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Abstrakt 

Syfte: Det är många som upplever att de får torra ögon vid användning av kontaktlinser. 

Därför är syftet med denna studie att jämföra NITBUT utan och med kontaktlinser för att 

undersöka om kontaktlinser påverkar tårfilmsstabiliteten. 

Metod: 30 stycken vana linsbärare deltog i studien. Två mätningar utfördes, en gång på 

eftermiddagen då försökspersonen varit utan kontaktlinser hela dagen och en då de använt 

sina habituella kontaktlinser i minst sex timmar. NITBUT mättes indirekt med hjälp av 

Tearscope-plus och ett fint gitter. Det gjordes tre mätningar per öga där ett medelvärde 

sedan räknades ut. 

Resultat: Det var ingen signifikant skillnad (p > 0,05) mellan höger och vänster ögas 

mätningar. Höger ögas mätningar analyserades och visade en signifikant skillnad (p < 0,05) 

mellan NITBUT utan och med kontaktlinser. Deltagarna delades in i två grupper ena 

gruppen där NITBUT < 10 sekunder och den andra > 10 sekunder utan kontaktlinser. Den 

nya indelningen analyserades och det visade att hos gruppen med NITBUT <10 sekunder 

var skillnaden mellan utan och med kontaktlinser inte statistisk signifikant (p > 0,05) medan 

det i den andra gruppen med NITBUT > 10 sekunder fanns en statistisk signifikans (p < 

0,05) mellan utan och med kontaktlinser. 

Slutsats: Studien kom fram till att kontaktlinser påverkar tårfilmsstabiliteten negativt. När 

NITBUT < 10 sekunder utan kontaktlinser påverkar kontaktlinsen inte NITBUT medan när 

NITBUT > 10 sekunder utan kontaktlinser kommer NITBUT att sänkas dramatiskt efter sex 

timmars användning av kontaktlinser och till och med hamna under gränsvärdet för torra 

ögon (NITBUT < 10 sekunder). 



 

 

 

SUMMARY 

 
The purpose of this study was to compare NITBUT with and without contact lenses, to 

see if contact lenses have any affect on NITBUT, negative or positive. 

 

In this study there were 30 participants who were habituated contact lens wearers. Two 

different readings were made, the first when the subjects had been without contact lenses 

all day and the second time when they had used their habitual contact lenses for at least 

six hours. NITBUT were measured indirectly using Tearscope-plus with a fine grid. 

Three readings were made for each eye and then an avarage was calculated.  

 

There was no significant difference (p > 0.05) between right and left eye readings. The 

readings from the right eye were analyzed and it showed a significant difference (p < 

0.05) in NITBUT with and without contact lenses. The participants were divided into 

two groups, the first group with NITBUT < 10 seconds and the second group with 

NITBUT > 10 seconds without contact lenses. In the group with NITBUT < 10 seconds 

the difference between with and without contact lenses did not show any statistic 

significance (p > 0.05), while it in the second group with NITBUT > 10 seconds there 

were a statistical significance (p < 0.05) between the time for with and without contact 

lenses.  

 

When NITBUT was less than 10 seconds without contact lenses the affect of the contact 

lens on NITBUT was minimum, when NITBUT was more than 10 seconds without 

contact lenses the NITBUT was dramatically reduced from use of contact lenses and it 

even fell below the threshold value for dry eye (NITBUT < 10 seconds). 
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1 INTRODUKTION 

 

Den största anledningen till att kontaktlinsbärare slutar att använda linser är pga. 

komfortproblem som ofta orsakas av tårfilmsinstabilitet (Moodaley, 2007, s. 417). 

Symtom som kan bero på torra ögon är bland annat brännande känsla, trötta ögon på 

eftermiddagarna, ökat tårflöde mm. (Lamb & Sabell, 2007, s. 11). Kontaktlinsbärare 

associeras ofta med torra ögon där okulära symtom finns hos 50-75% av 

kontaktlinsbärarna (Definition and Classification Subcommittee of the International 

Dry Eye WorkShop (DEWS 1), 2007) 

 

 

1.1 Tårfilmen 

Tårfilmens uppgifter är att forsla bort skräp, tillföra syre och näring till kornea, skapa 

en optisk fungerande yta, verka antibakteriellt samt smörjande (Remington, 2005, s. 

172). Tårfilmen förnyas och dräneras vid varje blinkning (Patel & Blades, 2003, s. 

27) och består av tre skikt; mucinskiktet, vätskeskiktet och lipidskiktet. I senare 

studier har det däremot visats att mucinskiktet kanske inte är helt avgränsad, utan 

mer uppblandad med vätskeskiktet (Bergmanson, 2010, s. 50). 
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Figur 1 – Vänster bild visar den äldre modellen av tårfilmen och höger bild visar den nyare 

modellen av tårfilmen. Med tillåtelse från Jan P. G. Bergmanson. 

 

  

Det är många studier gjorda på tårfilmens tjocklek. Äldre studier visar att den är 7-10 

µm tjock, medan senare studier menar att den snarare är 38-60 µm. (Bergmanson, 

2010, s. 50). King-Smith, Fink, Fogt, Nichols, Hill och Wilson (2000) kom fram till 

att den är 3 µm tjock.  
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1.2 Tårproduktion 

Mängden tårvätska som produceras dagligen har under lång tid studerats. Schirmer 

(1903) (i Ruskell & Bergmanson, 2007, s. 49) visade att det produceras mindre än 1g 

per dag medan Norn (1952) (i Ruskell & Bergmanson, 2007, s. 49) kom fram till att 

det produceras 15-30 g per dag. Flera andra studier har kommit fram till liknande 

resultat. Slutsatsen som kan dras från de olika studierna är att det produceras mer än 

1g men mindre än 15-30 g. (Ruskell & Bergmanson, 2007, s. 49) 

 

 

1.3 Mucinskiktet 

Mucin produceras av både bägarceller och av det korneala och konjunktivala 

ytepitelet och bildar det innersta lagret av tårfilmen (Bergmanson, 2010, s. 50-51). På 

det korneala ytepitelet finns mikrovilli och mikroplicae som mucinskiktet fäster vid 

och gör tårfilmen stabil (Remington, 2005, s. 9, 11). Mucinskiktets funktion är att 

fukta ytan och sprida tårfilmen jämt över kornea (Bergmanson, 2010, s. 50-51).  

 

 

1.4 Vätskeskiktet 

Vätskeskiktet är det mittersta skiktet i tårfilmen och produceras av huvudtårkörteln 

och de accessoriska tårkörtlarna, Wolfring och Krause (Bergmanson, 2010, s. 43). 

Huvudtårkörteln är lokaliserad i ögonhålans övre, yttre del och mynnar ut i ca 12 

utförs gångar i övre fornix. Wolfrings körtlar är belägna i palpebrala konjunktivan 

och Krauses körtlar i övre och nedre fornix. Skiktets funktion är att hålla kornea 

fuktig, välsmord och fri från partiklar. Tårsekretion från huvudtårkörteln sker vid 

normala förhållanden, t.ex. för att hålla kornea fri från partiklar, och vid 

reflextårflöde, t.ex. då vi gråter (Bergmanson, 2010, s. 43).  
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1.5 Lipidskiktet 

Meiboms körtlar producerar det yttersta lagret i tårfilmen, körtlarna sitter vertikalt i 

tarsalplattorna och mynnar ut i ögonlockskanten. I övre ögonlocket finns 30-40 st. 

utförsgångar och i nedre 20-30 st. (Remington, 2005, s. 160). Lipidskiktets funktion 

är främst att fördröja avdunstningen av tårfilmen samt att skapa en friktionsfri yta för 

ögonlocken (Remington, 2005, s. 172). Obalans i lipidlagret kan leda till att hela 

tårfilmen blir instabil, som i sin tur kan leda till kontaktlinsintolerans eller torra ögon 

pga. en destabiliserad tårfilm (Lorentz & Jones, 2007). 

 

 
Figur 2 – Genomskärning av det övre ögonlocket. Med tillåtelse från Jan P. G. Bergmanson 
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1.6 Dränering 

Ungefär 75-80 % av tårfilmen dräneras genom tårpumpen samtidigt som resterande 

20-25 % avdunstar (Bergmanson, 2010, s. 47). Det finns tre krafter som gör att 

tårfilmen dräneras: undertryck, gravitation och blinkning (Ruskell & Bergmanson, 

2007, s. 49). Gravitationen leder till att fyra gånger så mycket av tårfilmen dräneras 

genom de nedre tårpunkterna än den övre (Bergmanson, 2010, s. 47). Vid blinkning 

möts först de temporala delarna av ögonlocken och sedan successivt mer nasalt vilket 

gör att tårfilmen förs mot tårpunkten. Efter tårpunkten når tårfilmen en vertikal och 

horisontell tårkanal som sammanfogas av ampullan (en dilatation av kanalerna). Vid 

blinkning pressas tårkanalerna ihop vilket resulterar i att tårfilmen förs vidare mot 

tårsäcken. När kanalerna öppnas igen skapas ett undertryck som gör att ny tårfilm 

dras ner genom tårpunkten (Ruskell & Bergmanson, 2007, s. 49). Tårsäcken slappnar 

av samtidigt som tårkanalerna pressas samman och tömmer då sitt innehåll i 

nästårgången (Remington, 2005, s. 174).  

 

Figur 3 – Tårpumpens utseende. Med tillåtelse från Jan P. G. Bergmanson. 
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1.7 Torra ögon  

Det finns inte ett test som ensamt kan diagnostisera torra ögon. Idag används olika 

tester utan bestämd kombination. Många av testerna saknar repeterbarhet vilket gör 

det svårt att jämföra mätningar på samma patient från gång till gång eller mellan 

olika patienter. Eftersom torra ögon är en symtomatisk sjukdom är det svårt att 

kvantifiera symtomen då smärttröskeln är mycket individuell. Idag är det främst 

symtomformulär som är det mest repeterbara testet (Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (DEWS 2), 2007). 

 

Maïssa och Guillon (2010) undersökte hur ålder och kön påverkar tårfilmen. De 

visade att män och framförallt kvinnor över 45 års ålder har ett tunnare lipidlager och 

en mer destabiliserad tårfilm vilket ökar avdunstningen, vilket då kan ge torra ögon.  

 

Då ögat är öppet ökar reflextårflödet genom signaler från ögats yta. En minskning av 

signalerna innebär en reduktion av tårflöde och blinkfrekvens vilket leder till ökad 

avdunstning, t.ex. vid användning av mjuka kontaktlinser dygnet runt (Definition and 

Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (DEWS 3), 

2007). 

 

 

1.7.1 Symtomformulär 

Det finns en mängd olika symtomformulär för att diagnostisera torra ögon. Vissa 

formulär kommer fram till diagnostisering medan andra hur det påverkar 

livskvaliteten hos patienten. Symtomformulär ska användas i kombination med andra 

objektiva mätmetoder (DEWS 1, 2007). 

 

 

1.7.2 Schirmer Test och Fenolröd Tråd 

Schirmer mäter tårsekretionen och i viss grad reflextårflödet. Det finns många 

nackdelar med testet då det varken är repeterbart eller konsekvent samt att det är 

obekvämt för patienten. Schirmertestet är ett filterpapper som placeras innanför den 

temporala delen av det nedre ögonlocket i 5 minuter. Efter 5 minuter mäts den delen 

som fyllts med tårar i millimeter (Bennet & Henry, 2009, s. 13-14). Om filterpappret 
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inte fylls med mer än 10-15 mm kan det vara en indikation på torra ögon (Elliot, 

2007, s. 253). 

  

Fenolröd Tråd (FRT) är en bomullstråd som doppats i fenolröd färg. FRT utförs på 

liknande sätt som Schirmer men endast i 15 sekunder. Den bit av tråden som blivit 

röd mäts i millimeter och värden under 9 mm kan vara ett tecken på torra ögon. 

Fördelar med FRT är att det har liten påverkan på reflextårflödet, nästan ingen 

obehagskänsla samt att det endast är 15 sekunders testtid. Nackdel med testet är att 

tråden har låg absorptionskapacitet vilket kan ge ett missvisande resultat om 

patienten producerar mer än vad tråden kan absorbera (Bennet & Henry, 2009, s. 14-

15). 

 

Många studier har visat att Schirmer och FRT inte är repeterbara, det går heller inte 

att jämföra de två olika mätningarna med varandra (Elliot, 2007, s. 251-252). 

 

 

1.7.3 Tårfilmsstabilitet 

Tårfilmsstabiliteten kan mätas med tear break-up time (TBUT). TBUT är den tid det 

tar för tårfilmen att spricka upp mellan blinkningar. Detta test görs med fluorescein 

och koboltblått ljus och då det bildas en mörk fläck eller strimma i den grönfärgade 

tårfilmen har tårfilmen spruckit upp (Bennet & Henry, 2009, s. 12-13). Om tårfilmen 

spricker upp innan blinkning leder det till en lokaliserad uttorkning av kornea vilket 

kan skada ytepitelet och minskar bägarcellernas mucinproduktion. Detta i sin tur 

bidrar till tårfilmsinstabilitet och ger då en negativ spiral (DEWS 3, 2007). 

 

Non-invasive tear break-up time (NITBUT) mäts utan fluorescein för att minimera 

påverkan av tårfilmen. NITBUT kan mätas med ett gitter (rutmönster) som projiceras 

på tårfilmen med hjälp av t.ex. Tearscope (Elliot, 2007, s. 250). Både TBUT och 

NITBUT har gränsvärdet < 10 sekunder för torra ögon (Bennet & Henry, 2009, s. 13; 

Bergmanson, 2010, s. 55; Elliot, 2007, s. 250). 

 

Man vet inte helt säkert varför tårfilmen spricker upp. Vissa studier har visat att det 

kan vara då de hydrofoba lipiderna förflyttar sig ner till mucinlagret vilket då leder 

till att en lokal uttorkning. (Efron, 2004, s. 50).  
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1.7.3.1 TBUT vs. NITBUT 

Mengherer, Bron, Tonge och Gilbert (1985) visade att tårfilmsstabiliteten påverkas 

på ett negativt sätt av fluorescein. De såg att fluorescein påverkade tårfilmen i upp 

till 10 minuter efter det att det applicerats. Cho och Douthwaite (1995) kom fram till 

liknande resultat. 

 

 

1.8 Kontaktlinsmaterial 

Mjuka kontaktlinser introducerades på 1970-talet och var då gjorda av 

hydrogelmaterial. I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet lanserades 

silikonhydrogellinsen som skulle revolutionera kontaktlinsvärlden i avseende på 

syrepermeabiliteten (Lamb & Sabell, 2007, s. 18; Bennett & Henry, 2009, s. 232).  

 

 

1.8.1 Hydrogellinser 

Hydrogellinser är uppbyggda av monomerer som i en polymerisationsprocess 

kopplas samman till en polymerkedja. Vid tillverkningen av linserna är de till en 

början hårda, men polymererna absorberar vatten genom porer i materialet vilket gör 

att linsen hydreras och blir mjuk. Genom att kombinera monomerer i olika ordning 

får linsmaterialet olika egenskaper t.ex. styvhet, syregenomsläpplighet, 

vatteninnehåll, vätbarhet och refraktivt index.  (Bennet & Henry, 2009, s. 232-233).  

 

 

1.8.2 Silikonhydrogellinser  

Det har länge varit känt att silikon har hög syregenomsläpplighet. De första 

silikonhydrogellinserna (SiHy) som tillverkades hade den eftertraktade egenskapen 

hög syrepermeabilitet, men med detta kom många nackdelar. Kontaktlinserna hade 

dålig vätbarhet, dålig komfort, en tendens att suga sig fast på kornea och drog till sig 

mycket beläggningar. Det tog många år innan silikon och hydrogel monomererna 

kunde kombineras på ett lyckat sätt. Detta revolutionerade kontaktlinsmarknaden då 

det gick att tillverka linser med hög syregenomsläpplighet, bra vätbarhet, god 

komfort och förmågan att stå emot beläggningar (Bennet & Henry, 2009, s. 233-

234).  
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1.9 Kontaktlinsers egenskaper 

Den optimala linsen ska vara biokompatibel (vävnadsvänlig), ha bra vätbarhet, 

motstå beläggningar, ha bra optiska egenskaper, vara säker att använda, hållbar, inte 

vara toxisk mm. I verkligheten måste man kompromissa då man inte kan tillverka en 

lins med alla dessa önskade egenskaper (Bennet & Henry, 2009, s. 234) 

 

De flesta kontaktlinser absorberar vatten och sväller. Den mängd som linsen 

absorberar anges i procent av den totala vikten på linsen och anger då 

vatteninnehållet i linsen. Hydrogellinser får ökad syrepermeabilitet då man ökar 

vatteninnehållet medan SiHy linserna får sin syrepermeabilitet av silikonmaterialet 

och har därför ofta lägre vatteninnehåll (Bennet & Henry, 2009, s. 237-238). 

Vatteninnehållet kan påverka vätbarheten av kontaktlinsen som i sin tur påverkar 

tårfilmsstabiliteten (Tighe, 2007, s. 77).  

 

Ögonlocken måste glida friktionsfritt över kontaktlinsen för att ge god komfort samt 

för att inte skapa förändringar av den palpebrala konjunktivan. En av de viktigaste 

egenskaperna hos kontaktlinsen är därför god vätbarhet. En bra vätbar lins är viktig 

för att tårfilmen ska vara stabil, vilket bibehåller komforten, synskärpan samt 

motståndskraften mot beläggningar. (Bennet & Henry, 2009, s. 235) 

 

 

1.10 Beläggningar 

Beläggningar kan antingen fastna på ytan eller absorberas in i kontaktlinsen. Det 

finns många olika typer av beläggningar t.ex. tårfilmsproteiner, lipider, muciner mm 

(Williams & Stapleton, 2007, s. 91).  

 

Linsens förmåga att stå emot proteinbeläggningar beror främst på kontaktlinsens 

vatteninnehåll och laddning (Maïssa, Franklin, Guillon & Tighe, 1998), men även på 

kontaktlinsbärarens tårfilm (Williams & Stapleton, 2007, s. 91). Proteinbeläggningar 

är en diskret, upphöjd, tunn film som bildas över kontaktlinsytan. Det har visats att 

beläggningar destabiliserar tårfilmen vilket leder till en kortare TBUT (Williams & 

Stapleton, 2007, s. 92).  
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Mängden lipidbeläggningar tros bero på hur lipidrik tårfilmen är i kombination med 

minskat tårflöde. När tårfilmen spricker upp blir kontaktlinsytan hydrofob och drar 

då till sig lipider. Lipiderna i sin tur drar till sig ytterligare lipider och det bildas till 

slut en jelly bump. Då lipider binder till kontaktlinsytan får det som konsekvens att 

även mer protein fastnar på kontaktlinsen (Lorentz & Jones, 2007). 

 

 

1.11 Pre- lins tårfilm och post- lins tårfilm 

Kontaktlinsen lägger sig i vätskeskiktet som delar på sig och skapar ett vätskeskikt 

under kontaktlinsen som kallas post-lins tårfilm (POLTF) och ett mycket tunt 

vätskeskikt ovanpå kontaktlinsen som kallas pre-lins tårfilm (PLTF) som lipidlagret 

ska täcka. För att kontaktlinsen ska vara helt biokompatibel måste det bildas en 

tårfilm utanpå kontaktlinsen som är så lik den naturliga tårfilmen som möjligt 

(Lorentz & Jones, 2007). 

 

Figur 4 - 1. POLTF 2. Mjuk kontaktlins 3. PLTF (efter Hom och Bruce, 2006, s. 324). 

 

PLTF fyller en mycket viktigt funktion vid kontaktlinsbärande. Den ska skapa en 

optisk jämn yta samt verka smörjande mot ögonlocken. Om PLTF är instabil minskar 

det komforten samt synskärpan (Hom & Bruce, 2006, s. 325). 
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PLTF tjockleken har mätts upp i olika studier vilka har gett olika resultat, t.ex. 5,5 

µm (Hom & Bruce, 2006, s. 324) och 2,31 µm (Nichols & King-Smith, 2003). 

Wang, Fonn, Simpson och Jones (2003) kom fram till att PLTF framför två olika 

SiHy linser (Focus night & day respektive Acuvue) var 3,9±2,6 och 3,6±2,1 µm. 

  

POLTF är det lagret som ligger mellan kontaktlinsen och kornea. Det är den som ska 

hålla kornea frisk. Den ska tillföra närning och syre, innehålla antibakteriella celler 

och forsla bort främmande kroppar som hamnar mellan kontaktlinsen och kornea 

(Hom & Bruce, 2006, s. 325). En kontaktlins bildar en barriär mellan kornea och 

luften vilket gör att kornea inte nås av lika mycket syre. Det är därför viktigt med en 

god linsrörelse så tillräckligt tårfilmsutbyte sker under kontaktlinsen, därigenom når 

nytt syre kornea vilket är nödvändigt för att kornea ska behålla sin transparens 

(Ruskell & Bergmanson, 2007, s. 47).  

 

POLTF tjockleken har också den studerats och även där har resultaten varit olika, 

t.ex. 2,34 µm (Nichols & King-Smith, 2003) och 4,5±2,3 och 4,7±3,1 µm under två 

SiHy linser (Focus night & day respektive Acuvue) (Wang et al., 2003) 

 

Det har länge varit känt att kontaktlinser ökar avdunstningen av tårfilmen 

(Moodaley, 2007, s. 417). Enligt Guillon och Maïssa (2008) ökar avdunstningen av 

tårfilmen kraftigt vid användning av kontaktlinser. Dagen efter användning av mjuka 

kontaktlinser minskade avdunstningen igen, men var fortfarande inte helt återställd. 

Vilket kan vara en förklaring till torra ögon hos kontaktlinsanvändare.  
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1.12 Keeler Tearscope-plus (Keeler Ltd., Windsor, Berkshire) 

Enligt Elliot, Fandrich, Simpson och Fonn (1998) är Tearscope det instrument som är 

den mest repeterbara metoden för att mäta tårfilmstabiliteten. 

 

Tearscope är ett användbart instrument för att diagnostisera torra ögon, antingen 

invasivt eller icke-invasivt. Med instrumentet kan t ex. PLTF, POTLF, lipidskiktet 

och tårfilmsstabiliteten (TBUT eller NITBUT) analyseras (Guillon & Godfrey, 2007 

s. 116-117).  

 

Tearscope är designad så att ljuset reflekteras i det koniskt formade röret vilket ger 

en skuggfri bild av kornea och tårfilmen. Värmen som alstras av katodlampan förs 

ner i handtaget och bort från patientens öga vilket gör att resultaten inte påverkas av 

värme. Instrumentet kan antingen användas handhållen eller monterat på ett 

biomikroskop i en 10º vinkel, vilket gör det lätt att komma åt tidtagarur och 

strömbrytare (Guillon & Godfrey, 2007, s. 117).  

 

 

Figur 5 – Bild på Tearscope-plus. 
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A 

Till Tearscope finns det filter för olika ändamål. Det finns ett grovt gitter 

(rutmönster) som används då Tearscope är handhållen och ett fint gitter då 

Tearscopet är monterat på ett biomikroskop. Dessa används för att upptäcka 

oregelbundenheter i tårfilmen eller för att mäta NITBUT av den pre-korneala 

tårfilmen eller PLTF. För att upptäcka oregelbundenheter i kornea finns ett filter med 

koncentriska ringar. Ett blått och gult filter i kombination med fluorescein används 

för att t.ex. mäta TBUT (Guillon & Godfrey, 2007, s. 117-118). 

 

Vid undersökning av PLTF kan Tearscope användas för att bedöma lipidskiktet, 

tjocklek av tårfilmen, NITBUT eller kontrollera beläggningar på kontaktlinsen. Om 

NITBUT har reducerats med 25 % från första gången linsen användes bör den bytas 

till en ny (Guillon & Godfrey, 2007, s. 119). 

 

Antingen mäts NITBUT direkt eller indirekt. Vid direkt mätning antecknas den tid 

det tar tills en strimma eller fläck ses i tårfilmen, vilket betyder att tårfilmen har 

spruckit upp. Indirekt mätning görs med det fina gittret, där noteras tiden då mönstret 

förvrängs. Den indirekta mätningen blir kortare då förvrängningen sker när tårfilmen 

tunnats ut precis innan den spricker upp (Guillon & Godfrey, 2007, s. 123). 

 

Figur 6 - Rutmönstret genom Tearscope. A mönstret precis då patienten blinkat. B tårfilm som har 

tunnats ut. C tårfilm då den spruckit upp (efter Efron, 2004, s. 50). 

 

 

   A          B              C 
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1.13 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av Tearscope-plus undersöka om en mjuk 

kontaktlins förändrar NITBUT. Detta kommer att utföras genom två mätningar, en 

utan kontaktlinser och en med kontaktlinser. Tiderna kommer sedan att jämföras och 

analyseras. Hypotesen är att efter sex timmars användande av mjuka kontaktlinser 

kommer NITBUT att försämras. 
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2 METOD 

 

2.1 Utrustning 

Instrumenten som har användes i denna studie var Keeler Tearscope-plus med ett fint 

gitter monterat på ett biomikroskop från TOPCON (SL-7F slit lamp). 

 

 

2.2 Urval 

Kravet för att få delta i studien var att de var kontaktlinsbärare sedan tidigare. 

Deltagarna använde sina habituella mjuka kontaktlinser, vilken sort de använde 

noterades i protokollet (Bilaga 1). Innan mätningarna startade fick de muntlig och 

skriftlig information om studien. De fick skriva under ett informerat samtycke 

(Bilaga 2) som klargjorde att alla reslutat av mätningarna hanteras anonymt och att 

de när som helst fick avbryta medverkan utan att uppge någon anledning. 

 

Målet var att rekrytera 30 stycken deltagare vilket lyckades. Det var 31 stycken 

personer som valde att delta, en person avslutade sitt deltagande. De fick information 

om studien genom mejlutskick och personliga förfrågningar. Det var 24 st. kvinnor 

och 6 st. män med en ålder mellan 20-29 år.  

 

 

2.3 Metod 

Mätningar gjordes vid två tillfällen. Försökspersonerna numrerades för att kunna 

hålla reda på vilken mätning som hörde till vilken person då mätningarna gjordes vid 

två tillfällen. Första mätningen gjordes på eftermiddagen då försökspersonen varit 

utan kontaktlinser en hel dag och andra mätningen, även den på eftermiddagen, då de 

använt sina kontaktlinser i minst sex timmar. Mätningen gjordes med kontaktlinserna 

i ögonen. 
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Tearscope-plus med det fina gittret monterades på biomikroskopet och NITBUT 

mättes indirekt på båda ögonen. Tearscope-plus har ett inbyggt tidtagarur som 

utnyttjades vid mätningen. Försökspersonen satte sig med hakan och pannan mot 

stöden i biomikroskopet. De uppmanades att blinka normalt till dess att mätningen 

startade då de spärrade upp ögonen. Tidtagningen startades när försökspersonen 

öppnat ögonen helt och stoppades så fort mönstret förvrängts, vilket betyder att 

tårfilmen börjat tunnas, eller när försökspersonen blinkade. Tiden för de olika 

mätningarna antecknades i protokollet. Mätningen upprepades tre gånger per öga, 

från vilket sedan medelvärdet räknades ut. 

 

 

2.4 Referenssök 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som användes i det här arbetet söktes via 

Linnéuniversitetsbibliotekets databaser PubMed, LIBRIS och ebrary. Exempel på 

sökord som användes antingen enskilt eller i kombination var: ”contact lenses”, ”tear 

film”, ”non-invasive tear break up time”, ”pre ocular tear film”, mm. 

 

Även Google Scholar och kurslitteratur från Optikerutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar användes. 

 

 

2.5 Statistik 

All data fördes in i GraphPad Prism 5 för att analyseras med hjälp av ett paired t-test 

och ANOVA Bonferroni's Multiple Comparison Test. Diagram och tabell gjordes i 

Microsoft Office Excel 2007. 
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3 RESULTAT 

Det var 31 stycken som deltog i studien, där en avbröt sitt deltagande. Det var 24 st. 

kvinnor och 6 st. män med en ålder mellan 20-29 år. 

 

Resultatet visar hur mycket kontaktlinser påverkar NITBUT hos vana 

kontaktlinsbärare. Hos de flesta som deltog i studien blev NITBUT kortare med 

kontaktlinser. 

 

Då Maïssa och Guillon (2010) visade att personer under 45 års ålder fortfarande har 

en normal tårfilm så har åldern inte varit en faktor i denna studie då alla deltagare var 

under 30 års ålder. 

 

På höger öga varierade NITBUT utan kontaktlinser från 4,9 till 46,7 sekunder med 

ett medelvärde på 12,8 och medianvärde på 9,4 sekunder mellan olika 

försökspersoner. NITBUT med kontaktlinser varierade från 3,1 till 13,8 sekunder 

med ett medelvärde på 7,3 och medianvärde på 6,7 sekunder.  

 

Vänster ögas NITBUT utan kontaktlinser varierande från 3,6 sekunder till 48,9 

sekunder med ett medelvärde på 12,1 och ett medianvärde på 9,7 sekunder, 

mätningarna med kontaktlinser varierande från 3,0 sekunder till 22,2 sekunder med 

ett medelvärde på 7,9 och ett medianvärde på 7,0 sekunder.  

 

Den största respektive minsta förändringen mellan utan och med kontaktlinser på 

båda ögonen var en försämring på 36,5 sekunder respektive en förbättring på 3,7 

sekunder. Det var 56% höger ögon och 53% vänster ögon som hade kortare NITBUT 

än 10 sekunder utan kontaktlinser. 
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Ett paired t-test utfördes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan höger och vänster öga. Testet visade ett p-värde på > 0,05 vilket betyder att 

det inte var någon statistisk signifikant skillnad mellan höger och vänster öga, se 

figur 1. Därför analyseras endast höger ögas värden.  

 

 

 

 

Figur 1 – Medelvärde och standarddeviation för alla mätvärden. 
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ANOVA Bonferroni's Multiple Comparison Test utfördes på 30 stycken högerögon. 

Testet visade att det fanns en signifikant skillnad (p < 0,05) mellan tiderna med och 

utan kontaktlinser, vilket betyder att det är en skillnad på NITBUT och att den i snitt 

alltid försämras (p < 0,05) efter sex timmars användning av kontaktlinser. Figur 2 

visar medelvärdena på höger öga utan och med kontaktlinser där skillnaden kan ses.  

 

 

 

Figur 2 – Medelvärde och standarddeviation för höger öga utan kontaktlinser och med 

kontaktlinser. 
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Deltagarnas högerögon delades sedan in i två grupper. I grupp 1 delades de med 

NITBUT mindre än 10 sekunder utan kontaktlinser in och grupp 2 de med NITBUT 

över 10 sekunder utan kontaktlinser. I grupp 1 respektive grupp 2 hamnade 17 

respektive 13 stycken deltagare. 

 

Tabell 1 visar höger ögas medelvärden med och utan kontaktlinser indelat i grupp 1 

och grupp 2. De med NITBUT > 10 sekunder utan kontaktlinser fick i snitt 9,06 

sekunder vilket gör att de hamnar under 10 sekunder efter sex timmars användning 

av kontaktlinser. De som redan hade NITBUT < 10 sekunder försämrades endast 

med 1,48 sekunder. 

 

 
Grupp 1 Grupp 2 

 
Utan lins Med lins Utan lins Med lins 

Medelvärdet 7,65 6,17 19,63 9,06 

Skillnaden 1,48 10,57 

 

Tabell 1 – Medelvärdet och skillnaden i sekunder för grupp 1 (NITBUT < 10 sekunder) och 

grupp 2 (NITBUT >10 sekunder). 
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Den nya indelningen analyserades med hjälp av ANOVA Bonferroni's Multiple 

Comparison Test för att jämföra förändringen mellan NITBUT utan kontaktlinser 

och NITBUT med kontaktlinser. Testet visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad (p > 0,05) mellan NITBUT med och utan kontaktlinser hos grupp 1, medan 

det i grupp 2 blev en signifikant skillnad (p < 0,05) mellan NITBUT med och utan 

kontaktlinser. För grupp 1, som ligger under gränsvärdet för torra ögon (NITBUT 

<10 sekunder), försämras inte NITBUT av kontaktlinser signifikant. Däremot visar 

det att är NITBUT > 10 sekunder utan kontaktlinser sker en stor försämring efter sex 

timmars användning av kontaktlinser. 

 

 

 

 

Figur 3 – Skillnaden med och utan kontaktlinser för grupp 1 (NITBUT < 10 sekunder) och 

grupp 2 (NITBUT  > 10 sekunder). 
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4 DISKUSSION 
 

Studien gick ut på att med hjälp av Tearscope undersöka om en mjuk kontaktlins 

förändrar NITBUT. 

 

I denna studie gjordes mätningen med kontaktlinserna i ögonen efter det att 

patienterna hade använt kontaktlinserna i minst sex timmar. Mätningarna upprepades 

tre gånger per öga där ett medelvärde räknades ut. Detta gjorde även Glasson et al. 

(2006) i en studie om hur kontaktlinser påverkar den okulära ytan efter att deltagarna 

använt kontaktlinser i sex timmar, vilket gör att resultaten mellan studierna kan 

jämföras. 

 

Endast höger ögon analyserades då ett paired t-test inte visade någon signifikant 

skillnad (p > 0,05) mellan höger och vänster öga vilket betyder att värden inte skiljer 

sig, se figur 1. 

 

Tabell 1 visar att skillnaden i grupp 1 endast var 1,58 sekunder medan det i grupp 2 

är 10,57 sekunder. Skillnaden kan även ses i figur 3. Det tyder på att när NITBUT är 

mindre än 10 sekunder utan kontaktlinser så påverkar inte kontaktlinser tårfilmen 

lika mycket som när NITBUT är mer än 10 sekunder utan kontaktlinser. Även 

Glasson et al. (2006) visade detta. De kom fram till att efter sex timmars användande 

av hydrogellinser minskade NITBUT ( p < 0,05) dramatiskt hos de där NITBUT var 

mer än 10 sekunder utan kontaktlinser, medan NITBUT inte påverkades (p > 0,05) 

hos de med NITBUT på 3-10 sekunder utan kontaktlinser. Deras hypotes om varför 

NITBUT inte förändrades lika mycket hos de med NITBUT på 3-10 sekunder var att 

deras tårfilm redan var instabil innan kontaktlinser.  

 

I Figur 2 visas medelvärdena på höger öga utan och med kontaktlinser, där kan en 

tydlig skillnad ses. I snitt så nästan halveras NITBUT efter sex timmar med 

kontaktlinser. Detta skulle kunna undersökas vidare tillsammans med någon form av 

symtomenkät för att se om minskad NITBUT även ger komfortproblem efter några 

timmars användning av kontaktlinser. 
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I en studie gjord av Guillon och Maïssa (2008) visades att tårfilmsavdunstningen 

ökade kraftigt vid användning av kontaktlinser, den ökade avdunstningen höll även i 

sig dagen efter linsbärande, men var då inte lika kraftig. Då deltagarna i min studie 

endast hade kontaktlinsuppehåll under dagen då mätningen gjordes så kan detta ha 

påverkat resultaten. Om tårfilmsstabiliteten (NITBUT) är dålig så ökar 

avdunstningen, detta visade även mina resultat.  

 

Thai, Tomlinson och Doane (2004) visade att kontaktlinser har en negativ effekt på 

tårfysiologin genom en ökning av avdunstningen av tårfilmen, detta oberoende av 

vatteninnehåll eller material hos kontaktlinserna. Även min studie visade att 

NITBUT försämrades med kontaktlinser vilket betyder att avdunstningen ökar. 

 

Deltagarna hade sina habituella kontaktlinser vilket gör att det finns några faktorer 

som kan ha påverkat resultatet: linsmaterialet, linsens ålder och compliance. 

 

Denna typ av mätning skulle kunna användas vid utvärdering av kontaktlinsens 

kompabilitet med patientens tårfilm, om det är en bra kontaktlinssort för just den 

patienten. Om NITUBT försämras kraftigt av olika kontaktlinsmaterial kanske 

patienten inte är en god kandidat för kontaktlinser, detta måste givetvis kopplas till 

eventuella symtom. 

 

4.1 Framtida forskning 

I framtida studier kan fler deltagare ge ett mer tillförlitligt och intressant resultat. 

NITBUT kan även studeras i förhållande till olika linsmaterial. I denna studie valdes 

att inte ta hänsyn till sorter på de habituella linserna på grund av den begränsade 

tidsramen samt svårigheten att rekrytera tillräckligt många deltagare. I denna studie 

hamnade de flesta med NITBUT över 10 sekunder utan kontaktlinser efter sex 

timmars användande av kontaktlinser under 10 sekunder, detta är ett tecken på torra 

ögon. I framtiden kan det vara något att undersöka i kombination med någon form av 

symtomformulär. 
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4.2 Slutsats 

Denna studie visade att kontaktlinser har en negativ effekt på tårfilmsstabiliteten. 

Patienter med NITBUT < 10 sekunder utan kontaktlinser fick inte en lika stor 

påverkan på NITBUT som de patienter med NITBUT > 10 sekunder utan 

kontaktlinser. De som hade NITBUT > 10 sekunder utan kontaktlinser hamnade 

nästan alla under 10 sekunder efter sex timmars användning av kontaktlinser, vilket 

betyder att de hamnar under gränsen för torra ögon och då kan uppleva 

torrhetsbesvär. 
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BILAGA 1 

 

Förändrar mjuka kontaktlinser NITBUT? 
 

 

Mätning utan kontaktlinser 
 

Höger:    Vänster: 
 

Mätning 1:________________s  Mätning 1:_______________s 

 

Mätning 2:________________s  Mätning 2:_______________s 

 

Mätning 3:________________s  Mätning 3:_______________s 

 

Medelvärde:______________s  Medelvärde:_____________s 

 

 

 

Mätning med kontaktlinser 
 

Timmar som linserna suttit i:______________ 

 

Linssort:  

 

H_________________________ _______________________ 

 

V_________________________________________________ 

 

Höger:    Vänster: 
  

Mätning 1:________________s  Mätning 1:_________________s 

 

Mätning 2:________________s  Mätning 2:_________________s 

 

Mätning 3:________________s  Mätning 3:_________________s 

 

Medelvärde:______________s  Medelvärde:_______________s 

 

 

 

 

 

 

Nr__________ 



 

 

 

 

BILAGA 2 

 
 

 

Informerat samtycke – Förändrar mjuka kontaktlinser 

NITBUT? 

 
Denna studie är en del av mitt examensarbete som görs under sista terminen i år 3 på 

Optikerutbildningen på Linnéuniversitetet. 

 

Det är många som upplever att ögonen blir torra då man använder mjuka 

kontaktlinser. Därför är mitt syfte med den här studien att undersöka om en mjuk 

kontaktlins gör att tårfilmen spricker upp fortare, vilket kan ge torrhetskänsla. 

 

Så går det till: 
Jag kommer att vilja träffa dig vid två tillfällen. En gång då du har varit utan dina 

kontaktlinser en hel dag och en gång då du har använt dina kontaktlinser i ca 6 

timmar innan besöket. Undersökningen kommer att ta ungefär 10 minuter per 

tillfälle.  

 

Jag kommer att titta på dina ögon genom ett biomikroskop med ett instrument som 

heter Tearscope. Detta gör det lättare för mig att mäta hur fort din tårfilm spricker 

upp. Jag kommer att jämföra de två mätningar jag gör på dig för att se om det är 

någon skillnad på resultaten.  

 

Mätresultaten hanteras anonymt och kommer därför inte kunna knytas till dig. Du 

som deltagare kommer inte att utsättas för några risker eller obehag och du kan när 

som helst välja att avbryta din medverkan utan att ange någon anledning. 

  

TACK för din hjälp! 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information om studien och accepterar att mina 

mätvärden används i examensarbetet. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt 

frivilligt och att jag kan välja att avbryta medverkan vid vilken tidpunkt som helst 

utan närmare förklaring. 

Jag samtycker till att delta: 

 

 

____________________________________ 

Underskrift 

 

______________________________________      ___________________________ 

Namnförtydligande     Ort och datum 

Handledare: 

Jenny Lundström Universitetsadjunkt / Leg. optiker 

jenny.lundstrom@lnu.se 

0480-44 62 89 

Josefin Lindberg  

jl22nq@student.lnu.se  

0761-61 51 99 
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