medicin och optometri 
Optikerutbildningen 
Kalmar 392 34• Smålandsgatan 26, Kalmar • Telefon  Jakob: 
0766268646, • E-post jk222it@student.lnu.se   
Handledare Peter Gierow: Telefon  0480-44 62 57• E-post  
peter.gierow@lnu.se  • Lnu.se 
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Version 2 2014 

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

 
 

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

 
2) Frågor angående ögonkomfort 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du känt obehag i dina ögon? Om aldrig, gå till fråga 3. 
 Aldrig  Alltid 
 0 1 2 3 4 

b) Hur intensivt var detta obehag i ögat/ögonen? 
¾ Tidigt på morgonen? 
 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 
 0 1 2 3 4 
¾ Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 
 0 1 2 3 4 
 
3) Frågor angående ömhet, irritation, grusighet, klåda, brännande eller svidande känsla i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts ömma och irriterade, grusiga och kliande 
(som om du fått något i ögat/ögonen) eller som att det brände eller sved i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 4. 

Aldrig    Alltid 
 0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var denna känsla av ömhet, irritation, grusighet, klåda, den brännande eller svidande känslan i 
ögat/ögonen? 
¾ Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 
 0 1 2 3 4 

¾ Sent på eftermiddagen eller kvällen? 
 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
 

4) Frågor angående torra ögon 
a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts torra? Om aldrig, gå till fråga 5. 
 Aldrig    Alltid 

0 1 2 3 4 
b) Hur intensiv var denna känsla av torrhet i ögat/ögonen? 

¾ Tidigt på morgonen? 
 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
¾ Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 
 0 1 2 3 4 
 

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

 Aldrig    Alltid 
 0 1 2 3 4 

b) När du var tvungen att avbryta det du höll på med för att blunda en stund, hur mycket bidrog följande ögonsymtom 
till ditt obehag? 

   Aldrig    Alltid 
Okomfort 0 1 2 3 4 
Torrhet 0 1 2 3 4 
Ömhet, grusighet,   
brännande känsla�0 1 2 3 4 

�
6) Frågor angående klåda i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du haft klåda i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 7. 
  Aldrig    Alltid 
  0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var klådan i ögat/ögonen? 
¾ Tidigt på morgonen? 
 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 
 0 1 2 3 4 
¾ Sent på eftermiddagen eller kvällen? 
 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 
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