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Sammanfattning 

  
  

Syfte: Studien gick ut på att jämföra uppmätt corneal tjocklek centralt och midperifert, 

mellan två instrument som använder olika mätprinciper. Studien undersökte även korrelation 

mellan corneal tjocklek och intraokulärt tryck (IOP). 

 

Material och metod: Mätningarna utfördes på en grupp försökspersoner, alla med friska 

oopererade ögon. Totalt undersöktes 31 högerögon hos 31 försökspersoner. Medelåldern 

bland deltagarna i studien var 23,6 ± 4,5 år. Instrument som användes för att mäta corneal 

tjocklek var Scheimpflugkamera (Bon Sirius) och AS/OCT (Optos Spectral OCT/SLO ). 

Mätning på corneas tjocklek togs på centrala corneas apex (CCT) och midperifert (nasalt 

(NCT), temporalt (TCT), superiort (SCT) och inferiort (ICT)) på 1,75mm från apex. För att 

mäta det intraokulära trycket användes en non-contact tonometer (NonCT), Topcon CT-80A. 

  

Resultat: Uträknat medelvärde för CCT var 542,4 µm och 540,0 µm, mätt med Bon Sirius 

respective AS/OCT. Resterande mätpunkter hade medelvärden: NCT: 577,7 µm & 558,5 

µm. TCT: 555,0 µm & 545,2 µm. SCT: 585,7 µm & 554,5 µm. ICT: 563,0 µm & 548,9 µm. 

Mellanskillnaden för CCT var 2,4 µm och visade en signifikant skillnad mellan instrumenten 

med ett p-värde = 0,007. Resterande mätpunkter visade också alla en signifikant 

mellanskillnad mellan instrumenten med p<0,05. NCT: 19,2 µm. TCT: 9,8 µm. SCT: 31 µm. 

ICT: 14 µm. Korrelationen mellan IOP och CCT mätt i både Bon Sirius och AS/OCT var 

positiva med r = 0,7 och p < 0,05. 

 

Slutsats: Det fanns en signifikant skillnad mellan instrumenten som deltog i studien i alla 

fem mätpunkter. Resultaten visar att Sirius ger ett signifikant högre mätvärde än AS/OCT i 

alla fem mätpunkter. Instrumenten kan användas skiftande i klinisk miljö men undersökaren 

bör vara uppmärksam vid refraktig kirurgi. 
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Abstract 

 

Purpose: The purpose of this study was to compare corneal thickness measured both 

centrally and midperipherally, between two instruments using different measuring 

principles. The study also looked at correlation between corneal thickness and 

intraocular pressure (IOP). 

 

Methods: Central and midperipheral corneal thickness was measured on the right eyes 

of 31 subjects with two different instruments. Instruments were Scheimpflug-camera 

from Bon Sirius and an AS/OCT from Optos. Measurements were taken on central 

cornea (CCT) and midperipheral (nasal (NCT), temporal (TCT), superior (SCT) and 

inferior (ICT)) at a distance of 1.75 mm from the apex. Mean age of the subjects was 

23.6 ± 4.5 years. (19-44 years). A CT-80A non-contact tonometer (NonCT) from 

Topcon was used to measure the intraocular pressure (IOP). 

 

Results: A mean-value for central corneal thickness was calculated to 542.4 µm and 

540.4 µm for Bon Sirius and AS/OCT repectively. Remaining measured points had 

mean-values for corneal thickness of, NCT: 577.7 µm & 558.5 µm. TCT: 555.0 µm & 

545.2 µm. SCT: 585.7 µm & 554.5 µm. ICT: 563.0 µm & 548.9 µm, respectively. 

Mean-difference for CCT was 2.4 µm and it showed a significant difference between 

the two instruments with a p-value of 0.007. Remaining measured points all showed a 

significant difference of p<0.05. NCT: 19.2 µm. TCT: 9.8 µm. SCT: 31 µm. ICT: 14 

µm. A correlation between IOP and CCT measured in both Sirius and AS/OCT was 

positive with r = 0.7 and p<0.05.  

 

Conclusion: The results showed that Sirius gives higher values for corneal thickness 

then ASOCT in all five measurement points. The results show that these instruments 

can be used interchangeably when measuring central corneal thickness. However, 

caution should be used when measuring midperipheral corneal thickness as the there is a 

significant differences between these two instruments.  
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1 Introduktion 

Cornea 

Ögats yttersta optiska skikt bildas av tårfilmen och cornea. Corneas yta täcker 1/6 av 

ögonglobens totala omkrets. Den utgör 2/3 av hela ögats refraktiva styrka (Bergmanson, 

2012, s.78) i ett avslappnat läge utan ackommodation (Atchison & Smith, 2002, s.11). 

Refraktion av ljus sker i fyra olika ytor innan det når näthinnan. Detta sker vid främre 

och bakre gränsytorna mellan cornea och den kristallina linsen i ögat. Även fortsatt 

refraktion sker då ljuset passerar genom linsen (Atchison & Smith, 2002, s.11). Det är 

av stor vikt att corneas yttersta skikt har en jämn och slät yta (Remington, 2005, s.9). 

Det är viktigt att det är minimalt med distorsion och spridning av ljuset (Remington, 

2005, s. 22). Tårfilmen, det yttersta refraktiva skiktet på ögat (Bergmanson, 2012, s.78) 

är väsentlig för att behålla en klar refraktiv yta (Atchinson & Smith, 2002, s.12). Cornea 

har främst två stycken primära funktioner att utföra. De är att refraktionera inkommande 

ljus mot ögonen och att vidaresända ljus. Corneas totala refraktion är mellan 43-48D 

(Remington, 2005, s.22) Syre till cornea förses till störst del från tårfilmen och en liten 

del från kapillärer i limbus. Näringsämnen tillkommer från vätska i den främre 

kammaren (Remington, 2005, ss.23-24). För att behålla en slät och jämn corneal yta 

krävs det en konstant nybildning och utbyte av ytcellerna i cornea som konstant skavs 

av in i tårfilmen (Remington, 2005, s.12). Corneas restavfall tas om hand av tårfilmen 

som avlägsnar det (Bergmanson, 2012, s.54). 

 

Corneas byggstruktur 

Fem olika lager bygger upp cornea. Det är epitelet, anterior limiting lamina (ALL, eller 

Bowman’s membran), stromat, posterior limiting lamina (PLL, eller Descemet’s 

membran) och endotelet (Bergmanson, 2012, s.78). Ögats inre delar skyddas av sclera 

och cornea som även bevarar ögats form. Den mekaniska styrkan som håller samman 

cellerna i cornea är kollagen. Kollagen är av stor vikt för corneas skyddande funktion 

(Bergmanson, 2012, ss.78-114). Tårfilmen täcker corneas främre del och ögats främre 

kammare gränsar till corneas bakre del (Remington, 2005, s.11). Central corneal 

tjocklek (CCT) skiljer sig mellan individer men är ungefär 535 µm (Bergmanson, 2012, 

s.78). Den perifera corneala tjockleken är ungefär 710 µm tjock (Remington, 2005, s.9). 
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Figur 1.1 En schematisk bild över corneas uppbyggnadslager I förstoring. Baserad på förlaga från Atchison (2012). 

 

1.1.1.1 Epitelet 

Corneas yttersta lager (yta-luft) närmast tårfilmen är epitelet. Det är ungefär 50 µm 

tjockt (Remington, 2005, s.9) och byggs upp av tätt packade celler fördelade på 5-7 

lager. Det corneal epitelet utgör cirka 10 % av corneas totala tjocklek (Bergmanson, 

2012, s.79).  

Tre celltyper med olika form utgör epitelet. Det är basal, wing och squamous celler 

(Bergmanson, 2012, s.79). Det innersta cellagret hos epitelet är basalcellerna. Det är 

uppbyggt av en enkel rad med celler (Remington, 2005, ss.11-12). Basalcellerna är höga 

kolumnliknande celler, ca 18 µm som gör epitelet starkt och motståndskraftigt genom 

att bilda desmosomala bindningar med sina granncellers laterala och anteriora 

cellväggar (Bergmanson, 2012, s.79). Det är hos basalcellerna som mitos (celldelning) 

förekommer i epitelet. 

Basalceller har en högre metabolisk och syntetisk aktivitet än sina yttre grannar 

(squamous och wing celler) och därför förekommer det fler mitokondrier och en mer 

framstående golgiapparat hos dem (Bergmanson, 2012, s.81). 

Epitelet utgör ett fysiskt skydd för cornea genom att agera barriär mot vätska, större 

molekyler och giftiga substanser så de inte kan ta sig djupare in i cornea (Atchinson & 

Smith, 2002, s.12). Tight junctions (s.k. zonula occludens) mellan ytcellernas laterala 

cellväggar förser cornea med en barriär som hindrar cornea från att ta upp för mycket 

vätska från tårfilmen. Den enda vägen blir genom cellerna och inte mellan dem 

(Remington, 2005, s.11). Basalceller släpper från basal lamina och vandrar anteriort. De 

omvandlas till wing celler och dessa blir sedan squamous celler vid ytan (Remington, 
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2005, s.12). Det tar ca 3-4 dagar för basalceller att vandra upp genom epitelet mot ytan. 

Fast en del äldre studier anser att epitelets förnyelsetakt är ca sju dagar (Bergmanson, 

2012, s.79). Basalceller tillförs på nytt från stamceller som befinner sig i palissader av 

Vogt i limbus och som vandrar in till epitelet hos cornea (Bergmanson, 2012, ss.79-85). 

Epitelet hjälper till att stabilisera tårfilmen utanpå ögat med mikrovilli och mikroplicae 

(Remington, 2005, s.11). 

 

1.1.1.2  Bowman’s membran (Anterior Limiting Lamina =ALL) 

Även kallat anterior limiting lamina. Det består av modifierad vävnad från stromat och 

är i princip cellfritt (Bergmanson, 2012, s.86). ALL är det andra lagret som bildar 

cornea och är cirka 8-14 µm tjockt. Det är uppbyggt av tätt sammanvävda typ 1 

kollagena fibriller (Bergmanson, 2012, s.86) som är slumpvist orienterade i en 

mucoprotein (proteoglykan) grundsubstans (Kanski & Bowling, 2011, s.250). De rör sig 

i alla riktningar och har en diameter på ca 20-25 nm (Remington, 2005, s.12). ALL 

fungerar också som fästpunkt för basal lamina med hjälp av typ 7 kollagena fibrer 

(Bergmanson, 2012, s.86). ALL är väldigt motståndskraftigt mot skador åsamkade 

genom skärrörelse, penetrering eller infektion. Dock regenererar det inte, det vill säga 

vid möjlig skada, ersätts det av celler från epitelet eller av ärrvävnad från stromat 

(Remington, 2005, s.14). 

 

1.1.1.3  Stroma (Substantia propria) 

Corneas mellanlager är stromat. Det är ca 500 µm tjockt och utgör cirka 90 % av 

corneas totala tjocklek (Remington, 2005, s.15). Stromat är placerat mellan ALL och 

PLL (Kanski & Bowling, 2011, s.250). Det är uppbyggt främst av typ 1 kollagen och 

keratocyter (fixerade celler mellan lamellerna). Kollagenet buntas ihop till lameller, där 

det lagras (Bergmanson, 2012, s.86). Kollagenfibrerna är ca 25-30 µm tjocka och går 

parallellt med varandra inom lamellerna. Ca 200-300 lameller är fördelade över stromat 

och ligger parallellt mot corneas yta (Remington, 2005, s.15). Mellanrummet mellan 

kollagenfibrerna underhålls av proteoglykan grundsubstans (Kanski & Bowling, 2011, 

s.250). Kollagenfibrernas regelbundna ordning inom lamellerna och lamellernas 

vinkelräta överlappning av varandra bidrar till bibehållning av corneas transparens och 

förstärker den mekaniska styrkan i stromat (Atchison & Smith, 2002, s.12).  

Varje lamell sträcker sig över hela corneas yta från limbus till limbus (Remington, 

2005, s.15). Olika patologiska orsaker kan påverka antalet lameller i stroma. 
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Exempelvis keratokonus. Förtunningen och den främre utbuktning som sker vid 

keratokonus kan bero på förlust av lameller, förtunning av lameller, men även förlust av 

keratocyter eller kombination av dessa möjliga orsaker (Bergmanson, 2012, s.86). Ett 

normalt stroma innehåller inga blodkärl eller lymfkärl. Dock är sensoriska nerver 

närvarande i den anteriora delen mot epitelet (Atchison & Smith, 2002, s.21). Ibland 

kan dock vissa andra celltyper hittas mellan lamellerna, som vita blodkroppar, 

lymfocyter, makrofager och leukocyter. Dessa kan öka i antal vid ett patologiskt 

tillstånd (Remington, 2005, s.15). 

 

1.1.1.4 Descemet’s membran (Posterior Limiting Lamina =PLL) 

PLL eller Descemet’s membran är det näst sista lagret som cornea består av 

(Bergmanson, 2012, s.78). Det ses som ett basalmembran för endotelet och det 

produceras konstant under hela livet och blir tjockare för varje år man lever. Det 

syntetiseras i en sådan takt att det har fördubblats i tjocklek när man blivit 40 år. Hos 

barn är PLL cirka 5 µm och lagret ökar till cirka 15 µm över en livstid (Remington, 

2005, s.18). PLL växer med cirka 1 µm / årtionde och det är endotelet som sekreterar 

och syntetiserar det material som används för att bygga upp PLL. Därför är det yttersta 

lagret också det äldsta (Bergmanson, 2012, s.96). Descemet’s membran är väldigt 

motståndskraftigt mot trauma, proteolytiska enzymer och vissa patologiska tillstånd. 

Det kan återskapas vid skada (Remington, 2005, s.18). Descemet’s membran är inte väl 

förankrat med det posteriora stromat. Det är svaga länkar och membranet kan lossna 

från stromat (Remington, 2005, ss.18-19).  

 

1.1.1.5  Endotelet 

Är det sista lagret som bygger upp cornea och gränsar till den främre kammaren (Kanski 

& Bowling, 2011, s.250). Endotelet består av ett lager med celler av typen squamous 

celler och hexagonala celler som inte kan reproduceras på nytt vid ex skada eller celldöd 

(Bergmanson, 2012, s.97). 70-80% av cellerna är hexagonala medan resten är fem eller 

sju-sidiga. Då cellerna är så regelbundet ordnade i cellagret benämns cellernas 

utformning som den endotela mosaiken (Remington, 2015, s.19). Det är en normal 

cellförlust från endotelet som pågår livet ut med en hastighet på 0,6 % förlust per år. 

Vid födsel har man mellan 3000-5500 celler och vid 80 år, cirka 2000-2500. Gränsen 

för att endotelet ska fungera korrekt är mellan 700-1000 celler (Bergmanson, 2012, 

s.97). Då detta lager inte reproduceras, är det de kvarlevande cellerna som har till 



  
 

5 

 

uppgift att täcka hål som bildats av cellförlust. En av endotelets uppgifter är att reglera 

vätskebalansen över stromat vid ca 78 % och på detta sätt bevara corneas transparens 

(Atchison & Smith, 2002, s.12). Cellerna i endotelet reagerar på kronisk hypoxi 

(syrebrist), ofta från bärande av kontaktlinser. Som ett resultat av denna hypoxi, ändrar 

flera av cellerna form från hexagonala till fem eller sjusidiga. Vid trauma, åldrande eller 

utsättning av UV-strålning blir en del av cellerna större än andra. Det uppstår håligheter 

mellan cellerna vid cellförlust. De andra cellerna måste då ändra i storlek 

(polymegethism) samt ändra form (pleomorphism) för att täcka upp dessa håligheter 

och skydda cornea (Bergmanson, 2012, s.97).  

 

1.1.2 Corneal Hydrering 

En rad faktorer medverkar för att hålla den corneala hydreringen på rätt nivå. Då 

stromat utgör 90 % av corneas totala tjocklek är det av största vikt att dess hydrering 

fungerar korrekt. När stromat har ett vätskeinnehåll mellan 75-80% är det optimalt och 

corneas transparens är likaså optimal (Remington, 2005, ss.22-23). Introduktion av 

corneal hydratisering d.v.s. cornea sväller upp, resulterar i en ökad ljusspridning. 

Ljusspridningen är beroende av mängden ökad hydratisering som är skadlig för den 

corneala transparensen (Bergmanson, 2012, s.106). Det är främst epitelet och endotelets 

cellegenskaper som är av vikt vid kontroll av detta. 

 

1.1.3 Corneal metabolism 

Ögat får största mängden av sitt syre det behöver från atmosfären när det är öppet. Syret 

löser sig med tårfilmen och transporteras genom epitelet in till de djupare lagren. Syre 

används vid metabolism av glukos som förser energin som krävs för att metabolismen 

ska gå runt i alla cellerna i cornea (Bergmanson, 2012, ss.106-108). Då cornea är 

avaskulär får den sina näringsämnen från kammarvattnet i främre kammaren och från 

kapillärkärl lokaliserade i conjunctiva och episclera (Remington, 2005, ss.23-24). 

 

1.1.4 Corneas krökningsradie och kurvatur 

Det optiska systemet består av cornea och den kristallina linsen. De har tillsammans en 

fokallängd på ca 17 mm. d.v.s. 60 D brytstyrka. Cornea står för 40-45 D och linsen 

resten. Bilden formas i glaskroppen med brytningsindex 1,336 (Freeman & Hull, 2003, 

ss.178-179). Den genomsnittliga cornean har en vertikal diameter på 11,5 mm och 12 

mm horisontalt (Kanski & Bowling, 2011, s.250). I periferin är cornea cirka 100 µm 
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tjockare än centralt (Bergmanson, 2012, s.78). Framifrån ser cornea oval ut. Sett 

bakifrån ser den cirkulär ut och i profil ser den elliptisk ut (Remington, 2005, s.9). Inför 

refraktiv kirurgi och vid tillpassning av kontaktlinser har corneas topografi och tjocklek 

betydelse (Giráldex & Diaz-Rey, 2008). Corneas främre yta är asfärisk dvs. inte 

cirkelformad (sfärisk). Den minsta krökningsradien är de centrala 3 mm hos den optiska 

zonen. Där har cornea sin kupigaste krökningsradie på 7,8-8,0 mm (Nishida, et al., 

2005, s.3). I perifera cornea är krökningsradien cirka 6,5 mm (Remington, 2005, s. 9). 

Corneas krökningsradie blir större desto närmare periferin man mäter och ytan blir 

flatare (Kanski & Bowling, 2011, s.168). Formel för att beräkna corneal krökningsradie 

kan göras med följande. (F = 
       

 
 ), F är corneas brytsyrka i dioptrier (D), n´ är 

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

bakre radie som är kortare). Lilla r är corneas krökningsradie i meter och till sist n som 

är luftens brytningsindex (Horner et al., 2006, s.647). 

 

1.2 Mätning av corneal tjocklek och form 

Optical Coherence Tomography eller OCT är en teknik som möjliggör fotografering i 

tvärsnitt av retina och cornea genom låg-koherens interferometri utan att vidröra ögat 

(Alamouti & Funk, 2003). Tekniken blev tillgänglig för allmänheten först 1995. Denna 

teknik har gett ökad förståelse för diverse ögonsjukdomar som drabbar till exempel 

makula, då man kan se dess morfologiska förändringar (Pnozzo, Gusson, Parolini & 

Mercani, 2003; Se Massin, Girach, Erginay & Gaudric, 2006).  

 

1.2.1 Tekniken bakom 

Tekniken hos OCT är jämförbar med ultraljudsteknik, men istället för användning av 

ljud så används infrarött ljus (Brezinski, Tearny, Bouma, Izatt, Hee, Swanson, Southern 

& Fujimoto, 1996). Infrarött ljus sänds ut från OCT mot ögat och splittras till två 

ljusstrålar. Där den ena strålen reflekteras mot en referensspegel och den andra mot en 

struktur i ögat. De reflekterade strålarna bildar ett referensmönster som läses av och 

bildar en bild av strukturen på en datorskärm (Kanski & Bowling, 2011, s.611). Två 

stycken OCT-tekniker används, time domain (TD) OCT och spectral domain (SD) 

OCT. Hos båda teknikerna mäts interferensen hos det reflekterade ljuset av en 

interferometer. Skillnader mellan metoderna är tolkning av ljuset som reflekteras 

tillbaka och själva referensspegeln. Vid mätning med TD OCT flyttar sig 
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referensspegeln fram och tillbaka från vävnaden och bilden som genereras gör det 

genom att det reflekterade ljuset mäts som funktion av tid. När istället tekniken SD 

OCT används förblir referensspegeln stationär och den genererade bilden kommer från 

att det reflekterade ljuset mäts genom en spektrometer (Leung, Cheung, Weinreb, Lee, 

Pang & Lam, 2008). 

 

1.2.2 Optos Spectral OCT/SLO 

Spectral OCT/SLO är en högupplöst tomograph som inte berör ögat. Instrumentet är ett 

kombineringssystem som använder spectral domain optisk koherens tomografi 

kombinerat med skannande laser opthalmoskopi. SLO producerar en 2D bild över 

retinas fundus och OCT skapar en bild över en sektion av retinas olika lager. Den är 

avsedd för att ta bl.a. tredimensionella bilder och mätningar av strukturer i ögats främre 

och bakre delar som retina, macula, papill samt cornea (OPKO Instrumentation, LLC., 

USA, u.å. ss.19-21). 

 

  

 

Figur 2.0 a) Optos Spectral OCT/SLO. Ett av instrumenten som användes vid mätning av corneas tjocklek. b) 

Corneal module, applikationen som används vid mätning av främre segmentet. c) Patienten ska titta rakt in i linsen 

mellan de tre strecken och fästa blicken på en grön lampa vid mätning. Bilder tagna av mig själv. 

 

1.2.2.1 Funktion 

Vid skanning med OCT/SLO formas två bilder samtidigt. Den ena bilden är en OCT 

och den andra är en konfokal bild av exempelvis fundus. Ljuskällan för undersökningen 

är en Super Luminescent Diode (SLD) som sänder ut infrarött ljus med våglängden 830 

nm. Interferometern sammanfogar sedan det reflekterade ljuset från strukturen 

(exempelvis retina) med referensljuset från spegeln. Ljuset som projiceras på retina gör 

detta via ett X-Y galvanometer-scanning system med speglar. Dessa speglar rör sig i tre 

led. Vertikalt, horisontellt och i en cirkel. Ljuset som reflekteras tillbaka från retina 

a b c 
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delas upp i två strålar där den ena strålen går till en CCD kamera som tillsammans med 

en spektrometer upptäcker, läser av ljuset och skickar det till en dator som skapar OCT-

bilden. Ljusstrålen från retina går ihop med reflektionen från referensspegeln och dessa 

bildar tillsammans ett interferensmönster. Detta mönster är vad som läses av och ger 

bilden av strukturen i genomskärning. Det är skillnaden i sträcka som ljuset åkt som 

bildar interferensen och analyseras. Den andra strålen går till en fotodetektor. Den läser 

av ljuset och projicerar en bild på en datorskärm dvs. SLO-bilden. Spektrometern med 

den linjära CCD kameran och gradering kan analysera fler än en stråle åt gången och 

ger en mycket snabbare insamling av data (OPKO Instrumentation, LLC., USA, u.å. 

ss.19-21).  

 

1.2.2.2 Corneal module OCT/SLO 

Den corneala applikationen till OCT/SLO är en tillvalsmöjlighet som ger hög 

upplösning och detaljerad bild av främre segmentet i ögat. Den används för mätning av 

corneal tjocklek samtidigt som den mäter främre kammarvinklar. Detta kan den göra 

utan att pupillen sammandras. Linsen fäster längst fram på tunnellinsen på OCT/SLO 

(OPKO Instrumentation, LLC., USA, u.å. ss.19-21). 

 

1.2.2.3 Corneal Module – 3D corneal map processing 

3D corneal mapp skapar en 6 mm i diameter karta över corneas tjocklek. Detta låter 

undersökaren bedöma corneas tjocklek på flertal olika punkter i cornea på en gemensam 

linje och avstånd från centrala cornea. Kartan över cornea är uppdelad i olika sektorer 

med varje sektors medelvärde i corneal tjocklek visat i realtid (OPKO Instrumentation, 

LLC., USA, u.å. ss.19-21). 

 

Figur 2.1: Bilden visar den färgkarta som visar cornea’s tjocklek uppdelat i 17 zoner. Bild tagen av mig själv. 
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1.2.2.4 SNR 

Signal To Noise Ratio eller SNR kan översättas till signal-brusförhållande. SNR har 

betydelse för kvalitéten på OCT bilden och kan vara avgörande om det går att definiera 

strukturer som retinas inre lager och gränsområden. SNR påverkas av patientinducerade 

faktorer som pupillstorlek, frivillig och ofrivillig ögonrörelse samt en felkorrigering av 

instrumentet mot patientens pupill. SNR har en skala från 1/10 till 10/10 (maximum). 

9/10 eller 10/10 anses vara de optimala värdena för SNR där kvalitén hos OCT bilden är 

som högst. Ett gränsvärde på SNR anses ligga vid 7/10, där mätningen borde tas om. 

Vid 5/10 kan inte längre ett säkert mätvärde garanteras då det är svårt att avgöra 

gränsområden. Annat som påverkar är okulär opacitet eller nedsatt transparens i cornea 

(OPKO Instrumentation, LLC., USA, u.å. ss.19-21).  

 

Figur 2.3: Bilden visar SNR-värdet som syns efter mätning. Bild tagen av mig själv. 

 

1.2.3 Bon Sirius, Scheimpflugkamera 

Tekniken bakom Bon’s Scheimpflugkamera gör det möjligt för användaren att 

undersöka och mäta de bakre segmenten i ögat (Symes, Say, Ursell, 2010). Instrumentet 

mäter även ögats främre segment, cornea och den kristallina linsens ljusspridning. Den 

ger även högprecisionsbilder och reproducerbara uppgifter om corneas utformning 

(Wegener & Laser-Junga, 2009). De flesta topografer mäter enbart den främre men inte 

den bakre ytan som också är en del i corneas refraktiva styrka (Liu et al., 1999). När 

man gör en mätning av corneal tjocklek med Scheimpflugkameran i Sirius, visas 

resultatet i µm. Med referens till Klyce/Wilson scale visas tjockare områden i kalla 

färger och tunnare områden i mer varma färger. Hur tjocklek förhåller sig till färg visas i 

en skala till vänster på datorskärmen (Bon Sirius användarmanual, s.49, 14/4 -15). Det 

finns flera instrument som använder sig av Scheimpflugteknik exempelvis Pentacam 

(Symes, Say & Ursel, 2010). Inom pachymetri är Bon Sirius en av de nyare maskinerna. 

Utrustningen använder en kombination av Scheimpflugkamera och Placido topograf 

som har visat bra resultat på hög reperterbarhet och reproducerbarhet (Huang et al., 

2013).  
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Figur 3.0 a) Bon Sirius. b) Då mätning tas ska patienten hålla fokus på den blå lampan. c) Sett från undersökarens 

vinkel, placidoringarnas reflektion under mätning. Båda fokuseringhjälpmedel måste centrera och lysa grönt innan 

mätningen tas. Den övre bilden fokuserar på corneas främre yta och nedre ringen centrerar på corneas mittpunkt. 

Bilder tagna av mig själv. 

 

 

Figur 3.1 Bilden visar de topografiska färgkartor som visar bl.a. tjocklek (Blå karta upp till vänster) och 

höjdskillnader på corneas yta. Bild tagen av mig själv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Bilden visar kvalitévärdet på utförd mätning. Bilden är OK om de svarta pelarna är på grönt område. Bild 

tagen av mig själv. 

 

 

 

a b c 



  
 

11 

 

1.2.3.1 Bon Sirius funktion och användningsområde 

Förutom Corneal pachymetri kan Bon Sirius även utföra meibografi, pupillografi, IOL 

beräkningar, keratokonusscreening, glaukomanalys, densitometer, videokeratoskopi och 

uppföljning (Bon.de produktinformation, 14/4-15). Utrustningen kan mäta corneas 

främre och bakre ytor. Då tar den sagittala och tangentiala mätningar förutom 

krökningsmätning och höjdkartor (Bon.de, användarmanual, ss.49-54 14/4 -15). Bon 

Sirius använder sig av 22 koncentriska ringar. De reflekteras mot den corneala ytan, 

identifierar mätpunkternas positioner och framkallar 25 bilder med en hastighet på 25 

bilder per sekund (Frames per second = FPS), under en scanning genom att ta 21632 

mätpunkter av den anterior ytan och 16000 av den posteriora ytan (Bon.de brochure, 

14/4-15). 

 

1.2.4 Pachymetri 

En av metoderna idag för att mäta corneal tjocklek även kallat pachymetri är 

ultraljudsmätning men denna typ av mätning är i direkt kontakt med ögat och behöver 

därför bedövningsmedel. Komplikationer orsakade av dessa medel kan bl.a vara skador 

på ögonen. Däremot är scheimpflugmetoden en snabb och objektiv metod för att ta en 

mätning som inte har fysisk direktkontakt med ögat (Huang et al., 2013). Värdefull 

information erhålls av att mäta corneal tjocklek innan diagnosticering av patologiska 

(Parafita et al., 1999) och fysiologiska (Giráldes-Fernandez et al., 2008) tillstånd.  

Corneal tjocklek bidrar med information om mediciner eller kontaklinsbärandes effekter 

på ögat (Parafita et al., 1999). Corneas centrala tjocklek (CCT) anses normalt vara cirka 

530 µm tjock och ökar i tjocklek till periferin där tjockleken perifera corneal tjocklek 

(PFT) är cirka 710 µm tjock (Remington, 2005, s.9). Den corneala tjockleken är störst 

tidigast på dagen direkt inpå uppvaknande från sömn (Giráldex & Diaz-Rey, 2008). 

Denna svullnad eller ödem i cornea går sedan tillbaka under det vakna dygnet. Cornea 

återgår till baslinje inom de två vakna timmarna direkt efter sömn (Read & Collins, 

2009). Under sömn är ögonlocken stängda och syretillförseln till ögat minskar. Då 

uppkommer ödemet eller svullnaden (Giráldez-Fernandez. Diaz-Rey, Garcia-Resua & 

Yebra-Pimentel-Vilar, 2008). 

 

1.3 IOP- Intraokular Pressure 

En studie av Leyedhecker på 13851 ögon bestämde att ett normalt IOP ligger mellan 

10,5-20,5 mmHg och att medelvärdet är 15,5 mmHg (Bergmanson, 2012, s.132). En 
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mängd faktorer påverkar IOP och kan påverka mätresultaten i en undersökning. Det är 

bl.a. gener, ålder, kön, synfel och sömn mm. (Bergmanson, 2012, s.132). Intraokulära 

trycket i ögat (IOP) beror på produktion och avflöde av kammarvätska inuti ögat 

(Kanski, 2007 s.374). Produktion, cirkulation och avflöde av kammarvätskan är det som 

system som behåller ögats IOP (Grosvenor, 2007 s.427). 

Om det skiljer i värde mellan ögonen på 4 mmHg eller mer ska det anses som onormalt 

och en vidare utredning bör utföras (Hamilton, 2008). I ett normalt öga kan IOP variera 

med 5 mmHg under en dag. Hos 80 % brukar IOP uppvisa högst värde mellan 8 och 12 

på förmiddagen (Kanski, 2007, s.374).  

 

1.3.1 Mätning av IOP 

Idag används två tonometersystem baserade på applanationstonometri. Goldman 

tonometer (GT) och non-contact tonometer (NCT) (Grosvenor, 2007, ss.132-133). I 

denna studie har en NCT använts för att mäta IOP. Indentationstonometern bygger på 

att cornea bedövas och att ett metallföremål med vikten 5,5 g och diametern 3 mm 

trycker in cornea på patienten i liggande ställning. IOP fås av att instrumentet mäter hur 

mycket cornean tryckts in (Lamparter & Hoffman, 2009). Applanationstonometrin 

baseras på att det sker en tillplattning (applanation) av cornea. GT används tillsammans 

med ett biomikroskop. Applanationen sker över ett 3,06 mm stort område på patientens 

cornea med en probe. Först bedövas patientens cornea och färgas in med fluorescein. 

Två stycken halvcirklar syns för undersökaren som linjerar cirklarnas innerkanter. 

Sedan avläses patientens IOP (Grosvenor, 2007, ss.132-133).  

 

1.3.1.1 Non-contact tonometer (NCT) & Funktion 

Mätning av IOP med NCT sker genom att luftpuffar skjuts mot cornea och plattar till ett 

område (Grosvenor, 2007, s.133). Det är ingen kontakt mellan maskinen och corneas 

yta. Luftpuffens tryck på ögat ökar linjärt över tid och instrumentet bestämmer sedan 

IOP genom att beräkna tiden för hur länge cornea är tillplattad (Elliott, 2007, s.276). 

Detta görs genom att bestämma hastighet för ett knippe paralella ljusstrålar som 

reflekterats från corneas apex tillbaka till en sensor i instrumentet (Ogbuehi, 2006). En 

fördel med mätning av IOP med NCT är frånvaron av bedövning och fluorescein. Detta 

tar bort risken för infektion (Verdoorn & Deutman, 1988). Då mätningar med NCT är 

enkla att utföra, minskar risken för att olika användare får olika mätresultat på samma 

patient (Verdoorn & Deutman, 1988). Nackdelar med NCT är att mätresultaten är 
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mindre pålitliga än vad en GT ger (Elliott, 2007, s.277). P.g.a. detta rekommenderas 

undersökaren använda en GT utöver NCT vid de mätningar där mätresultaten med en 

NCT är onormalt höga eller på gränsen till onormalt (Hamilton, 2008). En faktor som är 

viktig att ta i beaktning vid IOP mätning är corneal tjocklek. Är cornea tjockare, 

tenderar den att visa ett högre uppskattat IOP-värde och om cornea är tunnare visas ett 

lägre uppskattat IOP-värde (Hamilton, 2008).  

  

1.3.2 Topcon NCT: CT-80A 

Det intraokulära trycket är en av flera kliniska faktorer som undersöks och övervakas 

vid diagnos och behandling av glaukom. Topcons tonometer CT-80A innehåller en 

trycksensor och en ljussensor (Topcon, 1999, Figur 3). Ett parallellt ljusknippe riktas 

mot cornea. När mätningen tas skjuts en puff med luft mot cornea. Ljussensorn 

registrerar de ljusstrålar som reflekteras från cornea tillbaka in i tonometern. IOP 

baseras på tiden det tar för det utsända ljuset att reflekteras tillbaka till sensorn i 

tonometern (Ogbuehi, 2006). 

 

 

Figur 4.0: a) Topcon CT-80A tonometer. b) Sett från undersökarens sida. c) Sett från patientens sida. Patienten ska 

titta rakt in i instrumeten och hålla ögat öppet och fokuserat på en punkt. Bilder tagna av mig själv. 

 

1.4 Tidigare studier 

2013 gjorde Kanellopoulos och Asimellis en studie på centrala corneas tjocklek mätt i 

friska ögon som inte genomgått refraktiv kirurgi. Syfte var att jämföra corneal tjocklek 

och korrelation mellan instrumenten.  De använde en Scheimpflug-kamera (Oculyzer 2), 

en AS/OCT och ett ultraljudssystem (HF-UBM). Studien utfördes på 50 ögon på 50 

deltagare. Resultaten i deras studie visade att de tre mätmetoderna (instrumenten) var 

positivt korrelerade med varandra. De visade att Oculyser 2 gav ett högre mätvärde på 

CCT än AS/OCT. De kom fram till att AS/OCT ger en mer säker mätning än de andra 
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instrumenten, på central corneal tjocklek men att den även ger en tunnare corneal 

pachymetri allmänt.  I diskussionen tog Kanellopoulos och Asimellis (2013), upp att 

AS/OCT bara kartlägger 6 mm av cornea men att Oculyzer 2 kartlägger hela 9 mm av 

cornea. 

I en studie av Jing Fu, Xiaozhen Wang et al (2010) på 50 ögon från 50 deltagare var 

syftet att utvärdera reperterbarhet i mätning av CCT med en Pentacam ( Scheimpflug-

kamera) och jämföra mätresultat med de mätningar från AS/OCT. Deras resultat visade 

att AS/OCT gav ett  mätvärde på 18,5 µm lägre än Pentacam. Jing Fu, Xiaozhen Wang 

et al (2010) kom fram till att Pentacamens värde var pålitliga men att 

överensstämmelsen med AS/OCT inte var tillräckliga. En studie av Huang & Ding et al 

(2014) på 66 ögon från 66 deltagare gick ut på att jämföra corneal tjocklek centralt, 

midperifert och perifert.  Mätningar togs med tre olika Scheimpflug tekniker: Pentacam, 

Sirius, Galilei och RTVue (AS/OCT).  Deras resultat visade signifikant skillnader 

mellan alla fyra instrumenten i de midperifera mätningarna. Alla Scheimpflug-tekniker 

visade större mätvärden än RTVue gjorde. De kom fram till att RTVue undervärderar 

mätningarna till lägre värden jämfört med Sirius. De ansåg i sin diskussion att Pentacam 

och Sirius kan användas skiftande för CCT mätningar utan påverkan för beslutsfattande 

inom refraktik kirurgi. Då tunnast corneal tjocklek är av vikt för t.ex. lasik operation 

kom Huang & Ding et al, (2014) fram till att RTVue och Galilei inte skulle användas 

skiftande då deras skillnader i mätvärden var signifikant stora.  

Vi har två instrument på vår klinik som mäter corneal tjocklek. Med denna studie ville 

vi veta vilket av instrumenten som är det bättre i mätning av corneal tjocklek.  
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2 Syfte 

Studien gick ut på att jämföra uppmätt corneal tjocklek centralt och midperifert, mellan 

två instrument som använder olika mätprinciper. Studien såg även på relationen mellan 

central corneal tjocklek och intraokulärt tryck (IOP). Mätningarna utfördes på en grupp 

försökspersoner, alla med friska oopererade ögon. Instrumenten som användes i studien 

var Bon Sirius Scheimpflugkamera, Optos Spectral OCT/SLO och Topcon NCT (CT-

80A).  
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3 Material & Metoder 

3.1 Urval av Försökspersoner 

Försökspersoner rekryterades genom att främst tillfråga elever i årskurs 1, 2 och 3 på 

optikerprogrammet i Kalmar samt andra bekanta. Alla försökspersoner som deltog i 

studien förutom en var studerande på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

För att de skulle få delta i studien skulle vissa kriterier uppfyllas: 

 Ej tidigare utförd corneal kirurgi eller annan form av ögonkirurgi . 

 Vid tillfället för mätningarna vara frisk från ögonsjukdomar eller 

allmänsjukdomar som kunde påverka cornea. 

 Om försökspersonen bar kontaktlinser, skulle dessa vara urtagna minst 24 h 

innan mättillfället.  

I studien togs ingen hänsyn till ålder, kön eller ametropier vid urval av försökspersoner. 

Detta då studien utfördes för att jämföra möjlig skillnad mellan de två maskinerna vid 

mätning av corneal pachymetri och inte mellan deltagarna. Därför spelade dessa 

faktorer ingen roll vid urvalet. Totalt ställde 31 personer upp i studien varav 5 män och 

26 kvinnor. Inga deltagare behövde uteslutas på grund av att något/ några av kriterierna 

inte uppfylldes eller för att bildkvalitén hos instrumenten inte var tillräckligt bra. Äldsta 

deltagaren var 44 år och den yngsta var 19. Medelåldern bland alla deltagarna var 23,6 

± 4,5 år. Medelrefraktion var OD: -0,75 ± 2,5 D. Alla deltagare hade ett korrigerat visus 

(höger öga) på 0,8 eller mer. 

 

3.2 Material 

Det material som användes i studien var tre mätinstrument. Vid mätning av corneal 

pachymetri användes instrumenten BON Sirius Scheimpflugkamera och Optos Spectral 

OCT/SLO. För att mäta det intraokulära trycket (IOP) användes en non-contact 

tonometer från Topcon av typen CT-80A.  

 

3.3 Metoder 

Försökspersonerna fick muntligt samt skriftligt förklarat hur studien gick till och 

utfördes. Efter det fick han/hon skriva på ett informerat samtycke där det framgick 

information om hantering av personuppgifter, att deltagandet i studien var frivilligt och 

att deltagaren när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring. (Se bilaga A). 
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För att avgöra om personen var lämplig deltagare till studien ställdes ett antal frågor om 

allmänhälsan, nuvarande/tidigare ögonsjukdomar, andra allmännsjukdomar och om de 

hade utfört corneal kirurgi eller annan ögonkirurgi. Alla deltagare frågades på förhand 

dagar innan deras underökning om de var linsbärare. På mätningsdagen kontrollerades 

det att kontaktlinserna varit uttagna senast 24h innan mätning. En objektiv refraktion 

utfördes i autorefraktorn (Topcon KR8100P) med efterföljande subjektiv refraktion i 

foroptern. Om patienten visade sig vara lämplig för deltagande i studien utfördes 

resterande mätningar. Först randomiserades vilket test som skulle utföras först hos alla 

patienter.  

 

3.4 Utförande 

Studiens alla mätningar utfördes på försökpersonernas högeröga. Vid varje instrument 

fick försökspersonen sätta sig bekvämt i undersökningsstolen och placera haka samt 

panna mot de fixerade stöden på instrumenten. Hakstödets höjd justerades sedan in för 

att deltagarens ögon skulle sammanfalla i en jämn linje med markeringarna på 

instrumentet.  

Då valet för vilket instrument som skulle användas först hade slumpats fram fick den 

första försökpersonen börja med Optos Spectral OCT/SLO och den andra deltagaren 

fick starta med Bon sirius Scheimpflugkamera. Mätning av IOP utfördes sist för att inte 

påverka resultaten hos Bon Sirius och Optos Spectral OCT/SLO.  

Vid Bon Sirius Scheimpflugkamera fick den undersökte fokusera blicken på en blå 

lampa inuti instrumentet under hela mätningen. Undersökaren valde 

scheimpflugimaging i programvaran och justerade in skärpa och avstånd till 

försökspersonen. Deltagaren uppmanades att blinka två gånger och sedan hålla ögat 

öppet tills mätningen var klar. Det togs tre mätningar på höger öga enbart med ett 

covervärde på minst 90% för att det skulle anses vara godkänd bildkvalité. Annars togs 

mätningen om till detta värde uppnåddes.  

Mätning med OCT/SLO började med att applicera en försättningslins som användes vid 

mätning av corneal pachymetri. Sedan valdes programmet Corneal 3D MAP och 

instrumentet justerades in för att få bra skärpa och bildkvalité. Försökspersonen 

uppmanades att hålla blicken stilla och fokuserad på en punkt under hela testet. Innan 

mätningen togs ombads han/hon blinka två gånger och sedan hålla ögat öppet tills 

undersökaren sa att de kunde blinka. Tre på varandra följande mätningar togs. Om 

någon bild inte höll måttet fick en ny bild tas. För att få en så bra bildkvalitet (SNR) 



  
 

18 

 

som möjligt släcktes ljuset i rummet innan mätning, så att pupillstorleken ökade. Enligt 

OCT/SLO:s användarmanual räknas 6/10 SNR som ett acceptabelt värde för 

bildkvalitén. Nivån för godkänd bildkvalité sattes vid 8/10 för denna studie. Mätningen 

upprepades tills ett SNR på minst 8/10 uppnåddes. 

För att mäta deltagarens intraokulära tryck användes en non-contact tonometer från 

Topcon. Försökspersonen fick placera sin hand framför munstycket och känna på 

luftpuffens styrka för att vara förberedd och minimera obehaget. Deltagaren justerades 

in och instrumentet linjerades och tre mätningar togs på höger öga enbart.  

 

3.5 Sammanställning och resultatanalys 

Vid varje instrument gjordes tre individuella mätningar. För Bon Sirius och Optos 

Spectral OCT/SLO togs det fem mätpunkter vid varje enskild bild. Totalt erhölls 30 

mätvärden för varje deltagare i studien (förutom de tre mätvärdena från mätning av 

IOP). För Bon Sirius fick man själv markera exakt mätpunkt med hjälp av muspekaren 

och X/Y axlar i programvaran (Se figur 3.1.). Däremot för Optos Spectral OCT/SLO 

visades punkternas mätvärden direkt på skärmen (Se figur 2.1.) Mätvärden från 

undersökningen sammanställdes i ett protokoll. (Se bilaga B). Mätpunkter som 

användes var centrala cornea (apex) samt midperifera (nasala, temporala, superiora och 

inferiora) cornea med ett avstånd på 1,75 mm från apex i de två instrumenten. 

Mätvärden i studien erhölls efter att ett urval av de bilder som klarade gränsen för 

täckningsgrad gjorts. Detta gjordes för både Bon Sirius och Optos Spectral OCT/SLO. 

För Bon Sirius gjordes utvärderingen genom att granska procenthalten i ”Centration” 

och ”Coverage” som bilderna fått i kategorin ”Keratoscopy”. När mätningar för alla 

deltagare i studien var avklarade, påbörjades en jämförelse av resultaten mellan de två 

instrumenten. Resultaten skrevs in i Excel och analys utfördes i Graphpad Prism. 

Analysen utfördes genom t-test och Bland Altman plot. Alla tabeller samt grafer 

skapades i Microsoft Excel 2011 och i Graphpad Prism. 
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4 Resultat 

Sammanlagt omfattade studien mätningar på 31 personers högerögon. Alla deltagare 

hade friska högerögon och alla uppmätta värden i studien kunde användas. Genom ett 

parat t-test jämfördes mellanskillnaden för corneas tjocklek mellan de två instrumenten. 

(Figur 5.0.).  

 

Figur 5.0. Visar medelvärde för corneal tjocklek i fem mätpunkter mellan två instrument. Felstaplarna visar 

standardavvikelse. 

 

Mätningar tagna med Bon Sirius visade ett signifikant högre medelvärde i alla 

mätpunkter mellan de två instrumenten. Ett parat t-test gjordes för mätvärden hos de 

fem mätområdena i studien. Alla parade t-tester för de fem mätpunkterna visade en 

signifikant skillnad mellan instrumenten. I centrala cornea uppmättes en signifikant 

medelskillnad på 2,4 µm som var den lägsta medelskillnaden bland de fem 

mätområdena med p=0,007. För resterande mätpunkter var mellanskillnaden samt 

standardavvikelse som följer från lägst till högst. TCT: 9,8 µm. ICT: 14 µm. NCT: 19,2 

µm. SCT: 31 µm. I den superiora cornea uppmättes den högsta medelskillnaden på 31 

µm. För NCT, TCT, SCT och ICT var mätpunkternas signifikans p<0,05. För CCT 

visade Bland-Altman plot en medelskillnad på 2,4 µm med övre och nedre gränser på ± 

8,8 µm från medelskillnaden.  
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Tabell 1.0. Visar korrelation och signifikans för medelvärden för hela studiegruppen i de olika mätområdena. 

 Medelskillnad ± 

standardavvikelse 

Medel 

gräns 

95% Övre 

gräns 

95% Nedre 

gräns 

p-värde 

CCT 2,4 ± 4,5 µm ± 8,8 µm 11 µm -6,5 µm p: 0,007 

NCT 19,2 ± 6,3 µm ± 13 µm 32 µm 6,8 µm p: < 0,0001 

TCT 9,8 ± 4,6 µm ± 9,2 µm 19 µm 0,8 µm p: < 0,0001 

SCT 31 ± 6,9 µm ± 13,5 µm 45 µm 18 µm p: < 0,0001 

ICT 14 ± 6,0 µm ±12,4 µm 26 µm 2,3 µm p: <0,0001 

 

Bland-Altman plot visar medelskillnad samt övre och nedre gräns för populationen i de 

mätta områdena efter utfört parat t-test. Observera att värdena i grafernas parametrar 

skiljer sig åt i båda axlarna X & Y. 
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Figur 5.1. Bland-altman plot visar en medelskillnad på 2,4 µm med övre och nedre gränser på ±8,8 µm för CCT. 

Instrumenten hade en signifikant skillnad med ett värde p=0,007 
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Figur 5.2.: Visar Bland-Altman plot för midperifera mätpunkter med övre & nedre gräns. NCT: 19 µm ± 13 µm. 

TCT: 9,8 µm ± 9,2 µm. ICT: 14 µm ± 12,4 µm. SCT: 31 µm ± 13,5 µm. 
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För att se om CCT påverkade IOP gjordes en korrelation mellan CCT och uppmätta 

medelvärden för IOP. För både Sirius och AS/OCT är korrelationen positiv med R-

värde = 0,70 (Sirius) och 0,72 (AS/OCT) och p-värde < 0,05 hittades. 

 

Figur 5.6. Visar förhållande CCT och IOP för Bon Sirius. IOP ökar med ökande corneal tjocklek. 

 

 

Figur 5.7. Visar förhållande mellan CCT och IOP för AS/OCT. IOP ökar med ökande CCT. 
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5 Diskussion 

Vår studie visade signifikanta skillnader med p < 0,05 mellan Bon Sirius och AS/OCT i 

alla fem mätpunkter med lägst skillnad centralt (2,4 µm) och störst skillnad superiort 

(31 µm). Liknande studier gjord av Kanellopoulus & Asimellis (2013) och Jung Fu & 

Xiaozhen et al (2014) som använde andra instrument med samma mätprinciper, visade 

en skillnad mellan instrumenten på 12,2 µm och 8,6 µm i CCT, i respektive studier. I 

vår studie anses våra mätningar från Bon Sirius och AS/OCT ger ett mycket säkrare 

mätvärde med mindre skillnad mellan instrumenten. I studien av Kanellopoulus & 

Asimellis (2013) drogs slutsatsen att AS/OCT ger en mer pricksäker mätning men har 

en allmänt tunnare pachymetri än Scheimpflug-imaging. Detta kunde även ses i vår 

studie. Däremot i vår studie anses AS/OCT ge ett mindre pricksäkert värde utöver ett 

lägre värde än Bon Sirius.  

 

Bland-Altman plot visade för 95%-gränsen för övernskommelse mellan instrumenten ett 

värde på 11 µm för CCT. Från vår synvinkel är en skillnad mellan instrumenten på 

ungefär 10 µm acceptabelt kliniskt sett. Om mätresultaten är av vikt för exempelvis 

refraktiv kirurgi där 10 µm motsvarar en dioptri (D) kan det göra stor skillnad. Om 

kirurgen tror att cornea är tjockare än den i verkligheten är, kan det innebära att för stor 

del av cornea opereras bort och corneas tjocklek blir för tunn med till exempel 

keratoconus som följd.  

 

I vår studie kunde en signifikant skillnad ses mellan instrumenten i de midperifera 

mätpunkterna på 1,75 mm avstånd från apex som var avsevärt mycket högre än 

skillnaden i CCT. I en studie av Huang & Ding et al (2014) visade resultaten att både 

Pentacam och Sirius (två instrument baserade på scheimpflug-teknik) gav större värden 

för corneas tjockelek än OCT som visade lägst värde av alla instrumenten i studien. 

Deras mätningar togs på ett avstånd 2,0 mm från apex och visade en signifikant skillnad 

(p<0,001) mellan instrumenten i alla fem mätpunkter. Deras studie visade en 

mellanskillnad för CCT på 9,3 ± 5,6 µm mellan Sirius och OCT. En avsevärt större 

skillnad än mellanskillnaden i vår studie på 2,4 ± 4,5 µm. 

 

I vår studie mättes midperifera mätpunkternas corneala tjocklek i ett spann mellan 545 

µm - 585 µm i båda instrumenten. I studien av Huang & Ding et al (2014) var resultaten 
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för midperifera tjockleken (2 mm från apex) i ett spann på 533 µm – 559 µm från Bon 

Sirius och RTVue (AS/OCT). Deras resultat var liknande våra värden i alla mätpunkter 

men deras midperifera tjocklek var tunnare i alla mätpunkter. I vår studie fann vi att i 

SCT var medelskillnaden mellan instrumenten högst (31 µm) av alla midperifera 

mätvärden. Resultaten var liknande i deras studie med störst medelskillnad i SCT (17 

µm) mellan instrumenten. De tog sina mätningar på ett större avstånd (2 mm) från 

corneas apex än i vår studie som utförde mätningar på 1,75 mm från apex. Deras 

medelvärden visade alla en lägre corneal tjocklek än våra mätvärden i både Sirius och i 

RTVue. Vad det beror på är oklart, men allmänt accepterat är att cornea är tjockare 

perifert än centralt.  

 

I vår studie hade Bon Sirius en medelskillnad på 31 µm mot AS/OCT i superiora cornea 

och man vet inte varför. En anledning kan vara att AS/OCT ger ett medelvärde för ett 

område för mätpunkten medans Bon Sirius ger ett exakt värde för den precisa punkten. 

AS/OCT tar mätpunkter från både midperifera och från mer centrala cornea och 

beräknar ett medelvärde. Då cornea är tjockare perifert och tunnare centralt, kan det 

vara en orsak till att medelvärdet för mellanskillnaden är lägre för AS/OCT. En faktor 

kan alltså vara att AS/OCT undervärderar mätvärden som beräknas lägre än vad de 

egentligen är. 

 

I vår studie visade resultaten en positiv korrelation mellan central corneal tjocklek och 

intraokulärt tryck (IOP) med r-värde 0,7 och p-värde <0,05 med både Bon Sirius och 

AS/OCT. Studien visade att IOP ökar i takt med ökande corneal tjocklek mätt med båda 

pachymetri-teknikerna. Wie W & Fan Z et al (2014) visade i sin studie (på 982 ögon) att 

IOP ökar i takt med ökande central corneal tjocklek. De fann en signifikant korrelation 

mellan CCT och IOP med R-värde = 0,44 p<0,05. Deras studie hade ett avsevärt större 

deltagarantal och kan därför anses visa mycket säkrare mätdata. 

 

Om en diskussion ska göras över vilket av de två instrumenten som är bäst, måste man 

först se det från flera vinklar. Både undersökarens och patientens. Om man tittar på 

hanterbarhet och enkelhet i att utföra mätningen så är Sirius mycket lättare att hantera 

och ställa in. Bildkvalitén och justeringsmjukvaran är lättare att använda och sikta in på 

centrala cornea med. Ser man från patientens sida är Sirius bättre även där. På AS/OCT 

är risken större att patienten känner ett större obehag då tilläggslinsen för mätningen 
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kommer väldigt nära ögat. AS/OCT är också väldigt klumpig och tungjobbad för 

undersökaren som inte kan avståndsbedömma från maskin till öga på patienten då 

maskinen täcker sikten. Sirius är avsevärt mindre i storlek och avståndet mellan maskin-

öga är mer lättbedömt. Nackdelen med dessa två instrument kan vara, trots deras 

snabbhet, jobbiga för patienter med ögontorrhet och de som har svårt med 

blickfokusering. Instrumenten kräver att ögat hålls öppet och fokuserat på en punkt för 

att göra en korrekt bedömning. Vid båda maskinerna är det undersökaren som 

bestämmer när mätningen ska tas. Detta gör att undersökaren på ett lättare sätt kan 

instruera patienten när det är dags för mätning och ögonen ska hållas öppna. 

 

Det hade varit bättre för studiens mätdata om AS/OCT givit exakta mätvärden för 

specifika punkter istället för medelvärden över ett område på cornea. Mjukvaran på 

AS/OCT är i behov av en uppdatering som gör det lättare för undersökaren att bruka 

instrumentet på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att ha en guld-standard att jämföra 

resultat med. Till exempel ultraljuds-pachymetri som ger säker och trovärdig mätdata 

(Shah, 2015).  Om vidare studier ska utföras och ett säkrare resultat ska kunna uppvisas, 

rekommenderas ett större antal deltagare för en mer representativ studie. Ett större 

spann på deltagarålder hade även varit att föredra för att få en mer utbredd 

åldersfördelning i försökspopulationen.  
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6 Slutsats 
 

Det fanns en signifikant skillnad mellan instrumenten som användes i studien i alla fem 

mätpunkterna. Resultaten visar att Sirius ger ett signifikant högre mätvärde än AS/OCT 

i alla fem mätpunkter. Instrumenten kan användas skiftande i klinisk miljö men 

undersökaren bör vara uppmärksam vid refraktig kirurgi. 
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Bilaga C Corneal tjocklek med AS/OCT 

 

 
 
Medelålder: 23,6 år 

 

Medeltjocklek 540,04 558,48 545,17 554,54 548,86 

SD 36,41 37,31 37,07 36,86 37,16 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

 
Bilaga D, Corneal tjocklek med Bon Sirius 

 

 
 

Medelålder: 23,6 år 

 

Medeltjocklek 542,41 577,68 554,97 585,70 562,98 

SD 38,02 39,99 38,12 39,32 39,88 
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Bilaga E Medelvärde IOP 

 

 
 

 

Medelvärde av medelvärden är 16,3 mmHg 
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