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Sammanfattning
Syfte: Undersöka prevalensen av katarakt hos hjälpsökande personer i Ghana. Jämföra
prevalensen i olika åldrar, mellan höger och vänster öga samt en jämförelse med andra
områden i världen.
Metod: 74 kvinnor och 51 män deltog i studien med ett totalt deltagande på 125
personer. Medelåldern var 47±20 år, där åldrarna sträckte sig från 8 år till 87 år.
Patienterna uppsökte själva någon av Vision For Alls undersökningsplatser. Med ett
oftalmoskop som användes på ca 33 cm granskades kristallina linsen rakt framifrån.
Rödreflexen graderades med en graderingsskala efter Mehra & Minassian (1988) om
reflexen var helt klarröd. Eventuella opaciteter sågs som mörka områden.
Graderingsskalan bestod av sju olika steg. Grad 0-1, med ingen eller punkter av
opacitet. Grad 2-3, där katarakt fanns och täckte olika mycket av rödreflexen beroende
på grad. Grad 4-5, där katarakten inte gick att bedöma på grund av afaki, dislokaliserad
lins eller opacitet i hornhinnan.
Resultat: 99 personer av de 125 deltagande hade katarakt, grad 2-3, på båda ögonen. 91
procent hade katarakt i något eller i båda ögonen, 93 procent hos kvinnorna och 88
procent hos männen. Vanligaste graden för höger och vänster öga var 2,5 hos båda
könen. Inget samband mellan stigande ålder och graden katarakt kunde ses. Mellan
höger och vänster öga fanns det inget direkt samband, r = 0,56 och p > 0,05.
Slutsats: Populationen undersökta i Ghana har en hög grad katarakt vilket kan bero på
exponeringen av ultraviolettstrålning och/eller deras mörka pigment. Fler studier bör
göras i bättre förhållanden för att utveckla och bekräfta studiens resultat.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the prevalence of cataract in Ghana, Africa,
and also to compare cataract prevalence with ages, right and left eye and with other
previous studies done in the world.
The study included 125 participants, 74 women and 51 men. The average age of all the
participants was 47±20 years, and ages where between 8 to 87 years. All the participants
attended Vision For All’s examination camp.
Using an ophthalmoscope at 33 cm the crystalline lens was examined. The red reflex
was compared and graded (grade 0, 1, 2, 2.5, 3, 4 and 5) according to a chart suggested
by Mehra and Minassian (1988). Grade 0, the red reflex was totally clear. Grade 1, there
was a few spots of opacity. Grade 2, the opacity was obscuring part of the reflex, and
the area obscured was smaller than the area of the clear red reflex. Grade 2.5, the
opacity was covering half or more of the red reflex. Grade 3, the red reflex was totally
obscured. Grade 4 and 5 was when the reflex was not possible to grade because of
aphakia, dislocated lens or corneal opacity.
99 people out of the 125 participants had cataracts in both eyes, grades 2-3. 91 percent
of all the participants had cataract in one or both eyes. 93 percent of the women had
cataract in one or both eyes and 88 percent of the men. The most common grade was 2.5
in both eyes. In this study there were no association between aging and developing of
cataracts. Between right eye and left eye there were no correlation, r = 0.56 och p >
0.05.
Conclusion: The population examined in Ghana had a high prevalence of cataract. The
high result might be due to much exposure to UV light and/or their dark pigment. More
studies should be done in a random sample with better conditions, to develop and
validate the data from this study.
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1 Inledning
Den största botbara sjukdomen som ger upphov till blindhet i världen enligt the World
Health Organization (WHO, 2007) är katarakt. Katarakt står för 47 procent av den
globala orsaken till blindhet på grund av ögonsjukdom, vilket resulterar i ungefär 18
miljoner människor. En av de mest kostnadseffektiva lösningarna är kirurgi, då blindhet
ger indirekta och direkta kostnader för individen och samhället. Runt 50 procent av all
synsvaghet beror på katarakt vilket resulterar i 80 miljoner människor och det beräknas
att 80 procent hinner dö innan någon åtgärd fås. Om inte mer resurser för behandling
mot katarakt tillförs kommer allt fler globalt sett att drabbas och bli blinda, för
mänskligheten blir allt äldre och äldre (Ygge, 2011, s. 185). WHO (2007) har
tillsammans med the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
startat projektet ”VISION 2020: the right to sight”. Projektet går ut på att till år 2020
skapa medvetenhet om och eliminera de största orsakerna till undvikbar och botbar
blindhet i världen. Genom överkomligt pris för alla oberoende ekonomi, levandsplats,
på landsbygden eller i städer tillhandahålla effektiv kirurgi mot katarakt, med goda
visuella resultat.

1.1 Kristallina linsens anatomi och fysiologi
Kristallina linsen är lokaliserad bakom iris och framför glaskroppen (Graetzer, 2014), se
figur 1.

Figur 1. Schematisk bild av ögat.
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Linsen består till 90 procent av protein, varav en del är kristalliner, och är omringad av
en linskapsel av kollagen. Linseptielet är ett enkelt lager av celler vid främre linskapseln
(Oyster, 1999, s. 492, 497). Den vuxna linsen har bara epitel framtill, då det bakre
epitelet har använts för att forma de första linsfibrerna under utvecklingen av linsen. I
nivå med ekvatorn delar sig cellerna och blir linsfiber. Genom kapseln till ekvatorn
hålls linsen uppe av trådliknande fiber, så kallade ciliartrådar, som i andra änden fäster i
ciliarkroppen. Vid kontraktion av ciliarmuskeln, som sker vid suddig bild på näthinnan,
ändrar linsen form (Remington, 2005, s. 87, 89, 97) vilket möjliggör förmågan att
ackommodera. Centralt finns linsens kärna och utanför ligger linsbarken, även kallat
cortex. Linsen står för en tredjedel av refraktionen som sker i ögat av de totala 60
dioptrierna (Oyster, 1999, s. 491) och bryter ungefär 20 dioptrier när ögat inte
ackommoderar (Remington, 2005, s. 87). Linsens protein går att dela in i två grupper,
en grupp med olösliga proteiner, till exempel membran, och en med lösliga proteiner,
till exempel kristallin. För att optiskt uppfylla sin funktion måste linsen vara
transparant, detta fås genom jämnt och tätt packade kristallina molekyler och dess
löslighet. Ojämnhet och att kristallinet inte behåller sina egenskaper som löslighet, kan
därför resultera i opacitet (Oyster, 1999, s. 491-494). Linsen är avaskulär och hämtar
näring och syre ifrån kammarvattnet i bakre kammaren (Ygge, 2011, s. 186). Linsens
tjocklek från bakre pol till främre pol är 3,5-5 mm när ögat inte ackommoderar.
Tjockleken på linsen ökar hela livet (Remington, 2005, s. 87) då nya linsfiber
tillkommer och packas succesivt kompaktare (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 130). Linsen
blir mindre genomsläpplig för ljus när den växer och blir allt tätare (Ygge, 2011, s.
186).

1.2 UV-ljus
Ögat

utsätts

för

ultraviolett

strålning,

men

med

hjälp

av

ögonlock

och

försvarsmekanismen att kisa vid starkt ljus minskas dock exponeringen. Hornhinnan,
kammarvattnet och kristallina linsen absorberar en stor del av UV-ljuset för att skydda
inre vävnader. Det finns olika sorts UV-ljus, UV-A och UV-B. UV-B har en våglängd
på 280-315 nm och UV-A på 315-400 nm (Lucas, 2011). Väldigt lite av strålningen från
UV-A når igenom ögat (Oyster, 1999, s. 495). Våglängder under 300 nm absorberas av
hornhinnan, linsen absorberar våglängder mellan 300-400 nm och över 400 nm når
näthinnan (Remington, 2005, s. 98). Det viktigaste okulära filtret mot ultraviolett
strålning är den kristallina linsen (Bergmanson, 2012, s.156), som absorberar 36 procent
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på 320 nm och 48 procent på 340 nm (Lucas, 2011). Först drabbas linsens epitel av UVljus som är känsligt för skador från fria radikaler, vilket kan skapa irreversibla
förändringar hos molekylerna. Linsfiber oxideras vilket leder till nedbrytning av linsens
protein som är associerat med ökad risk för katarakt. Gult pigment samlas i centrum av
linsen då absorption av UV-strålning ökar koncentrationen av kromofor (Remington,
2005, s. 98).

1.3 Katarakt
Ögats lins är normalt transparant och blir linsen grumlig är det katarakt (Kanski, 2007,
s. 337), vilket kommer orsaka en gradvis försämring av synen (Graetzer, 2014). Vad
som är orsaken till katarakt är inte helt säkert (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 130). Alla
kan få katarakt oberoende av ekonomi, kön och etnicitet (Oyster, 1999, s. 526).
Strålning så som röntgenstrålning och från kärnkraftverk, viss medicinering, till
exempel steroider (Graetzer, 2014) och UV-ljus är riskfaktorer (Kugelberg & Ygge,
2010, s. 130). Katarakt kan uppstå som en del av åldrandet, vara medfött, i samband
med systemsjukdomar eller till följd av primära okulära sjukdomar. Systemsjukdomar
som kan leda till katarakt är bland annat diabetes mellitus, myotonika dystrofi och
atopisk dermatit. Sekundär katarakt utvecklas till följd av till exempel kronisk främre
uveit (Kanski, 2007, s. 337-342, 361). Även trauma, framkallning via toxicitet
(Graetzer, 2014), metaboliska brister, näringsbrist och ärftlighet är riskfaktorer som kan
leda till katarakt (Remington, 2005, s. 98). Likaså har sjukdomar som kolera och diarré
varit kopplade till katarakt (Brian & Taylor, 2001). Alkohol, rökning, skador på ögat
och uttorkning anses påverka kataraktutvecklingen till det negativa (Ygge, 2011, s.
192). Det finns ingen behandling mot katarakt (Graetzer, 2014), dock visar en studie
(Pastor-Valero, 2013) en minskning i prevalens av risken att få katarakt genom intag av
frukt och grönsaker.
Det har gjorts epidemiologiska studier som visar sambandet mellan katarakt och
exponering av ultraviolett strålning (Lucas, 2011). West, Longstreth, Munoz, Pitcher
och Duncan (2005) har undersökt risken för att få kortikal katarakt i samband med allt
tunnare ozonlager. Medelvärdet av den dagliga exponeringen av UV-strålning per
sekund uppskattades, där hänsyn till molnighet och ozonnivå togs. Tillsammans med
antalet sekunder dagsljus räknades det om till strålning per år. Data från tidigare studie,
the Salisbury Eye Evaluation Project, användes för att se sambandet mellan katarakt och
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UVB strålning. Sambandet mellan katarakt och ålder, kön och etnicitet studerades hos
boende i Salisbury, Maryland. Personerna svarade på ett formulär där de bland annat
uppskattade mängden timmar som spenderandes ute på en dag. Resultatet från studien
(West et al., 2005) visade den genomsnittliga årliga exponeringen av UV-ljus som en
betydande riskfaktor, men även afro-amerikansk etnicitet, kvinnor och åldrande var
associerat med ökad risk för katarakt.
Det går att dela in katarakt beroende på dess mognad: omogen, mogen, hypermatur och
morgagni. Omogen katarakt, där linsen delvis är ogenomskinlig och mogen katarakt där
linsen är helt ogenomskinlig. Hypermatur katarakt innebär att främre kapseln har
krympt och blivit rynkig på grund av läckage av vatten ur linsen. Morgagni är en variant
av hypermatur katarakt som gör att kärnan sjunker neråt på grund av kondensering av
barken (Kanski, 2007, s. 340).
1.3.1 Symtom vid katarakt
Vanligaste symtomen för katarakt är suddig syn, som uppkommer gradvis och inte kan
korrigeras med glasögon (Graetzer, 2014). Förmågan att se varierar från normal till
endast ljusperception. En del upplever monokulärt dubbelseende, vilket är en följd av
katarakten som kan uppstå när ljusstrålar bryts fel (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 130131). Färger påverkas genom att intensiteten och kontrasten blir sämre (Graetzer, 2014).
Mörkerseendet påverkas också till det sämre och det krävs mer ljus vid läsning vilket
kan vara en indikation på katarakt (Ygge, 2011, s. 187). Ett symtom är ökad
bländningskänslighet (Graetzer, 2014) som uppstår på grund av ljusspridning (Kanski,
2007, s. 338). Spridningen av ljuset i olika riktningar orsakas av katarakten och ljuset
kommer träffa näthinnan på flera olika ställen. Näthinnans centrala punkt blir träffad
och därför blir det bland annat problem vid bilkörning i mörker, även om ens blick är
bredvid de mötande bilarnas strålkastare. Den ökande tjockleken hos linsen gör att ögats
refraktion ändras och ett frekvent bytande av glasögon under en kort tid kan vara tecken
på begynnande katarakt (Ygge, 2011, s. 186-187).
1.3.2 Åldersrelaterad katarakt
Hos vuxna är åldersrelaterad katarakt den vanligaste av de olika katarakterna
(Bastawrous, Dean & Sherwin, 2013) och fås oftast vid 50 års ålder eller senare (Oyster,
1999, s. 526). När ögat åldras blir linsen mindre transparent med åren (Zetterberg &
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Celojevic, 2015). Katarakt kan delas in i nukleär, kortikal och subkapsulär katarakt
beroende på var katarakten sitter (Oyster, 1999, s. 526).
Nukleär och kortikal katarakt uppstår genom att värme produceras eller på grund av
oxidation som förändrar proteinstrukturen, vilket bildar stora och olösliga anhopningar.
Transparensen avtar då de olösliga anhopningarna minskar den regelbundna packningen
hos proteinet i linscellerna. Skillnaden i uppkomsten mellan nukleär och kortikal
katarakt är tidsperioden som krävs för effekterna att ackumuleras i kärnan (Oyster,
1999, s. 527).
1.3.2.1 Nukleär katarakt
Nukleär katarakt kallas även kärnskleros (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 130). Till en
början ses katarakten som en gulnad av linsen och vid en mer framskriden katarakt ses
en brun nyans (Kanski, 2007, s. 338). Gulnandet av linsen filtrerar bort den blå färgen
som då upplevs svagare. Efter operation när den blå färgen kommer tillbaka upplevs
den tidigare färgförlusten mer än under perioden då färgen var försvagad (Ygge, 2011,
s. 188). Linsens kärna ökar i styrka vilket leder till myopisering, som kan resultera i en
möjlighet för patienten att kunna läsa igen utan glasögon (Kanski, 2007, s. 338).
1.3.2.2 Kortikal katarakt
Kortikal katarakt har en karakteristisk utformning av ekrar (Kanski, 2007, s. 338) som
följer linsens fiber och är tjockare perifert och smalare in mot centrum (Remington,
2005, s. 98). Kortikal katarakt uppstår i barken framtill, baktill eller vid ekvatorn
(Kanski, 2007, s. 338). Katarakten framskrider sakta och kan till slut växa ihop med
intilliggande ekrar och fiber. Enbart om katarakten når centrum uppstår symtom och
synen påverkas (Remington, 2005, s. 98).
1.3.2.3 Subkapsulär katarakt
Subkapsulär katarakt uppstår på grund av störningar i linscellsproduktionen vid
ekvatorn där linsfiber med oregelbundna strukturer produceras och skapar en opacitet
(Oyster, 1999, s. 527). Främre subkapsulär katarakt uppstår precis bakom främre
linskapseln och precis framför bakre kapseln finns bakre subkapsulär katarakt (Kanski,
2007, s. 338). Beroende på undersökning med biomikroskop framstår katarakten olika,
med spaltlampa ses opaciteten liknande en vakuol och med retroillumination ses
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opaciteten svart. Vid mios blir problemen med synen mer uttalade och problemen
uppstår därför mer på nära håll än på avstånd (Kanski, 2007, s. 338-337).
1.3.3 Medfödd katarakt
Vid medfödd katarakt, även kallad kongenital katarakt, föds bebisen med grumlig lins.
Resultatet blir en suddig bild på näthinnan, vilket stör synutvecklingen (Inde (red.),
2001, s. 41). Vanligaste orsaken till bilateral medfödd katarakt är genetisk mutation,
men det kan även fås på grund av störning i utvecklingen av ögat, som vid aniridi
(Kanski, 2007, s. 361). Kromosomsjukdomar som Downs syndrom eller infektion som
röda hund kan resultera i kongenital katarakt. Det är mamman som någon gång under de
tre första månaderna av graviditeten drabbas av röda hund, vilket kan resultera i en
katarakt hos barnet (Graetzer, 2014). Unilateral katarakt är svår att hitta orsaken till och
uppskattningsvis går bara 10 procent att identifiera, bilateral katarakt är lättare men
fortfarande bara hälften identifieras (Kanski, 2007, s. 361-362). För att ögat ska växa
och utvecklas normalt måste katarakten behandlas, gärna så tidigt som möjligt.
Behandling görs kirurgiskt, där linsen tas bort och ersätts med en intraokulär lins eller
en kontaktlins utanpå ögat. Om inte operationen görs eller sjukdomen upptäcks senare
än runt två månaders ålder kan låg synskärpa och nystagmus utvecklas (Inde (red.),
2001, s. 41).
1.3.4 Kirurgi
Katarakt går inte över av sig själv utan kirurgi är det enda sättet att bli av med den
(Graetzer, 2014). Beroende på om och hur katarakten påverkar vardagslivet tas ett
beslut om operation ska göras eller inte. Linsen bör tas bort när dagliga aktiviteter inte
längre kan utföras på grund av dålig syn orsakat av katarakt (Remington, 2005, s. 100).
Kosmetiskt kan kirurgi utföras då ögat är blint för att få tillbaka en svart pupill (Kanski,
2007, s. 343).
En kataraktoperation är ett relativt säkert ingrepp och utförs vanligen under
lokalbedövning (Remington, 2005, s. 100). Narkos tillämpas vid operation på barn,
mentalt handikappade och personer med huvuddarrningar (Kanski, 2007, s. 345).
Linsen opereras ut och ersätts med en konstgjord lins. Är det inte möjligt att ersätta
linsen av medicinska skäl tas linsen ut och synfelet som uppstår korrigeras med
glasögon eller en kontaktlins utanpå ögat (Graetzer, 2014). När operationen har utförts
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lämnar patienten sjukhuset samma dag efter en stunds vila. Det görs ungefär 85 000
kataraktoperationer per år i Sverige och är det vanligaste kirurgiska ingreppet i världen
(Ygge, 2011, s. 190-191). Styrkan som förhoppningsvis fås i slutändan efter operationen
kalkyleras med biometri, vilket är keratometri och axiallängdsmätning. Efter en
operation krävs normalt läsglasögon då den intraokulära linsen inte kan ackommodera,
men valmöjligheten till en lins med viss multifokal funktion finns. Slutmålet med
operationen är ett emmetropt öga. För att eventuella felberäkningar med biometrin ska
vara inräknat eftersträvar vissa läkare 0,25 dioptrier myopt, då det är en styrka som går
att leva med, om inte emmetropi uppnås. Har patienten ett fungerade öga som troligtvis
inte kommer opereras, vill läkare oftast vara inom två dioptrier från det friska ögat för
att inte påverka binokulärseendet (Kanski, 2007, s. 343, 345).
Extra kapsulär kataraktextraktion, ECCE, är ett sätt att avlägsna linsens innehåll och
behålla kapseln hel (Kanski, 2007, s. 346), vilket görs via ett stort snitt genom
hornhinnan eller skleran. Ingreppet används i vissa delar av tredje världen då det kräver
mindre utrustning och är ett billigare alternativ (Bentley, 2009, s. 137). Snittet sys igen,
vilket kan resultera i korneal astigmatism och efter tre månader måste stygnen tas bort
vilket innebär en långsam läkning. Ett annat sätt att avlägsna ögats lins kallas fako,
fakoemulsifikation (Kanski, 2007, s. 346). Fako är det vanligaste ingreppet i vården
som har ekonomi som tillåter, då ett specialtillverkat instrument används. Spetsen på
instrumentet är gjort av titan eller stål. Med en frekvens av ultraljud vibrerar spetsen och
linsens material emulgeras, sönderdelas, och sugs upp. Via ett annat snitt används ett
instrument som hjälp, för att dela kärnan i mindre delar (Bentley, 2009, s. 137). Fako är
associerat med snabb återhämtning av synen och en liten inducerad astigmatism efter
operation till skillnad mot ECCE (Kanski, 2007, s. 346), då snittet är självläkande och
inte behöver sys igen (Ygge, 2011, s. 190-191). När innehållet i linsen har avlägsnats
sätts en intraokulär lins in via ett litet snitt, 1,8–2,8 mm (Bentley, 2009, s. 137). För att
kunna göra ett litet snitt är den konstgjorda linsen ihopvikt och består av antingen
silikon, akryl eller hydrogel (Kanski, 2007, s. 345). Den intraokulära linsen har två
stödben för att stanna på plats där den ursprungliga kristallina linsen satt (Ygge, 2011, s.
191). Det finns även en styv PMMA-lins som kräver ett större snitt, 5 mm. PMMA
linsen är billigare och används mest i utvecklingsländer. Det går också att få
intraokulära linser som är toriska, linser som innehåller blåfritt filter eller är asfäriska
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(Kanski, 2007, s. 345). Intraokulära linsen kan fås i många olika styrkor, även för
högmyopa och i en hög styrka för hyperopa (Bentley, 2009, s. 137).
Prognosen efter behandling av katarakt är god, vanligaste komplikationen efter
operation är efterstarr. Den bakre kapseln är normalt helt klar, alltså cellfri. Vid
efterstarr flyttar linsepitelcellerna dit och kapseln blir grumlig. Med YAG-laser åtgärdas
efterstarr genom att ta hål på bakre kapseln som till följd av behandlingen spricker upp
(Kugelberg & Ygge, 2010, s. 132).

1.4 Tidigare studier
Beaver Dam Eye Study (Klein, Klein & Linton, 2000) är en studie utformad för att
undersöka förekomsten och graden av grumlighet i kristallina linsen. Studien
genomfördes på landsbygden i USA. Deltagarna var i åldern 43-84 år och 4926
personer deltog i studien. Resultatet visade att det var vanligt med opaciteter hos vuxna
och att kvinnor och de äldre åldersgrupperna hade svårare grad av nukleär katarakt. Sex
procent av populationen hade bakre subkapsulär katarakt. Studien visade ingen skillnad
mellan könen gällande subkapsulär katarakt, dock syntes en ökning med stigande ålder.
I norra och södra Indien gjordes en studie (Vashist, Talwar, Gogoi, Maraini, Camparini,
Ravindran, Murthy, Fitzpatrick, John, Chakravarthy, Ravilla & Fletcher, 2011) på
prevalensen av katarakt hos 7518 personer ≥60 år. Medverkande intervjuades med
frågor om deras livsstil. Undersökning av ögat gjordes med dilaterad pupill och bilder
på linsen och ögonbotten togs. I denna studie användes Lens Opacities Clasification
System III, LOCS III, som är en graderingsskala som består av bilder tagna i
biomikroskop

med

spaltlampa.

Med

skalan

graderades

kärnans

färg

och

ogenomskinlighet, men även kortikal katarakt och bakre supkapsulär katarakt
graderades (Chylack, Wolfe, Singer, Leske, Bullimore, Bailey, Friend, McCarthy &
Wu, 1993). Bilderna som togs i studien jämfördes med bilderna på graderingsskalan.
Prevalensen av icke opererad katarakt i Norra Indien var 58 procent och 53 procent i
södra Indien. Prevalensen ökade med åldern och var vanligare hos kvinnor. Resultatet
visade att nukleär katarakt är den vanligaste av de olika katarakterna (Vashist et al.,
2011).
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Tidigare studier tillsammans med Vision For All där prevalensen av katarakt studerades
har gjorts bland annat i Guatemala (Persson, 2013). 352 medverkade i studien och 68
procent hade någon sorts opacitet. Precis som i denna studie undersöktes katarakten
med oftalmoskop och graderades med graderingsskalan av Mehra och Minassian
(1988). Studien visar att graden av katarakt ökar med stigande ålder, dock fanns ingen
signifikant skillnad mellan höger och vänster öga. En annan studie (Rejbrand, 2014),
även den gjord i Guatemala, studerade skillnaden i katarakt mellan män och kvinnor.
Totalt hade 33,75 procent av kvinnorna någon form av opacitet i båda ögonen och 35
procent av männen. Studien fann ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor och
inte heller mellan ögonen.
Zetterberg och Celojevic (2015) har granskat the Framingham Eye Study, the Beaver
Dam Eye Study och the Blue Mountains Eye Study. Studien har visat en prevalens av
katarakt på 18-24 procent i åldern 65-74 år. I åldern 75-85 år sker en ökning av
prevalensen till 46-52 procent. 31-41 procent i populationer över 40 år har
åldersrelaterad katarakt.
Enligt The Salisbury Eye Evaluation Project (West, Munoz, Schein, Duncan & Rubin,
1998) var prevalensen av katarakt 68 procent i en afroamerikansk population jämfört
med 55 procent hos kaukasier i Salisbury, Maryland. Jämfört med kaukasier hade
afroamerikaner ett lägre antal utförda operationer. Kaukasier hade 1,8–3,8 gånger högre
antal bilaterala operationer i varje åldersgrupp än hos afroamerikaner.
Collman, Shore, Shy, Checkoway och Luria (1988) studerade sambandet mellan solen
och riskfaktorer för katarakt i North Carolina. Linsen undersöktes i spaltlampa med
dilaterad pupill. Det antecknades vilket öga, visus, om operation gjorts, vilken typ och
hur mycket katarakt som fanns. Historiken om exponering av sol togs fram via
frågeformulär. Resultatet visade en ökad risk att få katarakt för personer med bruna
ögon än personer med gröna, blå och grå ögon. Vilket förklarades av att solstrålning
absorberades av melaninet i iris, vilket kan då öka exponeringen i kristallina linsen.
En studie i Indien (Minassian, Mehra & Verrey, 1989) gjordes för att undersöka
sambandet mellan risken för ålderskatarakt och uttorkning. Synskärpan testades och
rödreflexen graderades med oftalmoskop och med samma graderingsskala som i denna
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studie (Mehra & Minassian, 1988). Medverkande fyllde i en enkät om bland annat
tillgången till vatten, rökning, boende och historik gällande uttorkning. Resultatet visade
att svåra diarrésjukdomar i genomsnitt ger tre gånger högre risk för katarakt som
förblindar. 38 procent av katarakten som orsakar synförlust kan bero på upprepade
situationer av uttorkning och värmeslag (Minassian, Mehra & Verrey, 1989).

1.5 Ghana
Ghana är ett land i Västafrika (se figur 2), som 1957 blev självständigt och bestod 2006
av 22,9 miljoner invånare. Landet har ett tropiskt klimat som består av grässlätter, odlad
mark, regnskog och savann längst floden Nakambe. Ghana räknades till att ha en av de
största konstgjorda sjöarna i världen, Voltasjön. Sjön stäcker sig över mer än halva
landet. Huvudstaden är Accra som uppskattningsvis hade 2,1 miljoner invånare 2007.
Officiella språket är engelska, men det talas även inhemska språk, bland annat akan,
ewe och ga. Kakao och guld stod för två tredjedelar av exportintäkterna och byggde
2008 främst upp Ghanans ekonomi. Ghana räknades till ett av Afrikas mest välmående
länder vid självständigheten 1957. På grund av korruption, ekonomisk misskötsel,
sjunkande kakaopriser och stora utlandsskulder blev landet två decennier senare ett av
världens tio fattigaste länder. Tillväxten av landet blev bättre bland annat när priset för
kakao och guld ökade och 2007 hittades olja i landet. Ghana ansågs vara ett av de
landen i Afrika söder om Sahara att ha bäst chans att ta sig ur fattigdomen. När
Världsbanken 2006 rangordnade världens ekonomier i frågan om förbättrat affärsklimat
hamnade Ghana på nionde plats (Daleke (red.), 2008, s. 3, 5-6, 14).
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Figur 2. Karta över Afrika baserad på Encyclopædia Britannica, Inc. (2015).

2005 till 2006 studerade Ghana Statistical Service (GSS, 2008) ett urval på 8687 olika
hushåll, på landsbygden och i stadsområden. Studien gjordes för att få en uppfattning
om livet i Ghana och liknande studier har gjorts fem gånger tidigare. Data om hälsa,
jobb, utbildning, boende och ekonomi samlades in. Sju av tio vuxna, dit räknades
personer 15-64 år, var ekonomiskt aktiva. Studien visade att kvinnor var något mindre
ekonomiskt aktiva än män. 3,6 procent uppskattades vara arbetslösa 2005-2006, vilket
var en minskning från 1999 då 8 procent var arbetslösa (Ghana Statistical Service
(GSS), 2000). Arbetslösheten skiljde sig mellan landsbygden och stadsområden, där
större städer som Accra hade högre grad av arbetslöshet. Mer än 50 procent av alla
arbetande var verksamma inom jordbruk, vilket resulterade till den största arbetsformen
(GSS, 2008). Kakao stod för hälften av den odlade marken och odlingarna fanns främst
i södra Ghana. I norra Ghana förekom större delen av boskapsskötsel och där odlades
främst matgrödor som kassava, jams, matbananer och majs (Daleke (red.), 2008, s. 16).
Näst största arbetsformen var byteshandel, 15,2 procent. 21,6 procent av alla arbetande
kvinnor jobbade inom byteshandel (GSS, 2008). Framför allt kvinnor spenderade
mycket tid på hushållsarbete, att hämta ved och vatten, detta i synnerhet på landsbygden
(GSS, 2000). Grundskolan var obligatorisk och gratis (Daleke (red.), 2008, s. 6), dock
var det 31 procent av alla vuxna som aldrig gått i skolan och väldigt få av de arbetande
hade gymnasieutbildning eller högre. Tillgången till toalett med vatten var dålig i hela
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Ghana. På landsbygden var det 1,1 procent som hade tillgång till vattentoalett. På
landsbygden hade 27 procent el och 14 procent tillgång till vatten genom ledning,
jämfört med i städerna där vatten genom ledningar fanns hos 73 procent och 79 procent
hade el (GSS, 2008).
Enligt en studie (Peltzer, Stewart Williams, Kowal, Negin, Snodgrass, Yawson,
Minicuci, Thiele, Phaswana-Mafuya, Berko Biritwum, Naidoo & Chatterji, 2014)
uppsökte 50 procent av Ghananerna till största sannolikhet slutenvård i stället för öppen,
även fria kliniker och helare var vanligt. Tillgången till sjukhus och ögonvård är dålig i
utvecklingsländer, i Afrika uppskattades att det fanns en ögonläkare per en miljon
invånare (Brian & Taylor, 2001). Hälso- och sjukvården i Ghana led av resursbrist och
mer än 40 procent av befolkningen rapporterades inte ha tillgång till sjukvård (Daleke
(red.), 2008, s. 17).

1.6 Vision For All
Organisationen Vision For All (2015) är ideell och har som mål att hjälpa människor i
behov av glasögon. Begagnade glasögon samlas in i Sverige och tvättas samt sorteras.
Glasögon som är trasiga eller repiga slängs, annars mäts de upp och packas i bananlådor
utefter styrka. Genom resor till fattiga länder kan optiker och assistenter utföra
synundersökningar och dela ut glasögon till människor som är i behov. Med
förhoppningar om att glasögon kan ge människor möjlighet att studera och arbeta.

12

2 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av katarakt hos hjälpsökande
patienter i olika delar av Ghana. Jämföra kataraktens prevalens i olika åldrar, mellan
höger och vänster öga och jämföra med andra områden i världen. Noll hypotesen var att
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan höger och vänster öga. I jämförelsen
mellan olika åldersgrupper var mängden katarakt högre hos de äldre än i de yngre
åldersgrupperna.
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3 Material och metod
3.1 Plats och urval
Patienterna uppsökte själva någon av undersökningsplatserna i Wa, Kaleo, Nkoranza,
Techiman och Komenda. Patienterna som undersöktes för katarakt valdes i den mån det
fanns tid och där ljuset inte var för starkt för att kunna se reflexen.
Vanligtvis användes kyrkor, men miljön och omgivning varierade mellan de olika
platserna. På dagarna var det ljust överallt, framför allt i de kyrkor som hade hål i
väggarna i stället för fönster, se figur 3 och 4. Platserna där mörkret hann falla fanns det
lampor, men rummen blev trots allt inte speciellt upplysta. De platser där
undersökningarna skedde utomhus, till exempel Larabanga, föll kataraktundersökningen
bort, detta på grund av för mycket ljus i omgivningen för att se rödreflexen.

Figur 3. Undersökning i Wa.

Figur 4. Undersökningsplats i Nkoranza.
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3.2 Material och utförande
Först fyllde deltagaren i ett journalblad (se bilaga A) med namn, ålder, kön och om hen
var analfabet. Vid registreringen betalades en liten avgift på 1 cedi, motsvarande 2
svenska kronor (OANDA Corporation, 2015), för att minska risken för vidaresäljning
av glasögonen. Det var ingen hård gräns, en del som inte kunde betala fick
undersökning ändå eller betala det personen kunde. Sedan gjordes synundersökning,
binokulärt, där målet var att på ett enkelt och smidigt sätt få upp visus till det bästa
möjliga. En kort anamnes utfördes där huvudfrågan var vilket avstånd personen hade
problem på. Det uppdagades ofta olika problem och situationer rörande solen. Vid
utprovning av styrka på avstånd användes provbåge, provglaslåda och en Snellen Ehaketavla på fem meter. För läsning användes ett läsprov, ofta i form av en bibel.
Undersökaren pekade på syntavlan och personen som undersöktes fick med handen visa
i vilken riktning E-haken visade, upp, ner, åt vänster eller åt höger. Första optotypen i
varje rad undersöktes och för varje rätt gick undersökningen vidare på raden under. Rad
0,8-1,0 räknades som god visus och korrektion på avstånd uteslöts.
Patienter valdes i den mån det fanns tid för undersökning av katarakt och belystes med
ett oftalmoskop i patientens öga på ca 33 cm, se figur 5. Oftalmoskopet var av typen
Heine Beta 200S. Instrumentet består av fokuseringslinser, olika stora aperturer på
belysning och är handhållet. Med direkt oftalmoskopi behöver pupillerna inte vara
dilaterade och resultatet som ses blir en rättvänd bild av till exempel näthinnan. När
undersökningen utfördes på patientens högra öga, tittade undersökaren med höger öga
och höll oftalmoskopet i höger hand. Med vänster öga och vänster hand undersöktes
patientens vänstra öga. Styrka på fokuseringslinserna används beroende på
undersökaren och i detta fall användes ingen styrka. När granskning av kristallina linsen
gjordes sågs en rödreflex, där eventuella opaciteter sågs som mörka områden
(Prokopich, Hrynchak & Elliott, 2007, s. 294-296). Var eventuella opaciteter fanns i
ögat lokaliserades genom rörelse av oftalmoskopet i sidled. Om ogenomskinligheten var
framför pupillen sågs en motrörelse gentemot oftalmoskopet, var opaciteten bakom
pupillen sågs en medrörelse (Bass, 2009, s. 277). Oftalmoskoperingen upprepades på
båda ögonen och ögonen belystes framifrån.
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Figur 5. Utförande av oftalmoskopering. Bild tagen av Helena Clarin.

Rödreflexen graderades med graderingsskalan (se tabell 1) om reflexen var helt klarröd,
eller om det fanns svarta partier. Graderingsskalan gjordes om från ursprungliga 2a till
att benämnas och bedömas som 2 och 2b till graden 2,5 (Mehra & Minassian, 1988).
Graderingsskalan bestod av sju olika graderingssteg. Grad 0 då sågs en helt röd och klar
reflex. Grad 1, där det fanns några små prickar av opacitet i linsen. Grad 2, opacitet
fanns och täckte ett mindre område än området med rödreflex. Grad 2,5, opaciteten
täckte halva eller mer. Grad 3, opaciteten täckte hela rödreflexen. De två sista graderna,
4 och 5, där gick inte opaciteten att bedöma på grund av afaki, dislokaliserad lins eller
opacitet i hornhinnan.
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Tabell 1. Granderingsskala för katarakt baserad på graderingsskalan gjord av Mehra och
Minassian (1988).

Grad

av Kriterier

opacitet
0

Klar rödreflex, ingen opacitet

1

Några små punkter av opacitet, upptar max 1mm2, syns
som små mörka spridda fläckar i rödreflexen.

2

Opacitet som skymmer en del av rödreflexen, skymmer
mindre än området med klar rödreflex

2,5

Opacitet som skymmer lika mycket eller mer än
området med klar rödreflex

3

Linsens opacitet skymmer hela rödreflexen

4

Afaki eller förskjuten lins

5

Går inte att bedöma rödreflexen på grund av opacitet
på hornhinnan etc.

När undersökningarna var klara fyllde optikern i korrektion på journalbladet och
personen tilldelades ett par glasögon. Även siffrorna från gradering av katarakten på
höger och vänster öga journalfördes.
Data från undersökningarna sammanställdes och analyserades i Excel för Mac 2011.
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4 Resultat
4.1 Deltagare
74 kvinnor och 51 män deltog i studien med ett totalt deltagande på 125 personer i
åldrarna 8-87 år och totalt 250 ögon. Medelåldern hos kvinnor var 46±18 år och hos
män 47±22 år, medelåldern för båda könen var 47±20 år. 46 personer undersöktes i Wa,
51 i Kaleo, 8 i Nkoranza, 10 i Techiman och 10 personer i Komenda.

4.2 Prevalensen av katarakt
99 personer av de 125 deltagande hade katarakt, grad 2-3, på båda ögonen. 8 personer
hade katarakt enbart i höger öga och 7 hade katarakt enbart i vänster öga. 91 procent
hade alltså katarakt i något eller i båda ögonen, 93 procent hos kvinnorna och 88
procent hos männen.
Vanligaste graden för höger och vänster öga var 2,5 hos båda könen, totalt hade 79
personer grad 2,5 i något eller båda ögonen. Antal personer med graden 0-1 var lågt
både i höger öga, 14 personer, och vänster öga, 11 personer.
I figur 6 och 7 går det att utläsa hur många personer, män och kvinnor, som hade de
olika graderna i höger respektive vänster öga.
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Figur 6. Antalet kvinnor och män i varje graderingsgrupp för höger öga.
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Figur 7. Antalet kvinnor och män i varje graderingsgrupp för vänster öga.

I studien räknades grad 2-3 som katarakt, då 0 var helt utan opacitet och grad 1 hade så
pass små punkter av opacitet att det inte räknades som katarakt. I uträkningar där
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katarakt jämfördes räknades en del bort, grad 4-5, för katarakten inte gick att bedöma på
grund av afaki, dislokaliserad lins eller opacitet i hornhinnan. Av de 125 personer som
deltog räknades fyra bort för höger öga och åtta för vänster öga.
En tabell gjordes för att få en överblick av hur många personer som hade katarakt, grad
2-3, i de olika åldersgrupperna, se tabell 2. Av de 125 personerna som undersöktes var
flest i åldrarna 41-50 år.
Tabell 2. Antal personer med katarakt, i båda eller något av ögonen, och medelvärde för varje
åldersgrupp. Grad 4-5 var inte med då katarakten inte kunde bedömas på grund av afaki,
dislokaliserad lins eller opacitet i hornhinnan.

Ålder

<10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60 61-70

71-80

>80

Totalt
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4

6

35

28

15

11

2

125

2

18

4

5

33

27

14

10

1

114

0

0

4

0

1

3

1

0

0

0

9

1

0

2

0

1

2

2

3

1

0

11

2

4

12

0

2

17

14

3

3

0

55

2,5

0

13

4

7

47

34

19

11

0

135

3

0

0

4

0

0

2

4

4

1
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Antal
medverkande 2
Antal
Katarakt
Grad 2-3
Antal
öga/grad

Medelvärde
OD

2,00 1,79

2,63

1,75

2,26

2,25

2,27

2,33

3,00

2,17

OS

2,00 1,83

2,63

2,00

2,13

2,27

2,46

2,55

0,00

2,19

För att se om det fanns något samband mellan ålder och graden katarakt gjordes ett
punktdiagram, se figur 3 och 4. Resultatet visade inte något samband mellan stigande
ålder och ökad grad katarakt i något av ögonen. R = 0,25 på höger öga och r = 0,17 på
vänster öga.

20

3,5	
  
3	
  
2,5	
  

r = 0,25

2	
  

Grad
1,5	
  
1	
  
0,5	
  
0	
  
0	
  

20	
  

40	
  

60	
  

80	
  

100	
  

Ålder

Figur 8. Samband mellan gradering av katarakt och ålder för höger öga.
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Figur 9. Samband mellan gradering av katarakt och ålder för vänster öga.

En jämförelse mellan höger och vänster öga gjordes (se figur 10) och resultatet visade
att det inte fanns något direkt samband mellan ögonen, r = 0,56. Även ett t-test gjordes
som visade p > 0,05.
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Figur 10. Samband mellan gradering av katarakt i höger och vänster öga.
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5 Diskussion
Denna studie visar en hög prevalens med katarakt, 91 procent hade katarakt i något eller
båda ögonen. Detta är en högre prevalens än i andra studier och platser (Vashist et al.,
2011; Zetterberg & Celojevic, 2015). Antalet deltagande i studien var lågt vilket kan
vara en orsak till den höga prevalensen. Personer som uppsöker Vision For Alls
undersökningsplatser söker dit på grund av problem med synen. Katarakt kan vara en
orsak till varför de har problem och söker, därför kan en högre prevalens fås. Vid
anamnesen uppdagades problem att läsa när det var mörkare. Mörkerseendet påverkas
till det sämre och det krävs mer ljus vid läsning vilket kan vara en indikation på katarakt
(Ygge, 2011, s. 187). Studien av Collman et al. (1988) visade att personer med en
familjehistoria av katarakt har en ökad risk för ögonsjukdomar. Även Remington (2005,
s. 98) tar upp genetik som en riskfaktor till katarakt. Är det många i Ghana som har
katarakt som ärvs vidare bli prevalensen bara högre och högre. Åldrande är en riskfaktor
till katarakt (Remington, 2005, s. 98; West et al., 2005) och katarakt ökar med stigande
ålder, vilket visas i tidigare studier (Persson, 2013; Zetterberg & Celojevic, 2015). I
denna studie fanns det inget samband mellan ålder och katarakt. Det kan bero på att i
utvecklingsländer fås katarakt i större utsträckning och tidigare i livet (Brian & Taylor,
2001).
Sociala och personliga faktorer som brist på utbildning är riskfaktorer för katarakt.
Personer med lite utbildning hamnar oftast i jobb som sker utomhus, som till följd av
detta exponeras för solljus (Oyster, 1999, s. 526-527). Mer än 50 procent av alla som
arbetade i Ghana jobbade med jordbruk, vilket resulterade i den största arbetsformen
(GSS, 2008). En stor del av befolkningen arbetar därför ute och exponeras för mycket
UV-ljus. Den genomsnittligt årliga exponeringen av UV-ljus är en betydande riskfaktor
för katarakt (West et al., 2005). Platser med varmare temperaturer, där det årliga och
dagliga solljuset är högt utsätts för mer strålning. Vilket innebär infraröd strålning och
ultraviolett strålning. Sett till hela världen är katarakt mer utbredd där sådana
förhållanden råder (Collman et al., 1988). Afrika är ett väldigt varmt land, med ett
medelvärde på 2377 soltimmar per år i Accra jämfört med Kalmar i Sverige som hade
1833 soltimmar per år (Climate & Temperature (Accra), 2009; Climate & Temperature
(Kalmar), 2009). Ghana med det varma klimatet, många timmar solljus och höga
exponeringen av UV-ljus är därför väldigt utsatt. Detta kan leda till ökad prevalens av
katarakt. Trots stark sol och många timmar som spenderas ute var solglasögon något
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som sällan användes av befolkning i Ghana. Kunskapen om när solglasögon ska
användas och hur de fungerar var sällan något befolkningen visste. För minimering av
riskfaktorer bör till exempel solglasögon alltid bäras vid starkt solsken (Ygge, 2011, s.
189). Vanliga problem som uppdagades i anamnesen var problem och smärtor vid blick
in i solen och att de fick kisa större delen av dagen. Lagstiftning och utbildning om
folkhälsa har visat en effektiv reducering av exponeringen av solljus i en del
industriländer (Brian & Taylor, 2001), vilket behövs även i utvecklingsländer.
Metaboliska brister och näringsbrist är riskfaktorer som kan leda till katarakt
(Remington, 2005, s. 98). Näringsbrist är vanligt i de flesta utvecklingsländer, där
ibland också Ghana. Det finns organisationer (Hungerprojektet, 2014) som försöker
utbilda befolkningen i vikten av att söka hjälp hos hälsokliniker och att äta näringsrik
kost. Studien av Pastor-Valero (2013) visar en minskning i prevalensen av risken att få
katarakt genom intag av frukt och grönsaker. The Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO, 2009) undersökte hur mycket protein som fås från
boskapsprodukter. Ghana hade 2005 9,2 procent jämfört med Sveriges 57,6 procent.
Näringsbrist kan därför också vara en bidragande faktor till katarakt i tidigare åldrar och
i större utsträckning hos befolkningen i Ghana.
Uttorkning är en bidragande riskfaktor till katarakt (Ygge, 2011, s. 192), och sjukdomar
som kolera och diarré har varit kopplade till sjukdomen (Brian & Taylor, 2001). Detta
är alla relevanta problem i utvecklingsländer. Vilket kan ge en ökad prevalens av
katarakt hos befolkningen i Ghana som lätt drabbas av uttorkning, kolera och diarré.
Detta kan orsakas av det varma klimatet och den dåliga tillgången till vatten. Framför
allt tillgången på landsbygden kan tänkas vara dålig. På landsbygden får personerna
oftast gå långt för att hämta vatten, jämfört med i städerna där 73 procent hade vatten
genom ledningar, år 2008 (GSS, 2008). Resultatet från studien av Minassian, Mehra och
Verrey (1989) visade att svåra diarrésjukdomar i genomsnitt ger tre gånger högre risk
för katarakt som förblindar. 38 procent av katarakten som orsakar synförlust kan bero
på upprepade situationer av uttorkning och värmeslag.
Tillgången till sjukhus och ögonvård är dålig i utvecklingsländer, vilket leder till många
icke opererade katarakter. En del uppsöker inte vård på grund av rykten om dåligt
resultat efter operation. En del söker inte heller på grund av okunskap, de vet inte att
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katarakt är botbart eller tron att det är ödet som gett katarakt och är därför oundvikligt
(Brian & Taylor, 2001). Enligt en studie (Peltzer et al., 2014) är helare vanligt i Ghana
vilket kan vara en orsak till att en del inte söker vård. Deras förmodligen religiösa tro
och användning av mirakelkurer kan ge en dålig inställning till modern behandling och
resultera i uteblivna kataraktoperationer. Utebliva operationer kan i sin tur bidra till ett
högre antal med katarakt. Överlag råder det tabu och rädsla att söka hjälp i
utvecklingsländer vilket organisationer som Hungerprojektet (2014) försöker motarbeta.
Mer än 40 procent av befolkningen i Ghana rapporterades att inte ha tillgång till
sjukvård (Daleke (red.), 2008, s. 17). I tidigare studier och andra länder kan eventuellt
tillgången till sjukvård och operationer vara bättre än i Ghana och kan därför resultera i
ett lägre procentantal med katarakt.
Enligt West et al. (2005) är afro-amerikansk etnicitet en riskfaktor för katarakt. Afroamerikaner, framför allt män, hade en genomsnittlig högre årlig exponering av UV-ljus,
vilket ansågs vara en effekt av mycket tid spenderad utomhus med dåligt skydd (West et
al., 1998). En person med afrikansk etnicitet har mörkare pigment i ögonen, både på iris
och näthinnan. Collman et al. (1988) studerade sambandet mellan solen och riskfaktorer
för katarakt i North Carolina. Resultatet visade en ökad risk att få katarakt för personer
med bruna ögon än personer med gröna, blå och grå ögon. I sambandet mellan katarakt
och riskfaktorer, hade bruna ögon en oddskvot på 1,60 i jämförelse med rökning med en
oddskvot på 1,28. I tidigare studier har det även visats en hög prevalens av katarakt i
områden där befolkningen till största del har mörka ögon, till exempel Nepal och Indien
(Miranda, 1980; Charterjee, 1973 se Collman et al., 1988). Mörk hy anses vara en
riskfaktor för katarakt. På huden skyddar melanin mot de cancerframkallande effekterna
från UV-ljus, men mängden exponering i kristallina linsen kan öka då melanin i iris
absorbera solstrålning (Collman et al., 1988). Iris absorberar ljus som når ögat och
omvandlar det till värme. Området runt iris ökar då i temperatur (Miranda, 1980).
Genom att värme produceras ändras proteinets struktur och linsens transparens minskar
(Oyster, 1999, s. 527).
I tidigare studier var det ingen signifikant skillnad i jämförelsen mellan ögonen
(Persson, 2013; Rejbrand, 2014). I denna studie fanns det inte heller något samband
mellan ögonen och t-test visade p > 0,05. Detta kan vara orsakat av det faktum att
katarakt oftast mognar och tillväxer i olika takt i ögonen.
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Det största hindret för denna studie var det ljusa förhållandet som förekom överallt även
inomhus, vilket gjorde det svårt att bedöma rödreflexen. Rödreflexen ses bättre om det
är mörkt i rummet och pupillerna blir större (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 27, 30). Att
föredra hade varit undersökningsplatser där ljuset kunde kontrolleras och då kunna
bibehålla det mörkt. Även tiden var en avgörande faktor som påverkade bedömningen
negativt. Undersökningarna var tvungna att gå fort och det var inte många minuter som
spenderades på varje person, detta för att så många personer som möjligt skulle få
glasögon. Hade tiden funnits att reflektera över vad som verkligen observerades och
omgivningen varit mörkare skulle det eventuellt leda till bättre resultat. Det kan även
tänkas att det mörka pigmentet hos deltagarna kan påverka rödreflexen, som då inte
upplevs lika röd. Vilket kan ha gjort det svårare att bedöma katarakten.
I studien undersökte samma person alla medverkande vilket resulterade i en lika
bedömning av opaciteter hos alla deltagarna. Då tillgången till biomikroskop inte fanns
användes oftalmoskop, annars kunde en mer grundläggande undersökning av linsen
gjorts. Erfarenheten hos undersökaren att gradera katarakt med hjälp av ett oftalmoskop
var inte så hög, vilket kan vara en bidragande faktor till ett tvivelaktigt resultat. Med
biomikroskop hade graderingsskalor som LOCS III (Chylack et al., 1993) med en bättre
överblick kunnat användas.
En sjukdom som har åldrade som riskfaktor, människor som blir allt äldre och äldre, ett
land där exponeringen av UV-ljus är hög, näringsbrist och uttorkning är vanligt, är
faktorer som alla bridrar till hög prevalens av katarakt. Bara det faktum att mörk hy ökar
risken för katarakt. Utbildning och information i utvecklingsländer är dålig och måste
bli bättre. Att våga söka hjälp och veta att ett enkelt hjälpmedel som solglasögon kan
minimera risken för katarakt.
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6 Slutsats
Populationen som undersöktes i Ghana hade en hög prevalens av katarakt vilket kan
bero på exponeringen av ultraviolettstrålning och/eller deras mörka pigment. Ytterligare
studier i bättre förhållanden, med fler och slumpmässigt utvalda deltagare bör göras för
att utveckla och bekräfta studiens resultat.
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