
 

 

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Examensarbete 

Effekten av inducerad monokulär 

och binokulär dimning på 

stereoseende och visus 
 

Författare: Christoffer Steen 

Ämne: Optometri 

Nivå:Grundnivå 

Nr:2017:O17 



  
 

i 
 

  



  
 

ii 

 

Effekten av inducerad monokulär och binokulär dimning på stereoseende och 

visus 

 

Christoffer Steen 

 

Examensarbete i Optometri, 15 hp 

Filosofie Kandidatexamen 

 

Handledare:  Baskar Theagarayan  Institutionen för medicin och optometri  

 PhD, Universitetslektor  Linnéuniversitet   

   391 82 Kalmar 

 

Examinator:  Peter Gierow  Institutionen för medicin och optometri 

Professor, FAAO  Linnéuniversitetet   

  391 82 Kalmar 

 

Examensarbetet ingår i optikerprogrammet, 180 hp (grundnivå) 

 

Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med den här studien var att se ackommodationens roll i inducerad 

hyperopi på stereoseende och visus både monokulärt och binokulärt på avstånd och 

nära. 
Metod: Urvalet bestod av 14 emmetroper med åldern 20-28 år med en medelålder på 24 

år. Stereoseende och visus mättes upp på 6 m och 40 cm både monokulärt och 

binokulärt. Visus mättes med logMAR tavla och stereoseendet med Randot på 6 m med 

test chart 2000, Dutch organisation for Applied Scientific Research (TNO) stereotest 

(Lameris Ootech, Ede, Netherlands)  för stereoseende och en när logMAR tavla för 40 

cm. Med inducering av minuslinserna -1D, -2D och -3D på alla tester. 

Resultat: Monokulär inducering på stereoseendet på avstånd gav signifikant skillnad  

på alla styrkorna (p<0,05). Binokulär inducering på avstånd gav inte en signifikant 

skillnad på -1D (p>0,05) men signifikant skillnad på -2D och -3D (p<0,05). Monokulär 

inducering på nära gav en signifikant skillnad på alla styrkorna (p<0,05). Binokulär 

inducering på nära gav inte en signifikant skillnad på -1D och -2D (p>0,05) men en 

signifikant skillnad på -3D (p<0,05). Visus både avstånd och nära gav ingen signifikant 

skillnad på binokulärt eller monokulärt (p>0,05). 

Slutsats: Även om stereoseendet påverkas av både monokulär och binokulär inducering 

av minuslinser påverkas inte visus i denna studie. Studien visar även att monokulär 

inducering påverkar stereoseendet mer än vad binokulär inducering gör. 
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Abstract 
 

This study investigated the effect of both monocular and binocular induced visual stress 

with minus lenses, to see the difference of effect on visual acuity and stereopsis. 

 

The study had 14 emmetropes with mean age of 24. Stereopsis and visual acuity was 

measured on both 6 m and 40 cm, using logMAR visual chart for visual acuity and 

Randot test for stereopsis on 6 m with test chart 2000, TNO test for stereopsis and near 

logMAR chart for visual acuity at 40 cm. On all the test there was induced visual stress 

using minus lenses of power -1D, -2D and -3D on the dominant eye for monocular and 

for binocular. 

 

The monocular blur on stereopsis for distance was a significant difference on all lenses 

(p<0.05). Binocular blur on distance did not give a significant difference regarding -1D 

(p>0.05) but gave a significant difference on both -2D and -3D (p<0.05). Monocular 

blur on near gave a significant difference on all lenses (p<0.05). Binocular blur on near 

did not give a significant difference on -1D and -2D (p>0,05) but on -3D there was a 

significant difference (p<0.05). Visual acuity gave on both distance and near no 

significant difference in any of the tests (p>0.05). 

 

The study shows that even tough stereopsis was affected on both monocular and 

binocular induced visual stress there was no effect on visual acuity. It also shows that 

monocular induced stress affects stereopsis more than that of binocular induced stress. 
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1 Inledning 
 

Djupseendet som även kallas stereoseende använder sig av det binokulära seendet 

för att bedöma det relativa avståndet från en själv till objektet, detta görs möjligt 

med hjälp av väldigt små dispariteter mellan de båda retinala bilderna från 

ögonen. När ett öga ser en bild och det andra ser en annan bild som båda är i 2D 

kan vår hjärna proccessera dessa två bilder till en ensam bild. detta ger ett djup i 

bilden och det ger en 3D-bild (Poggio & Poggio, 1984). Detta görs då de båda 

ögonen ser samma bild, men de får lite olika vinklar på bilderna eftersom de har 

olika perspektiv från ögonen, det är dessa små skillnader som hjälper till att skapa 

en 3D-bild (Lappin, 2014). 

Det finns även ledtrådar till djupet som ses i 3D- bilden som kallas binokulära 

ledtrådar, som vergens, disparitet och ackommodation (Howard & Rogers, 1995, 

s. 2). Stereoseendet utvecklas och kan användas redan vid 16 veckor och har efter 

det en snabb utveckling (Held, et.al., 1980). För att stereoseendet ska kunna 

utvecklas och bli en del av seendet behövs båda ögonens retinala bilder på 

motsvarande platser på näthinnan (Birch, et.al., 1983). Det finns olika faktorer 

som kan påverka stereoseendet som tex amblyopi, anisometropi och skelningar 

(Howard & Rogers, 2002, s. 529). Dessa faktorer kan påverka så mycket att ett  

stereoseende aldrig utvecklats. Även om samsyn och stereoseende aldrig varit 

närvarande kan ett djup fortfarande ses, detta med hjälp av monokulära ledtrådar 

(Rabbetts, 2007, s. 203). Vid stereoseende kan ett djup ses utan de monokulära 

ledtrådarna samt en uppfattning av avståndet till ett objekt med väldigt stor 

precision (Rabbetts, 2007, s. 203). 

 

1.1 Horopter och Panums område 
 

Horopter kan defineras som stället som ger en enkel sammansatt bild med 

binokulärt seende där en bild ges på de två ögonens retina på exakt samma ställe 

(Vojnikovic & Tamajo, 2013). Horoptern är inte bara ett ställe med en punkt i 

rymden utan den har flera korresponderande punkter. Den ser ut som en kurva 

som går igenom fixationspunkten och ändrar form beroende på fixationsavståndet. 

Alla de korresponderande punkterna bildar enligt teorin en cirkel som kallas 

Vieth-Müller cirkeln, där cirkeln går igenom ögonens nodalpunkter och 

fixationspunkten (Millidot, 2009, ss. 153-154). Detta ger då att om synintrycken 
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hamnar där Vieth-Müller cirkeln går kommer detta ge en enkel sammansatt bild 

med båda ögonen.  

Även om horoptern defineras som stället som ger en enkel bild så behöver det inte 

exakt vara på den linjen för att få en ihop bilden till en enkel bild. Används 

vergens och fixationsdisparitet för att få en enkel bild, finns Panumns område (se 

figur 1) där bilden fortfarande kan hållas enkel utan att vara på horoptern (Poggio 

& Poggio, 1984). Panums område är en del som ligger som en oval runt fovean 

(Rabbetts, 2007, s. 165). Skulle retinabilderna hamna utanför Panums område 

skulle detta leda till diplopi,  alltså ett dubbelseende där två bilder ses eftersom 

hjärnan inte klarar få ihop det till en sammansatt bild. 

 

Figur 1: Panums område vid fixationsplanet. (Figur efter förlaga av Rabbets 2007, s. 165) 

 

1.2 Monokulära ledtrådar 
 

Personer som inte har stereoseende kan med hjälp av monokulära ledtrådar se ett 

relativt djup. Detta görs med de olika ledtrådarna som kan upptäckas vid en 2D-

bild från ett öga. Ett objekt med samma storlek ger en uppfattning om det är nära 

eller långt ifrån en själv beroende på om den ser stor eller liten ut. När ett objekt 

ligger framför ett annat ger det en illusion om djup i bilden då objektet som ligger 

framför det andra verkar vara närmare. Skuggan av ett objekt kan ge information 

om den ligger på eller är ovanför en yta. Rörelseparallax är en annan ledtråd,  det 

är när en person rör sig , så rör sig objekten som är närmare snabbare än de som är 

längre ifrån personen. Texturen av objekt är en annan ledtråd, som stenar i en hög 

som är närmre ses fler detaljer än om de varit en bit ifrån en, då de förlorar 

konturerna och ser ut som en massa istället (Goldstein, 2010, ss. 231-234). 
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1.3 Binokulära ledtrådar 

 

1.3.1 Vergens och disparitet 

När ögonens synaxlar rör sig åt olika håll i det binokulära systemet för att 

fokusera på olika objekt kallas det vergens. Det finns olika sorters vergens som 

när synaxlarna går inåt näsan så konvergerar ögonen, när synaxlarna går temporalt 

utåt så divergerar ögonen (Howard & Rogers, 1995, ss. 381-382).  

Fixationsdisparitet är när ögonen har en deviation från varandra och inte får bilden 

på horoptern men hamnar inom Panums område se figur 1, då kan bilden 

fortfarande sammanföras till en enkel bild (Rabbetts, 2007, s. 186). 

 

1.3.2 Ackommodation 

Ögats ciliartrådar som styrs av det parasympatiska nervsystemet kan spänna eller 

slappna av ögats lins som har en bikonvex form. När detta händer ändras linsens 

form och därmed brytkraften; blir linsen mer kupig får den en starkare brytkraft 

och kan fokusera mer på nära håll, blir linsen flatare minskar brytkraften och 

fokusering fungerar för långt håll istället. Denna funktion av ögat kallas 

ackommodation, förmågan att skifta från långt håll till nära och behålla klart 

seende (Howard & Rogers, 1995, s. 394). Det som stimulerar ackommodation är 

när ögat får en suddig bild på retina, då kommer hjärnan instinktivt ändra fokus 

för att få en tydlig bild och linsens form ändras (Gordon, 1956). Efter den 

reflexmässiga ackommodationen kan ögonen fortsätta ackommodera mer eller 

mindre, en så kallad voluntär ackommodation, detta däremot kan ge en känsla av 

att ögonen känns trötta eller att det gör ont i ögonen (Marg, 1951). 

När linsen blir kupig och får en starkare brytkraft är det inte bara linsens förmåga 

som används för att få en tydlig bild, det finns fler funktioner som hjälper till. En 

av dem är pupillmios som är att pupillen blir mindre och den andra är 

vergens(konvergens).  Dessa tre olika funktioner av ögat: ackommodation, pupill 

förändring och vergens kallas närtriaden (Myers & Stark, 1990).  

 

1.4 Stereoseende 
 

Det minsta intervallet som kan ses mellan två olika objekt är stereoseende. Hur 

mycket djupseende en person har kan mätas fram och ges ett mått på som kallas 

bågsekunder. Detta kan mätas fram med hjälp av olika tester. Stereoseendet kan 
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även räknas fram med en formel 𝑛 =
𝑎∆𝑑

𝑑2
  (se figur 2), där n är stereoseende, a är 

pupillavståndet, ∆𝑑 är djupskillnaden mellan punkt A och punkt B och d är 

avståndet från objektet till personen i radianer, för att få värdet  till bågsekunder 

multipliceras värdet med 206 000. Detta visar då att både avståndet mellan 

objektet och personen samt vilket pupillavstånd som finns påverkar djupseendet 

(Howard & Rogers, 2002, ss. 144-145). Detta har undersökts av Eom, et al., 

(2013) som kom fram till att pupillavståndet påverkar djupseendet, där större 

pupillavstånd ger bättre stereoseende. 

Anledningen till att stereoseendet mäts är för att det kan ge en en uppfattning om 

hur bra det binokulära seendet är och om det finns i synsystemet (Rabbetts, 2007, 

s. 212).  Det är viktigt att mäta stereoseendet vid tidig ålder för att kunna bedöma 

det binokulära seendet. Finns ett dåligt stereoseende kan det tyda på problem med 

det binokulära synsystemet och det kan utvecklas till olika synproblem som 

amblyopi eller skelning (Elliot, 2014, ss. 190-191). 

  

 

Figur 2: System av ögonen som ser ett djup (Figur efter förlaga  av Howard & Rogers, 2002 s. 145) 

 
1.4.1 Stereoseende tester 

 

Titmus stereotest 

Detta test använder sig av polariserande filter glasögon, där ett filter har 45° 

framför ett öga och det andra har ögat har 135°, detta ger då att ett öga ser en del 

av testet och det andra en annan del, med båda ögonen tillsammansses helheten av 

testet och detta ger intrycket av djup i bilderna. Titmus består av tre olika tester, 
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det första består av en fluga där flugans vingar ser ut att framträda ur bilden och 

patienten ska fånga vingarna i luften för att påvisa ett djupseende. Andra delen 

består av djur som ser ut att vara närmare än vad de är. Sista testet består av nio 

diamanter med fyra cirklar i sig, där en cirkel ser ut at vara närmre än de andra i 

alla nio diamanter. De olika cirklarna har  bågsekunder från 800 till 40 (Eskridge, 

et al., 1991, ss. 126-127). Djurens värden på stereovisus är från 400 till 100 

bågsekunder. De tre testerna utförs på 40 cm avstånd med egen 

glasögonkorrektion (Grosvenor, 2007, s. 124). 

 

Randot  

Detta test skiljer sig lite från Titmus men har mycket likt. Det består också av tre 

tester som behöver polariserande filter för att kunna se ett djup i bilderna. Det 

första testet är åtta fyrkanter med en figur i sig som är gömda bakom flera prickar 

som försvinner med hjälp av filterna och figuren kommer fram. Andra och tredje 

testet är som i Titmus djur som ser ut att vara närmre och en cirkel bland flera 

som ser ut att vara närmre, största skillnaden är att de ligger random dot mönster 

och testet utförs på 40 cm avstånd (Eskridge, et al., 1991, s. 127). 

 

TNO test 

Ett anaglyfiskt test som använder sig av röd gröna filter och prickar för att få fram 

ett djup i bilderna. De röda och gröna punkterna överlappar på vissa ställen för att 

skapa bruna punkter. Ett öga ser de röda punkterna medan det andra ser de gröna 

punkterna och om samsyn finns kommer de bruna punkterna skapa en figur och 

på så sätt kan djupseendet mätas. Det består sammanlagt av sju plattor där de 

första fyra används till ett sorts screening test och de tre sista plattorna består av 

tårtor med en bit som fattas där patienten ska peka ut åt vilket håll tårtbiten som 

fattas är. Djupseendet kan mätas från 480 till 15 bågsekunder på de sista tre 

plattorna på 40 cm avstånd (Eskridge, et al., 1991, s. 127). 

 

Lang stereo test I och II 

Dessa tester består av två plattor där test I har tre stycken figurer i sig med olika 

mått på bågsekunder som är 1200, 600 och 550. Det andra testet består av fyra 

olika figurer fast med skillnaden att en figur kan ses utan stereoseende medan de 

andra tre har mått som består av 600, 400 och 200 bågsekunder. Figurerna ligger 
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bakom ett random dot mönster som består av flera prickar där figurernas form har 

blivit lateralt felplacerade jämnfört resten av prickarna (Rosenfield, et al., 2009, 

ss. 443-444). 

 

Frisby test 

Tre plattor med tryck och olika tjocklek som kan ge mellan 600 till 7 bågsekunder 

beroende på avståndet mellan patienten och plattorna.  Plattorna består av fyra 

figurer bestående av random dot mönster på ena sidan med en central del 

bestående av en cirkel på andra sidan av plattan som kan ses genom random dot 

mönstret om stereoseende finns (Eskridge, et al., 1991, s. 125). 

 

1.5 Anisometropi 
 

Refraktionsfelen mellan ögonen brukar brukar vara väldigt lika, men ibland får 

personer större skillnader mellan sina ögon. Finns en skillnad mellan ögonen som 

är 1D eller större kallas detta anisometropi (Grosvenor, 2007, s. 20). Okorrigerad 

anisometropi kan ge ögontrötthet då det ackommodotiva systemet inte klarar ge 

en tydlig bild i båda ögonen samtidigt. Finns en större anisometropi brukar inte 

ögontrötthet kännas eftersom ögat med större synfel oftast inte får en tydlig bild 

alls, då försöker inte ögonsystemet ge en enkel bild med det binokulära systemet, 

utan bara ett öga får bild (Grosvenor, 2007, s. 103). Om anisometropi finns och 

detta korrigeras kommer en aniseikonisk effekt induceras. Aniseikoni är när 

ögonens retinalbilder får olika bilder som skiljer i storlek eller form. Det kan 

uppkomma problem med inducerad aniseikoni, ett av dem är om en hyperop har 

mer än 1D i ett öga jämfört med det andra. Det kommer ge en prismaeffekt i 

glasögonen som kommer påverka vergenssystemet och kan ge ögontrötthet 

(Grosvenor, 2007, s. 269). Dessa två påverkningar kan ge upphov till amblyopi 

om de inte blir behandlade, om  anisometropin är stor blir ögat som har störst 

synfel supprimerat (Millidot, 2009, s. 25). 

 

1.6 Skelning 
 

Skulle ögonmusklerna som styr ögonen inte vara placerade på ögat på anatomiskt 

rätt ställen för att hålla synaxlarna rätt, eller att utan vilje ett eller båda ögonen 

konvergerar för mycket, samt om ögonmusklerna utsatts för nervskada kan detta 
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resultera i en skelning av ögonen. Det finns flera olika klassifikationer av skelning 

beroende på hur ögat beter sig både om något öga täcks över eller vid vanligt 

seende. De vanligaste klassifikationerna på skelning är fori eller tropi, där tropi är 

en uppenbar avvikelse av ett öga, fori är en dold skelning som kan ses via 

covertest (Grosvenor, 2007, ss. 85-86; Rabbetts, 2007, ss. 179-181). De 

underliggande klassifikationerna på tropi och fori är klassificering åt vilket håll 

ögat devierar. Om ögat har en deviation som går nasalt noteras detta som eso-

fori/-tropi, går ögat temporalt noteras det som exo-fori/-tropi. Det finns även en 

klassifikation om ögat och dess synaxel devierar uppåt eller neråt, dessa är hyper-

fori/tropi för uppåt deviation och hypo-fori/tropi för nedåt deviation (Rabbetts, 

2007, s. 180). En tropi kan leda till att en person inte har fusion mellan ögonen 

och inte får en enkel bild på grund av deviationen som ett öga kan ge. Då bifoveal 

fixation är viktigt vid stereoseende så är tropi oftast kopplat till sämre 

stereoseende (Rutstein & Eskridge, 1984).  

 

1.7 Amblyopi 
 

Som sagt tidigare så kan ett öga supprimeras och det kan leda till amblyopi som 

även leder till reducerat djupseende (Holmes & Clarke, 2006). Den viktigaste 

tiden att upptäcka amblyopi och att ge behandling är under de sju första åren (GK 

von Nooden 1979 se Holmes & Clarke, 2006, s.1343). Barn som får visus skillnad 

på två rader mellan ögonen efter bästa korrektion framför ögonen, det barnet får 

diagnosen amblyopi (Holmes & Clarke, 2006). Om ett öga under uppväxt får 

mindre stimulans på grund av faktorer så som anisometropi, tropi och berövande 

av synen av katarakt är detta unilateral amblyopi (Holmes & Clarke, 2006). Dessa 

faktorer har olika grupper amblyopi delas in i. En av dem är skelnings amblyopi 

som fås när ett öga devierar och detta lett till suppresion av ögat. En annan är 

refraktions amblyopi som uppkommer när astigmatism eller anisometropi inte har 

behandlats med korrektion (Grosvenor, 2007, ss. 91-92). Det finns en del 

behandling för amblyopi, en av dem är lappbehandling. Detta innebär att det bra 

ögat täcks, det täcks över helt med en papperslapp och blockerar alla synintryck in 

till ögat då får det amblyopiska ögat användas och tränas upp. En annan metod är 

där atropindroppar används som slår ut ackommodationen i det bra ögat och det 

amblyopiska ögat används. Glasögon kan också användas för behandling, detta 

görs genom att ett filter eller ett glas som gör det suddigt att titta igenom placeras 
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på glasögonen. Det som undersökare ska vara väldigt noggrann vid amblyopi som 

uppstått genom skelning, är att när  suppresionen av det dåliga ögat minskar kan 

diplopi uppstå och lappbehandlingen bör avslutas, eftersom lappbehandlingen ej 

behandlar skelning (Emilio, 1995). 

 

1.8 Visus 
 

Visus kan definieras som förmågan att se det minsta möjliga avståndet mellan två 

objekt. Alltså kan det sägas att den minsta bokstav som ses på visus tavlan är det minsta 

hålet man ser i bokstaven (Grosvenor, 2007, ss. 9-10). 

 

LogMAR 

LogMAR tavlan använder sig av en logaritmisk skala med en likadan storleksförändring 

på bokstäverna på tavlan. Varje rad på tavlan har lika många bokstäver och de är även 

lika långt ifrån varandra. LogMAR tavlan har värden från -0,3 till 1,0 LogMAR (Elliot, 

2014, s. 33). Det finns andra sorters visus tavlor, men LogMAR tavlan har den bästa 

upprepningsförmågan på visus, därför används tavlan i forskning. Det har även visat sig 

att LogMAR tavlan är känsligare för skillnad i visus mellan ögonen och är då också 

känsligare för att upptäcka amblyopi (Elliot, 2014, s. 33; Grosvenor, 2007, s. 32). 

 

1.9 Tidigare studier 
 

Costa, et al. (2010) gjorde en studie för att se effekten av optisk dimmning och 

ålderns påverkan på stereoseende. I studien användes plus linser från +1,0D till 

+5,0D och  stereoseendet mättes mellan varje dioptri. Testet som användes för att 

mäta  stereoseendet var Frisby stereotest, ett huvudställ för att förhindra 

huvudrörelse för att få bort den monokulära ledtråden rörelseparallaxen. Detta 

gjordes på 46 deltagare som delades in i tre åldersgrupper 15-24 år, 25-34 år och 

35-60 år. Deras resultat visar att efter 35 år ålder så blir känsligheten för 

stereoseende sämre. Resultaten visar att stereoseendet blir sämre när plus linser 

läggs till framför ögonen (Costa, et.al., 2010). 

 

Digvijay, et al. (2015) gjorde en liknande studie på effekten av inducerad 

monokulär dimming och dess effekt på stereoseende. Både plus och minus linser 

användes i studien, från -3,0D till +3,0D med mätning efter varje 0,50D steg. 
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Testerna som användes på de trettio deltagarna för att mäta stereoseende var 

avstånds Frisby test på 4 m, avstånds Randot test på 3 m och Randot test för nära 

på 33 cm. Visusmätning gjordes också på LogMAR tavlan på 4 m, med ögat som 

var dimmat medan det andra ögat var ockluderat. Först testades deltagarna med 

plus-linserna sen med minus-linserna detta testades på båda ögonen. Deras 

resultat som de kom fram till är att stereoseendet ligger ganska stabilt mellan -

2,50D till +1,50D på deras avståndstester och på nära låg det stabilt på ett mindre 

omfång mellan -1,50D till +0,50D. Visusmätningarna som gjordes visade att 

inducerad myopi ger ett mer försämrat visus än inducerad hypermetropi 

(Digvijay, et.al., 2015). 

 

Abd-Manan, (2000) gjorde en studie med glasögon som var speciellt framtagna 

för studien med röd-gröna glas på övre delen samt korsade polariod filter på 

underdelen av glasögonen. Med glasögonen användes TNO-testet samt Mallet 

Enhet för nära på 40 cm, för att mäta både steeoseendet och hur mycket 

samseendet påverkades med hjälp av prisma framför ögonen. Först gjordes en 

studie för att se varje deltagares startvärde på stereoseendet. Detta gjordes på 30 

deltagare. Efter startvärdet var bestämt sattes prisma framför ögonen. Prismat som 

användes var 6D bas-in med 3D på varje öga. Undersökningen börjar med att 

kontrollera fixationsdipariteten, därefter TNO-testet. Resultaten som Abd-Manan, 

(2000) fick fram var att vid påverkan av samseendet med  prisma som ger 

fixationsdisparitet, påverkar detta stereoseendet negativt, samt att TNO-testet kan 

användas för att se om det finns påfrestning på ackommodationen eller vergensen 

(Abd-Manan, 2000). 

 

Leske, et al (2006) gjorde en undersökning mellan testerna Frisby Davis-2 för 

avstånd och Frisby Davis för nära och jämförde dessa med testerna när-Randot 

och avstånd-Randot. Studien visade att det inte går att jämföra testerna rakt av 

eftersom de mäter olika aspekter på steroseende. Med den informationen från 

studien spekuleras att Frisby Davis testerna borde användas för att se om 

stereoseende finns eller inte och till att mäta bästa mätbara steroseende. Randot 

testerna däremot borde användas för att mäta små ändringar på djupseendet. 

Leske, et al kom fram till att med Frisby testet som är ett riktig djuptest fick ett 
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bättre resultat än vad Randot testerna fick ansenede på stereoseendet i 

bågsekunder. 

 

Det har gjorts många studier på stereoseendet både på avstånd och på nära, samt 

har det gjorts många studier på monokulär dimning. Det som det inte har gjorts så 

många studier på är binokulär dimmning och dess effekt på stereoseende samt att 

test chart 2000 pro inte heller har använts så mycket i tidigare studier. Därför 

kommer denna studie pröva skillnaden på monokulär och binokulär dimmning 

både på avstånd och nära, samt se vilket som är mest känsligt av inducerad 

dimming, visus eller stereoseendet. 
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2 Syfte 
 

Syftet med den här studien var att se ackommodationens roll i inducerad hyperopi på 

stereoseende och visus både monokulärt och binokulärt på avstånd och nära. 
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3 Metod och material 
 

I studien deltog 14 emmetroper varav 4 var män och 10 var kvinnor, med åldern mellan 

20-28 år där medelåldern var 24±2,97. Medelvärdet för försökspersonernas refraktion 

var OD +0,375±0,14, OS +0,50±0,18. Deltagarna söktes på Linnéuniversitetets 

optikerprogram årskurserna ett, två och tre samt familj och vänner. Ingen av deltagarna 

exluderades i studien då alla som deltog uppfyllde kraven för att medverka. 

 

3.1 Urvalskriterium 

Kraven för att få medverka i testerna är  

 Refraktion (sfär -0,25D till +0,75D, cylinder 0D till -0,25D) 

 Fullt friska ögon utan ögonoperationer 

 18-40 år 

 Inga tropier 

 Visus 0,00 binokulärt eller bättre på LogMAR tavlan 

 Ackommodation på minst 5D 

Stereoseende med gränsen 120 bågsekunder (Schroth, Joos, & Jaschinski, 2015). 

Åldersgränsen sattes för att försökspersonerna skulle uppnått myndig ålder och den övre 

gränsen sattes för att utesluta presbyoper. För att vidare kontrollera att de ej var 

presbyoper skulle deltagarna ha en ackommodationsamplitud på minst 5D (Goss, 2009, 

s. 139). 

 

3.2 Utrustning 
I den här studien användes en autorefraktor för att få ett objektivt värde på 

försökspersonernas synfel. En provbåge med provglas, TNO stereotest och röd-gröna 

glasögon för att få fram värde på patienternas djupseende på nära. Test chart 2000 

användes för att få fram visus samt djupseendet på avstånd. Papper med hål för att 

bestämma ögon dominans. Läsprov för nära,  måttband och frostad ocklusionsspade. 

Journalblad (se bilaga A). 

 

3.3 Metoder 

Undersökningarna börjar med att informera deltagarna både skriftligt och muntligt om 

informerat samtycke och se till att de var medvetna om att de kunde avbryta 

undersökningen när som helst utan att ge anledning (se bilaga B). 
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Försökspersonerna testas först för att kontrollera om kriterierna för medverkan på 

undersökningarna uppfylls. Detta görs med hjälp av autorefraktorns värde som 

startvärde i provbågen för att göra en subjektiv refraktion med bästa korrektion med 

mest plus och minst minus, +1,00D metoden användes för att se att bästa korrektion 

uppnåtts (Elliot, 2014, s. 92). 

 

Samsynen testas genom att använda TNO stereotest och röd-gröna glasögon, som består 

av sju olika plattor med figurer som är gömda bakom röd-gröna prickar som bara kan 

ses med både samsyn och de röd-gröna glasögonen. TNO-testet används då plattorna 

inte har några monokulära ledtrådar som skulle kunnat lett till bättre resultat för 

försökspersonerna (Fricke & Siderov, 1997). De första tre plattorna kan användas för att 

kontrollera samsynen för de har höga bågsekunder som är ett mått på djupseendet. 

Patienterna fick sitta med de röd-gröna glasögonen och TNO stereotest plattorna på 40 

cm avstånd som mäts upp från försökspersonens ögon och hålls parallellt med ansiktet. 

Första plattan består av två fjärilar, en som kan ses utan samsyn och en som bara kan 

ses med de röd-gröna glasögonen samt samsyn. Resultaten jämförs med facit som 

kommer med TNO testet (Elliot, 2014, ss. 192-193). 

 

RAF-staven användes för att mäta upp försökspersonernas ackommodationsamplitud 

med hjälp av push-up och push-down, detta gjordes med att staven sattes mot 

deltagarens kinder och ett öga ockluderas. De får fokusera på en optotyp, sen förs tavlan 

närmre. Försökspersonen säger till så fort det blir suddigt, kan de få optotypen tydlig 

fortsätter man närmre ögonen sakta tills den blir suddig igen, när de ej få den tydlig drar 

man fram den en bit och sen ber de fortsätta fokusera på optotypen och säga till så fort 

den blir tydlig igen medan man drar den från ögonen. Detta upprepas med det andra 

ögat samt med båga ögonen (Elliot, 2014, ss. 179-180). 

 

En frostad ocklusionsspade användes för att kontrollera om försökspersonen har tropi 

eller fori som är skelning, detta görs med hjälp av en optotyp på syntavlan som är en rad 

större än det minsta försökspersonen ser och denna optotyp får försökspersonen 

fokusera på. Innan undersökningen börjar informeras deltagaren att ett öga kommer 

täckas över med ocklusionsspaden i taget och att de hela tiden ska fokusera på 
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optotypen. Om något öga rör sig när något öga blir övertäckt så finns där antingen en 

fori eller tropi. (Elliot, 2014, ss. 150-154) 

 

Efter detta testas ögondominans, detta med hjälp av pinhole test med ett papper med hål 

i mitten, detta håller deltagaren upp på en armlängds avstånd och tittar igenom hålet på 

undersökarens näsa och sen blundar med höger öga, flyttar försökspersonen pappret är 

höger öga dominant. Detta öga tas då som dominant i denna undersökningen. (Elliot, 

2014, s. 133) 

 

Undersökningen fortsätter med att startvärde för visus och stereoseende kontrolleras, 

försökspersonen blir sen dimmad -1,00D på sitt dominanta öga och därefter mäts visus 

och sen djupseendet med de röd-gröna glasögonen med random dot på test chart 2000 

med värden från 13 till 253 bågsekunder. Bokstäverna samt visus tavlan slumpas fram 

för att ta bort inlämningseffekten, efter ett felsvar på bokstav får försökspersonen en 

chans till med en ny framslumpad bokstav. Blir det även fel på den bokstaven noteras 

det senaste rätta resultatet. Proceduren upprepas med -2,00D lins på dominanta ögat och 

visus och djupseende mäts, detta upprepas en sista gång med -3,00D. 

 

Därefter upprepas samma procedur med visus och djupssendet med binokulär 

dimmning med minuslinser från -1,00D till -3,00D, visus och djupseendet mäts mellan 

varje -1,00D.  

 

Mätningarna som utförs på nära är med TNO plattorna fem till sju på 40 cm som har 

olika mått för djupseendet från 480 till 15 bågsekunder. Kunde inte 480 bågsekunder 

uppnås sattes 800 bågsekunder som värde för statistisk analys (Singh, Aggarwal, 

Sachdeva, & Saxena, 2015). Plattorna har figurer som ser ut som tårtor med en tårtbit 

som fattas och de är roterade åt olika håll, försökspersonen ska identifiera åt vilket håll 

tårtbiten som fattas pekar åt, vid fel svar på någon figur får försökspersonen en chans till 

på alla figurer och det senaste rätta resultatet noteras, och läsprovet för visus. Det testas 

både monokulärt och binokulärt med -1,00D till -3,00D, där visus och djupseendet 

kontrolleras mellan varje 1,00D steg. TNO plattorna ges slumpmässigt rättvända eller 

upp och ner efter varje gång de använts för att minska inlärningseffekten av att se på 

samma platta flera gånger. Skillnaden blir att vid rättvänd kommer figurerna se ut att 
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lyfta från plattorna, är plattorna upp och ner kommer figurerna verka gå inåt mot 

plattorna istället  (Elliot, 2014, ss. 192-193). 

 

Behandlig av insamlad data användes Excel 2010. Tvåsidigt parade t-test användes för 

att analysera skillnaden mellan startvärdet och de inducerade styrkorna både för det 

monokulära och binokulära. Tvåsidigt parat t-test användes för att analysera det 

monokulära mot det binokulära både för stereoseende och visus. 
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4 Resultat 
 

4.1 Stereoseende avstånd 
 

Medelvärdet för startvärdet på avstånds steroseende var 29±12,6 bågsekunder och för 

när stereoseende 65±26 bågsekunder. 

Stereoseendet jämnfördes monokulärt på avstånd mellan startvärdet (som inte hade 

inducerad dimning utan endast försökspersonens egna refraktion) mot -1D, -2D och -3D 

inducerad dimning, flera parade t-tester användes med hjälp av Exel. Resultaten visar att 

det var en signifikant skillnad mellan startvärdet och alla inducerade linstyrkor 

(p<0,05). Medelvärderna och standardavvikelse för stereoseendet både monokulärt och 

binokulärt kan ses i figur 3. 

 

Stereoseendet jämnfördes binokulärt på avstånd mellan startvärdet mot -1D, -2D och -

3D inducerad dimning, flera parade t-tester användes. Resultaten visar att det inte var en 

signifikant skillnad mellan startvärdet och -1D (p>0,05), men mellan startvärdet och -

2D och -3D var det en signifikant skillnad (p < 0,05).  

 

 

Figur 3. Medelvärden och standardavvikelse på avståndsstereoseendet för monokulär samt binokulär dimning. 
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Stereoseendet jämnfördes på avstånd mellan -1D, -2D och -3D monokulär inducerad 

dimning mot -1D, -2D och -3D binokulärt dimning, flera parade t-tester användes. 

Resultaten visar att det är en signifikant skillnad mellan monokulära och binokulära -1D 

och -2D (p<0,05), men inte för -3D (p>0,05). 

 

4.2 Stereoseende nära 
 

Stereoseendet jämnfördes monokulärt på nära mellan startvärdet -1D, -2D och -3D 

inducerad dimning, flera parade t-tester användes. Resultaten visar att det var en 

signifikant skillnad mellan startvärdet och alla inducerade linstyrkor (p<0,05).  

 

Stereoseendet jämnfördes binokulärt på nära mellan startvärdet mot -1D, -2D och -3D 

inducerad dimning, flera parat t-tester användes. Resultaten visar att det inte var en 

signifikant skillnad mellan startvärdet och -1D och -2D (p>0,05), men mellan 

startvärdet och -3D var det en signifikant skillnad (p<0,05). Medelvärderna och 

standardavvikels för stereoseendet både monokulärt och binokulärt kan ses i figur 4. 

 

 

Figur 4. Medelvärden och standardavvikelse på närstereoseendet för monokulär samt binokulär dimning. 
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Stereoseendet jämnfördes på nära mellan -1D, -2D och -3D monokulär inducerad 

dimning mot -1D, -2D och -3D binokulärt dimning, flera parat t-tester användes. 

Resultaten visar att det inte är en signifikant skillnad mellan monukulära -1D mot 

binokulära -1D och (p>0,05), men för monokulära -2D och -3D mot binokulära -2D och 

-3D var det en signifikant skillnad (p<0,05). 

 

4.3 Visus 
 

Medelvärderna för startvärdet på visus för avstånd var -0,09 ±0,08 och för när visus -

0,06 ±0,06. 

Flera parade t-test genomfördes för att jämnföra visus mellan startvärdet (som var 

binokulärt visus utan inducerad dimming med försökspersonernas egen styrka i 

provbågarna) mot -1D, -2D och -3D  inducerad dimming på både avstånd och nära och 

monokulärt och binokulärt. Resultaten visar att det inte var någon signifikant skillnad 

mellan någon av dem (p>0,05). 

 

Visus jämnfördes både på nära och avstånd mellan binokulärt och monokulärt inducerad 

dimning på -1D, -2D och -3D. Flera parade t-tester användes. Resultaten visar att det 

inte var någon signifikant skillnad mellan binokulärt och monokulärt avseende på visus 

(p>0,05) förutom på -1D (p<0,05) på avstånd. Medelvärderna för visus avstånd och nära 

både monokulärt och binokulärt kan ses i figur 5 och figur 6. Felstängerna visas ej i 

figurerna då de indikerar variationen mellan personer. 

 

Alla p-värden för både stereoseendet och visus kan ses i bilagorna C respektive D. 
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Figur 5. Medelvärdet  för visus på avstånd med monokulär och binokulär inducerad dimning. 

 

Figur 6. Medelvärdet för visus på nära med monokulär och binokulär inducerad dimning. 
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5 Diskussion 
 

Studien visar att inducering av minus-linser monokulärt och binokulärt ger en 

effekt på stereoseendet. Monokulär inducering påverkar stereoseendet mer än vad 

den binokulära induceringen gör. För visus på avstånd och nära får man inte en 

liknande effekt, man kan fortfarande behålla ett bra visus både för monokulär och 

binokulär inducering.  

 

För stereoseende på avstånd är det en skillnad mellan startvärdet och monokulär 

inducerad dimning på -1D, -2D och -3D. Redan vid -1D kan man se en försämring 

av stereoseendet och det blir en fortsatt försämring om man ökar linstyrkan. Dessa 

resultat liknar de Singh, et al., (2015) fick fram i sin studie. Däremot vid det 

binokulära visar det att det är en försämring från -2D och mer på stereoseendet, 

detta skulle kunna vara en effekt av att synsystemet fungerar bättre med två ögon 

jämfört med ett. 

 

Vid jämföring av det monokulära mot binokulärt på avstånd visar resultaten att 

det är vid inducerad anisometropi (monokulär inducering) som stereoseendet 

påverkas mest men att från -2D ger både monokulärt och binokulärt en effekt på 

stereoseendet.  

 

Stereoseende testerna på nära utfördes på ett avstånd av 40 cm, detta gjorde att 

försökspersonerna behövde ackommodera 2,5D. När minuslinserna -1D och -2D 

lades till behövde deltagarna ackommodera 3,5D och 4,5D. När -3D linsen lades 

till behövdes en ackommodation på 5,5D, detta verkar ha gjort det svårt för 

deltagarna eftersom linsen skapade en hyperopisk dimming på retinan som gav ett 

försämrat resultat på stereoseendet för det binokulära. 

 

Vid monokulär inducering av -3D började en del av försökpersonerna förlora 

samseendet för mycket för att kunna se något djup på TNO-testet, platta fem som 

uppgår till 480 bågsekunder, detta överenstämmer med de resultat Brooks, et al., 

(1996) kom fram till i sin studie. 
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Genom att inducera binokulär dimming induceras hyperopi i synsystemet, 

okorrigerad hyperopi kan försämra stereoseendet, detta har visats i tidigare studier 

(Kulp, et.al., 2014) och detta visas även i den här studien. 

 

Med inducerad hyperopi ändrades inte visus både för avstånd och nära samt 

monokulärt eller binokulärt. Detta resultat kan ha kommit från att 

försökspersonerna kunde ackommodera för att göra bilden tydlig (Jägle, et.al., 

2010) och därför blev det inte någon effekt på visus. 

 

Singh, et al., (2015) gjorde en liknande studie men mätte visus monokulärt genom 

att ockludera det andra ögat. Resultaten från studien visar att det behövdes -2,5D 

eller mer för att visus skulle försämras.  

 

Medelvärdena som studien har fått fram för stereoseendet på avstånd är 29 

bågsekunder, andra studier har funnit avstånds stereoseende med medelvärden 

från 21 till 55 bågsekunder (Piano, et al., 2016; Young, et al., 2009). För nära blev 

medelvärdet 65 bågsekunder, jämfört med tidigare studier som använt TNO 

stereotest, Anketell, et al., (2013) fick medelvärdet 60 bågsekunder, Heron, et al., 

(1985) fick fram 88,7 bågsekunder. 

 

Det finns en del begränsningar som kan ge en effekt på resultaten i studien, med 

visus närtavlan som användes var det svårt att minska inlärningseffekten på 

eftersom det inte fanns möjlighet till slumpmässiga optotyper. 

 

Uppföljande studier från dessa resultat borde vara att undersöka mängden 

stereoseende vid okorrigerade anisometroper och se hur effekten blir då denna 

studie gav en inducerad anisometropi. 
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6 Slutsats 
 

Den här studien visar att ackommodations roll i inducerad hyperopi ger en 

signnifikant skillnad mellan det monokulära och det binokulära med avseende på 

stereoseendet på avstånd upp till -1D. För nära var det en signifikant skillnad först 

efter -1D mellan det monokulära och binokulära. Visus gav en signifikant skillnad 

mellan det monokulära och det binokulära på avstånd med -1D men inget på nära. 

Detta visar att inducering av hyperopi i synsystemet ger en större effekt på 

stereoseendet än visus samt en större effekt på det monokulära än binokulära på 

stereoseendet. 
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Bilagor 

Bilaga A Journal 
 

Patient nummer: _____________ 

Kön: ____________ 

Ålder(år-månad-dag): _____________ 

Anamnes 

 

 

Refraktion: 

H: __________________ Visus: ____________ V: _______________ Visus: ________ 

 

Stereoseende: A_________N_________ Ack.amp: H_________ V________ Bin_______ 

 

Bin Visus: ________  Visus nära:__________ 

 

Avstånd 

Monokulärt    Binokulärt 

 

-1 Visus: _________   Stereoseende: __________ -1 Visus: ________    Stereoseende: _____ 

 

-2 Visus: _________   Stereoseende: __________ -2 Visus: ________    Stereoseende: _____ 

 

-3 Visus: _________   Stereoseende: __________ -3 Visus: ________    Stereoseende: _____ 

 

Nära 

Monokulärt    Binokulärt 

 

-1 Visus: _________   Stereoseende: __________ -1 Visus: ________    Stereoseende: _____ 

 

-2 Visus: _________   Stereoseende: __________ -2 Visus: ________    Stereoseende: _____ 

 

-3 Visus: _________   Stereoseende: __________ -3 Visus: ________    Stereoseende: _____ 
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Bilaga B Informerat samtycke 
 

   
  

Informerat samtycke – Inducerad dimmning monokulärt och 

binokulärt och dess effekt på stereoseendet. 

 

Tack för att du har tagit dig tid att medverka vid denna undersökning. Som examensarbete på 

Optiker programmet kommer jag arbeta med hur djupseendet påverkas av minuslinser både 

monokulärt och binokulärt på nära och på avstånd. 

Upplägg: 

Inledande mätningar kommer genomföras för att se att kriterierna för studien uppnås. 

Mätningarna som kommer göras är kontroll av visus samt att samsyn finns med hjälp av en 

syntavla och röd-gröna glasögon. 

Du kommer få fokusera på en skärm med mönster och utvärdera om du kan se en figur bland 

detta, med minuslinser framför både ett öga och båda. Detta kommer få ögat att spänna sig för 

att fortsätta hålla bilden skarp. Detta för att utvärdera hur mycket djupssende du har och hur 

mycket minuslinserna påverkar ditt djupseende samt visus.  

Undersökningarna utsätter inte dig för några risker, men som efter en vanlig synundersökning 

kan du känna dig lite trött i ögonen efter undersökningen.   

Undersökningen kommer max ta en timme och resultaten kommer endast att presenteras med 

ålder och kön. 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien, samt tagit del av ovanstående 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt och håller frivilligt och att 

jag kan avbryta när som helst utan att ge en förklaring.  

Jag samtycker till att delta:  

 

………………………..………………………..  

Namn:…………………………………..  Datum:…………………  

Christoffer Steen     Handledare: Baskar Theagarayan  
Telefon: 073-xxxxxxx    PhD, Universitetslektor 

Mail: cs222xe@student.lnu.se    Mail: baskar.theagarayan@lnu.se 

Optikerstudent 
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Bilaga C Stereoseende p-värden 

Tabell 1. P-värderna från t-testerna för avstånd och nära på stereoseendet. 

 

 

 

 

 

  

Avstånd p-värde Nära p-värde2 

Startvärde mot monokulär -1 0,0002 Startvärde mot monokulär -1 0,0431 

Startvärde mot monokulär -2 0,0002 Startvärde mot monokulär -2 0,0066 

Startvärde mot monokulär -3 0,0002 Startvärde mot monokulär -3 0,0000 

Startvärde mot binokulär -1 0,1285 Startvärde mot binokulär -1 0,3356 

Startvärde mot binokulär -2 0,0019 Startvärde mot binokulär -2 0,1101 

Startvärde mot binokulär -3 0,0009 Startvärde mot binokulär -3 0,0172 

Binokulär mot monokulär -1 0,0012 Binokulär mot monokulär -1 0,1396 

Binokulär mot monokulär -2 0,0056 Binokulär mot monokulär -2 0,0298 

Binokulär mot monokulär -3 0,0921 Binokulär mot monokulär -3 0,0004 
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Bilaga D Visus p-värden 
 
Tabell 2. P-värderna från t-testerna för avstånd och nära på visus. 
 

Avstånd p-värde Nära p-värde2 

Startvärde mot monokulär -1 0,8496 Startvärde mot monokulär -1 0,5830 

Startvärde mot monokulär -2 0,3305 Startvärde mot monokulär -2 0,4257 

Startvärde mot monokulär -3 0,0868 Startvärde mot monokulär -3 0,4257 

Startvärde mot binokulär -1 0,3309 Startvärde mot binokulär -1 0,5830 

Startvärde mot binokulär -2 0,3517 Startvärde mot binokulär -2 0,5830 

Startvärde mot binokulär -3 0,0867 Startvärde mot binokulär -3 0,4346 

Binokulär mot monokulär -1 0,0050 Binokulär mot monokulär -1 1,0000 

Binokulär mot monokulär -2 0,9211 Binokulär mot monokulär -2 0,3356 

Binokulär mot monokulär -3 0,7303 Binokulär mot monokulär -3 0,5830 
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