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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur ögats visuella och funktionella 
system påverkas av diagnosen MS, genom att undersöka färgseendet och synnerven.  
Denna studie ska utföras på lika många patienter med konstaterad MS som på patienter 
utan MS.  
 
Metod: I studien undersöktes 14 patienter, 7 med konstaterad MS och 7 
kontrollpatienter utan MS. Deltagarnas ålder var mellan 41 och 56 år. Alla mätningar 
genomfördes monokulärt. De mätningar som utfördes var avstånd visus, färgseende test 
med hjälp utav Hardy Rand Rittler och Farnsworth’s Dichotomous test - D-15 test, 
kontrastseendetest med hjälp utav The Mars Letter Contrast Sensitivity Test och sist 
anvädes OCT för att få en 2 dimitsonell bild av det retinala nervfiber lagret (RNFL).  
 
Resultat: Resultatet av denna studie var förväntat och visar att patienter med MS har 
ett nedsatt färg- och kontrastseende men även också en förtunning utav det RNFL. 
Detta resultat styrks av tidigare studier. Den visar dock inga signifikanta skillnader 
mellan MS patienternas höger öga och kontrollpatienternas höger öga. Samma gäller 
för vänster.  
 
Slutsats: Detta arbete visar att optiker bör vara medvetna om dessa förändringar hos 

patienter med MS.  
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate structural and functional changes to the 

visual system caused by multiple sclerosis (MS).  

 

We examined a group of patients with established MS and an age and gender-matched 

control group. To assess function, we measured colour vision changes (Hardy Rand 

Rittler and Farnsworth's Dichotomous Test - D-15 Test), contrast sensitivity losses 

(MARS test) and to characterize the structure we measured the retinal nerve fibre layer 

(RNFL) around the optic nerve using the OPKO OCT/SLO. 

 

In total we examined 14 participants, 7 with established MS and 7 controls. The age of 

the participants was between 41 and 56 years. Measurements were performed 

monocularly in both eyes.  

 

In line with similar studies, our results show that patients with MS have a reduced 

colour discrimination and contrast reduction. Structural measurements showed evidence 

of neural loss in the optic nerve, thinning of RNFL, and that is the most likely 

explanation for the functional changes observed. The work does not show any 

significant differences between MS patients right eye and control patients right eye. 

Same for the left eye.  

 

This work shows that optometrists need to be aware of the consequences of multiple 

sclerosis in the visual system to understand and investigate the vision of their patients.  
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1 Inledning 
 
1.1 Multipel skleros 
 
Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom. Den bryter ner myelinet och 

påverkar det centrala nervsystemet och det anses vara en demyeliniserande sjukdom 

(Camara-Lemarroy et al., 2017).  

Det centrala nervsystemet består av en mängd nervceller som kallas neuroner. 

Neuronerna kommunicerar med varandra genom att skicka elektriska nervimpulser 

mellan varandra. Dessa impulser skickas längs en del på neuroner som kallas axon. 

Denna process upprepas på miljarder olika platser i nervsystemet hela tiden. Runt 

axonet finns ett fettprotein som kallas myelin. Myelinet fungerar som isolering så att 

nervsignalen ostört kan skickas vidare. Det är detta protein som tros brytas ned vid MS. 

I vissa fall är inte bara myelinet skadat utan även själva axonen, då kommer 

nervsignalen ha svårt att ta sig fram eller till och med inte släppa igenom någon signal 

alls.   

Symptomen på MS orsakas av en kombination av demyelinisering och skadade axoner. 

Många av de långsiktiga, obotliga funktionshinder som MS orsakar beror på skador hos 

axonerna. Om det finns gynnsamma förutsättningar kan nervsystemet laga det skadade 

myelinet men oftast blir dessa reparationer ofullständiga, speciellt vid upprepade 

attacker på myelinet.   

Det är kroppens egna immunsystem som attackerar myelinet. Det separerar myelinet 

från axonet och bryter ned det. Av okända skäl attackerar inte kroppen allt myelin i 

hjärnan och  ryggmärgen på en och samma gång utan den attackerar det vid olika 

tillfällen. Var attackerna kommer att ske är oberäkneligt och varierar mycket, inte bara 

hos en person utan även från person till person.  

Anledningen till att immunsystemet attackerar myelinet är fortfarande inte fastställt men 

det kan eventuellt bero på att kroppen möter ett protein som liknar kroppens myelin och 

felaktigt börjar attackera myelinet eftersom det liknar fiendens protein (O`Connor, 

2014) 

 

Sjukdomen delas in i fyra olika grupper efter hur MS:en fortskridit.  

Relapsing/remitting MS (RRMS) är den vanligaste formen av MS. Ca 85 % av alla 

med MS har denna form. Dessa personer drabbas utav diskreta attacker som kan vara 

allt ifrån en dag upp till några veckor. Oftast återhämtar sig dessa patienter fullt från 
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skoven. Denna återhämtning kan sträcka sig några veckor upp till några månader 

beroende på skovens ihållighet. Sekundär progressiv MS (SPMS) kan man förklara 

som en fortsättning på RRMS som har gett en kronisk neurologisk störning. Detta 

drabbar ca 2 % av patienterna. Primär progressiv MS (PPMS) påverkar ca 15 % av 

patienterna. Oftast har inte sjukdomen upptäckts förrän senare och beskrivs som en 

stabil funktionell nedsättning utan bakomliggande skov. Progressiv/remitting MS 

(PRMS) är en kombination av SPMS och PPMS. En stadig försämring erhålls med 

tillfälliga attacker som överlappar det primär progressiva tillståndet. Ca 5 % av MS-

patienterna drabbas av denna form (M. Ferreira et al., 2017; M. B. Ferreira, 2015). 

 

Progressionen av MS anges även efter en så kallad Expanded Disability Status Scale 

(EDSS). Med denna skala fastställs funktionshindrets omfattning och det är även ett 

enkelt sätt att kunna övervaka förändringar som kommer över tiden. Skalan är rankad 

från 0 till 10,0 i 0,5 steg där 1,0 till 4,5 representerar personer med MS som fortfarande 

kan gå utan hjälpmedel och där steg 5,0 till 9,5 representerar personer som har svårare 

och svårare att ta sig någonstans utan hjälpmedel. Steg 10,0 är när personen av avlidit 

på grund av MS (Kurtzke, 1983). 

 

1.2  Avståndsvisus 

Visus är ett mått på en patients förmåga att se små detaljer. Avståndsvisus mättes på 4 

meter från patienten. Den syntavla som användes var en LogMAR-tavla som har 14 

rader med 5 bokstäver i varje rad i storleken 1,0 till -0,3 logMAR, med en försämring på 

0,1 LogMAR per rad. Denna metod anses vara standardmetoden för mätningar av visus. 

Det har visat sig att mätningar med LogMAR ger en högre känslighet för intrerokulära 

skillnader och lättare kan upptäcka amblyopi (Elliott, 2014). För att ta fram visus 

användes följande formel visus=1,1–0,02xAB[LogMAR] där AB är antalet lästa 

bokstäver (Macedo et al., 2017) 

 
1.3 Färgseende 
 
Alla färger som människan upplever att ett objekt tycks ha, är relaterade till många olika 

våglängder där pigmentet i objektet reflekteras, absorberas eller transmitteras av 

människans syn. Synpigment i retina består av fotosensormolekyler, tappar, som ger en 

respons på olika ljusfrekvenser. Om ett objekt tyckts vara rött betyder det att de kortare 
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våglängderna absorberas (blått och grönt) och den längre våglängden reflekteras tillbaka 

och ger färgen röd (P.Widmaier, Raff, & T.Strang, 2014). 

Informationen som tas in skickas via bipolära celler till ganglionceller i retina, 

näthinnan. Dessa signaler transporteras vidare via axonen från de retinala 

ganglioncellerna till parvocellulär (röd/grön) och koniocellulär (gul/blå) neuron i den 

laterala genikulärna kärnan, se Figur 1. Sista signalerna skickas till V1 regionen i 

visuella cortex där informationen omformuleras och berättar vad vi ser (Martinez-

Lapiscina et al., 2014). 

 

 
Figur 1 : Färgseendets väg till hjärnan (Martinez-Lapiscina et al., 2014), med tillstånd. 

Två olika sätt att testa färgseendet på är med Hardy rand Ritter, HRR (Richmond 

Products, US) med hjälp utav isokromatiska bilder och Farnsworth Dichotomous Test, 

D-15 (Schwartz, 2010). 
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1.4 Hardy Rand Rittler 
 
Patienten ska vara placerad med ögonen ca 70 cm ifrån boken. Man ska se till att det är 

bra belysning på testet när det utförs och det utförs monokulärt.  

Under tiden som patienten förklarar sida för sida vilken eller vilka symboler de kan se 

och var den eller de befinner sig antecknas det på journalbladet (se bilaga A). Det är 

viktigt att anteckna antalet symboler de identifierar direkt och inte anteckna efter en 

stunds betänketid. Se Figur 2:Exempel på hur en sida i testet kan vara utformad 

(Kanski). för exempel på hur en sida i testet kan vara utformat (kanski). 

 

 
Figur 2:Exempel på hur en sida i testet kan vara utformad (Kanski).  

Defekterna klassificeras enligt följande:  

Röd-Grön färgseendedefekt: Patienten har minskad känslighet för protan, röd, om det 

totala antalet bockar är fler i kolumnen för protan än deutan. Om patienten istället har 

flera bockar, i kolumnen för deutan än protan är det en indikation på minskad känslighet 

för deutan, grön.  

Blå-Gul färgseendedefekt: Om patienten har ett större antal bockar i raden för tritan än i 

raden för teratan är det en minskad känslighet för tritan, gul. Om det istället är tvärt om 

att antalet bockar är fler i raden för teratan än för i tritan är det en minskad känslighet 

för teratan, blå (Villoslada, Cuneo, Gelfand, Hauser, & Green, 2012).  

Testresultaten är baserade på de 12 första sidorna i testet. Poängen räknas ihop på 

följande sätt, 1 poäng för 2 rätta symboler, 0,5 poäng för en rätt symbol och 0 poäng för 
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felidentifierad symbol. Maxpoängen var 8,5 poäng (Huna-Baron, Glovinsky, & Habot-

Wilner, 2013) 

1.5 Farnsworth’s Dichotomous test - D-15 test 
 
Detta färgseendetest består utav 15 kapsyler med en färgad ovansida. Testet går ut på att 

patienten ska sortera dessa 15 kapsyler i kronologisk ordning i färgskala. Testet ska vara 

ca 50 cm ifrån patienten ögon. Det är viktigt att se till att innan testet startas att 

belysningen är jämn fördelad över hela testet så att det ej bildas några skuggor. Detta 

utförs monkulärt. Sifferföljden antecknas på journalbladet och kopplas ihop siffra för 

siffra i den schematiska bilden (se bilaga B). 

Om sifferföljen 1 till 15 ej avviker är färgseendet normalt. En protan avvikelse ger en 

avvikande linje från rött till blå-grön medan en deutanavvikelse ger en avvikande linje 

från grönt till lila. Om det finns en tritanavvikelse kommer en avvikande linje mellan 

gul och blå att finnas. Se figur 3 nedan (Richmond Products, 2006).  

Resultatet innehåller färgförvirringsindex (CCI), förvirringsindex (CI) och 

selektivitetsindex (SI) (Villoslada et al., 2012). Det beräknas med hjälp utav följande 

hemsida,  http://www.torok.info/colorvision/d15.htm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Exempel på avvikande linjer för protan, deutan och tritan. 
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Figur 4 Bild a visar färgdiagrammet som täcker respektive testområde. Bild b visar resultaten för 
en patient med MS (Schwartz, 2010). 

 
1.5.1 MS påverkan på färgseendet 
 
Defekt på färgseende anses vara vanligt hos patienter med diagnosen MS, speciellt om 

det finns en eller flera upprepade synnervsinflammationer.  

Dessa defekter på färgseendet tycks bero på att man vid tidigare undersökningar har sett 

att det förkommer en förlust utav ganglionceller eller enbart en försämring i 

”transportvägen” hos ganglioncellerna (Martinez-Lapiscina et al., 2014). 

 

1.6 Kontrastkänslighet  

En mycket viktig förutsättning för att människor ska kunna se olika objekt är att det 

finns många olika kontraster, det vill säga att luminansskillnaderna är olika, eller att det 

är skillnad i färg mellan bakgrunden och objektet. Om dessa kontrastskillnader blir för 

små kan det medföra svårigheter att identifiera objektet och i värsta fall nästan omöjligt. 

Så om man vill få en tydlig bild på retina behöver det vara en hög kontrast mellan 

objektet och bakgrunden.  

Kontrast kan bestämmas på olika sätt, antingen enligt Michelsson (kontrast = (Lmax-

Lmin) / (Lmax+Lmin)) eller enligt Weber (kontrast = (Lmax-Lmin) / Lmax). Det kan bli relativt 

stora skillnader beroende på vilken metod som används (Nyman & Spångberg, 1996) 

Ett mörkt objekt mot en ljus bakgrund anges som positiv kontrast eller positiv polaritet 

medan ett ljust objekt mot en mörk bakgrund anges som negativ kontrast eller negativ 

polaritet (Nylén, 2012). 

a
a 

b 
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Ett sätt att mäta kontrastseendet är med the Mars Letter Contrast Sensitivity Test som är 

ett test med kontrasttavlor som mäter den visuella kontrastkänsligheten. The Mars 

Letter Contrast Sensitivity Test bedömer bearbetningen av en retinal bild med relativt 

låg spatial frekvens (Arditi, 2005). Lågkontrast visus anses vara bra synrelaterat test för 

att mäta progressionen av multipel skleros (Balcer, Miller, Reingold, & Cohen, 2015).  

  

1.7 The Mars Letter Contrast Sensitivity Test 
 
Varje test tavla innehåller 48 bokstäver uppdelade i 8 rader med 6 bokstäver i varje rad. 

Bokstäverna läses från vänster till höger, uppifrån och ned och för varje bokstav 

minskas kontrasten med en konstant faktor på 0,04 log enheter. Så istället för att 

bokstäverna minskas som i ett vanligt lästest behåller bokstäverna sin storlek och 

kontrasten minskas. När patienten ej kunnat identifiera två bokstäver i följd eller ej kan 

läsa längre bestäms kontrastkänsligheten i enheten log. För en med detaljerad 

beskrivning se följande referens (Arditi, 2005). I figur 2 presenteras exempel på 

testtavla. 

 
Figur 5 Exempel på tavla som använd vid undersökning av kontrastseende.  

 

1.7.1 MS påverkan på kontrastseendet 
 
Kontrastseendet kan undersökas kliniskt med hjälp av flera olika psykofysiska 

diagrambaserade tekniker där objekt med låg kontrast projiceras på en vit bakgrund. De 

två vanligaste teknikerna är Pelli-Robson-diagrammet som består av optotyper i samma 



  
 

 8 

storlek men med minskande kontrast och av Sloan-diagrammet som även det består av 

optotyper med minskad storlek vid minskande kontrast. Dessa två test möjliggör 

mätningar av kontrastkänsligheten.  

Ett flertal nya studier har visat att det går att upptäcka onormalt kontrastseende hos 

patienten med bakomliggande synnervsinflammation. Det har även visat sig finnas hos 

patienter utan en eller flera bakomliggande synnervsinflammationer, vilket tycks tyda 

på ej helt utvecklad demyeliniserande optisk neuropati, det vill säga att myelinet runt 

nervtrådarna i synnerven ej är helt fullständigt.   

Man har med OCT sett att hos patienter med MS med minskad kontrastkänslighet har 

tjockleken hos det retinala nervfiber lagret, RNFL, minskat, och detta mätt med OCT, se 

Figur 6. Dessa mätningar är användbara för att övervaka förändringar (Thurtell et al., 

2009).  

 

 
 
Figur 6: Skanningsringen som använd vid OCT ((a) övre bilden) och den makulära volymen ((b) 
bottenbilden). RNFL: retinalt nervfiberlagret; GCC: ganglioncellkomplex (ganglioncells lagret + 
inre plexiforma lagret); INL: inre nukleära lagret; OPL: yttre plexiforma lager; ONL: yttre 
nukleära lagret; ORL: yttre retinala lagret, lika med [näthinnan (RNFL + GCC + INL)] I detta 
arbete är den erhållna RNFL-tjockleken uppnådd runt den optiska nerven (a) viktig, de viktiga 
bilderna signaleras i en pil (Balk et al., 2014), med tillstånd att använda bilden.  
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1.8 MS påverkan på RNFL 
 
Det man har kunnat konstatera är att optisk nervatrofi och uttunning av det peripapillära 

retinala nervfiberskiktet är två typiska fynd man kan hitta hos patienter med MS. Detta 

är ej beroende av om patienten tidigare haft ingen, en eller flera synnervsinflammationer 

(Satue et al., 2016). 

Den allra första gången OCT-tekniken användes på studier av MS rapporterades av 

Parisi et al 1999 (Parisi et al., 1999). I denna studie användes första generationens OCT-

teknik på 14 patienter som helt och hållet hade återhämtat sig från tidigare 

synnervsinflammationer. Det visade sig att tjockleken hos RNFL var reducerad med 46 

% i de drabbade ögonen när de jämföres med kontrollögon. Tjockleken minskade med 

28 % när det drabbade ögat jämfördes med det icke drabbade ögat på samma patient 

(Galetta, Calabresi, Frohman, & Balcer, 2011). Man har dock sett genom senare studier 

att tjockleken på RNFL i genomsnitt är tunnare nasalt och inferiot på MS patienter utan 

bakomliggande synnervsinflammationer (Feng, Shen, Jin, Li, & Li, 2013). En annan 

studie har visat att man kan se förlust av axoner i det RNFL (Sakai, Feller, Galetta, 

Galetta, & Balcer, 2011). 

 

1.9 Optical Coherence Tomography - OCT 
 
OCT utför tvärsnittsbilder och/eller tomografiska högupplösta bilder av den inre 

mikrostrukturella vävnaden i kroppen där retina och synnerven inkluderas. Instrumentet 

som används använder sig av lågkoherent ljus eller vitt ljus för att utföra en 

undersökning som liknar en vanlig ultraljudsundersökning. En tvärsnittsbild av 

vävnaden fås genom att en diodlaser med våglängden 810 nm sprids över ytan, 

reflekteras och absorberas av vävnaden. Den tvärsnittsbild som bildas är resultatet av 

hundratals endimensionella bilder. De senaste åren har OCT av ögonen blivit mer 

populära då man kan få fram bilder på till exempel retina, synnerven och de retinala 

nervfiberlagren. Om patienten har klara medier och en god fixation är det möjligt att ta 

bild på 7 till 8 lager av de retinala nervfiberlagren. Tillvägagångsättet kräver inte någon 

kontakt med kornea vilket gör denna undersökning mycket behaglig för patienten. Se 

Figur 7 för en schematisk bild över mätresultaten (Logan, 2009). 
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Figur 7 : schematisk bild över mätresultaten i OCT taget från patientdata. 

 
1.10 Syfte  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ögats visuella och funktionella system 

påverkas av MS, genom att undersöka färgseendet, kontrastseendet och synnerven. 

Detta genom att jämföra lika många patienter med konstaterad MS som på patienter 

utan MS.  
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2 Metod och genomförande  
 
2.1 Försökspersoner 
 
Försökspersonerna som deltog i studien ställde upp frivilligt, var mellan 41 och 56 år 

gamla och hade ett EDSS värde ej högre än 3. Detta värde vad angivet av patienterna 

själva. Patienterna fick själva höra av sig genom två öppna inlägg på Facebook, se Figur 

8 och Figur 9. Några utav kontrollpatienterna rekryterades även via en lapp som sattes 

upp på utvalda platser på universitetet, se bilaga C. De var diagnostiserade med MS allt 

ifrån 1,5 till 25 år. Vissa patienter valdes bort då deras EDSS värde översteg 3 eller att 

det fanns någon bakomliggande systemsjukdom eller ögonsjukdom som hade kunnat 

påverka resultatet. Kontrollpatienterna matchades med ålder och kön på MS-

patienterna. 

 

 
Figur 8 : rekrytering inlägg via Facebook 

 

 
Figur 9 : rekryteringsinlägg via Facebook 

). 

 
2.2 Genomförande 

Innan undersökningen påbörjades blev patienten informerad om undersökningens 

förlopp både skriftigt och muntligt. Därefter fick patienten skriva på en 
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samtyckesblankett (se bilaga B) att dom när som helt under undersökningen kan avbryta 

och att deras resultat i denna undersökning kommer att förbi helt konfidentiellt.  

Patienten placerades i undersökningstolen och undersökningen började med att ta en 

anamnes innehållande om hur länge patienten haft MS och om det fanns någon 

bakomliggande synnervsinflammation. Alla deltagande patienter fick namnet ”patient 1, 

patient 2” osv för att behålla alla resultat konfidentiella. Därefter undersöktes visus med 

en portabel logMARtavla som var placeras 4 m ifrån patienten. Visus undersöktes 

monokulärt, först höger sen vänster. Vid kontroll av höger ögas visus ombads patienten 

att läsa bokstäverna uppifrån och ner på den högra sidan och vid kontroll av vänster 

ögas visus, bokstäverna uppifrån och ned på vänstra sidan, se Figur 10. Resultatet 

antecknades i journalen (se bilaga B).  

 
Figur 10: ETDRS logMAR tavla som användes vid visus mätning 

Därefter gjordes The Mars Letter Contrast Sensitivity test där patienten fick hålla 

testtavlan på 50 cm avstånd och läsa rad för rad, höger till vänster, tills att patienten 

uppgav fel bokstav 2 gånger eller tills det inte gick att läsa mer. Detta test utfördes både 

monokulärt och binokulär, först med höger öga sen vänster öga och sist med båda 

ögonen. Resultatet antecknades i journalen.  

Sedan testades patientens färgseende på båda ögonen, först höger öga därefter vänster 

öga. Här utfördes 2 olika tester: först Hardy Rand Rittler och sedan utfördes Farnsworth 

Dichotomous Test, D-15. Resultatet antecknades i journalen. 
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Det retinala nervfiberlagrets tjocklek undersöktes med hjälp av OCT. Patienten placeras 

med hakan och pannan mot stödet. Ett cirkulärt skanningsområde runt synnerven på 3,4 

mm används, se blå cirkel i Figur 11. Mjukvaran kommer att per automatik placera ett 

fixationsobjekt till patienten inuti OCT:n för att se till att synnerven befinner sig i 

mitten på bilden, se vitt kryss i Figur 11. Sedan placeras den blåa cirkeln manuellt över 

synnerven med hjälp utav musen. När allt detta är inställt tyckt auto-fokus in och OCT:n 

kommer automatiskt att justera auto-fokus, auto-referens och justera referensen. När 

detta är utfört och bilden som kommer upp på RNFL ser bra ut trycks Capture-images in 

och en bild med tre bilder av RNFL tas och sparas. Efter att bilderna på RNFL är tagna 

går de att granska under fliken ”files” (OPKO-instrumentation, 2012) 

 

 
Figur 11: Schematisk OCT taget från manualen som illustrerar den blåa scannings ringen (B) och 

det vita fixationsobjektet (A) som patienten ser (OPKO-instrumentation, 2012). 

 
2.3 Statistik  
 
Resultaten som åstadkoms under studiens gång har sammanställts i Microsoft Excel 

2013, samma program användes för att göra statistiska mätningar i from av minimum 

och maximum värden, standarddeviation och t-test. 

  

A 

B 
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3 Resultat  
 
3.1 Funktionella mätningar  
 
3.1.1 Visus  
 
Undersökningen utav avståndvisus som utfördes på deltagarna visar en visusskillnad 

mellan MS-patienternas höger öga och kontrollpatienternas höger öga. Samma gäller för 

båda gruppernas vänstra öga. Medelvärdet av visus för MS patienternas höger öga var 

0,06 logMAR med en standardavvikelse på 0,12 och för kontrollpatienterna var 

medelvärdet för höger öga 0,00 logMAR med standardavvikelsen 0,05. För vänster öga 

vad medelvärdet hos MS-patienterna 0,16 logMAR med en standardavvikelse på 0,23 

och för kontroll patienterna 0,01 logMAR med en standardavvikelse på 0,06. Detta 

betyder att visusskillnaden mellan gruppernas högra öga var cirka 3 optotyper, vilket 

motsvarar ca 0,06 logMAR och skillnaden mellan gruppernas vänstra öga var ca 7,5 

optotyp vilka motsvarar ca 0,15 logMAR.  

I figur 11 nedan presenteras resultatet i form av medelvärden, minimum och 

maximumvärden.  

 

 
Figur 12: Visus värden för de två undersökningsgrupper. Staplarna representerar medelvärden 
och felstaplarna representerar minimum och maximumvärden.  
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T-test genomfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

höger ögonen och de två vänster ögonen. Restatet för höger ögonen var 0,24 och för 

vänster ögonen 0,14 vilket ej visar en signifikant skilland (p>0,05) 

3.1.2 Kontrastseende 
 
Undersökningen av kontrastseende visar att det förekommer en viss skillnad på 

kontrastseendet hos patienterna med MS jämfört med kontrollpatienterna. Medelvärdet 

för höger öga hos patienterna med MS var 1,57 log CS med en standardavvikelse på 

0,04 och för kontrollpatienterna var medelvärdet 1,61 log CS med en standardavvikelse 

på 0,11. Standardavvikelse för kontroll patienternas högra öga blev relativt hög 

beroende på att en utav 7 patienter hade ett nedsatt kontrasterande. För vänster öga vad 

medelvärdet hos MS-patienterna 1,57 log CS med en standardavvikelse på 0,12 och för 

kontroll patienterna 1,63 log CS med en standardavvikelse på 0,09. Detta betyder att 

skillnaden på kontrastseendet mellan gruppernas högra öga är 0,04 log CS och mellan 

gruppernas vänstra öga 0,06 log CS. 

I Figur 13 nedan presenteras resultatet i form av medelvärden, minimum och 

maximumvärden.  

 
Figur 13: Resultat för kontrastseende för de två undersökningsgrupperna. Staplarna representerar 
medelvärden och felstaplarna representerar minimum och maximumvärden. 
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T-test genomfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

höger ögonen och de två vänster ögonen. Resultatet för höger ögonen var 0,38 och för 

vänster ögonen 0,27 vilket ej visar en signifikant skillnad (p>0,05). 

 
3.1.3 Färgseende  
 
Färgseendet testades mellan de två olika grupperna med två olika test, se respektive 
rubrik nedan.  
 
3.1.3.1 Resultat för HRR 
 
Vid undersökning av gruppernas färgseende visar det att de förekommer nedsatt 

känslighet hos patienterna med MS jämfört med hos kontrollpatienterna. MS-

patienternas medelvärde för höger öga var 7,92 och standardavvikelsen var 1,43 och för 

kontroll patienterna var medelvärdet 8,29 med en standardavvikelse på 0,57. För vänster 

öga var medelvärdet för MS-patienterna 7,50 med en standardavvikelse på 1,8 och för 

kontrollpatienterna vad medelvärdet 8,29 och standardavvikelsen var 0,57. Detta visar 

en skillnad mellan MS patienternas och kontrollpatienterna höger öga på 0,37 och en 

skillnad på vänster öga på 0,79. I Figur 14 presenteras resultatet i form av medelvärden, 

minimum och maximumvärden.  

 

 

 
Figur 14 Resultat-index för HRR. Staplarna representerar medelvärden och felstaplarna 
representerar minimum och maximumvärden. 
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T-test genomfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

höger ögonen och de två vänster ögonen. Restatet för höger ögonen var 0,57 och för 

vänster ögonen 0,31 vilket ej visar en signifikant skilland (p>0,05). 

3.1.3.2 Resultat för D-15 
 
Figur 4 visar ett exempel på ett flertal avvikelser på färgseendet hos en patient med MS. 

Dessa avvikelser kan ses i bild b mellan punkt 3-4, 11-12 och 13-15.  

 
Precis som ovan nämns så visar även detta färgseendetest en skillnad mellan de två 

olika grupperna. Detta test är uppdelat i 3 sekvenser med namnen D-15 CCI, D-15 CI 

och D-15 SI. Medelvärdet för höger öga hos MS-patienterna var 1,02 för CCI, 1,12 för 

CI och 1,09 för SI med standardavvikelserna 0,04 för CCI, 0,17 för CI och 0,13 för SI 

och för kontroll patienterna 1 för CCI, 1 för CI och 1 för SI med standardavvikelserna 

0,0 för CCI, 0 för CI och 0 för SI. Medelvärdet för vänster öga hos MS-patienterna var 

1,05 för CCI, 1,07 för CI och 1,05 för SI med standardavvikelserna 0,12 för CCI, 0,19 

för CI och 0,14 för SI och för kontrollpatienterna 1 för CCI, 1 för CI och 1 för SI med 

standardavvikelserna 0,0 för CCI, 0 för CI och 0 för SI. Detta visar att skillnaden mellan 

MS-patienternas och kontroll patienternas högra öga är 0,02 för CCI, 0,12 för CI och 

0,09 för SI och för vänster öga är skillnaderna 0,05 för CCI, 0,07 för CI och 0,05 för SI. 

I Figur 15 presenteras resultatet i form av medelvärden, minimum och maximumvärden.  

 

 

 
Figur 15: Resultat D-15 index. Staplarna representerar medelvärden och felstaplarna 
representerar minimum och maximumvärden. 
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T-test genomfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

höger ögonen och de två vänster ögonen. Resultatet för höger ögonen var 0,37 för CCI, 

0,13 för CI och 0,12 för SI och för vänster ögonen 0,36 för CCI, 0,36 för CI och 0,35 

för SI vilket ej visar en signifikant skillnad (p>0,05). 

3.1.4 Resultat för RNFL 
 
Figur 16 visar ett exempel på RNFL av patient med MS. De röda värdarna visar stora 

förändringar, de gula mindre förändringar och de gröna visar normala värden.  

 

 

 
 
Figur 16 Bild a visar det högra ögat med visus 0,12 LogMAR och bild b visar det 

vänstra ögat med visus 0,58 efter en synnervsinflammation.  

 
Resultaten samlades in med hjälp utav OCT bilder av höger och vänster öga. Dessa 

resultat visar att en uttunning av RNFL förekommer hos MS-patienterna vid jämförelse 

med kontroll patienterna. Resultaten presenteras för respektive öga i grupperna 

genomsnitt, temporalt, nasalt, superiort och inferiort. MS-patienternas medelvärden för 

a
a 

b
a 
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höger öga var 97,6 µm för genomsnitt, 68,8 µm för temporalt, 87,5 µm för nasalt, 120,2 

µm för superiort och 114,3 µm för inferiort med standardavvikelserna 11,8 för 

genomsnitt, 11,6 för temporalt, 16,0 för nasalt, 26,4 för superiort och 17,3 för inferiort 

och medelvärdena för kontrollpersonerna var 100,7 µm för genomsnitt, 75,1 µm för 

temporalt, 85,8 µm för nasalt, 118,1 µm för superiort och 124,0 µm för inferiort med 

standardavvikelserna 10,6 för genomsnitt, 12,8 för temporalt, 11,2 för nasalt, 21,6 för 

superiort och 18,8 för inferiort. Medelvärdena hos MS-patienternas vänstra öga var 98,4 

µm för genomsnitt, 70,6 µm för temporalt, 81,4 µm för nasalt, 120,9 µm för superiort 

och 120,5 µm för inferiort med standardavvikelserna 15,6 för genomsnitt, 15,1 för 

temporalt, 12,1 för nasalt, 29,6 för superiort och 20,7 för inferiort och medelvärdena för 

kontrollpersonerna var 104,0 µm för genomsnitt, 71,0 µm för temporalt, 87,5 µm för 

nasalt, 132,8 µm för superiot och 126,0 µm för inferiot med standardavvikelserna 9,1 

för genomsnitt, 4,6 för temporalt, 12,6 för nasalt, 9,9 för superiot och 16,8 för inferiot. 

Dessa resultat ger en generell över blick över att det RNFL hos MS-patienterna jämfört 

med kontroll patienterna är tunnare. Figur 17 visas en sammanställning av resultaten 

över RNFL för MS-patienterna och kontroll patienterna. Det tenderar hos MS-

patienterna att tjockleken hos RNFL varierar/är tunnare. Detta syns ej bra på staplarna i 

figur 17 men felstaplarna visar dessa variationer. 
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Figur 17: Resultat RNFL. Staplarna representerar medelvärden och felstaplarna representerar 
minimum och maximumvärden. 

T-test genomfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de två 

höger ögonen och de två vänster ögonen. Resultatet för höger ögonen var 0,62 för 

genomsnitt, 0,36 för temporal, 0,83 för nasalt, 0,88 för superiot och 0,33 för inferiot och 

för vänster ögonen 0,42 för genomsnitt, 0,94 för temporal, 0,37 för nasalt, 0,35 för 

superiot och 0,56 för inferiot vilket ej visar en signifikant skillnad (p>0,05). 
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4 Diskussion  
 
Resultatet av förreliggande studie var förväntat. Det vill säga att det förekommer 

skillnader i färgseende, kontrastseende och hos det RNFL hos människor med 

diagnosen multipel skleros. Då antalet patienter var få, anses detta resultat som ej 

tillförlitligt.  

 

Enligt studien som gjordes av (Villoslada et al., 2012) var 213 patienter med MS och 63 

kontrollpatienter rekryterade. De har använt sig av samma färgseendetester, HRR och 

D-15, och resultaten de fick fram visade att personer med diagnostiserad MS hade ett 

nedsatt färgseende.  

I denna studie gjordes även en jämförelse av RNFL mellan två olika OCT metoder och 

gav ett resultat som antydde att RNFL hos patienter med MS tycks ha en tendens att 

vara tunnare än hos patienterna som ej var diagnostiserade med MS.  

 

Kontrastseendet hos patienterna med MS var generellt reducerad. Även här kan man se 

en koppling mellan kontrastseendet och det RNFL. (Balcer et al., 2015; Sakai et al., 

2011). 

 

Det som skulle kunna förbättras om denna studie tas upp igen är att antalet patienter 

med MS ökas. Detta för att få ett tillförlitligt resultat att luta sig emot. Trots att det bara 

undersöktes 7 patienter med MS har det varit givande att se att det verkligen finns 

defekter på färgseendet, kontrastseendet och att det RNFL är påverkat.  

 

5 Slutsats 
 
Detta arbete har styrkt kunskaperna som fanns om hur MS påverkar ögats system. Detta 

arbete har även gett en inblick och en större förståelse om hur patienter som är 

diagnostiserade med MS påverkas rent visuellt och funktionell i ögonen. Det har varit 

intressant att höra alla patienters egna historier om sjukdomen och hur den har påverkat 

dem i det vardagliga livet. 
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INSTRUKTIONER (för glasögon FAR / lupp / LIGHT dämpas - stängning persienner) 
1. Läs den första bokstaven i varje rad till svårigheter 
2. Läs föregående rad till raden av svårigheter och maximalt antal bokstäver i följande 
rader (inte kräva) 
3. Sikta alltid avståndet. Mark Läs ✓- (ALL) / ✗ - oläst (ALL) 
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Bilaga B – Samtyckeblankett  

 
 

 

 

       
 
Informerat samtycke – Visuella och struktionella förändringar av MS. 

Syftet med denna studie är att se hur synnerven och färgseendet påverkas utav Multipel 
skleros. 

Arbetsordning: 

Det kommer börja med att synkärpan kollas och sen ett kontrasttest. Här kommer du få läsas 
rad för rad med bokstäver tills det ej går längre. Därefter kommer färgseendet kollas med 
hjälp utav 2 olika tester. Det första är en bok med olika symboler i olika färger som ska 
identifieras och det andra är ett sorteringstest med 15 kapsyler som ska läggas efter varandra 
efter färg. Här används befintliga glasögon om det handhas.  
Därefter tas OCT-bilder av retina runt synnerven på både höger och vänster öga. Du kommer 
få fästa blicken på ett rött kryss antingen till vänster eller till höger i OCT-maskinen. Sen 
kommer maskinen startas och ta en bild genom pupillen. Resultaten som fås fram, antecknas 
och sparas för att senare kunna analyseras. Undersökningen kommer att ta cirka 30–45 
minuter och du kommer inte på något sätt utsättas för verken någon risk eller obehag. 

All data som samlas in kommer att avidentifieras. 

Handledare António Macedo antonio.macedo@lnu.se 
______________________________________________________________ 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående 
skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och 
att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
Jag samtycker till att deltaga: 
 
Namn: .................................... 
 
Födelseår/månad: .........../.......... 
 
Underskrift: ...................................................................  
 
Datum: ................................ 

Telenr: .................................... 

Vänliga hälsningar Maja Lind 

Maja Lind - Student Naturvetenskap/optometri Kalmar 

ml223kv@student.lnu.se 

Telefonr: 0702376687 

Adress:  Linnéuniversitetet, 39 182 
Besöksadress: Smålandsgatan 26B 
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Bilaga C – Rekryterings lapp 
 
  

 
 

  

Söker Volontärer 
Vill du ha 150 kr och samtidigt hjälpa foskningen framåt? 

Vi på avdelningen för medicin och optometri behöver volontärer. Studien 
innehåller mätningar på synen och en fotografering på baksidan av ögat. Detta 
utförs kliniska och är roligt och icke invasiv.  

 
För att kompensera dig för din tid kommer du får ett presentkort med 150 kr 
på som du kan spendera på vad du vill i nästa alla butiker i kalmar. Det finns 2 
krav: 1) du måste vara kvinna och 2) ditt födelseår måste finnas med i listan här 
under: 
1969 

1961 
1968 

1973 

1976 

1965 

1971 

 
Om du kan delta snälla skicka ett mejl till (Maja) ml223kv@student.lnu eller 
skicka ett sms till 070 237 66 87.  

Voluntiers for study needed 
Want to get - 150 Kr - and help science to progress? 

We at department of medicne and optometry need voluntiers to a study. The 
study consists of mesuring vision and taking a picture of the back of the eye. 
Procedures are used in clinical practice they are “fun” and non-invasive.  
To compensate for your time we will offer you a “presentkort” with 150 Kr on it 
and you can sepend it in almost all shops in Kalmar. There 2 requirements: 1) 
you need to be a female and 2) you year of birth is in the list (see above). 
 
If you can participate please email (Maja) ml223kv@student.lnu.se  or send a 

text message to 070 237 66 87. 
 

 

 
 

 



  
 

 IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitetet 
Kalmar Växjö 
 
Lnu.se 


