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Sammanfattning: 

 

Syftet: Att förstå hur pupillens storlek förändras under olika ljusförhållanden är viktigt 

för refraktiv kirurgi, kontaktlinstillpassning och utveckling av multifokala kontaktlinser. 

Det är därför av stort värde att ha bra metoder som ger pålitliga mätresultat men även 

noggrannheten och repeterbarheten i de instrument som används är av största betydelse. 

Det primära syftet med studien var att undersöka om det fanns ett potentiellt samband 

mellan pupilldiametern och ögats olika refraktiva tillstånd med den inbyggda 

pupillometern i Sirius. Ett sekundärt syfte uppstod under studiens gång, att utvärdera 

repeterbarheten på instrumentet Sirius. 

Metod: I studien deltog 64 deltagare i åldrarna 20 till 36. Utav dessa blev 3 deltagare 

exkluderade. Deltagarna delades in i tre olika grupper efter deras sfäriskekvivalent 

styrkor, myoper (26st) från -7,75 D till -0,75 D, emmetroper (17st) på ± 0,50 D och 

hyperoper (18st) från +0,75 D till +5,75 D. Både höger och vänster öga undersöktes. 

Pupillensdiameter mättes först med pupillometern i Sirius. En enkel synundersökning 

utfördes därefter med en autorefraktor och med hjälp av retinoskopi. Pupillresponsen 

kontrollerades på alla deltagare. Resultatet analyserades med Microsoft Excel och 

Graphpad Prism. 

Resultat: Resultaten är baserade på höger öga. Medelvärdet och standardavvikelsen (SD) 

för den sfäriska ekvivalenta styrkan för myoper var -2,75 (±1,95 D), emmetroper -0,06 

(±0,37 D), och hyperoper +1,51 (±1,37 D). Studien fann ingen signifikant korrelation 

mellan ögats refraktiva tillstånd och pupilldiameter varken under skotopiska (p=0,38), 

mesopiska (p=0,17) eller fotopiska ljusförhållanden (p=0,16). En variansanalys (en-vägs 

ANOVA för upprepade mätningar) utfördes på de tre olika mätningarna i varje 

belysningsnivå för att bekräfta repeterbarheten av Sirius. ICC värdena för varje 

belysningsnivå var: skotopisk 0,94, mesopisk 0,87 och fotopisk 0,95.  

Slutsats: Studien tycktes indikera en svag trend mellan ögats refraktiva tillstånd och 

pupilldiametern men ingen signifikant korrelation mellan dessa kunde bevisas inom 

intervallet -7,75 D till +5,75 D. ICC resultat visar att Sirius har en hög repeterbarhet. 
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Abstract 
Purpose: Understanding how pupil size changes under different light conditions is 

important for refractive surgery, in contact lens fitting, as well as in the development of 

multifocal contact lenses. It is therefore of great value to have good measurement results 

and trustworthy methods. The accuracy and repeatability of the instruments used for these 

measurements are also critical. 

The purpose of this study was to investigate whether there was a potential relationship 

between the pupil diameter and the eye's refractive error with the use of the pupilometer 

incorporated within Sirius. A secondary purpose arose during the study, to evaluate the 

repeatability of the instrument Sirius. The null hypothesis of this study was; that pupil 

diameter is greater in myopes than hyperopes and emmetropes - that one would see a 

decrease in pupil diameter from myopes to emmetropes and also a decrease in pupil 

diameter from emmetropes to hyperopes. 

Method: There were 64 participants who took part in this study, aged between 20 to 36 

years. Of these, three were excluded because they did not fit the inclusion criteria. The 

participants were divided into three different groups according to their spherical 

equivalent refractive errors: there were 26 myopes (range -7.75 D to -0.75 D), 17 

emmetropes (range -0.50 D to +0.50 D), and 18 hyperopes (range + 0.75 D to + 5.75 D). 

Both eyes was measured. Pupil diameter was first measured in Sirius in a darkened room, 

where the computer was the only light source and the screen's brightness was dimmed. 

An objective refraction was done with the use of an autorefractor to get an estimated 

refractive value. Thereafter, retinoscopy was performed in a trial frame with a retinoscopy 

rack or loose trial lenses. The participants with higher astigmatism were also controlled 

with the use of the Jackson cross-cylinder. The pupil response was checked in all 

participants following pupil diameter measurements, to ensure that both eyes did not 

exhibit pupil defects. The result was analyzed with Excel and GraphPad Prism. 

Results: Since this study did not find any difference between the right and left eye, the 

data analysis was performed for right eye only. The mean and standard deviation (SD) of 

spherical equivalent power for myopes was -2.75 ±1.95 D, emmetropes -0.06 ±0.37 D 

and hyperopes +1.51 ±1.37 D. This study showed a weak trend between refractive error 

and pupil diameter, but no significant correlation between pupil diameter and the 

refractive state of the eye was evident, irrespective of lighting conditions; scotopic (p = 

0.38), mesopic (p = 0.17) or photopic (p = 0.16). As expected, a clear decrease in pupil 

diameter with increased illumination intensity was found. A variance analysis (one-way, 

repeated measures ANOVA) was performed on the three different measurement in each 

illumination level, to confirm the repeatability of Sirius. The ICC values were 0.94 for 

scotopic, 0.87 for mesopic and 0.95 for photopic lighting conditions. 

Conclusuion: The study shows no significant correlation between pupil diameter and the 

refractive state of the eye over the range of -7.75 D to + 5.75 D. In this study, we also 

investigated the repeatability of the measurements values obtained with Sirius using the 

ICC; this showed that Sirius has a good repeatability in measuring pupil diameter in all 

three light levels. 
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1 Inledning 
Redan på mitten av 1700-talet började man notera en potentiell koppling mellan 

pupillstorleken och synfelet hos myoper, nämligen att myoper skulle ha större pupiller än 

det andra ametropierna (Porterfield, 1759). I dagens moderna samhälle är det viktigare 

att kunna mäta det exakta värdet av pupilldiametern för att få ett bra resultat på refraktiv 

kirurgi i kornea och linsen (Bootsma, Tahzib, Eggink, de Brabander, & Nuijts, 2007). 

Enligt Fan-Paul, Li, Miller, & Florakis, (2002) är det en ökad risk för att råka ut för 

störningar i synen direkt efter refraktiv kirurgi i kornea. De beskriver att det är vanligt att 

patienten upplever halos i synfältet vid ljuskällor nattetid efter ingrepp. Oftast har 

majoriteten av dessa patienter återhämtat sig inom sex månader upp till ett år. De 

beskriver även att tar man hänsyn till relationen mellan storleken på pupillen och den 

optiska zonen kan obehag minimeras efter refraktiv kirurgi. Andra viktiga faktorer att ta 

hänsyn till i PRK och LASIK är pupillens storlek i förhållande till placeringen och 

diametern på det behandlade området. Vanliga postoperativt symptom är halos, bländning 

och monokulär diplopi som uppkommit efter kirurgi på pupiller med större diameter än 

vanligt vid skotopisk belysning (McDonnell, Rolincova, & Venter, 2006; Chaidaroon & 

Juwattanasomran, 2001). Genom åren har olika metoder för att mäta pupillen uppkommit. 

Såsom handhållna pupillstickor, via kameror för fotografering och mer nyligen digitala 

handhållna och olika typer av stationära infraröda pupillometrar (Kohnen, Terzi, Buhren, 

& Kohnen, 2003; Wachler & Krueger, 1999). Enligt studien som Papadatou, Del Águila-

Carrasco, Esteve-Taboada, Madrid-Costa, & Cerviño-Expósito, (2016) påvisar de att 

designen på en multifokallins är beroende av pupillstorleken och att pupillens diameter 

ska passa med de olika optiska zonerna i kontaktlinsen, vilket har en betydelsefull roll för 

att uppnå ett optimalt visuellt resultat för patienter som använder multifokala linser.  

 

1.1 Anatomi 
1.1.1 Pupillen 

1.1.1.1 Funktion 

Pupillen eller aperturstopp är egentligen bara ett cirkulärt tomt hål i iris, inte lokaliserad 

i mitten, utan något nasalt och inferiort i jämförelse med iris centrum (Remington, 2012 

s.40). Samverkan mellan musklerna i irisen och förändringenen av pupillens storlek, går 

att likna vid ett aperturstopp, vars gemensamma funktion är lik bländningssystem hos 

vanliga kameror (Oyster, 1999). Storleken på pupillen anpassar sig reflexmässigt efter 

mängden ljusstrålar som når retina. Beroende på ljusförhållanden varierar pupillens 

diameter från 1 mm till 9 mm. Under ljusare förhållanden kontraherar pupillen och blir 
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mindre (mios), under mörkare förhållanden dilaterar pupillen och blir större (mydrasis) 

(Remington, 2012, s.40). Vid bedömning av pupillens storlek är det viktigt att veta att 

den pupill som betraktaren observerar utifrån inte är hela pupillen. Betraktaren uppfattar 

pupillen via ljusstrålarna som bryts genom kornea och reflekteras tillbaka genom den 

omslutande irisen. Pupillens storlek delas in i ”inträdespupillen”, ”verkliga pupillen” och 

”utträdespupillen” beroende på var ifrån man observerar den. Den verkliga pupillen visar 

pupillens riktiga storlek, den återspeglas av bilden från linsens form. Det är 

inträdespupillen vi mäter och refererar till som pupillens storlek. Inträdespupillen ligger 

ca 0,5 mm framför den verkliga pupillen och är egentligen en virtuell bild i främre 

kammaren. Den är ca 13 % större än den riktiga pupillensstorlek. Utträdespupillen är ca 

3 % större än den riktiga pupillstorleken och är beläggen ca 0,8 mm bakom den verkliga 

pupillen (Oyster, 1999, s.412).  

 

Figur 1 Schematisk bild över pupillens olika benämningar, från vänster: A. Inträdespupillen,  

B. Verkliga pupillen, C. Utträdespupillen. Bilden är baserad på upplagan från Oyster (1999). 

1.1.1.2 Fysiologisk pupill-oro 

Oyster (1999, s.418) beskriver att pupilldiametern inte är statisk utan i ett tidsintervall, på 

två gånger per sekund, ändrar pupillen storlek på ungefär 0,5 mm. Dessa små oscillationer 

i pupillen ökar med ökad ljusstyrka och är en normalrörelse i pupillen. Han nämner även 

att vid fastställande av pupillens storlek för en specifik ljusnivå bör man ha i åtanke att 

pupilldiametern kan variera upp till ±0,2 mm. Denna rörelse kallas för fysiologisk pupill-

oro även kallat hippus och är en konstant liten rörelse i pupillerna, där pupillen 

kontraherar och dilaterar. Pupillernas rörelse är simultan och dessa små oscillationer sker 

utan ändring av belysning eller betraktningsavståndet. Detta ses tydligare hos yngre 

personer där balansen i musklerna mellan dilator och sfinkter är ostadig (Bynke, 2012, 

s.72).  
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1.1.1.3 Pupilldefekter 

Som nämnt tidigare är hippus ett tecken på en normal pupill och indikerar att pupillen och 

iris är friska. Avsaknaden av hippus i en pupill är ett avvikande tillstånd och kan vara 

symptom på defekter i irisens afferenta innervering eller skador på och i iris (Oyster, 

1999, s.418). Det finns en fysiologisk koppling mellan ögonen, vid belysning av ena 

pupillen så ska den andra pupillen reagera och kontrahera jämnt och lika mycket. Pupillen 

ska även utvidgas jämnt när belysningen tas bort, om båda pupillerna är friska (Broadway, 

2012). Tillståndet afferent pupilldefekt karakteriseras av avsaknaden av kontraktion i 

pupillen vid direkt belysning. Om det andra ögat är friskt och normalt, svara ögat vid den 

indirekta ljusreaktionen. Dock behöver man ha i åtanke om patienten har någon annan 

sjukdom i ögat som kan blockera att ljuset når fram till retina, som tät katarakt eller 

glaskroppsgrumlingar, som då kan ge missvisande resultat (Bynke, 2012, s.74). Ett 

effektivt test som påvisar relativ afferent pupilldefekt (RAPD) är alternerande belysning 

av pupillerna (swinging flashlight test). Testet ska utföras i ett halvmörkt rum. Deltagaren 

ska titta rakt fram och fokusera på ett avlägset objekt. Lampan skall helst avge ett skarpt 

ljus med en smal ljusstråle. Ljusstrålen ska avsiktligen belysa mitten av pupillen, så nära 

ögats synaxel som möjligt. Ljusstrålarna ska träffa i makulaområdet. Vid rörelse, ska 

lampan flyttas från öga till öga med samma avstånd från ögonen. Det första ögat ska 

belysas minst tre sekunder, sedan ska ljusstrålen snabbt flyttas över till andra ögat. 

Ljusstrålen ska belysa det andra ögat minst tre sekunder även här. Under tiden som första 

ögat blir belyst, observeras det andra ögat som inte blir belyst om det bibehåller samma 

storlek eller om pupillen vidgas. Testet ska upprepas mellan ögonen, tills observation har 

gjorts på båda ögonen (Broadway, 2012). Om pupillen är olika stora så kallas det för 

anisocoria (Bowling, 2016, s.811). 

 
1.1.1.4 Pupillens normala åldersförändringar 

Under fotopisk (normal) belysningsnivå är det ett känt faktum att pupillens storlek 

minskar med ökad ålder och att barn har större pupiller än vuxna. Dessa åldersskillnader 

är dock relativt små (Efron, 2018, s.21). Winn, Whitaker, Elliott, & Phillips J, (2018) 

nämner i deras artikel att pupillens storlek tenderar att ändras som en följd på individens 

ålder. I den äldre befolkningen är små pupiller dominerande. Winn et all., (1994) nämner 

också att många tidigare studier som har undersökt pupillens storlek gentemot ålder är 

utförda under mörkerförhållanden, då man inte tagit hänsyn till hur ögat fungerar under 

mer normala ljusförhållanden. 
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1.1.2 Iris 

Iris är belägen framför linsen och karaktärisera av sin cirkelformiga struktur. Sfinkter och 

dilator är två muskler i iris som samverkar och genom detta hjälper pupillen att ändra 

form och storleken. Bildkvaliteten kan försämras via spridning av ljuset och aberrationer; 

dessa muskler kan förbättra bildkvaliteten genom att modulera och reglera mängden ljus 

som träffar retina (Oyster, 1999, s.411). Det sympatiska och parasympatiska 

nerversystemet styr över de antagonistiska aktionerna hos dilator och sfinktermusklerna 

i irisen vilket påverkar responsen och storleken i pupillen (Winn et al., 1994). 

 
1.1.2.1 Sfinkter muskel 

I iris stroma ligger en cirkulärmuskel i ytterkanten av pupillzonen så kallat sfinkter 

muskeln. Sfinktermuskeln är uppbyggd av flera olika muskler och kopplingar som 

tillsammans omsluter pupillen och är fast ankrad i de intilliggande stroma. Muskeln är 

0,75 till 1 mm bred. När sfinktermuskeln drar ihop sig bidrar det till att mios uppstår då 

pupillen kontraherar (Remington, 2012, s.41). Då pupillen kontraherar och mios uppstår 

har det parasympatiska autonoma nervsystemet aktiverats (Rosenfield, Logan, & 

Edwards, 2009, s.8). Stromat runt sfinktermuskeln är uppbyggd av celler med och utan 

pigment, kollagenfibriller m.m. (Remington, 2012, s.40). 

 

1.1.2.2 Dilatormuskel 

Nedanför mitten av sfinktermuskeln en bit in i stromat och ner till iris roten är dilator 

muskeln beläggen. Ett tät band av bindväv separerar dilatorn från sfinktern. 

Dilatormuskeln är en förlängning av musklerfibrer från stromat. Muskelfibrerna är 

arrangerade radialt och när dessa kontraherar dras pupillens kant ner till irisroten. 

Mydrasis sker då dilatormuskeln kontraheras och därmed vidgas pupillen (Remington, 

2012, s.42). När pupillen dilaterar aktiveras det autonoma sympatiska nervsystemet 

(Rosenfield, et al., 2009, s.8). 

 
1.1.3 Pupillens neuroanatomi 

Hjärnan processar informationen från omgivningen genom kopplingar i synbanan. 

Synbanan består av retina, synnervsutträdet, chiasma (synnervskorsningen), tractus 

opticus, laterala knäkroppen, synstrålningen och synbarken (Remington, 2012, s.233). 

Genom att förstå hur elektriska signaler (skapade av fotoreceptorerna) förflyttar sig i 

synbanan, förstår vi även hur pupillerna reagerar på ljus (Broadway, 2012). 
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1.1.3.1 Synbannan 

I retina omvandlar fotoreceptorerna ljusenergi till neuralsignaler vilket är starten i 

synbanan. Signalen går vidare till de bipolära cellerna, därefter till amakrina celler och 

sist till ganglioncellerna. Axon från ganglioncellerna lämnar retina via synnervutträdet i 

form av impulser (Remington, 2012, s.233). I chiasma korsas den högra och vänstra 

nasala visuella informationen, innan det når synbarken, där intrycken tolkas och skickas 

vidare i impulser. Chiasma får informationen från korresponderande retinalpunkter. 

Synfältet för två ögon som fixerar på en punkt rakt fram kommer att överlappa varandra 

och fusioneras ihop i mitten. De temporala och perifera delarna kommer ge individuell 

information i synfältet. I den högra halvan av retina, tolkas synintrycken från den vänstra 

delen av synfältet och i den vänstra halvan av retina tolkas synintryck från den högra 

delen av synfältet (Grosvenor, 2007, s.76). Från chiasma transporteras fibrerna vidare i 

tractus opticus till laterala knäkroppen där nästa synaps inträffar. Fibrerna övergår i 

synstrålning som når synbarken (Remington, 2012, s.233). 

 
1.1.3.2 Afferenta och Efferenta synbanor 

Det finns två delar i synbanan som påverkar ljusreflexen i pupillen, den afferenta och 

efferenta synbanan, (se figur 2).  

  

Figur 2. Schematisk bild över synbanan. De röda strecken visar den afferentasynbanan, de blå 

strecken visar den efferentasynbanan. A. visar den afferenta innerveringen, där den delar den 

visuella informationen från högra ögat med de vänstra ögat. B. visar impulsen som går tillbaka 

till båda ögonen och C. visar att impulsen som kommer tillbaka genom ciliar ganglioncellerna. 

Bilden är baserad på förlag Broadway (2012). 

När pupillen blir belyst med skarpt ljus och det skickas en signal/impuls via 

synnervsutträdet till cortex, är det den afferenta synbanan som blivit aktiverad (figur 2). 

Signalen/impulsen som kommer tillbaka via ganglioncellerna och n.oculomotorius (den 

tredje kranialnerven) till båda ögonen från mesencephalon (mitthjärnan). Det är den 

signalen/impulsen som orsakar kontraktion i båda pupillerna, trots att det bara är ena ögat 

som blir belyst. I denna del av synbana är det den efferentabanan som blivit aktiverad 

(Broadway, 2012).   
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1.1.3.3 Ackommodation, konvergens, mios (närtriaden) 

Närtriaden är baserad på ackommodationen, konvergensen och att pupillen kontraherar 

(mios). När ackommodationens respons ökar, minskar pupillens diameter linjärt och 

konvergensen ökar linjärt (Oyster, 1999, s.474). Kvoten mellan mängden konvergens som 

uppkommer av varje dioptri ackommodation är känd som AC/A kvoten. Samma 

förhållande finns mellan pupillens diameter i mm och ackommodationen i dioptrier, känd 

som P/A kvoten. Pupillen kontraherar (mios) omkring 0,3 mm för varje dioptri. Den 

ackommodativa konvergensen och pupillens kontraktion upphör inte bara för att 

responsen för ackommodationen har nått sin gräns. Hos presbyoper kan man se att 

pupillerna kontraherar, trots att ackommodationen har nått sin gräns och det ej har någon 

effekt längre (Oyster, 1999, s.416).  

 

1.2 Ametropi och Emmetropi 
1.2.1 Emmetropi 

Emmetropi är det tillstånd där vi ser en bild skarpt och tydligt utan korrektion. I det 

perfekta ögat är axiell längd lika med fokal längden för ögats optiska system. När 

ljusstrålar studsar in i ögat, där ackommodation är helt avslappnad så konvergerar 

ljusstrålarna och träffar direkt på ytan av retina i fovea (Grosvenor, 2007, s13). 

Det är allmänt känt att emmetropi brukar accepteras till gränsvärdena ± 0,50 D. 

Fastställandet av emmetropi kan dock variera stort mellan olika studier, (Atchison et al., 

2011) använder ±0,25 D. (Guillon et al., 2016) Guillon et al., (2016) ≥ - 0,25 D till ≤ + 

0,50 D, (Rushton, Armstrong, & Dunne, 2016) ± 0,50 D och Jones, (1990) definierar 

emmetroperna som +0,75 D till -0,25 D, i sin studie. 

 

1.2.2 Hyperopi 

I det hyperopa ögat konvergerar ljusstrålarna och hamnar bakom ögat. Ögat kan ha en 

normal axiell längd, men där fokallängden är längre än i det normala emmetropa ögat. 

Det kan också bero på att ögat är mindre än normalt och har en kortare axiallängd, men 

med en normal fokallängd (Grosvenor, 2007, s.16). 

 

1.2.3 Myopi 

Det myopa ögat brukar bero på att ögats axiallängd är längre än för det normala 

emmetropa ögat, men fokallängden av det optiska systemet är normalt. Det kan också 

vara så att ögats axiella längd är normal och fokallängden av det optiska systemet är för 

kort. I båda fall leder det till att ljusstrålarna som träffar ögat konvergerar in i ögat, men 

når ej fram till retina utan landar framför retina (Grosvenor, 2007, s.13). 
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1.3 Kornealtopografer  

Kunskapen av formen på den korneala ytan kallas för topografi. Korneal 

videokeratoskopi har tidigare använts som standard, men har nu fått sällskap av andra 

maskiner med olika tekniska tillägg så som: spalt-scanning, optisk coherence tomografi 

(OCT) och scheimpflug-kameran. Det börjar även bli vanligt att instrumentet är 

designade för mer än ett syfte, som t.ex. med inbyggd pupillometer (Dharwadkar & 

Nayak, 2015). Kornealtopografer kan grovt delas in i två olika grenar baserade på deras 

system: reflektionsbaserade tekniksystem eller elevationsbaserade tekniksystem. I de 

reflektionsbaserade tekniksystemen används en kombination av videokeratografi med en 

placido-disk som återspeglar korneas yta. I de elevationsbaserade tekniksystemen 

används spaltscanning eller scheimpflug-kameror, antingen var för sig eller en 

kombination. Tekniken i avbildningen av det korneala området har väsentligt förbättrats. 

Moderna avbildningstekniker för de främre segmenten har skett genom utveckling av 

spaltskanning och Scheimpflug-kameran. Innan dessa tekniker utvecklades var bilden av 

kornea begränsad till analysen av strukturen och den optiska kvaliteten på korneas främre 

yta. De nya korneala tomografierna (instrument som mäter både topografi och pakymetri) 

analyserar både de främre och de bakre segmenten i korneas yta och har kapaciteten att 

förse en ”sann” topografbild som tidigare inte varit möjlig (Oliveira, Ribeiro, & Franco, 

2011). Spaltskanning och Scheimpflug-kameran har skapat en förbättrad tillgång för att 

undersöka korneas egenskaper. De är kapabla att rekonstruera en tre-dimensionell 

struktur av kornea från två-dimensionell optisk krossektion i korneas yta (Oliveira et al., 

2011). Enligt studien från Dharwadkar & Nayak, (2015) finns det fyra huvudtyper av 

maskiner som används i och inom refraktiv kirurgi: videokeratoskopi eller 

placidobaserade apparater, Scheimpflug-kameror, spalt-scannings maskiner och OCT 

baserade apparater. 

 

1.3.1 Bon Sirius, 3D Roterande scheimpflugkamera & topografsystem 

Sirius (CSO, Florens, Italien) använder både scheimpflugkamerans egenskaper ihop med 

ett topografsystem och en placido-disk med tjugotvå koncentriska ringar, (se figur 1). 

Listan på instrumentets funktioner är lång men några av de främsta är: främre och bakre 

korneal topografi, korneal pachymetri, analys av främre kammare, screening av 

keratokonus och pupillometri. Instrumentets pupillometer har en högupplöst CCD-

kamera och använder sig av en blå LED-lampa i våglängd 475 nm som fokuseringspunkt 

(bon.se den 6/5-18). Kameran är även känslig för infrarött ljus och använder en våglängd 

på 875nm vid fotografering av pupillen (personlig kommunikation via mejl, 29 maj 
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2018). Instrumentets placidodisk använder röda lysdioder med toppvåglängder 660 nm 

och dominant våglängd på 640 nm vid belysning av ringarna. Lysdioderna är av typen 

galliumaluminium arsenide (L-934SRC-G) (Prakash, Srivastava, Suhail, & Bacero, 

2016).  

 

Figur 3. Från höger Sirius, 3D roterande scheimpflugkamera och topografsystem och iMac som 

styrenheten bredvid. 

Den inbyggda pupillometern i maskinen använder tre bestämda belysningsinställningar i 

mätningen av statisk pupilldiameter (se figur 4). Den lägsta illuminationen startar på 0,04 

lux och försöker efterlikna en skotopisk (nattseende) ljusnivå, där fokuseringspunkten 

inne i maskinen är en blå LED-lampa, i samband med att bilden tas tänds den infraröda 

lampan, dessa är de enda ljuskällorna i instrumentet då placido-disken ej är upplyst. Den 

mellersta illuminationen strävar att efterlikna mesopisk (skymningsseende) ljusnivå på 

4,0 lux. I denna nivå är placido-disken svagt men jämt upplyst i ringarna med röda LED-

lampa. Den högsta statiska mätningen efterliknar en fotopisk (dagsseende) ljusnivå, på 

40 lux. Där placido-diskens röda ringar lystes upp för ge omgivande ljusintensitet. Den 

utför även en dynamisk film över dessa tre ljusnivåer, där den startar med att belysa 

placidodisken till full illuminans på 500 lux och därefter faller illuminasen (Prakash et 

al., 2016). 
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Figur 4. A-C Sirius scheimpflugkamera & topografsystem där placido-ringarna är upplysta i de 

olika ljusnivåerna, från vänster: 4A. skotopisk, 4B. mesopisk och 4C. fotopisk. Bilderna är 

tagna under vanlig rumsbelysning för detaljer skall synas, under mätningarna var 

rumsbelysningen nedsläckt. 

Under mesopiska belysningsnivå används både tapparna och stavarnas fotoreceptorer för 

att bidra till seendet i ögat. Skotopisk belysningsnivå sker när det är stavarna som är de 

mest effektiva mottagarna. Fotopisk belysningsnivå sker när de dominanta 

fotoreceptorerna består av tapparna i retina (Rosenfield, et al., 2009, s.70). 

 

1.3.2 Alternativa pupillografer 

Det finns en mängd olika metoder och maskiner för att utvärdera pupillens storlek. De 

äldre och enklare metoderna såsom att använda pd-linjaler i millimetersteg eller 

förtryckta pupillinjaler för att bestämma eller jämföra pupillens storlek ger endast ett 

ungefärligt värde. De två metoderna visar låg trovärdighet i repeterbarhet (Pop, Payette, 

& Santoriello, 2001). Teknikutvecklingen har gjort att de digitala infraröda 

pupillometrarna blivit populära. Vid mätning av pupillstorlek har de visat hög 

noggrannhet och repeterbarhet (Altan et al., 2012). Colvard handhållna pupillometer 

(Oasis Medical, Glendora, Calif) använder ljusförstärkningsteknologi och den används 

på ett öga åt gången. Genom att flytta på pupillometern lite framåt eller bakåt ändras 

fokuseringen på iris och pupillen. I instrumentet är det en IR-LED som avger ett rött ljus. 

Pupillens storlek mäts i mm genom ett hårkors som är inbyggt. Instrumentet mäter endast 

i skotopisk belysning. 

Procyon pupillometer (P2000 SA pupillometer, Procyon Instruments Ltd.) är en 

modernare maskin jämfört med Colvard pupillometer, den använder en digital infraröd 

anordning för binokulära simultana mätningar av pupillens diameter i tre olika inbyggda 
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belysningsnivåer. Detta instrument använder följande belysningsnivåer skotopisk 0,07 

lux, låg mesopisk 0,88 lux och hög mesopisk 6,61 lux. Infraröda ljusdioder lyser upp 

ögonen med långvågigt ljus från dioder som inte påverkar pupillstorleken, men som 

kameran i systemet känner av (Kohnen et al., 2003).  McDonnell et al., (2006) beskriver 

i sin artikel att Colvards handhållna infraröda pupillometer har blivit ansedd som gyllene 

standarden inom refraktiv kirurgi för mätning av pupilldiametern och några av 

anledningarna till maskinens popularitet kan bero på dess användarvänlighet, bärbarhet 

och kostnadseffektivitet. Han nämner också att Procyons pupillometer anses vara den 

pupillometer som ger de mest korrekta värdet. Procyons är objektiv, gör binokulära 

mätningar och den kompenserar även för hippus, men den är dyrare än Colvard 

pupillometern. En gemensam nackdel dessa två pupillometrar har, är att det inte har några 

andra inbyggda funktioner utan enbart används till att bestämma pupillens storlek.    
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2 Syfte 
Syfte:  

Det primära syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett potentiellt 

samband mellan ögats refraktiva tillstånd och pupilldiametern.   

Ett sekundärt syfte uppstod under studiens gång, att utvärdera repeterbarheten på 

instrumentet Sirius, då detta instrument är relativt ny på marknaden och underlaget för 

vetenskapliga studier är fåtaligt jämfört med andra liknade maskiner. 

 

Nollhypotes: 

Att pupilldiametern skulle vara större hos myoper än hyperoper och emmetroper,  

att man skulle se en minskning av pupilldiametern mellan myoper och emmetroper och 

även en minskning i pupilldiameter från emmetroper till hyperoper. 
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3 Metod 

3.1 Patienturval  

I studien deltog 64 deltagare. Av dessa var 46 kvinnor och 18 män. Deltagarna var i 

åldrarna 20 till 36 år. Deltagarna delades in i tre olika kategorier efter deras synfel, av 

hänsyn till astigmatismen räknades synfelet ut efter sfärisk ekvivalent. Myopers 

sfärekvivalenta synfel var från - 7,75 D till - 0,75 D. Emmetropers sfärekvivalenta synfel 

var från -0,50 D till +0,50 D. Hyperopers sfärekvivalenta synfel var från +0,75 D till 

+5,75 D. Deltagarna till denna studie rekryterades från Kalmar län. Större delen av 

deltagarna värvades via besök under deras lektioner på Linnéuniversitet Kalmar, en del 

via sociala medier och via sociala evenemang inom studentföreningen på 

Linnéuniversitetet. Affischer hängdes även upp på universitetets område, se bilaga A. 

Deltagaren blev exkluderad om den hade någon känd ögonsjukdom som påverkade 

pupillerna som t.ex. RAPD, hade utfört ögonkirurgi eller pga. av medicinering som 

påverkade pupillerna. Alla deltagare som ställde upp i studien fick muntlig och skriftlig 

information om samtycke, alla deltagare fick signera ett samtyckeformulär, se bilaga B. 

  

3.2 Material 
Journalblad skapades för att passa studien, se bilaga C. I studien användes följande 

maskiner: Bon Sirius scheimpflug kamera och topografsystem, Topcon, KR-8100P auto 

kerato-refractometer (Tokyo, Japan), Hagner Screenmaster (Hagner Sverige). 

 

3.3 Utförande 
Undersökningen av pupillstorlek utfördes först och i ett nedsläckt rum. iMacs datorskärm 

var den enda ljuskällan och ljusnivån dämpades för att ge minimal påverkan på 

mätningen. En illuminansmätare, Hagner Screenmaster, användes för att säkerställa 

samma illuminansförhållande i rummet för varje deltagare. Ljuset översteg aldrig mer än 

0,04 lux vid datorskärmen: datorskärmen var alltid riktad bort från deltagarens ansikte. 

Mätningen av pupilldiametern gjordes med instrumentet Sirius. Både höger och vänster 

öga mätes av under tre olika ljusnivåer. För att minimera risken för bländning och 

påverkan på pupillerna utfördes mätningarna med minsta belysningsnivå först och sedan 

i stigande ordning. Innan mätningarna av pupilldiametern utfördes, justerades maskinens 

hak- och pannstöd för att passa deltagaren, inte olikt injusteringen vid en 

spaltlampsundersökning. Deltagaren fick instruktioner om att först fokusera på den blåa 

markeringen i maskinen vid den lägsta ljusnivån och vid de två högre ljusnivåerna på den 
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röda markeringen. Deltagaren instruerades även om att blinka och hålla ögonen öppna i 

ungefär tre sekunder före varje fotografi, detta utfördes för att ögonens normala fluxation 

skulle lägga sig. Efter varje ökning i belysningsnivån avvaktades tio sekunder för att ögat 

skulle anpassas till den nya ljusnivån. På datorskärmen bredvid kunde undersökaren med 

hjälp av videokameran se pupillen, och med joysticken kunde fokus justera in efter den 

korneala apexreflexen. Det tre ljusnivåerna delades in enligt följande; skotopisk 

belysning 0,04 lux, mesopisk belysning 4 lux och fotopisk belysning 40 lux. Därefter 

utfördes en objektiv refraktioneringsmätning i autorefraktorn för att få ett utgångsvärde 

till retinoskopin. Cylindervärdet och axelläget från autorefraktorn placerades i provbågen. 

Under tiden retinoskopin utfördes fokuserade deltagaren på en röd/grön-tavla på avstånd. 

Retinoskopin utfördes i dämpad rumsbelysning med skialinser eller lösa provglas. 

Deltagare med högre astigmatism stämdes även av med korscylinder efter retinoskopin. 

Efter avslutad retinoskopin kontrollerades visus. För att fastställa att deltagarnas pupiller 

var friska kontrollerades pupillresponserna sist. Detta genomfördes med en penlight 

under dämpad belysning medan deltagaren fokuserade på visustavla på avstånd med stora 

optotyper. All mätdata analyserad i studien utfördes  med Microsoft Excel, 2013 och olika 

typer av analyser genomfördes med hjälp av GraphPad Prism (version 7.04 for Windows, 

GraphPad Software, La Jolla California USA.  

 

4 Resultat 
I studien deltog 64 deltagare, varav 3 stycken blev exkluderade. Två deltagare blev 

exkluderade p.g.a. medicinering och en deltagare p.g.a. ofullständig mätdata.  

Medelvärdet och standardavvikelsen av pupilldiametern för alla deltagarna var under 

belysningsnivåerna skotopisk, mesopisk och fotopisk för höger öga 7,03 ± 0,59 mm, 5,45 

± 0,85 mm och 4,35 ± 0,81 mm respektive. För vänster öga 7,04 ±0,56 mm, 5,47 ±0,83 

mm, och 4,38 ± 0,80 mm. Ett parat t-test utfördes mellan pupilldiametern på höger och 

vänster öga, vilket gav en signifikans på (p<0,0001).  

Därav är resterande av resultaten baserade enbart på mätdata insamlad för höger öga. 

Tabell 1 nedan visar fördelningen av deltagare baserat på deras högra öga och efter deras 

olika refraktiva tillstånd i det ögat. 
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Tabell 1. Uppgifter om deltagarna indelade efter ögats refraktiva tillstånd, baserat på höger 

öga. 

 
Antal 

deltagare 

Sfäriskt  

synfel (D) 

Sfärekvivalent 

Synfel (D) 

Medel sfärekvivalent  

& SD (D) 

Ålders- 

spann (År) 

Medelålder (År) 

Myopi 26 -6,00 till -0,75 -7,75 till -0,75 -2,75 ±1,95 21 till 36 25,3 ±3,6 

Emmetrop 18 -0,50 till +0,50 -0,50 till +0,50 -0,06 ±0,37 22 till 32 26,1 ±3,1 

Hyperopi 17 +5,75 till +0,75 +5,25 till +0,75 +1,51 ±1,37 20 till 27 23,7 ±2,3 

 

Figuren 5A-C nedan antyder på ett svagt samband mellan ögats refraktiva tillstånd och 

pupilldiametern, då linjen i grafen visar en svag lutning. Trots detta kunde inte studien 

påvisa en signifikant korrelation mellan pupillens diameter och ögats refraktiva tillstånd, 

varken under skotopiska (p=0,38), mesopiska (p=0,17) eller fotopiska ljusförhållanden 

(p=0,16). Figur 5. A-C visar även att det är en stor spridning runt -3,00 D till +2,00 D 

under samtliga belysningsnivåer och att det endast är ett fåtal av deltagarna i det 

ytterkanterna i grafen med högre synfel. I det högre synfelsspannen är myoper i majoritet 

jämfört med hyperoper.  

 

 
Figur 5A-C. Linjära regressionskurvor med 95 % konfidensintervall på alla deltagares 

pupillstorlek mot deras emmetropi och ametropi indelat efter belysningsstyrkorna.  

Medelvärdet för pupilldiametern indelat efter de olika inbyggda belysningsstyrkorna i 

Sirius och mot emmetropi och ametropi sammanfattas i Tabell 2 nedanför. Den påvisar 

att det finns en svag trend mellan det refraktiva tillståndet och pupillens storlek. Det 

intressanta är att spridningen mellan standardavvikelsen i de olika ljusförhållandena. 
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Överlag så minskar pupillens diameter mellan de olika synfelen men med undantag för 

emmetroper i skotopisk belysningsnivå. Vilket kan bero på att hyperoperna har en högre 

variation i synfelen än emmetrop. Som förväntat, ser man en tydlig minskning på 

pupilldiametern med ökad belysningsstyrka. 

 

Tabell 2. Medelvärdet av pupilldiametern (mm) och standardavvikelsen i (mm). Under de olika 

ljusförhållandena för myopa, emmetropa och hyperopa. 

 

Under den skotopiska belysningsnivån var det en svag ökning i pupilldiametern för 

myoper i jämförelse med för emmetroper och hyperoper som var någorlunda konstanta, 

(se tabell 2). I tabell 2 ser man även en svag fallande trend för pupilldiametern i 

belysningsnivåerna mesopisk och fotopisk. Tabell 2 påvisar även den svag trend i att 

medelvärdet på pupilldiametern hos myoper är större än hos emmetroper och att även 

emmetroper hade större pupilldiametrar än hyperoper.  

 

Repeterbarhet:  

Vid insamling av mätdata på pupillensdiameter upprepades mätningarna tre gånger i varje 

belysningsnivå. Detta utfördes för att kunna beräkna pålitligheten och repeterbarheten på 

Sirius, med hjälp av intraclass correlation coefficient (ICC). Detta gav ICC-värden för 

skotopisk 0,94, mesopisk 0,87 och fotopisk 0,95. Vilket visar att Sirius har en hög 

repeterbarhet (se figur 7A-C).  

 

Figur 6A-C. Visar resultatet av de tre upprepade mätningar för det olika belysningsnivåerna ICC 

gav följande värden, 7. A skotopisk 0,94, 7. B mesopisk 0,87 och 7. C fotopisk 0,95. 

 
Skotopisk 0,04 lux Mesopisk 4 lux Fotopisk 40 lux 

Myopi 7,27 ±0,60 mm 5,88 ±0,84 mm 4,76 ±0,72 mm 

Emmetropi 6,96 ±0,66 mm 5,72 ±0,73 mm 4,60 ±0,71 mm 

Hyperopi 7,03 ±0,43 mm 5,45 ±0,95 mm 4,35 ±0,99 mm 
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5 Diskussion 
Studiens primära syfte var att undersöka om det fanns ett potentiellt samband mellan ögats 

refraktiva tillstånd och pupilldiametern. Studien hittade ingen signifikant korrelation 

mellan pupillens diameter och de olika refraktiva tillstånden (p ≥ 0,05 parat t-test).  

Tidigare studier visar på liknade resultat där Orr, Seidel, Day, & Gray, (2015) i deras 

slutsats säger de att ögats refraktiva tillstånd inte har någon influens på pupillensdiameter, 

oavsett hänsyn till ackommodationskravet. De föreslår istället att pupillen är kontrollerad 

av ljusets väg genom pupillen och reflexerna som sker i samband med det.  

Även Guillon et al.,(2016) menar i deras studie att det är flera olika faktorer som påverkar 

pupillensdiameter och att det inte kan fastställas med ögats refraktiva tillstånd som den 

enda faktorn.  

I studien av Cakmak, Cagil, Simavli, Duzen, & Simsek, (2010) fann de däremot en 

signifikant korrelation (p=0,001) på den mesopisk pupilldiameter mellan synfelet hos 

myoper och hyperoper. Dock hittades ingen skillnad mellan medelvärdet i 

pupillensdiameter mellan hyperoper och blandad astigmatism (p=0,109) eller mellan 

myoper och blandad astigmatism (p=0,660). Deras slutsats var att under de mesopiska 

ljusförhållandet var åldern en viktig faktor tillsammans med mängden för både sfäriskt 

och astigmatiska felen på pupillens storlek. Jämför man denna nuvarande studies resultat 

mot den av Cakmak et al., (2010) så har deras studie ett större urval med 412 deltagare, 

vilket kan bidra till att de hittade sambandet som denna nuvarande studie förväntade sig 

men inte hittade.  Det är även svårt att tyda i hans studie vilka synfel som är indelade i 

den ”blandad astigmatism” gruppen. Dessa data måste därför tolkas med försiktighet. 

I studien av Prakash, et al,. (2016) användes samma instrument, Sirius som nuvarande 

studie för bedömning av pupillens storlek. I deras studie deltog 25 deltagare med milda 

synfel, som får antas vara liknande för gruppen emmetroper i den nuvarande studien. 

Deras medelvärde (±SD) var enligt följande belysningsnivåer, för höger öga, skotopisk 

6,10 (±0,79) mm, mesopisk 5,15 (± 0,71) mm, fotopisk 4,10 (± 0,64) mm. Vilket i vis 

mån stämmer överens med resultaten i den nuvarande studiens medelvärde för 

emmetropa gruppen, under belysningsnivåerna skotopisk, mesopisk och fotopisk för 

höger öga 6,96 (± 0,66), 5,72 (± 0,73) och 4,60 (± 0,71) mm. 

Det finns tre större faktorer som kan ha påverkat resultaten i studien: 

Den första faktorn kan bero på ett för lågt antal deltagare i varje enskild grupp. I denna 

studie var den myopa gruppen större än de andra grupperna med 26 deltagare. Antalet 
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deltagare, även om det var lågt, var mer jämnt fördelat mellan hyperoper och emmetroper 

med 17 respektive 18 deltagare.  

Den andra faktorn kan bero på ett för litet spann i de refraktiva tillstånden. Myopernas 

medelvärde var -2,75 ±1,95 D, där det största sfärekvivalenta synfelet var på -7,75 D. 

Hyperoper hade ett medelvärde på +1,51 ±1,37D, med det största sfärekvivalenta synfelet 

på +5,75 D. Figur 5. antyder att en större variation mellan synfelen hos deltagarna hade 

kunnat ge en tydligare korrelation mellan pupillens storlek och det refraktiva tillståndet. 

Optimalt hade varit att ha flera deltagare i de högre spannen av de olika refraktiva 

tillstånden. Studien hade eventuellt förbättrats om myopers och hyperopers sfäriska 

styrka hade börjat från ± 2,00 D och sträckt sig upp till ±10,00 D.  

Den tredje faktorn som kan ha påverkat är urvalskriterierna, där ingen övre gräns för 

astigmatismen sattes. Det sfärekvivalenta värdet kunde ha haft mindre påverkan om en 

gräns var satt till -1,00 D eller -0,50 D. I liknade studier har urvalskriterierna satts till 

maximal -0,50 cylinder (Atchison et al., 2011). I nuvarande studie ledde detta till att de 

hyperopa synfelen blev mindre och myopa synfel större, särskilt för de deltagarna med 

högre astigmatism.  

Eftersom studien visar att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan 

pupilldiameter och ögats refraktiv tillstånd inom intervallet -7,75 D till +5,25 D, så kan 

inte denna metod användas för att påvisa detta samband enbart baserat på ögats refraktion, 

som antyds av den beställda artikeln av Johnssons & Johnsson (Trusit, 2015). 

En annan faktor som hade kunnat influera är åldern. Liknade tidigare utförda studier har 

haft stora åldersspann, där pupillens normala åldersförändringar kan ha inverkat och 

påverkat resultaten (Rushton et al., 2016; Guillon et al., 2016). Därför valdes i denna 

studie att sätta ett snävare åldersspann, som dessutom exkluderade presbyoper. 

Presbyoperna valdes att uteslutas då det inte kan jämföras mot prepresbyoper som har 

kvar sin ackommodationsförmåga, som kan påverka närtriaden. 

Tidigare studier har jämfört pupillens diameter med andra faktorer som ålder, kön, och 

ackommodation med varierat resultat (Guillon et al., 2016; Mathur, Gehrmann, & 

Atchison, 2014). Där Guillon et al., (2016) fann att den största faktorn för ökad 

pupilldiameter var en minskning i luminansen, men även att åldern hade en påverkande 

roll. Där hans slutsats var att både ålder och ögats refraktiva tillstånd påverkar pupillens 

storlek. Där de största pupillstorlekarna mättes upp för unga patienter och myoper. 

Resultaten från nuvarande studie tycks i viss mån överensstämma med studien som 

Mathur et al., (2014) har utfört, då de också fann att pupilldiametern var ökad vid 
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minskning i luminansen. Förutom att undersöka hur pupillens storlek influerades av olika 

ljusförhållanden, utredde han även hur ackommodativ stimulans och förflyttning av 

pupillens centrum påverkades gentemot pupillens storlek. Han fann även att 

ackommodationen influerar pupillens storlek. 

En fördel med Sirius, är att den är enkel och snabb att använda. Instrumentet räknar 

automatiskt ut pupilldiametern och visar resultatet med två decimaler på datorskärmen. 

Sirius är inte beroende av att personen som manövrerar den ska behöva tolka ett värde 

som exempelvis behövs vid användning av pd-linjaler i millimetersteg eller förtryckta 

pupillinjaler (Wachler & Krueger, 1999). Även i Colvards pupillometer behöver den som 

undersöker tolka resultatet inne i maskinen i millimetersteg (McDonnell et al., 2006).  

När bilderna är tagna med Sirius, kan bilderna kontrolleras och redigeras i efterhand, med 

hjälp av olika verktyg i det tillhörande programmet. Programmet ritar upp en ring runt 

pupillens rad och markerar ut pupillens centrum. Redigeringsprogrammet tillåter flytt av 

pupillens centrum, om den skulle vara decentrerad. Skulle det markerade området, som 

programmet ritat upp över pupillen, inte följa pupillens cirkulära rand finns det verktyg i 

programmet som kan redigera om ringen. I denna studie har det enbart kontrollerats att 

ringarna ligger på pupillens rand och ingen redigering har gjorts på någon utav deltagarna. 

Då resultaten i denna studie är baserat på högerögats mätdata har heller ingen hänsyn till 

eventuell anisokoria, tagits vid bedömning av bilderna. En ojämn pupill skulle kunna ge 

missvisande mätdata, beroende på formen av ojämnheten. Detta har inte tagits med i 

beräkningen av slutresultaten. 

Mätningen av pupilldiametern i Sirius är baserad på att den mäter av pupillen i tre olika 

ljusnivåer. Sirius programvara föreslår att man börjar med den mörkaste ljusnivån för 

båda ögonen och sedan i stigande ordning. Avslutningsvis ska man utföra en dynamisk 

mätning, där placido-disken lyses upp och börjar med den skarpaste ljusnivån och sänker 

därefter ner belysningen gradvis. Den dynamiska mätningen är tänkt att kompensera för 

hippus. Då ögat utsätts för konstant minskning av ljus, minskar även det små 

oscillationerna. Den dynamiska mätningen utfördes inte i denna studie då den tar ca tolv 

sekunder att genomföra och patienten måste hålla ögonen öppna under den tiden, för att 

få ett bra resultat. Vilket misstänktes skulle vara en svårighet för deltagarna. Det finns 

heller inte ett stort vetenskapligt underlag på repeterbarhet i Sirius och därför valde 

studien istället att utföra tre mätningar i varje ljusnivå i både höger och vänster för att få 

ut ett medelvärde och för att mäta repeterbarheten, dock är det endast höger ögas mätdata 

som har analyserats i denna studie.  
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De analyserade ICC värdena som utfördes för att undersöka repeterbarheten på Sirius 

utförda i denna studie visar att Sirius har en hög repeterbarhet.  

I en studie utförd för att jämföra Colvard pupillometer mot den digitala infraröda 

pupillometern Procyon på pupiller under mesopiska ljusförhållanden. Fann de som 

slutsats att Procyon uppvisade en bättre repeterbarhet i att mäta skotopisk pupillstorlek 

jämfört med Colvard pupillometer (Kohnen et al., 2003). Procyon har flera liknelser med 

Sirius. Då båda pupillometrarna mäter av pupillens storlek under tre olika 

ljusförhållanden och utför mätningarna binokulärt. Colvard pupillometer mäter endast av 

ett öga åt gången. Både Procyon och Sirius är objektiva gentemot Colvard, då dessa två 

inte kräver någon bedömning av undersökaren. Genom att minska behovet av 

användarens subjektiva bedömning ökas tillförlitligheten och repeterbarheten och 

dessutom risken för bias.  

En markant skillnad mellan Sirius och Colvards handhållen pupillometer är deras olika 

sätt att belysa ögat, nämligen att Sirius har tre fasta ljusnivåer inbyggda i instrumentet. 

Den används i ett nedsläckt, mörkt rum så att placido-disken som är utformad för att täcka 

in ansiktet och även stora delar av periferin på båda ögonen är den enda ljuskällan. 

Colvard pupillometer täcker endast det ögat som mätas och utgår ifrån att det andra ögat 

reagerar på belysningen i rummet. Då ljuskällan är inbyggd och konstant är Sirius därmed 

lättare att jämföra med tidigare studier gentemot Colvard pupillometer, då rumsbelysning 

är svårare att kontrollera. Tidigare studier kan skiljas åt på deras tolkning av vilken mängd 

ljus som ingår i vilken belysningsnivå. I studien av Kohnen, et al., (2003) där de använt 

instrumentet Procyon pupillometer med inbyggda ljusnivåer på skotopisk 0,07 lux, låg 

mesopisk 0,88 lux och hög mesopisk 6,61 lux. Jämfört med Sirius som har ljusnivåerna 

skotopisk 0,04 lux, mesopisk 4 lux och fotopisk 40 lux. Så skiljer instruments tolkning 

av mesopisk ljusnivå åt. 

Undersökningen av pupillresponsen för att utröna om eventuella pupilldefekter fanns, 

utfördes sist i metoden. Mer etiskt korrekt hade varit att utföra den först för att kunna 

exkludera deltagaren från början, men p.g.a. bländningsrisken valdes den att utföras sist. 

Dock var det inga av deltagarna som blev exkluderad på grund av detta kriterium.  

Ackommodationen kontrollerades inte i studien. Den eventuella ökade mios som kommer 

som följd i närtriaden, särskilt hos okorrigerade hyperoper men även emmetroper, är inte 

medtagen i beräkningen. Detta skulle kunna ha uppstått p.g.a. den av den ökade 

ackommodation som framkommer då emmetroper och hyperoper ackommoderar vid 

fokusering på den röda ljusdioden i Sirius. Därav är det rimligt att anta att de okorrigerade 
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myoperna borde ha större pupiller än emmetroper vid närarbete, då myoper inte behöver 

använda lika ackommodation och har inte samma ackommodationskrav. Framtida studier 

skulle kunna minska ackommodationsfaktorn med hjälp av kontaktlinser och där man 

även skulle kunna jämföra om det är någon skillnad i pupilldiametern mellan ett korrigerat 

synfel och ett okorrigerat synfel. Man kan heller inte bortse från att en viss 

instrumentmyopi kan uppstå i både Sirius och autorefraktorn, vilket också kan leda till 

pupillmios. 

Idén bakom syftet och hypotesen till denna studie är baserad på en artikel som är beställd 

av Johnsson & Johnsson och som har varit publicerat i Optician (Trusit, 2015) där de 

beskriver att pupillens storlek är känd för att minska med åldern, men lika väl på grund 

av närtriaden och under fotopiska ljusförhållanden. De nämner också att i nyare forskning 

har de funnit att pupillen även influeras av ögats refraktiva tillstånd, där myoper tenderar 

att ha större pupiller än hyperoper. 

Det är även viktigt att notera att det som denna studie har mätt upp som pupillstorlek inte 

är den verkliga pupill storleken. Utan det är inträdespupillens storlek som är uppmätt och 

den är ca 13 % större än den verkliga pupillens storlek. Om en studie med fokus på 

optikens påverkan på pupilldiametern utfördes med tomografi, skulle man även kunna 

undersöka hur korneas kurvatur och tjocklek påverkar den uppmätta pupilldiametern. 

Man skulle även i framtida studier kunna undersöka om det finns något sammanband 

mellan flat och kupiga kurvatur på kornea gentemot ögats refraktiva tillstånd och om det 

i sin tur skulle ha någon betydelse för att fastställa pupillensdiameter.  

 

6 Slutsats 
Studien tycktes indikera en svag trend mellan ögats refraktiva tillstånd och 

pupilldiametern men ingen signifikant korrelation mellan dessa kunde bevisas inom 

intervallet -7,75 D till +5,75 D.  

Ett sekundärt syfte uppstod under studien då även repeterbarheten av mätdata insamlad 

från Sirius utvärderades. Repeterbarheten i Sirius för att mäta pupilldiametern anses vara 

hög, baserat på ICC värden utifrån denna studie. 

  



  
 

21 

7 Referenser 
Altan, C., Kaya, V., Basarir, B., Celik, U., Azman, E., Akar, S., . . . Yilmaz, O. F. 

(2012). Comparison of 3 pupillometers for determining scotopic pupil diameter. 

European Journal of Ophthalmology, 22(6), 904-910. doi:10.5301/ejo.5000150 

Atchison, D. A., Girgenti, C. C., Campbell, G. M., Dodds, J. P., Byrnes, T. M., & Zele, 

A. J. (2011). Influence of field size on pupil diameter under photopic and 

mesopic light levels. Clinical and Experimental Optometry, 94(6), 545-548. 

doi:10.1111/j.1444-0938.2011.00636.x 

Bon.de (2018) Bon Sirius Produktmanual. hämtad från http://www.bon.de/bon-       

scheimpflugkamera-sirius-814.html [hämtad 2018-05-06] 

Bootsma, S., Tahzib, N., Eggink, F., Brabander, De., J., & Nuijts, R. (2007). 

Comparison of two pupillometers in determining pupil size for refractive 

surgery. Acta Ophthalmol Scand, 85(3), 324-328. doi:10.1111/j.1600-

0420.2006.00823.x 

Bowling, B. (2016). Kanski´s clinical ophthalmology, a systematic approach (Vol. 

Eighth edition). New york, USA: Elsevier. 

Broadway, D. C. (2012). How to test for a relative afferent pupillary defect (RAPD). In 

Community Eye Health (Vol. 25, pp. 58-59). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3588138 [den 2018-05-16] 

Bynke, H. (2012). Neurooftalmologi (tredje uppl.). Lund: studentlitteratur. 

Cakmak, H. B., Cagil, N., Simavli, H., Duzen, B., & Simsek, S. (2009). Refractive error 

may influence mesopic pupil size. Current Eye Research, 35(2), 130-136. 

doi:10.3109/02713680903447892 

Chaidaroon, W., & Juwattanasomran, W. (2002). Colvard pupillometer measurement of 

scotopic pupil diameter in emmetropes and myopes. Elsevier Science inc., 

volym(46), 640-644. doi: 10.1016/S0021-5155(02)00556-7 

Dharwadkar, S., & Nayak, B. K. (2015). Corneal topography and tomography. Journal 

of clinical ophthalmology and reserarch, 3(1), 45-62. doi:10.4103/2320-

3897.149379 

Efron, N. (2018). Contact lens practice (Vol. third edition): New york USA: Elsevier. 

Fan-Paul, N. I., Li, J., Miller, J. S., & Florakis, G. J. (2002). Night vision disturbances 

after corneal refractive surgery. Survey of Ophthalmology, 47(6), 533-546. 

doi:org/10.1016/S0039-6257(02)00350-8 

Grosvenor, T. (2007). Primary care optometry (Vol. fifth edition) Missouri, USA: 

Butterworth, Heinemann, Elsevier. 

Guillon, M., Dumbleton, K., Theodoratos, P., Gobbe, M., Wooley, C. B., & Moody, K. 

(2016). The Effects of Age, Refractive Status, and Luminance on Pupil Size. 

Optometry and Vision Science, 93(9), 1093-1100. 

doi:10.1097/OPX.0000000000000893 

Jones, R. (1990). Do women and myopes have larger pupils? Investigative 

Ophthalmology & Visual Science, 31(7), 1413-1415. 

http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2160773 [den 2018-05-16] 

Kohnen, T., Terzi, E., Buhren, J., & Kohnen, E. M. (2003). Comparison of a digital and 

a handheld infrared pupillometer for determining scotopic pupil diameter. 

Journal of Cataract & Refractive Surgery, 29(1), 112-117. Doi:10.1016/S0886-

3350(02)01898-9 

Mathur, A., Gehrmann, J., & Atchison, A. D. (2014). Influences of Luminance and 

Accommodation Stimuli on Pupil Size and Pupil Center Location. Investigative 

Ophthalmology & Visual Science, 55(4), 2166-2172. doi:10.1167/iovs.13-13492 

McDonnell, C., Rolincova, M., & Venter, J. (2006). Comparison of measurement of 

pupil sizes among the colvard pupillometer, procyon pupillometer, and NIDEK 



  
 

22 

OPD-scan. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 22(9 Suppl), S1027-1030. 

https://pdfs.semanticscholar.org/e053/b5c54863057f2ef93beac2e14ed8e2e61c02

.pdf [den 2018-05-16] 

Oliveira, C. M., Ribeiro, C., & Franco, S. (2011). Corneal imaging with slit-scanning 

and Scheimpflug imaging techniques. Clinical and Experimental Optometry, 

94(1), 33-42. doi:10.1111/j.1444-0938.2010.00509.x 

Orr, J. B., Seidel, D., Day, M., & Gray, L. S. (2015). Is Pupil Diameter Influenced by 

Refractive Error? Optometry and Vision Science, 92(7), 834-840. 

doi:10.1097/OPX.0000000000000627 

Oyster, C. W. (1999). The human eye, structure and functions. Sunderland: Sinauer 

Associates, Inc. 
Papadatou, E., Del Águila-Carrasco, A. J., Esteve-Taboada, J. J., Madrid-Costa, D., & 

Cerviño-Expósito, A. (2016). Objective assessment of the effect of pupil size 

upon the power distribution of multifocal contact lenses. International Journal 

of Ophthalmology (Vol. 10, pp. 103-108). doi:10.18240/ijo.2017.01.17 

Pop, M., Payette, Y., & Santoriello, E. (2002). Comparison of the pupil card and 

pupillometer in measuring pupil size. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 

28(2), 283-288. doi:10.1016/S0886-3350(01)01222-6 

Porterfield, W. (1759). A treatise on the eye, the manner and phaenomena of vision. In 

two volumes (Vol. 2). London, UK 

Prakash, G., Srivastava, D., Suhail, M., & Bacero, R. (2016). Assessment of bilateral 

pupillary centroid characteristics at varying illuminations and post-photopic 

flash response using an automated pupillometer. Clinical and Experimental 

Optometry, 99(6), 535-543. doi:10.1111/cxo.12409 

Remington, A. L. (2012). Clinical anatomy and physiology of the visual system (Third 

edition). Missouri USA: Elsevier, Butterworth, Heinemann. 

Rosenfield, M., Logan, N., & Edwards, Keith. (2009). Optometry: science, techniques 

and clinical management (second edition). New York, USA: Elsevier, 

Butterworth, Heinemann 

Rushton, R. M., Armstrong, R. A., & Dunne, M. C. (2016). The influence on unaided 

vision of age, pupil diameter and sphero-cylindrical refractive error. Clinical and 

Experimental Optometry, 99(4), 328-335. doi:10.1111/cxo.12344 

Trusit, D. (2015). Optician; 249; 6505: 12-17. 

https://www.jnjvisioncare.co.uk/sites/default/files/public/uk/tvci/understanding

multifocals_dave-eng.pdf [den 2018-05-16] 

Wachler, B. S., & Krueger, R. R. (1999). Agreement and repeatability of infrared 

pupillometry and the comparison method. Ophthalmology, 106(2), 319-323 

https://www.researchgate.net/publication/13336787_Agreement_and_repeatabili

ty_of_infrared_pupillometry_and_the_comparison_method [den 2018-05-16] 

Winn, B., Whitaker, D., Elliott, B., D., & Phillips J, N. (1994). Factors affecting light-

adapted pupil size in normal human subjects. Investigative Ophthalmology & 

Visual Science, 35(3), 1132-1137. doi:1132-1137 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A, Affisch 

 
 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B, Samtycke formulär 
 

 
 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C, Journalblad 
 

  
  



  
 

IV 

  



  
 

V 

  



  
 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

Kalmar Växjö 

 

Lnu.se 


