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Sammanfattning
Denna rapport handlar om optisk koherenstomografi, Optical Coherence Tomography (OCT),
en relativt ny teknik som blivit allt mer attraktiv på sjukhusens ögonkliniker. En OCT-apparat
används bland annat för diagnosticering av ögonsjukdomar lokaliserade i gula fläcken och
runt optiska disken.
I maj 2007 köpte Ögonkliniken på Blekingesjukhuset in en 3D OCT-1000 av märket Topcon.
Hos denna OCT-apparat finns en mätfunktion, Caliper, som mäter näthinnetjocklek. Studien i
denna rapport syftade till att ta reda på vad Caliper mäter, hur den mäter och om den går att
lita på.
En OCT-undersökning utfördes på tio testpersoner. Totalt togs åtta bilder per testperson. Sju
bilder togs då fotografen medvetet gjorde felinställningar eller patienten felfixerade blicken.
En bild togs som referensbild med alla parametrar korrekt inställda. På alla OCT-bilder
mättes avståndet mellan botten på fovea och pigmentepitelet. Därefter jämfördes mätningarna
med mätvärdet hos varje testpersons referensbild. Ytterligare mätningar gjordes för att
kontrollera att manuella mätningar av näthinnans medeltjocklek gav samma resultat som
automatiska mätningar gjorda av OCT-apparaten.
Mätningarna visade att varken fotografens felinställning eller patientens felfixering av
blicken påverkade Calipers mätresultat nämnvärt. Mätavvikelser på några få mikrometer kan
vara ett resultat av mänskliga mätfel. Däremot upptäcktes en ökad svårighet att mäta på bilder
som var sneda eller var tagna med dålig skärpa. Studien visade också att de manuella
mätningarna gav samma resultat som de automatiska. Denna undersökning kan ej besvara
frågan om hur Caliper mäter då mätalgoritmen är en företagshemlighet. Den mäter avståndet
mellan två olika punkter och troligtvis räknas antalet pixlar däremellan. Enligt mätningarna i
denna studie går Caliper-funktionen att lita på.
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Abstract
This report is about Optical Coherence Tomography (OCT), a new technology with an
increasing popularity at eye clinics. The OCT equipment is used for diagnostic purposes and
can detect eye diseases in the area of the yellow spot and the optic nerve.
In May 2007 the eye clinic at Blekingesjukhuset invested in a Topcon 3D OCT-1000. This
OCT instrument has a measurement function named Caliper, which measures the retinal
thickness. This study investigates what Caliper is, how it works, and its reliability.
A 3D OCT examination was performed on ten test persons. For each person eight OCT
images were captured. One of the images was captured with correct adjustments of the
parameters and was used as a reference image. The seven remaining images were captured
when the operator deliberately adjusted the parameters incorrect or the patient was focusing
away from the fixation point. For all OCT images Caliper measurements were made between
the bottom of fovea and the retinal pigment epithelium. All image measurements from a
certain test person were compared to that person’s reference image. Additional measurements
were made to investigate if manual measurements of retinal thickness give the same results as
automatic measurements executed by the OCT equipment.
The measurements showed that neither the operator’s incorrect adjustments nor the patient’s
incorrect fixation did affect the Caliper measurements in ways worth mentioning. The
measurement deviation of a few micrometres can be a result from human measurement
errors. During this study an increased difficulty was observed when trying to measure skew
images or less sharp images. The results of this study also show that manual and automatic
measurements of mean retinal thickness give the same value. This study can not answer the
question about how Caliper accomplishes its retinal thickness measurements since the
measurement algorithm is a corporate secret. Caliper measures the distance between two
different spots and is probably calculating the number of pixels. Finally, the measurements in
this study show that Caliper is reliable.
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1. Inledning
OCT (Optical Coherence Tomography) är en relativt ny teknik som påminner mycket om
ultraljudsteknik. Ljus riktas in i ögat, där det reflekteras mot olika strukturer, och återvänder
till apparaten. Utifrån de reflekterade ljusstrålarna kan information om ögats ytterst små
strukturer utläsas.
OCT började utvecklas under tidigt 1990-tal. Den OCT som då användes arbetade i
tidsdomän, en så kallad Time Domain OCT. Undersökningar med Time Domain OCT tog
lång tid att utföra och apparaten var väldigt dyr. På senare år har Spektral OCT blivit allt mer
populär. De är i jämförelse med Time Domain OCT relativt billiga, ger bättre bildkvalitet och
har en betydligt högre undersökningshastighet. Anledningen till denna drastiska ökning i
snabbhet och bildkvalitet är att en Spektral OCT arbetar i frekvensdomän och
fouriertransformerar signalerna. En Spektral OCT kallas också Fourier Domain OCT. En
variant av Spektral OCT är 3D-Spektral OCT. Den möjliggör bildvisning av ögat i 3D.
Inom ögonsjukvården är en av de vanligaste diagnoserna åldersförändringar på gula fläcken.
Detta tillstånd försämrar synen kraftigt för patienterna och ingen behandling har funnits. I
januari 2007 godkändes inom EU ett helt nytt preparat (Lucentis, Novartis) som kan stoppa
dessa åldersförändringar och till och med kan förbättra synen för patienterna. För att kunna
bedöma effekten av det nya preparatet behövdes ett instrument för att mäta näthinnetjocklek.
Därför har behovet av en non-invasiv metod som OCT ökat kraftigt det sista året.
På Ögonkliniken i Blekinge köptes Topcons 3D OCT-1000 in i maj 2007 . Hos denna OCT
finns en mätfunktion vid namn Caliper som används för att mäta tjockleken på näthinnan.
Denna rapport avser att ta reda på vad den mäter, hur den mäter och om dess mätningar går
att lita på.
Ytterligare frågor som avses besvaras är följande:
- Påverkar fotografens inställningar Calipers mätresultat?
- Påverkar patientens fixering av blicken Calipers mätresultat?
- Ger manuella endimensionella mätningar samma resultat som automatiska
tredimensionella?
I de fall ovan där mätvärdena skiljer tas mått på avvikelserna fram.
Rapporten inleds med två teoriavsnitt; ett om ögats anatomi och funktion, och ett om tekniska
principer för OCT. Därefter följer ett avsnitt om metoderna som använts. Avsnittet efter det
handlar om resultaten från undersökningen. I de sista avsnitten analyseras resultaten och vilka
slutsatser som kan dras av dessa redogörs.
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2. Teori - Ögat
2.1 Ögats anatomi och funktion
Ögongloben är fylld med en geléaktig massa, glaskroppen, som till största delen består av
vatten. Den omsluts av tre olika hinnor; näthinnan, åderhinna och senhinnan. Näthinnan,
retina, ligger närmast glaskroppen, och senhinnan längst ifrån. Senhinnan tjänstgör som ögats
yttervägg. Mellan dessa ligger åderhinnan som innehåller en mängd blodkärl [1].
Förbindelsen mellan ögat och hjärnan utgörs av synnerven, nervus opticus. Den lämnar ögat
via näthinnan, och därmed är näthinnan också en utlöpare från hjärnan [1]. Näthinnan har en
viktig del i ögats funktion. Tolkningen av syninformation görs i hjärnan, men en del
syninformation behandlas redan på näthinnan. Näthinnan innehåller de viktiga syncellerna
som gör att vi människor kan se. Om man jämförde ögat med en kamera skulle näthinnan
vara den ljuskänsliga filmen eller sensorn [2]. Enligt Ingvar, Nordfeldt och Pettersson (1973)
är näthinnan den viktigaste delen i hela synorganet.
Ljus som träffar ögat bryts ett antal gånger innan det slutligen sammanfaller på näthinnan.
Hornhinna, kammarvatten, lins och glaskropp passeras först. Hos friska ögon hamnar fokus
till slut på näthinnan [3]. Syncellerna stimuleras av ljuset och skickar nervimpulser via
synnerven upp till syncentrum i hjärnan. I syncentrum registreras och tolkas informationen.
Då skapas vårt synintryck och personen kan se. På grund av att stor del av ljuset som träffar
ögonen sprids eller absorberas når endast en tiondel av ljuset näthinnan [2].
Det finns två olika synceller som ögat använder för att registrera ljus; tappar och stavar.
Tapparna ansvarar för detalj- och färgseende. De kräver bra ljusförhållanden för att bli
stimulerade. Stavarna däremot klarar sämre ljusförhållanden och bidrar till att vi kan se i
svagare ljus [4]. De ansvarar för mörkerseendet och för uppfattning av rörelser [5].
Sinnescellerna i ögonen svarar för ca.70 % av kroppens sinnesceller. I varje öga finns ungefär
6 miljoner tappar och 120 miljoner stavar. Fördelningen av tappar och stavar är olika
beroende på var på näthinnan man tittar. De flesta tapparna finns i ett område som kallas gula
fläcken, medan stavarna ligger mer utspritt över resterande delen av näthinnan. ”Tappar och
stavar innehåller ljuskänsliga ämnen som förändrar sin kemiska sammansättning när de
träffas av ljus. Då skickas elektriska impulser genom synnerverna till hjärnan.” ([2] s. 180).
Hos stavarna heter detta ljuskänsliga fotopigment rodopsin. Det finns tre olika typer av
tappar, där skillnaden är deras olika synpigment. Tapparna kallas röda, gröna och blå. De
röda tapparna absorberar mest ljus i spektrats orangeröda del, de gröna absorberar mest ljus i
den gröngula delen och de blå absorberar mest ljus i den blå [4].
Näthinnan, retina, är uppbyggd av ett antal skikt av olika sorters celler. Från glaskroppen sett
ligger skikten i följande ordning: ganglieceller, interneuroner, sinnesceller och pigmentepitel.
Gangliecellerna befinner sig i det innersta lagret mot glaskroppen. Deras nervfibrer bildar
synnerven. Interneuronskiktet fungerar som en länk mellan ganglieceller och synceller. De
sköter förbindelsen dem emellan. Vissa nervceller har till uppgift att även koppla ihop
grupper av synceller eller ganglieceller [4]. Dessa komplicerade kopplingar gör att en del
syninformation kan behandlas redan på näthinnan. Pigmentepitelet är näthinnans yttersta
skikt och fäster i åderhinnan. Dess uppgift är att fånga upp ljuset efter att det passerat lagret
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med tappar och stavar, och förhindra reflektion [6]. Ljusstrålningen övergår till värme och
leds bort via åderhinnans kärl. Detta är mycket viktigt för att tappar och stavar ska fungera
[5]. Pigmentcellerna ska också se till att forsla bort slaggprodukter från tappar och stavar [7].
För vårt seende är det viktigt att synskärpan är bra. ”Synskärpa (visus) är ett mått på ögats
upplösningsförmåga, d.v.s. dess förmåga att urskilja små detaljer.” ([1] s. 25). Den del av
näthinnan som ansvarar för detta är ett område som kallas gula fläcken. Gula fläcken, makula
lutea, är den centrala delen av näthinnan. Den befinner sig mittemot pupillen, på andra sidan
glaskroppen. Vävnaden i gula fläcken innehåller gult pigment, därav dess namn. Området är
ovalt med en diameter på 3 millimeter och i dess centrum finns centralgropen, fovea
centralis. I centralgropen finns enbart tappar och det medför att synskärpan är som störst där.
Tapparna sitter dessutom tätare i makulaområdet än på övriga näthinnan. När vi vill studera
något i detalj kommer ögonmuskulaturen att se till att rikta ljusstrålarna så att de
sammanfaller mitt i gula fläcken [3]. I centralgropen har varje tapp en egen förbindelse med
en nervtråd. Längre ut åt sidorna får allt fler synceller dela på nervtrådarna. Som tidigare
nämnts täcks skiktet med tappar och stavar på näthinnan av ett flertal olika nervcellslager.
Just i gula fläcken är dessa skikt extra tunna. Ljuset behöver därför inte passera lika många
lager för att nå tapparna [2]. Vid observation av bilder föreställande näthinnan ser man att
fovea ligger i en liten grop (fig. 1 och 2). Ögats konstruktion är uppbyggd på det sätt att det
själv kan reglera hur mycket ljus som ska släppas in till näthinnan. Detta är pupillens uppgift
som genom att dra ihop sig eller vidga sig reglerar ljusmängden.

Figur 1. OCT-bild – friskt öga

Figur 2. Ögonbottenbild
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2.2 Nedsättningar och sjukdomar i gula fläcken
Eftersom gula fläcken innehåller de flesta sinnesceller som styr färgseendet har detta område
stor betydelse för en persons syn. Synen i sig har stor betydelse då det gäller människans
uppfattning om omvärlden. Skador på näthinna och gula fläcken kan ge stora synrubbningar
och därmed minska livskvalitén för de drabbade. I Sverige lider mer än 300 000 människor
av någon typ av makuladegeneration. Nedsättning i gula fläcken kan göra att bilder blir
suddiga och förvrängda. Diabetespatienter får ofta någon form av synnedsättning, oftast till
följd av makulaödem. Nedan följer förklaring till vissa begrepp och sjukdomar som berör
gula fläcken. Alla dessa åkommor kan observeras på OCT-bilder.

2.2.1 Drusen
Pigmentepitelet har, som förklarats i avsnitt 2.1, som uppgift att forsla bort slaggprodukter
från receptorlagret. Makulas ämnesomsättning är hög och när den åldras börjar det bli svårt
för pigmentcellerna att hänga med. Det resulterar i att inte alla slaggprodukter rensas bort,
utan blir liggande kvar. Det i sin tur gör att tapparna inte kan arbeta som de ska eftersom
avfallet är i vägen. Dessa högar med slaggprodukter kallas drusen (fig. 3). Slaggprodukterna
kan i vissa fall observeras på ögonbotten. Eftersom tapparnas arbetsförhållanden blir allt
sämre kan det hända att nervcellerna till slut dör. Då bildas så kallade atrofiska fläckar. Detta
kan göra att patienten får ett tydligt synbortfall i form av suddiga fläckar [7].

Figur 3. Öga med drusen

2.2.2 AMD – Age-related Macular Degeneration
Precis som resten av vår kropp åldras även gula fläcken, makula lutea. En vanlig sjukdom
som drabbar synen i senare delen av livet är åldersrelaterad makuladegeneration, AMD. Det
finns två olika typer av AMD, en torr variant och en våt. Den torra varianten, atrofisk AMD,
är den minst allvarliga av dessa två och också den vanligaste. Orsaken är drusen på
näthinnan. Sjukdomsförloppet går mycket långsamt. Syncellerna dör efter hand vilket
resulterar i att detaljseendet långsamt blir allt sämre. Mot den torra formen finns ingen
behandling.
Av de som drabbas av AMD har ungefär 10-15 % procent av patienterna den våta formen,
exsudativ AMD. Synen kan försämras drastiskt på bara några månader. Anledningen till det
snabba synbortfallet är att gula fläcken svullnar. Nya blodkärl från åderhinnan börjar tränga
igenom Bruchs membran (ett membran mellan pigmentepitellagret och åderhinnan), och
ibland även genom pigmentepitelet, för att sedan växa in under gula fläcken. Dessa blodkärl
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bildar så kallade kärlmembran som kan ge upphov till vätskeansamling eller blödning.
Exsudativ AMD kan delas in i två olika typer; klassisk och ockult.
Patienter med våt AMD får kraftigt nedsatt syn och ofta förekommer så kallat krokseende,
vilket innebär att raka linjer upplevs krokiga och förvrängda. I och med att makula sitter
centralt i ögat blir det den centrala delen av synfältet som drabbas. Däremot har patienten
fortfarande sitt perifera seende och sin ledsyn kvar. Patienter med denna ögonsjukdom kan få
en kraftigt minskad livskvalité på kort tid [8].
Tidigare har laserbehandling och så kallad fotodynamisk terapi använts för att behandla
patienter med fuktig form av AMD. Dessa behandlingar gav som bästa resultat att synen
bevarades, men i de flesta fall att synförsämringen förlångsammades. Sedan januari 2007 har
en helt ny typ av behandling kommit; Lucentis (Novartis), ett medel som sprutas in i ögat.
För första gången någonsin har man kunnat påvisa ordentlig synförbättring hos patienterna
(fig. 4).

Figur 4. A) Fuktig AMD före behandling, B) Fuktig AMD efter behandling

2.2.3 Pigmentepitelavlossning – PED
Pigmentepitelet är retinas yttersta lager och gränsar till åderhinnan. Mellan
pigmentepitellagret och åderhinnan finns Bruchs membran. När en person åldras blir Bruchs
membran tjockare på grund av att lipider ansamlas. Dess genomsläpplighet för vatten och
vissa andra molekyler försämras kraftigt, vilket försvårar vätsketransporten mellan näthinna
och åderhinna. Till följd av detta och även i samband med den fuktiga varianten av AMD kan
pigmentepitelavlossning förekomma [9]. Det innebär att pigmentepitelet helt enkelt lossnar
(fig. 5). Om pigmentepitelavlossning sker i fovea centralis kommer synskärpan visserligen att
reduceras, men inte särskilt mycket. Däremot kan patienten uppfatta omvärlden annorlunda
då raka linjer upplevs som krokiga [10].

Figur 5. Öga med pigmentepitelavlossning
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2.2.4 Epiretinalt membran
När vi åldras kan glaskroppen i ögat börja krympa ihop, vilket bidrar till att näthinna och
makula utsätts för vissa påfrestningar. Dessa påfrestningar kan leda till att det bildas skador
på näthinnan. Om detta uppstår runt makula försöker näthinnan att åtgärda problemet genom
att flytta celler till näthinnans yta. Detta nya lager som då bildas ovanpå näthinnan är en typ
av ärrvävnad som är det vi kallar för epiretinalt membran (fig. 6). I de flesta fall läker detta av
sig själv, men hos vissa patienter fortskrider sjukdomen vilket kan orsaka skador och även
svullnad på retina. Detta i sin tur kan leda till allvarliga synrubbningar som krokseende,
oskarpt seende eller svårigheter att se detaljer [11].

Figur 6. Öga med epiretinalt membran
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3. Teori – Optical Coherence Tomography
OCT är en relativt ny teknik som på senare år fått allt större betydelse inom ögonsjukvården.
Sedan OCT-tekniken började utvecklas i början av 1990-talet har dess utveckling gått framåt
i snabb takt. Idag är OCT en viktig bildmodalitet inom oftalmologin. Det som brukar vara av
största observationsintresse är gula fläcken och optiska disken (synnervens främre del). Med
OCT kan man observera och mäta näthinnans olika lager, vilket gör att man bland annat kan
upptäcka och diagnosticera sjukdomar i gula fläcken [12].
Enligt Wojtkowski et al. (2002) är anledningen till att OCT fått en sådan stor framgång att
den har hög känslighet och precision, en longitudinell upplösning på bara några mikrometer
och framförallt att patienten inte behöver utsättas för någon fysisk kontakt med apparaten
[12]. Bildmodaliteten ger en tydlig bild över hur ögats inre struktur ser ut utan att några
ingrepp behöver göras. En annan stor fördel är att man kan studera ögats struktur i realtid. En
OCT kan användas då en biopsi är riskfylld eller för svår att genomföra. Genom att observera
hur vävnaden ser ut kan en uppskattning över området göras, vilket underlättar vid både
kirurgiska ingrepp och biopsier [13].

3.1 Principer för OCT
Då ultraljud är den modalitet som mest liknar OCT brukar jämförelser dem emellan göras.
Ultraljudstekniken baseras på det fenomen att ljud som sänds ut i vävnad reflekteras mot
olika strukturer i kroppen och kommer tillbaka som ett eko. Utifrån ekot kan man bestämma
på vilket avstånd den reflekterande vävnaden befinner sig. Olika strukturer reflekterar ljud
olika bra och flera ekon av olika styrka återvänder till mottagaren. Samma sak gäller för
OCT-tekniken, men istället för ljud används ljus. Ljus riktas mot ögat och ljusstrålar
reflekteras från olika lager och strukturer längs med strålens väg. Ljuset både reflekteras och
sprids inne i ögat. De strålar som återvänder till apparaten bearbetas där. Utifrån ekots
tidsfördröjning och strålarnas intensitet kan information om avståndet till vävnaden, och även
vävnadens tjocklek, fås fram. Eftersom ljusets hastighet är betydligt högre än ljudets
resulterar det i att reflekterat ljus kommer tillbaka snabbare än reflekterat ljud. Det ställer
stora krav på apparaten som ska hinna med att registrera alla ekon, det vill säga den måste ha
mycket bra upplösning i tid [13]. Ljuset har som bekant en mycket hög hastighet. Detta gör
att de reflekterade ljusstrålarna inte hinner mätas direkt. OCT använder sig av en metod som
indirekt mäter ekots tidsfördröjning med hjälp av interferens. Mer information om interferens
i avsnitt 3.1.3.
En OCT använder någon form av ljuskälla. Våglängden som används ligger runt 800 nm,
men varierar hos olika märken. Ljuset som används är ofta en SLD (Super luminescent
diode), en diodlaser. Ljuset från strålkällan är koherent, vilket innebär att strålarna har samma
frekvens men olika fas (konstant fasrelation). I dessa sammanhang talar man om
koherenslängd. Koherenslängd innebär den sträcka då vågorna har samma frekvens och
konstant inbördes fasskillnad. Under denna sträcka är vågorna sammanhängande. Koherens
är en förutsättning för att interferens ska kunna ske (se avsnitt 3.1.3). Då interferens endast
sker vid sammanhängande vågor är en lång koherenslängd önskvärd [14].
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3.1.1 A-scan, B-scan och C-scan
Den enklaste formen av OCT-scan kallas för A-scan och görs i axiell (longitudinell) riktning.
Man kan se det som att en enda ljusstråle sänds in i ögat och återvänder till OCT-apparaten
med information om reflektionsegenskaper hos de vävnader som funnits i strålens väg. Den
axiella scanningen ger information om ögats olika strukturer. Främst är det näthinnan och
dess olika lager som är av intresse. Eftersom de olika strukturerna i näthinnan är små är det
viktigt att upplösningen i axiell riktning är mycket bra. För att få tillräcklig information om
ögat räcker det inte med en enda A-scan, en stor mängd A-scans behövs [13]. Varje scan
representerar de reflekterade strålarna längs just den linje som scanningen gjorts. Om
området utanför den scannade linjen kan man inget säga om inte ytterligare scans görs.
Risken att missa viktiga detaljer minskar om ett stort antal A-scans genomförs [15]. De olika
reflektionerna från en scan ger information om avståndet till vävnaden och dess tjocklek. En
nackdel om antalet A-scans ökar är att undersökningstiden blir längre, vilket bidrar till större
risk för ögonrörelser och därmed artefakter i OCT-bilden.
En B-scan utgörs av flera A-scans som tagits i transversella punkter. När bilder granskas med
en OCT är det oftast en B-scan som studeras. Med en 3D OCT kan en mängd B-scans göras
på kort tid. På detta sätt fås tredimensionell information, en C-scan. Flera B-scans utgör en Cscan (fig. 7 och 8) [16].

Figur 7. Illustration av A-, B- respektive C-scan

Figur 8. OCT-bild i 3D (C-scan)
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En OCT använder olika scanningsförfaranden vid en undersökning. Oftast finns möjlighet för
operatören att ställa in vilken typ av scanning som ska användas och hur stort område som
ska scannas. Det finns line scan, cross scan, radial scan, circle scan och 3D-scan. Nedan följer
bilder på hur olika scanningsförfaranden ser ut:

Figur 9. De gula strecken motsvarar det scannade området
A) Line scan, B) Cross scan, C) Radial scan, D) Circle scan, E) 3D-scan

Att använda scanningsmönster A-D i figur 9 innebär vissa nackdelar. I och med att scanning
sker i vissa förutbestämda punkter finns risk för att viktiga detaljer missas i områden där
scanning inte skett. De områdena fylls i med interpolering. Med en 3D-scan täcks det
scannade området bättre, vilket gör att risken för att missa viktiga detaljer minskar. Hos en
3D OCT-1000 påbörjas en 3D-scan i nedre delen av rutan och rör sig uppåt. För varje B-scan
förflyttas lasern en liten bit och en ny B-scan görs. Detta förfarande fortsätter tills hela
området är scannat. Tätheten avgörs av antalet B-scans [17].
Vid undersökning med Topcons 3D OCT-1000 är användning av 3D-scan standard.
Scanningsområdet brukar väljas till 6 6 mm. Möjlighet att välja antal A- respektive B-scans
finns; 256 256, 512 128, 512 64 eller 512 32. Vanligtvis används något av de första två
måtten. 512 128 innebär 512 A-scans (i varje B-scan) och 128 B-scans [17][18].

3.1.2 Upplösning
Med en OCT kan bildtagning ske med betydligt högre upplösning än vad ultraljud kan
åstadkomma. Upplösning är ett mått på den minsta detalj som kan visas i en bild. Den fina
upplösningen är väsentlig för att ögats struktur ska kunna avbildas. Hos en OCT talar man om
upplösning i två olika riktningar; i axiell riktning och i transversell riktning. Den axiella
upplösningen är viktigast då det framförallt är näthinnans olika lager, till exempel
fotoreceptorlagret, som ska studeras [13]. Den axiella upplösningen är enligt Wojtkowski et
al.(2005) beroende av ljuskällan i interferometern [15]. Ljuskällan sänder ut ljus med en viss
koherenslängd. Ljusets koherenslängd är avgörande då man vill beräkna den axiella
upplösningen, . Det kan enligt Wojtkowski et al.(2005) göras med nedanstående formel:
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Bandbredden kan man få reda på om det finns kännedom om ljusets koherenslängd.
Koherenslängden är proportionell mot [15].
En upplösning på 10 µm är vanlig i axiell riktning. Transversell upplösning ligger vanligtvis
runt 20 µm [15]. Upplösningen kan variera mellan olika märken. Utöver dessa parametrar
beror bildens upplösning även på antalet pixlar och instrumentets upplösning. Ju fler A-scans
desto fler pixlar i transversell riktning, men fler A-scans innebär också en ökad
undersökningstid [13].
Fujimoto et al. (2004) anger hur man beräknar pixelstorlek i axiell respektive transversell
riktning. För att beräkna pixelstorlek i transversell riktning behövs information om antalet Ascans (Nx), det vill säga antalet pixlar i transversell led, och hur brett avscanningsområdet i
transversell riktning är (Lx). Beräkning görs på följande vis:

På liknande sätt beräknas pixelstorleken i axiell riktning:

Lz anger djupet i axiell riktning och Nz anger antal pixlar i axiell riktning [19].

3.1.3 Interferometern – OCT:ns kärna
På grund av ljusets snabba hastighet kan ekon från ögat inte mätas direkt. Enligt Fujimoto et
al. (2004) använder en OCT en optisk mätteknik som kallas för låg-koherent interferometri.
Eftersom det vid avståndsmätningar i ögat krävs en väldigt hög upplösning används ett
”instrument som jämför två olika ljusvågor med varandra”. ([13] s. 8). Detta sker i en
interferometer som indirekt mäter reflektionen av strålarna. Instrumentet mäter intensiteten
hos interferensen som uppstår då reflekterade ljusstrålar från ögat sammanstrålar i
interferometern [20].
En interferometer använder sig av det fysikaliska fenomenet interferens. Interferens uppstår
när två eller flera vågrörelser sammanfaller. Om vågorna har samma frekvens och fas
kommer deras amplitud att adderas så att den resulterande vågen blir högre (högre intensitet)
vid interferensen. Det kallas konstruktiv interferens. Vågrörelser vid konstruktiv interferens
med lika amplitud ger en dubbelt så hög resulterande amplitud. Om vågrörelserna däremot
befinner sig i motfas kommer amplituderna att subtraheras vid interferensen och amplituden
blir mindre (lägre intensitet). Detta kallas destruktiv interferens. Vågrörelser med lika
amplitud försvagar varandra vid destruktiv interferens och hela vågrörelsen släcks ut. Efter
mötet återgår vågrörelserna till sin ursprungsrörelse med samma amplitud och frekvens som
innan vågorna möttes [21]. Koherent ljus eller ljud är en förutsättning för interferens.
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Figur 10. Michelson-interferometer.
Interferometern som används i 3D OCT-1000 är en Michelson-interferometer (fig. 10). En
Michelson-interferometer består av en stråldelare och två plana speglar. Stråldelaren är en
spegel som är halvt genomskinlig och halvt reflekterande. En av de plana speglarna är rörlig
så att sträckan som ljuset vandrar ska kunna varieras. Någon typ av ljuskälla används. Ljuset
från ljuskällan delas i två strålar när den passerar stråldelaren. Strålarna går ut till respektive
spegel och reflekteras [14]. Strålarna kommer tillbaka till stråldelaren där interferens
(överlappning) sker. Genom att räkna antalet interferenslinjer (interferensfransar) som
uppstår kan man mycket noggrant beräkna avståndet som den rörliga spegeln har förflyttats
([22] uppslagsord: interferometer).

,

Istället för räkning av interferenslinjer kan man idag ”… genom fasförskjutningar i
referensfältet göra fasvinkelmätningar med mer än hundra gånger större noggrannhet och
därmed mäta deformationer, ojämnheter o.d. ned till storleksordningen nm.” ([22]
uppslagsord: fysikalisk optik). Med en OCT vill man mäta avståndet till olika vävnader och
även dess tjocklek. I beskrivningen av interferometerns uppbyggnad nämndes två plana
speglar. I en OCT används bara en av dessa, den så kallade referensspegeln. Observera att
referensspegeln är rörlig i tidsdomän och stationär i frekvensdomän (se avsnitt 3.1.4). Precis
som i en vanlig interferometer delas ljusstrålen upp i två olika strålar, den ena fortsätter mot
referensspegeln och den andra mot patientens öga. Efter reflektion möts ljusvågorna vid
stråldelaren igen. För att strålarna ska kunna sammanfalla och interferera krävs det att de
anländer till stråldelaren samtidigt. Det innebär att de två ljusstrålarna måste ha färdats lika
lång sträcka. När interferens uppstår mäts detta av en detektor [13]. Genom att mäta
intensiteten hos interferensen kan OCT-apparaten få information om intensiteten hos det
reflekterade ljuset [20].
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För att kunna upptäcka och diagnosticera retinala sjukdomar krävs det information om
vävnadens tjocklek. Olika vävnader har olika refraktionsindex och för att kunna beräkna en
specifik vävnads tjocklek menar Fujimoto et al. (2004) att vävnadens refraktionsindex måste
vara känd, eller åtminstone uppskattas [13]. Vävnadens refraktionsindex behövs för
beräkning av ljushastigheten i vävnaden. Den hastigheten används sedan för beräkning av
vävnadens tjocklek.
Ljushastigheten räknas ut på följande sätt [13]:

Därefter räknas vävnadens tjocklek ut:

Signaler som reflekterats från referensspegel och öga har väldigt låg signalstyrka. Därför
måste systemet ha mycket hög känslighet.

3.1.4 Skillnader mellan spektral OCT och Time-domain OCT
De första OCT-apparaterna som användes i kliniskt bruk arbetade i tidsdomän, de var så
kallade Time Domain OCT (TD-OCT). Det som utmärker en TD-OCT är den rörliga
referensspegeln. Som tidigare nämnts är interferometern OCT-apparatens kärna. En
stråldelare delar ljusstrålen från källan i två olika strålar. Den ena strålen når ut till
referensspegeln där ljuset reflekteras. Spegeln kan förflyttas fram och tillbaka på mekanisk
väg. Den mekaniska rörelsen kräver tid. På grund av att spegeln i referensarmen måste flyttas
fram och tillbaka hela tiden har en TD-OCT mycket begränsad hastighet [23]. Från ögat
kommer ett antal strålar som reflekterats från olika strukturer. Ekon med olika tidsfördröjning
måste bearbetas var för sig. Eftersom ljusstrålar från öga och referensspegel måste anlända
till stråldelaren samtidigt för att interferens ska kunna ske måste spegeln röras fram och
tillbaka. Referensspegelns position kan varieras så att referensstrålens tidsfördröjning kan
justeras i enlighet med de olika ekon som kommer från ögat [13].
Det reflekterade ljuset interfererar och fortsätter vidare till ett CCD-chip (fig. 11). Hos en
TD-OCT finns bara en detektor hos CCD-chipet. CCD-chipet omvandlar informationen från
det reflekterade ljuset till digital information. Tiden används som referens till det reflekterade
materialet. En dator används för slutlig beräkning och presentation av bilden [17].
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Figur 11. Time Domain-OCT
Att använda en TD-OCT för bildtagning kan vara tidskrävande. Ju längre tid det tar att
genomföra en undersökning desto större är risken för artefakter i bilden till följd av
ögonrörelser. Då vissa patienter kan ha svårigheter med att sitta helt stilla utan att blinka ökar
risken för rörelser då undersökningen tar längre tid [23].
En TD-OCT kan ta ungefär 400 A-scans per sekund [15]. Anledningen till att fler A-scans
inte kan tas är den mekaniska rörelsen hos spegeln. Ett stort antal A-scans är viktigt för att all
information från retinas lager ska komma med på bilden. Ett litet antal A-scans ökar risken
för att viktig information om ögats struktur går förlorade. En TD-OCT skannar bara en ytterst
liten del av det område man är intresserad av. Resten av ögats utseende fås fram utifrån
beräkningar. Om skanningen inte omfattar det sjukdomsdrabbade området kommer
beräkningarna att ge ett resultat som visar det sjukdomsdrabbade området som friskt, och
eventuella skador kan inte upptäckas på OCT-bilden. Detta är en stor nackdel. [24]
På senare tid har OCT som arbetar i frekvensdomän blivit allt vanligare. De kallas Fourier
Domain OCT (FD-OCT) eller Spektral OCT. En FD-OCT har en mängd fördelar jämfört med
en OCT i tidsdomän. Till skillnad från en TD-OCT:s rörliga referensspegel har en FD-OCT
en fast referensspegel. Det innebär att skanning av den sträcka som referensspegeln har
förflyttat sig i tidsdomän inte är nödvändig. Detta sparar tid [15]. Då spegeln är stationär
kommer ljuset som reflekteras från spegeln att vara konstant.
Som tidigare nämnts används en interferometer för att mäta interferens mellan de två
ljusvågor som reflekterats från referensspegel respektive öga. Interferensspektrat
fouriertransformeras för att sedan kunna bilda en A-scan [15].
”Fourier transform is a mathematical procedure that extracts the frequency spectrum of a
signal.” ([15] s.1735 ).
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Egen översättning: Fouriertransform är ett matematiskt tillvägagångssätt som tar fram en
signals frekvensspektrum.
Information om näthinnans olika reflekterande lager finns i det interferensmönster som
uppstår. En spektral OCT använder en spektrometer för att mäta interferensspektrumet [12].
Spektrometern delar upp ljuset i olika våglängder. Därefter riktas det reflekterade ljuset mot
ett CCD-chip som hos en FD-OCT har flera detektorer (fig. 12). CCD-chipet detekterar
ljusets olika våglängder, som omvandlas till digital information. Precis som hos en TD-OCT
används en dator för beräkning och presentation. I datorn sker fouriertransformeringen [17].
En FD-OCT kan registrera alla olika ekon samtidigt. Detta medför en stor skillnad i hastighet
[15].

Figur 12. Fourier Domain OCT

Eftersom en FD-OCT arbetar snabbare än en TD-OCT har undersökningstiden minskat
drastiskt. Detta underlättar för patienterna som slipper sitta stilla med uppspärrade ögon så
länge [25].
En FD-OCT har ungefär 50 gånger snabbare bildtagningshastighet än en OCT som arbetar i
tidsdomän. Utöver denna hastighetsökning är en FD-OCT dessutom mer noggrann [24].
Detta på grund av att den kan ta betydligt fler A-scans per sekund. Till skillnad från TDOCT:ns 400 A-scans per sekund kan en FD-OCT ta 18 000 – 40 000 A-scans per sekund
beroende på märke. Bildinformation behöver inte räknas ut eftersom scanningen täcker större
områden.
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Trots att det går åt en del tid till att registrera frekvensspektrat finns det andra parametrar som
också påverkar den totala bildtagningstiden. När information ska överföras från CCD-chipet
till datorn går det åt ett antal millisekunder [12].
Wojtkowski et al. (2005) nämner balansgången mellan känslighet och bildtagningshastighet
hos en TD- respektive FD-OCT. Om bildtagningshastigheten ökar kommer systemets
känslighet att minska. Dessutom begränsas systemets hastighet ytterligare då det finns
gränser för hur mycket ljus ögat får exponeras för [15]. Å andra sidan minskar risken för
artefakter till följd av ögonrörelser om bildtagningshastigheten ökar.
Topcons 3D OCT-1000 har en fiberoptisk interferometer inbyggd. Den arbetar i
frekvensdomän och är därmed en så kallad Fourier Domain OCT.

3.1.5 Undersökning
En undersökning med FD-OCT tar bara några sekunder. Patienten får luta haka och panna
mot speciella stöd på apparaten, och titta in i ett objektiv med det ögat som ska undersökas.
Patienten kan se två röda klossar och en grön fixeringspunkt. För att bilden ska bli bra krävs
det att patienten sitter helt stilla, utan att blinka och fokuserar på den gröna punkten inne i
OCT-apparaten. På andra sidan kameran sitter en operatör som på en bildskärm ser patientens
öga i realtid. Operatören ställer in fokus på retina genom att justera brännvidd och centrering.
När operatören anser att strålen är riktad mot rätt område i ögat och att fokuseringen är rätt
påbörjas scanningen. Patienten kan då se en röd linje som rör sig från nedre delen av synfältet
och upp. Ögat skannas av successivt. I slutet av undersökningen uppstår en snabb ljusblixt då
fundusbilden tas. En fundusbild är en bild på ögonbotten. Bilden används för att lokalisera
var i ögat som skanningen ägt rum (fig. 13).

Figur 13. Figuren visar sambandet mellan en OCT-bild och en fundusbild. B-scannen i rutan
till vänster är gjord i den centrala delen av gula fläcken, vilket man kan se på bilden till
höger. Det scannade området är 6x6 mm.
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Den färdiga bilden kan visas på den dator som OCT-apparaten är kopplad till. Där kan bilder
granskas och jämföras med andra bilder från patientens tidigare besök.

Figur 14. Bilderna visar resultatet av blinkningar under scanningen.
A) Ingen blinkning, B) Upprepade blinkningar
Pupillens diameter påverkar bildresultatet. OCT-apparater från olika leverantörer har olika
begränsning för hur stor pupillens diameter minst måste vara för att få en bra OCT-bild.
Ibland är kraven på pupilldiametern annorlunda vid bildtagning på fundus. En patient kan vid
behov ges pupillvidgande medel.

3.1.6 OCT-bilden
En OCT-bild kan visas i 2D och 3D. Bilden representerar variationer i spridning och
reflektion från de olika lagren på näthinnan. Olika lager på näthinnan reflekterar ljus olika
bra. På grund av deras olika optiska egenskaper kan vi särskilja dem på en OCT-bild (fig.
15).
Figur 15.
1. ILM (Inner Limiting membrane)
2. Gangliecellslager
3. Nervfiberlager
4. Fotoreceptorer/sinnesceller (yttre segment)
5. Pigmentepitelet
6. Åderhinna

Insamlad data bildbehandlas och kan sedan visas i gråskala eller i så kallad falsk färgskala. I
en gråskalebild motsvarar vitt den starkaste signalen, och svart den svagaste.
Signalintensiteter däremellan motsvaras av olika grå nyanser. Nackdelen med att visa en bild
i gråskala är de svårigheter som uppstår när man ska särskilja de olika grå nyanserna med
blotta ögat. Av den anledningen är färgskalan lättare att använda. Intensiteten hos de
reflekterade signalerna tilldelas olika färger beroende på hur stark signalen är. De starkaste
signalerna motsvaras av färgerna vitt och rött. De svagaste signalerna representeras av blå
och svarta färger. Det som bör observeras är att de olika färgerna inte nödvändigtvis
motsvarar olika vävnader, snarare hur mycket som reflekteras från just det området. Samma
färgnyans kan representera flera olika lager hos näthinnan. Det betyder att de reflekterar ljus
lika bra, inte att det är samma vävnad [13].
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Då ögonrörelser skapar artefakter i bilder behövs en funktion som kompenserar för detta. Hos
Topcons OCT finns funktionen ”align” som jämnar ut dessa ögonrörelser och gör att bilden
blir mer jämn i 3D. För att lättare kunna urskilja de olika lagren på näthinnan används
bildskala 1:4, vilket innebär att bilden är förstorad fyra gånger i longitudinell riktning (fig.
16).

Figur 16. A) Bildskala 1:4, B) Bildskala 1:1
Topcons 3D OCT-1000 har en mätfunktion som kallas caliper. Med den kan man markera det
område man vill mäta. Man kan till exempel mäta från ILM (Inner Layer Membrane) till
pigmentepitelet. Om mätningen sker i bildskala 1:4 bör man observera att den visuella
uppfattningen inte stämmer överens med det uträknade talet. Däremot är det uträknade talet
ändå korrekt. För att den visuella uppfattningen och det uträknade talet ska stämma överens
ska bildskala 1:1 väljas [17].
3D OCT-1000 har flera olika sätt att automatiskt visa en vävnads tjocklek. Det finns en
funktion, grid, där vävnadens medeltjocklek visas i ett rutmönster. Ett annat sätt att
visualisera tjockleken är med det som i Topcons utrustning kallas ETDRS. Både grid och
ETDRS visar näthinnans medeltjocklek i ett visst område (fig. 17).

Figur 17. Två olika sätt att presentera näthinnans medeltjocklek.
A) grid. B) ETDRS
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3.2 Skillnader mellan olika tillverkare
I nuläget finns ett antal olika tillverkare som har OCT-apparater på marknaden. De OCTapparater som jämförs i denna studie är Topcons 3D OCT-1000, Zeiss CirrusTM HD-OCT och
Heidelberg Engineerings SpectralisTM. Dessa tre OCT-apparater är alla FD-OCT.
Topcon
3D OCT-1000
Axiell upplösning (i vävnad)
Transversell upplösning (i vävnad)
Mätdjup på näthinnan (A-scan djup)
Antal A-scans/sekund
Undersökningshastighet
Krav på pupillens diameter
Optisk källa
Våglängd

Zeiss
CirrusTM HD-OCT

Heidelberg
Engineering
SpectralisTM
7 µm
14 µm
1.8 mm
40 000

6 µm
5 µm
20 µm
15 µm
1.68 mm
2.0 mm
18 000
27 000
512x128: 2,8 s 512x128: 2,42 s 1
256x256: 3 s
200x200: 1,48 s
≥ 4 mm
≥ 2.0 mm
≥ 3 mm
SLD
SLD
SLD
840 nm
840 nm
870 nm

Tabell 1 – skillnader mellan olika tillverkare
Källor: [17], [26], [27], [28], [29] och [30].
1

I High Speed mode görs 768 A-scans och 48 B-scans per sekund. I High Resolution mode görs 1536 A-scans
och 25 B-scans per sekund. Hur många B-scans som ska göras kan fotografen själv ställa in.
Undersökningstiden varierar beroende på antalet B-scans och därför finns inga exakta tidsangivelser.
Heidelberg Engineerings Spectralis använder Eye tracking som följer med ögats små rörelser, vilket minskar
artefakter i OCT-bilden. Till följd av detta kan undersökninghastigheten vara lite längre utan att problem med
artefakter uppstår.
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4. Metod
4.1 Fotografens inställningar och patientens fixering
Metoden som användes för att ta reda på om fotografens inställningar, eller patientens
fixering, påverkar Calipers mätresultat gick ut på att undersöka tio testpersoner. Alla
undersökningar gjordes med Topcons 3D OCT-1000 på ögonkliniken i Karlskrona. Varje
testperson fick sitt högra öga undersökt (fig. 18). Då alla människor har olika ögonform var
testerna utformade så att en referensbild skulle tas för varje testperson. Detta för att senare
kunna jämföra en ”bra” bild med olika ”dåliga” bilder.

Figur 18. Testperson undersöks
Då bildtagning ska ske finns ett antal parametrar att justera för att få en bra OCT-bild. Två
klossar ansvarar för skärpan och ska justeras så att de hamnar rakt ovanför varandra. Två
punkter, som ansvarar för centreringen, ska vid bildtagning synas i centrum av bilden. De två
punkterna ska sammanfalla i en enda punkt då patientens öga befinner sig på lagom avstånd
från apparaten. Om punkterna är isär är avståndet antingen för kort eller för långt. Den tredje
parametern som bör hållas under uppsikt är den bild av B-scannen som kan ses på
datorskärmen i realtid. Genom att vrida på OCT-ratten närmast fotografen kompenserar
apparaten för ögats bulblängd, djup. En annan förutsättning för bra OCT-bilder är att
patienten fixerar blicken rätt. Om makula ska undersökas ska blicken vara fixerad på
referenspunkten i mitten.
Totalt togs åtta bilder per testperson:
1. en referensbild där klossar och punkter var korrekt inställda (fig. 19), och
patienten fixerade blicken rätt. Användes som referensbild.
2. en bild där klossarna var ställda brett isär istället för under varandra (fig. 19)
3. en bild där punkterna var ihop, men ej placerade i centrum (fig. 19)
4. en bild där punkterna var isär, ej placerade i centrum (fig. 19)
5. en bild där testpersonen fixerar blicken till vänster om fixeringspunkten
6. en bild där testpersonen fixerar blicken till höger om fixeringspunkten
7. en bild där testpersonen fixerar blicken ovanför fixeringspunkten
8. en bild där testpersonen fixerar blicken nedanför fixeringspunkten
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Figur 19. Inställning av parametrar: A) Korrekt inställning – bild 1, B) Klossar isär -bild 2,
C) Punkter ihop, ej centrum – bild 3, D) Punkter isär, ej i centrum – bild 4

Den bra bilden användes som referens, och de sju övriga bilderna jämfördes med denna.
Genom att för varje bild använda Caliper-funktionen, och mäta tjockleken mellan två
förutbestämda punkter (samma punkter för alla åtta bilder) kring fovea, kunde eventuella
avvikelser i mätresultatet mellan referensbild och de sju andra bilderna upptäckas. På grund
av ögonens olikheter kan två olika testpersoners bilder ej jämföras. I ett försök att utföra alla
mätningar, oavsett testperson, på samma sätt valdes botten av fovea som startnod och
pigmentepitelets övre del som slutnod. Caliper-funktionen mätte avståndet mellan dessa två
punkter (fig. 20).
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Figur 20. Mätningar på testperson 1 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C)
Mätning bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7.
H) Mätning bild 8.
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4.2 Manuella mätningar vs. automatiska mätningar (grid)
För att kunna besvara frågan om manuella endimensionella mätningar ger samma mätresultat
som automatiska tredimensionella användes en funktion som hos Topcons OCT-apparat heter
grid. En OCT-bild från fotografering med korrekta inställningar valdes som testbild. En av
rutorna i det erhållna rutnätet valdes ut för jämförelse med endimensionella mätningar. Denna
referensruta hade värdet 268 µm (fig. 21).

Figur 21. Grid - Referensruta markerad med rött

För att kompensera för eventuella ögonrörelser användes funktionen align. Den automatiska
tredimensionella mätningen mäter mellan lager 1 och lager 3. För att jämförelse skulle kunna
göras gjordes även de manuella mätningarna mellan dessa lager. För att enklare åtskilja de
olika lagren användes OCT-apparatens inbyggda funktion som ritar ut fyra olika lager (fig.
22).

Figur 22. Fyra lager markerade
Lager 1 – ILM
Lager 3 – Pigmentepitelets övre yta
Första steget innebar att lokalisera var i OCT-bilden som värdet i referensrutan hade
beräknats. Med hjälp av rutnätet i OCT-bilden kunde de B-scans som omfattade referensrutan
hittas. Vid undersökningens början placerades den gröna linjen (som representerar en B-scan)
i referensrutans nedre del (fig. 23).
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Figur 23. Visar hur den gröna linjen är placerad i referensrutans nedre del
Varje ruta i grid har måtten
mm. Referensrutans placering motsvarar 1 mm in i bilden
från vänster. Detta område mättes upp med caliper-funktionen (fig 24).

Figur 24. Innanför det markerade området gjordes mätningar
Inom det uppmätta området utfördes tio mätningar mellan lager 1 och 3 (fig. 25).

Figur 25. Manuella mätningar scan 1
Nästa steg i undersökningen gick ut på att flytta B-scanen två steg uppåt i referensrutan. Tio
mätningar utfördes på nytt. Detta förfarande fortgick tills hela referensrutan hade täckts av Bscans (fig. 26). Totalt gjordes mätningar på tolv olika B-scans.
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Figur 26. Bilden visar hur den gröna linjen förflyttats över referensrutan, scan nr 2,4,6,8,10
respektive 12

Då alla mätningar hade utförts sammanställdes mätresultaten och utifrån dem beräknades
medelvärdet. Resultatet jämfördes med referensrutans värde; 268 µm.
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten från studien.

5.1 Fotografens inställningar
5.1.1 Felinställda klossar

Figur 27. Bilder tagna på testperson 1 med
A) korrekta inställningar B) felinställda klossar

Bild nr. 2 - Felinställda klossar
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Figur 28. Diagram – mätavvikelse i µm. Felinställda klossar.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.1.2 Punkter ihop, ej i centrum

Figur 29. Bilder tagna på testperson 1 med
A) korrekta inställningar B) punkter ihop, ej centrum

Bild nr. 3 - Punkter ihop, ej i centrum
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Figur 30. Diagram – mätavvikelse i µm. Punkter ihop, ej i centrum.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.1.3 Punkter isär, ej i centrum

Figur 31. Bilder tagna på testperson 1 med
A) korrekta inställningar B) punkter isär, ej i centrum

Bild nr. 4 - Punkter isär, ej i centrum
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Figur 32. Diagram – mätavvikelse i µm. Punkter isär, ej i centrum.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.2 Patientens fixering
5.2.1 Fixering till vänster om fixeringspunkt

Figur 33. Bilder tagna på testperson 1 med
A) blicken fixerad korrekt B) blicken fixerad till vänster om fixeringspunkten
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Bild nr. 5 - Fixering till vänster om
fixeringspunkt
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Figur 34. Diagram – mätavvikelse i µm. Fixering till vänster om fixeringspunkt.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.2.2 Fixering till höger om fixeringspunkt

Figur 35. Bilder tagna på testperson 1 med
A) blicken fixerad korrekt B) blicken fixerad till höger om fixeringspunkten
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Bild nr. 6 - Fixering till höger om
fixeringspunkt
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Figur 36. Diagram – mätavvikelse i µm. Fixering till höger om fixeringspunkt.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.2.3 Fixering ovanför fixeringspunkt

Figur 37. Bilder tagna på testperson 1 med
A) blicken fixerad korrekt B) blicken fixerad ovanför fixeringspunkten

Bild nr. 7 - Fixering ovanför fixeringspunkt
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Figur 38. Diagram – mätavvikelse i µm . Fixering ovanför fixeringspunkt.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.2.4 Fixering nedanför fixeringspunkt

Figur 39. Bilder tagna på testperson 1 med
A) blicken fixerad korrekt B) blicken fixerad nedanför fixeringspunkten

Bild nr. 8 - Fixering nedanför fixeringspunkt
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Figur 40. Diagram – mätavvikelse i µm. Fixering nedanför fixeringspunkt.

Genomsnittlig absolut mätavvikelse:
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5.3 Manuella mätningar vs. automatiska mätningar (grid)
Scan
1
242
248
256
261
270
278
277
281
273
270

Scan
2
246
249
257
263
270
274
273
277
277
275

Scan
3
249
253
256
263
274
274
281
278
276
278

Scan
4
242
250
254
264
267
274
277
277
274
275

Scan
5
254
260
263
269
269
273
282
281
285
282

Scan
6
253
256
257
271
277
273
275
276
281
287

Scan
7
254
256
264
267
271
278
281
285
285
284

Scan
8
250
253
257
264
268
279
283
284
288
288

Scan
9
251
253
254
263
273
283
290
284
284
291

Tabell 2. Mätvärden från manuella mätningar (grid)

Scan 1
Scan 2
Scan 3
Scan 4
Scan 5
Scan 6
Scan 7
Scan 8
Scan 9
Scan 10
Scan 11
Scan 12
Alla scans

Summa:
2656
2661
2682
2654
2718
2706
2725
2714
2726
2724
2710
2670
32 346

Tabell 3. Summering av mätvärden från manuella mätningar (grid)
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Scan
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253
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272
277
286
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Scan
12
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6. Analys
6.1 Fotografens inställningar
6.1.1 Felinställda klossar
OCT-bilderna med felinställda klossar blev betydligt mer grumliga i jämförelse med
referensbilderna (fig. 27). Den dåliga skärpan gjorde att bilden blev väldigt otydlig och svår
att mäta på. Då det var svårt att urskilja de exakta start- och slutnoderna för mätningen kan
detta ha påverkat mätresultatet. Dock säger figur 28 att mätningarna på bilder med
felinställda klossar inte skiljer sig särskilt mycket från mätningarna på referensbilderna. Den
genomsnittliga mätavvikelsen på 2,8 µm kan lika gärna orsakats av mänskliga felmätningar
till följd av den dåliga skärpan. Nämnas bör att en mätavvikelse på 2,8 µm inte är någon stor
avvikelse. Några mikrometers skillnad är så pass litet att felet kan försummas.

6.1.2 Punkter ihop, ej i centrum
OCT-bilder tagna med punkterna ihop men ej i centrum liknar referensbilderna till utseendet
(fig. 29). Eftersom klossarna är inställda rätt är skärpan bra. Till utseendet kan inga skillnader
gentemot referensbilden observeras. Från figur 30 fås den genomsnittliga mätavvikelsen till
3,8 µm. Mätavvikelsen är fortfarande så liten som några få mikrometer och har därför inte så
stor betydelse.

6.1.3 Punkter isär, ej i centrum
OCT-bilder tagna med punkterna isär men ej i centrum liknar även de referensbilderna till
utseendet (fig. 31). Likheten mellan bilder tagna med punkter isär respektive ihop är stor.
Enligt figur 32 är den genomsnittliga mätavvikelsen 3,2 µm. I jämförelse med bilder tagna
med punkter ihop kan en viss ökning upptäckas. Då denna mätavvikelse är liten kan mätfelet
försummas.

6.2 Patientens fixering
6.2.1 Fixering till vänster om fixeringspunkt
Till utseendet skiljer sig OCT-bilden där patienten fixerar blicken till vänster om
referenspunkten, från referensbilden. Detta beror just på patientens felfixering. Då både
klossar och punkter är inställda korrekt medför detta att skärpa och avstånd är bra. Eftersom
patienten fixerar blicken till vänster om referenspunkten kommer området där fovea sitter att
flyttas till vänster på OCT-bilden (fig. 33). Detta medför i flera fall att bilden blir en aning
sned. En sned bild gjorde det svårare att utföra mätningarna exakt mellan start- och slutnod.
Svårigheter med att hitta rätt vinkel mellan start- och slutnod kan också ha påverkat
mätresultatet och gjort att avståndet uppmättes till längre eller kortare än vad det egentligen
var. Figur 34 visar en markant mätavvikelse hos två av testpersonerna. Speciellt
mätavvikelsen hos testperson 6 bör uppmärksammas. Anledningen till denna markanta
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felökning är oklar, men det bör nämnas att testperson 6 vid bildtagning hade ganska små
pupiller vilket försvårade fotograferingen. Å andra sidan togs alla åtta bilder vid samma
tillfälle och övriga bildmätningar på testperson 6 har inte visat sådana stora mätavvikelser.
Den genomsnittliga mätavvikelsen hos alla tio testpersoner är 4,2 µm. Som synes är
mätavvikelsen något större än tidigare uppmätta resultat. Detta kan bero på just svårigheten
att mäta med Caliper på sneda bilder. Bilden som togs på testperson 6 blev väldigt sned. Hos
sneda bilder var det också större problem att hitta mitten på fovea.

6.2.2 Fixering till höger om fixeringspunkt
På OCT-bilder där patienten fixerar blicken till höger om referenspunkten kan liknande
upptäckter som gjordes i avsnitt 6.2.1 göras. Området med fovea är på dessa bilder förflyttade
till den högra delen av bilden (fig. 35). Även i detta fall blev bilderna något sneda, vilket
försvårade mätningarna. I figur 36 kan flera stora mätavvikelser upptäckas, speciellt hos
testperson 5 och 10. Den genomsnittliga mätavvikelsen för felfixering till höger är 6,4 µm.
Denna mätavvikelse är den högsta som observerats i denna undersökning. Precis som i avsnitt
6.2.1 antas orsaken vara svårigheten att med Caliper mäta på sneda bilder. En avvikelse på
6,4 µm är trots allt en liten avvikelse.

6.2.3 Fixering ovanför fixeringspunkt
På de bilder som patienten fixerade blicken ovanför referenspunkten kunde inte lika stora
mätavvikelser som vid felfixering till vänster och höger upptäckas. För att hitta området kring
fovea fick fotografen klicka sig fram mellan scans tills fovea syntes mitt på bilden.
Utseendemässigt kunde inga direkta förändringar jämfört med referensbilden observeras (fig.
37). Den genomsnittliga mätavvikelsen var 4,5 µm. Figur 38 visar mätavvikelser hos bilder
tagna med felfixering till höger. Mätningarna var enklare att genomföra än på de bilder då
patienten felfixerade blicken till vänster respektive höger.

6.2.4 Fixering nedanför fixeringspunkt
OCT-bilder tagna då patienten fixerat blicken nedanför referenspunkten liknade bilderna
beskrivna i avsnitt 6.2.3. Fotografen fick klicka sig fram mellan scans för att hitta området
kring fovea. Bildens utseende liknade referensbildens (fig. 39). Den genomsnittliga
mätavvikelsen för felfixering till vänster visade sig ha den minsta mätavvikelsen jämfört med
tidigare mätningar i denna studie. Mätavvikelsen på 0,8 µm kan försummas då den är så liten.
Figur 40 visar att enbart tre av testpersonernas bilder gav någon mätavvikelse
överhuvudtaget.

6.3 Manuella mätningar vs. automatiska mätningar (grid)
De manuella mätningarna gav resultatet 269,6 µm. Referensrutans värde var på 268 µm.
Skillnaden mellan manuella och automatiska mätningar var 1,6 µm. Det bör nämnas att de
manuella mätningarna enbart gjordes på vartannat scan, medan de automatiska mätningarna
görs på alla scan. Dessutom kan den mänskliga faktorn spela en stor roll när det gäller
mätfelet.
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7. Slutsatser
Caliper mäter avståndet, det vill säga tjockleken, mellan två olika punkter i OCT-bilden.
Exakt hur Caliper-funktionen går till väga vid mätning är en företagshemlighet. Det som
författaren i skrivande stund känner till om denna mätalgoritm är att den på något sätt räknar
pixlar. Mer exakt om hur Caliper mäter går inte att svara på utifrån denna studie.
Vid examensarbetets start var tanken att Caliperfunktionen skulle kontrolleras genom att
pixlarna i bilden räknades mellan två olika punkter på näthinnan. Detta visade sig omöjligt då
pixlarna blivit utjämnade efter någon typ av filtrering (se bilaga 4). Istället användes Caliperfunktionen för att jämföra mätresultat från olika bilder tagna med olika inställningar och
felfixering.
Resultatet från studien visar att varken fotografens inställningar eller patientens felfixering
påverkar mätresultatet nämnvärt. Däremot blir det svårare att utföra mätningar på sneda
bilder eller på bilder med dålig skärpa. En bild med dålig skärpa, det vill säga tagen med
felinställda klossar, försvårar mätningarna på grund av bildens grumlighet. Bilder tagna då
patienten fixerar blicken mycket till höger eller till vänster försvårar mätningarna eftersom
resultatet ofta blir sneda bilder. En sned bild är svårare att mäta på eftersom avståndet mellan
start- och slutnod måste mätas diagonalt. Den parameter som är mest tidskrävande att ställa in
är punkterna som ska sammanfalla i centrum. Denna studie visar att punkterna inte har så stor
betydelse för varken Caliper-mätningar eller bildens utseende. Därför spelar det inte så stor
roll om de verkligen sammanfaller i centrum eller inte. Om problem med att få samman
punkterna uppstår kan fotografen ta en bild utan att ta så stor hänsyn till punkterna. Därmed
behöver patienten inte sitta stilla med ögat öppet lika länge. Studien visar också att de
endimensionella manuella mätningarna ej skiljer sig från de tredimensionella automatiska
mätningarna. För liknande studier rekommenderas att först undersöka testpersonerna med
autorefraktor för att säkerställa om de är närsynta, översynta, emmetropa eller astigmatiska.
Då det i detta fall bara rör sig om några få mikrometer har mätavvikelserna inte någon stor
betydelse. Kameran har dessutom en upplösning på 6 mikrometer som begränsar
detaljrikedomen i bilden. Även om samma person har utfört alla mätningar och efter bästa
förmåga mätt mellan exakt samma punkter på alla bilder, kan ögonmåttet inte helt gå att lita
på. Det är ytterst svårt att avgöra exakt mellan vilka punkter som mätningarna ska ske.
Faktorer som små pupiller, ögonrörelser och svårigheter att fixera blicken kan påverka OCTbildens utseende, men verkar ej påverka Calipers mätresultat. Utifrån resultatet från denna
studie går Caliper-funktionen att lita på.
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Bilaga 1
Mätvärden testpersoner
Här presenteras mätvärden från Caliper-mätningar på alla testpersoners bilder.
Mätvärden testperson 1
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
163
166
171
166
164
168
168
160

Mätavvikelse
(µm)
0
3
8
3
1
5
5
(-)3

Mätvärden testperson 2
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
183
186
183
180
172
180
178
183

Mätavvikelse
(µm)
0
3
0
(-)3
(-)11
(-)3
(-)5
0

Mätvärden testperson 3
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt
46

Mätresultat
(µm)
207
206
211
202
211
206
211
207

Mätavvikelse
(µm)
0
(-)1
4
(-)5
4
(-)1
4
0
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Mätvärden testperson 4
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
193
195
184
195
199
197
184
193

Mätavvikelse
(µm)
0
2
(-)9
2
6
4
(-)9
0

Mätvärden testperson 5
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
174
180
172
173
176
188
174
174

Mätavvikelse
(µm)
0
6
(-)2
(-)1
2
14
0
0

Mätvärden testperson 6
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt
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Mätresultat
(µm)
180
180
180
180
197
178
179
180

Mätavvikelse
(µm)
0
0
0
0
17
(-)2
(-)1
0
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Mätvärden testperson 7
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
167
162
167
170
167
165
167
167

Mätavvikelse
(µm)
0
(-)5
0
3
0
(-)2
0
0

Mätvärden testperson 8
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt

Mätresultat
(µm)
207
211
201
201
207
200
198
208

Mätavvikelse
(µm)
0
4
(-)6
(-)6
0
(-) 7
(-)9
1

Mätvärden testperson 9
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt
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Mätresultat
(µm)
221
223
214
215
221
221
221
225

Mätavvikelse
(µm)
0
2
(-)7
(-)6
0
0
0
4
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Mätvärden testperson 10
Bild nr. Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Referensbild
Felinställda klossar
Punkter ihop, ej i centrum
Punkter isär, ej i centrum
Fixering till vänster om fixeringspunkt
Fixering till höger om fixeringspunkt
Fixering ovanför fixeringspunkt
Fixering nedanför fixeringspunkt
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Mätresultat
(µm)
177
179
179
180
180
203
189
177

Mätavvikelse
(µm)
0
2
2
3
3
26
12
0
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Bilaga 2
Mätningar testperson 2-10
Här presenteras mätningarna som utförts på bilder från testperson 2-10.

Mätningar på testperson 2 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 3 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 4 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 5 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 6 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 7 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 8 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 9 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Mätningar på testperson 10 med Caliper. A) Mätning bild 1. B) Mätning bild 2. C) Mätning
bild 3. D) Mätning bild 4. E) Mätning bild 5. F) Mätning bild 6. G) Mätning bild 7. H)
Mätning bild 8.
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Bilaga 3
Endimensionella manuella mätningar (grid)
Här presenteras de manuella mätningar som utförts inom referensrutans område på 12 olika
scans.

Figur. Mätningar scan 2

Figur. Mätningar scan 3
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Figur. Mätningar scan 4

Figur. Mätningar scan 5

Figur. Mätningar scan 6
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Figur. Mätningar scan 7

Figur. Mätningar scan 8

Figur. Mätningar scan 9
61

Ida Gustafsson
Blekinge Tekniska Högskola

VT 2008

Figur. Mätningar scan 10

Figur. Mätningar scan 11

Figur. Mätningar scan 12
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Bilaga 4
Inzoomade OCT-bilder
Denna bilaga innehåller OCT-bilder som har zoomats in. Bilderna visar svårigheten med att
urskilja enstaka pixlar och därmed även att räkna dem.
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