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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med denna studie var att ta reda på hur prevalensen av presbyopi ser ut i 

Nicaragua under en resa med den ideella organisationen Vision For All.  

Metod och material - För att få svar på frågeställningen utfördes en studie i Nicaragua där 

additionsbehovet och ackommodationsvidden undersöktes. Behovet av addition undersöktes 

hos alla som hade besvär på nära håll med hjälp av provbåge och provglaslåda. För att ta reda 

på ackommodationsvidden användes en linjal med en bild innehållande små detaljer och fina 

linjer. Linjalen fördes närmare patienten tills denne upplevde att bilden ej längre var tydlig.  

Resultat - De flesta som undersöktes var inom åldersgruppen 41-60 år. Den addition som 

ordinerades mest frekvent var +2,50 till +2,75 dioptrier. Det var även många under 40 år som 

fick läsglasögon på grund av problem med synen på nära håll.  

Diskussion - Jämfört med andra länder, som till exempel USA och Sverige, blir invånarna i 

Nicaragua presbyopa vid en lägre ålder. Den troligaste anledningen till detta är klimatet. Det 

har upptäckts att i länder närmare ekvatorn som har ett varmare klimat förändras strukturen av 

linsens proteiner snabbare. Detta leder till minskad ackommodationsvidd och en tidigare 

presbyopidebut 



 

 

Summary 

Many people around the world today have problems with their near vision, and many of them 

that live in poor countries do not have any glasses or inadequate glasses. There are many 

explanations to why the accommodation decreases with age and presbyopia occurs. 

Accommodation is controlled by the ciliary body. When the ciliary body contracts the zonular 

fibres relaxes and the lens becomes thicker and thereby enables near vision. The theory 

mostly accepted to why accommodation decreases with age is that the proteins in the lens 

change shape with time and thereby causes the lens to be stiffer and not able to accommodate. 

 

The aim of this study was to determine the prevalence of presbyopia in Nicaragua on a 

journey with the organisation Vision For All.  

 

The study performed in Nicaragua examined the need for an addition and the amplitude of 

accommodation. The need for an addition was examined when the patient was complaining 

about problems with the near vision. The instruments used were trial glasses and a trial frame. 

The method used for measuring the amplitude of accommodation was the push-up method. A 

symbol with small details and fine lines was pushed closer to the patient until the subjective 

first sustained blur was appreciated.  

 

Under the journey in Nicaragua most of the people examined were older and needed a near 

correction. The most frequently prescribed addition was +2,50 to +2,75 dioptres. Over 90 % 

of the people over the age of 40 years were prescribed an addition. Surprisingly more than 

60 % of the patients between the ages 31-40 years also had the need for a near correction. The 

conclusion made from this study is that compared with other countries further away from the 

equator the need for an addition occurred at a lower age in Nicaragua. When the topic 

presbyopia was examined it was found that the major cause of the earlier onset of presbyopia 

in countries near the equator is the heat. The climate plays an important roll when it comes to 

changing the structure of the lens proteins and thereby fastening the onset of presbyopia. 
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1.  Introduktion 

Ackommodation är den förändring av linsens brytstyrka som krävs för tydligt seende på nära 

håll. Presbyopi är tillståndet då människan inte längre kan se klart på nära håll på grund av 

den åldersrelaterade förlusten av ackommodativ förmåga. Presbyopi uppkommer på grund av 

att en fysiologisk funktion helt tappar sin förmåga efter drygt två tredjedelar av en människas 

livslängd. Få andra fysiologiska funktioner genomgår en sådan oundviklig försämring så 

tidigt i livet. (Kaufman & Alm, 2003, s.214) 

 

 

1.1 Anatomi 

De strukturer i ögat som är delaktiga vid ackommodation är ciliarkroppen med ciliarmuskeln, 

den kristallina linsen, linskapseln, de främre och bakre zonulatrådarna samt choroidea. Dessa 

strukturer kan ses i figur 1. Vitreous kan även ha en viss betydelse vid ackommodation. 

(Kaufman & Alm, 2003, s. 201) För att kunna förstå vilka uppgifter den kristallina linsen har 

och vad som sker i ögat då synen används på nära håll följer i kapitel 1.1.1 och 1.1.2  en kort 

anatomibeskrivning av de strukturer i ögat som är viktigast vid närarbete.  

 

1.1.1 Den kristallina linsen och linskapseln 

Bakom iris och pupillen men framför 

vitreous finns ögats kristallina lins som i 

fortsättningen kommer att benämnas 

linsen. Linsen är en bikonvex struktur 

med en diameter på cirka tio millimeter 

och en tjocklek på cirka fyra millimeter. 

(Bergmanson, 2005 s.130-135) Linsen 

består av linskärnan och linscortex. Den 

embryonala linskärnan som existerar redan 

vid födseln finns kvar i linsens mitt hela 

livet medan linsens cortex hela tiden växer 

genom addition av nya cellager. (Kaufman & Alm, 2003, s.207- 208) Linsen omges av en 

kapsel som består av kollagen. Kapseln bildar en barriär mot främmande material så som 

bakterier och inflammatoriska celler samtidigt som den tillåter diffusion av små molekyler. 

Figur 1. Ögats anatomi. Bilden är hämtad med tillstånd 

från förlaget. (Remington 2005 s. 88) 
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Tack vare sin konfiguration av kollagentrådar är kapseln elastisk. Till kapseln fäster 

zonulatrådarna, se avsnitt 1.1.2. (Bergmanson, 2005, s. 133) 

 

Ögongloben når sin maximala storlek vid puberteten men linsen fortsätter som tidigare 

nämnts att växa livet ut genom addition av nya cellager. Eftersom linsen hela tiden byggs på 

med nya cellager kan den behålla och förnya sin metabolism trots avsaknaden av blodkärl. 

Problemet med linsens sätt att tillväxa är att proteinerna i linsens kärna kan utsättas för 

metabol och oxidativ stress av bland annat reaktiva syreradikaler. Därför innehåller linsen en 

hög koncentration av antioxidanten glutathione (GSH). GSH kan fånga upp de reaktiva 

molekylerna och på så sätt förhindra deras skadliga verkan på linsen. (Truscott, 2009) 

 

Linsen består till 66 % av vatten och 33 % av protein. De flesta av dessa proteiner är 

strukturella proteiner som bygger upp linsfibrer. Tre av linsens proteiner är α, β, och γ-

krystallin. (Bergmanson, 2005, s. 130) Med en högre ålder klyvs krystallinerna. Det kommer 

också att ske en oxidation och en deamidering, det vill säga amidgrupper tas bort från 

proteinerna. Dessa processer kan i längden leda till denaturering vilket innebär en 

strukturförändring av proteinerna och som konsekvens av detta en utfällning av polypeptider. 

Utfällningen av polypeptider skulle teoretiskt kunna påverka linsens transparens. (Truscott, 

2009) 

 

Förutom att fungera som en strukturell komponent har det upptäckts att α–krystallin har en 

annan viktig egenskap i linsen. α–krystallinet binder till proteiner som är på väg att 

denatureras. Detta fungerar som en försvarsmekanism mot den proteindenaturering som 

följer med åldrandet. Eftersom linsen endast har ett begränsat tillskott av α–krystallin kan 

man i linser hos 40 år gamla personer ej detektera något fritt α-krystallin i den lösliga 

proteindelen extraherad ur linsens mitt. (Truscott, 2009) 

 

Nyligen har det upptäckts att det finns en koppling mellan linsens innehåll av α -krystallin 

och dess flexibilitet. Då den lösliga delen av α -krystallin minskar med åldern ökar linsens 

styvhet centralt. Efter åldern 40 år då allt α -krystallin är bundet som olösliga proteiner ökar 

linsens styvhet ännu snabbare. (Truscott, 2009) 
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1.1.2 Ciliarkroppen och zonulatrådarna 

Ciliarkroppen som ses i figur 2 är en del av uvea som utåt binder till den främre delen av 

sclera. Inåt mot ögat är ciliarkroppen täckt av ett pigmenterat epitel. Strukturen sträcker sig 

från trabekelverket till ora serrata, den främre gränsen av retina. (Kaufman & Alm, 2003, 

s. 201-203) Ciliarkroppen delas in i två delar; pars plana och pars plicata. Pars plana är den 

bakre, plattare delen av ciliarkroppen innan choroidea och retina tar vid. Pars plicata är 

ciliarkroppens upphöjda, främre del. Den här regionen har en veckad yta med syftet att öka 

ytarean. Ciliarkroppen har två viktiga funktioner; dels att bilda kammarvätska och dels att 

sköta ackommodationen. (Bergmanson, 2005, s.117-118) Båda epitellagren som täcker 

ciliarkroppen innehåller komponenter som är aktivt involverade i sekretion av 

kammarvätska. (Remington, 2005, s. 46) 

 

 

Figur 2. Bild över ciliarkroppens delar. Bilden är hämtad med tillstånd från förlaget. (Remington 2005 s. 42) 

 

Muskulaturen i ciliarkroppen som är ansvarig för ackommodation består av tre olika 

muskelfibergrupper som är arrangerade i olika positioner och riktningar: 

1. Longitudinella fibrer som ligger parallellt med sclera och angränsar till ciliarkroppens 

yttersta del. De sträcker sig mellan trabekelverket och choroidea. 

2. Radiära fibrer som ligger under de longitudinella muskelfibrerna och upptar en 

betydligt mindre del av ciliarmuskeln än de longitudinella fibrerna. 
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3. Cirkulära fibrer. Den innersta regionen av ciliarmuskeln bildas av cirkulära 

muskelbuntar som fungerar som en sfinkter. De cirkulära fibrerna upptar minsta delen 

av ciliarmuskeln. (Kaufman & Alm, 2003, s. 202-203)   

 

Den glatta muskulaturen i ciliarkroppen kontrollerar linsens brytkraft genom att påverka 

zonulatrådarna som fäster till linsen så att dessa spänns eller slappnas av. Ciliarkroppen 

kontrolleras mestadels av parasympatisk autonom innervation via kranialnerv III. Till 

blodkärlen i ciliarkroppen finns även en viss sympatisk innervation samt en parasympatisk 

innervation av kranialnerv VII. (Bergmanson, 2005, s.118) 

 

Mellan musklerna och epitellagren i ciliarkroppen finns stroman, en lös bindväv som är väl 

vaskulariserad. Stroman bildar kärnan av pars plicatas utskott. Stroman fortsätter anteriort 

som iris stroma och posteriort som choroideas stroma. (Remington, 2005, s.45- 46) 

 

Till ciliarkroppens epitel fäster 

zonulatrådarna, se figur 3. Zonulatrådarna 

består av ett komplext nätverk av fibriller. De 

primära funktionerna hos zonulatrådarna är att 

stabilisera linsen och att möjliggöra 

ackommodation. För att linsens ska kunna 

ackommodera är zonulatrådarna elastiska. 

Eftersom zonulatrådarnas vävnad inte är 

kompakt utan består av fibrer tillåter vävnaden 

att kammarvätskan passerar  förbi. 

(Kaufman & Alm, 2003, s.203-207)  

Zonulatrådarna fäster både till linsens ekvator, 

anteriort om linsens ekvator och superiort om 

linsens ekvator. Då ackommodationen är  

avslappnad för avståndsseende utövar de främre zonulatrådarna starka krafter mot linskapseln. 

(Charman, 2008) 

 

 

 

Figur 3. Främre zonulatrådarnas fäste till linsen efter 

att cornea och iris  avlägsnats. Bilden är hämtad med 

tillstånd från förlaget. (Remington 2005 s. 96)                        
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1.2 Linsens uppgifter 

Inget biologiskt system är helt perfekt, med tiden kommer de cellulära strukturerna i en 

organism att brytas ned. Detta gäller även den kristallina linsen i ögat. För att linsen ska 

kunna behålla sin funktion krävs att följande kriterier uppfylls: 

 Transparens 

För att transparens ska upprätthållas får ingen större mängd cellulära organeller eller 

blodförsörjning finnas. Konsekvensen av detta är att huvuddelen av linsen inte har någon 

möjlighet till cellförnyelse eller tillförsel av nya makromolekyler. 

 Refraktion 

För att ljuset ska kunna brytas måste linsen innehålla en relativt hög koncentration av 

vissa metaboliter eller makromolekyler som kan bryta ljuset. 

 Hållbarhet  

Systemet måste vara kapabelt att behålla sin transparens under en längre tid för att 

uppfylla sin funktion även vid en högre ålder. 

 

Förutom dessa punkter är det önskvärt om linsen dessutom har följande egenskaper: 

 Fokuseringsförmåga 

För människan och vissa djur är det önskvärt att linsen kan ändra sin fokallängd för att 

möjliggöra bra syn både på avstånd och nära håll.  

 Filtrerande förmåga 

Det är en fördel om linsen selektivt kan välja bort kortare våglängder av det inkommande 

ljuset. (Truscott, 2009) 

 

 

1.2.1 Hur går ackommodation till? 

Som nämnt ovan är det önskvärt om linsen kan ändra sin fokallängd, ackommodera, för att 

människan ska kunna se tydligt även på nära håll. Flera teorier har funnits, och finns, 

angående hur ackommodation hos människan går till. Den mest betrodda teorin idag om hur 

ackommodationen går till har utvecklats av bland annat Helmholtz, Gullstrand och Fincham. 

(Charman, 2008) 
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Ackommodation hos människan kan ske tack vare förändringar i brytkraft av linsen. Hos den 

unga människan är både linsen och linskapseln elastiska. Det är balansen mellan dessa 

elastiska krafter som avgör linsens form. (Charman, 2008) 

 

Då ackommodationen är avslappnad för avståndsseende kommer ringen som bildas av 

ciliarkroppens muskler att ha en relativt stor diameter. Zonulafibrerna utövar starka krafter 

mot linskapseln och sträcker denna. Utsträckningen av linskapseln medför att linsen kommer 

att anta en plattare form och därmed en lägre brytstyrka vilket krävs för klart avståndsseende. 

(Charman, 2008) Detta kan ses i vänstra delen av figur 4. 

 

 

Figur 4. Till vänster av den streckade linjen ses en lins i avslappnat tillstånd och till höger en ackommoderad 

lins. Bilden är hämtad med tillstånd från förlaget. (Benjamin, 2006 s. 94.) 

 

Hos primater sker ackommodation genom en kontraktion av ciliarmuskeln vilket leder till att 

zonulatrådarna som fäster till linsen förlorar sin spänning. Som resultat av detta blir linsen 

tjockare då linskapseln utövar krafter mot det övriga linsmaterialet. Både en ökad krökning 

av främre och bakre linsytan samt en ökad tjocklek av linsen bidrar till den ökade brytkraften 

i det ackommoderade tillståndet. Den ackommoderade linsen kommer således att anta en 

mindre diameter vilket kan ses i den högra delen av figur 4.  (Kaufman & Alm, 2003, s. 209-

12) Förändringen av den lentikulära radien under ackommodation är större för linsens främre 
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yta än för den bakre. Detta tros bero på att de främre zonulafibrerna påverkar mer än de bakre 

och att linskapseln är tjockast anteriort. Mer krafter utövas på så sätt mot den främre linsytan. 

Bakre ytan påverkas inte alls lika mycket, detta kan förklaras med att bakre kammaren utgör 

ett motstånd. (Charman, 2008) Under ackommodation kommer den främre kammarens djup 

att minska som en direkt konsekvens av att linsens främre yta rör sig framåt. (Kaufman & 

Alm, 2003, s. 209-212) 

 

Ackommodation sker då de parasympatiska nerverna som innerverar ciliarkroppen frisätter 

neurotransmittorn acetylkolin. Acetylkolin är en muscarinagonist som binder till 

muscarinreceptorer i ciliarmuskeln och på så sätt påverkar muskeln så att den kontraherar. 

(Kaufman & Alm, 2003, s. 212) 

 

1.2.2 Stimuli till ackommodation 

Enligt Heath kan stimuli till ackommodation delas upp i fyra olika komponenter: 

 Reflexackommodation, den automatiska justeringen av linsstyrkan för att upprätthålla en 

tydlig näthinnebild av objektet. 

 Proximal ackommodation som utlöses av vetskapen eller av tron att ett föremål befinner 

sig på ett visst avstånd. 

 Konvergensackommodation som drivs av fusionsdisparitet. 

 Tonisk ackommodation, ackommodationen under avsaknad av ett visuellt stimulus. 

(Charman, 2008) 

 

Ackommodation orsakar tre fysiologiska svar; kontraktion av pupillen, konvergens och 

förändring av linsens brytstyrka. Ackommodation och konvergens är synkroniserat mellan 

ögonen. Visas ett ackommodativt stimulus monokulärt kommer båda ögonen reagera med att 

ackommodera och konvergera. Ackommodation kan stimuleras genom att orsaka en 

suddighet med minusglas eller placera bas-utprisman framför ögonen vilket stimulerar både 

konvergens och ackommodation. (Kaufman & Alm, 2003, s. 212) 

 

Ett emmetropt öga ser bra på oändligt avstånd med helt avslappnad ackommodation. Objekt 

närmare än oändligheten, som inom optiken brukar definieras som minst sex meter, ses 

endast tydligt i det emmetropa ögat om ögat ackommoderar. (Kaufman & Alm, 2003, s. 199)  

Myopa ögon har för stark brytkraft i förhållande till ögats längd och kommer därför att se 

suddigt på oändligt avstånd utan optisk korrektion. Personer med myopi kan se tydligt på 
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nära håll utan att behöva ackommodera. Hyperopa personer måste däremot ackommodera 

både på nära håll och på oändligt avstånd för att kunna se tydligt såvida inte en 

pluskorrektion används. (Kaufman & Alm, 2003, s. 199)   

 

1.2.3 Mätning av ackommodationsvidd 

Ackommodationsvidd mäts i enheten dioptrier (D) vilket är inversen av ett avstånd i meter. 

(Kaufman & Alm, 2003, s. 200) Ackommodation mäts oftast subjektivt genom att föra en 

närtavla som innehåller optotyper av olika storlek närmare ögat. Patienten rapporterar då 

närtavlan inte längre kan hållas tydlig. Ackommodationsvidden brukar bestämmas som 

skillnaden i dioptrisk styrka mellan det närmsta avståndet och det mest avlägsna avståndet 

som texten kan hållas tydlig. Denna metod att mäta ackommodationsvidd kallas för push-

upmetoden. Eftersom ackommodationsvidden mäts på detta sätt kommer ögats skärpedjup att 

påverka resultatet av mätningen. Skärpedjupet är avståndet över vilket ett objekt kan flyttas 

från eller mot ögat utan att bilden av objektet uppfattas som suddig. Med andra ord kan 

skärpedjupet definieras som fokuseringsfelet som kan tolereras utan att en uppfattningsbar 

minskning av visus eller suddighet på grund av att bilden är ur fokus uppstår.  

 

Skärpedjupet beror bland annat på pupillstorlek. En liten pupill ger ett stort skärpedjup medan 

en stor pupill ger ett mindre skärpedjup. Illuminationen påverkar även skärpedjupet. Är 

objektet väl upplyst kommer pupillen att bli mindre och skärpedjupet öka. Vid 

ackommodation och vid ökad ålder kommer pupillstorleken att minska. Hos äldre personer 

med mindre pupiller kommer skärpedjupet antagligen att bidra till en för högt uppskattad 

ackommodationsvidd om mätningen sker som beskrivet ovan.  

 

Resultatet vid mätning av ackommodationsvidd kommer även att påverkas av visus och 

kontrastkänslighet. Den subjektiva push-upmetoden bygger på när patienten upplever texten 

som suddig. Illuminationen påverkar inte bara skärpedjupet utan även bildens kontrast och 

ljusstyrka. Är belysningen svag kommer det vara svårare att avgöra om bilden är tydlig eller 

suddig. En bra belyst tavla får högre kontrast och det är därmed lättare att upptäcka då texten 

blir suddig även om skärpedjupet blir större.  

 

Vid katarakt eller andra grumlingar av ögats medier kommer närtavlan inte ses tydligt och 

små förändringar i fokus av objektet går ej att upptäcka. Med ökande ålder minskar linsens 

optiska klarhet och prevalensen av katarakt ökar. Äldre patienter har även ofta minskad visus 
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och kontrastkänslighet. Ökas belysningen för att få en bättre kontrast minskar pupillstorleken 

vilket ger ökat skärpedjup. Dessa orsaker tillsammans leder till att ackommodationsvidden 

hos äldre ofta mäts för högt vid push-up jämfört med om mätningen utförs på yngre personer. 

(Kaufman & Alm, 2003, s. 213- 214) 

 

 

1.3 Presbyopi 

Presbyopi är en åldersrelaterad förlust av ackommodativ förmåga som beror på 

åldersförändringar i det ackommodativa systemet. Förändringarna börjar tidigt i livet och 

fortsätter även efter att ackommodationen har avtagit helt. (Kaufman & Alm, 2003, s.214) En 

regel för att bestämma vilken addition som ska ordineras till en patient är att det för 

komfortabelt seende på nära håll krävs att halva ackommodationsvidden ska finnas som 

reserv. På avståndet 40 centimeter skulle detta alltså innebära att patienten inte behöver någon 

närkorrektion för ett bekvämt seende så länge ackommodationsvidden är minst fem dioptrier. 

(Goss, 1995, s. 121-122) 

 

 

1.3.1 Fysiologiska förändringar 

Ackommodationsvidden minskar med en ökande ålder redan från barndomen men inte förrän 

i 40-årsåldern är systemet så försämrat att amplituden inte räcker till normalt närarbete. Den 

subjektiva ackommodationsvidden är som tidigare diskuterats ofta något högre än den 

objektiva. Flera strukturer i ögat kan ha betydelse för utvecklingen av presbyopi. Nedan listas 

de viktigaste av dem upp samt vad den senaste forskningen visar: (Charman, 2008) 

 

 Linsen 

 Då nya linsfibrer hela tiden bildas under linskapseln kommer linsen med en ökande ålder 

att öka både vad gäller vikt och tjocklek. Med åldern blir linsen mer motståndskraftig mot 

deformering och påverkas inte lika mycket av linskapselns krafter. Detta tros bero på att 

linskärnans fibrer blir mer kompakta och fäster starkare till varandra. Experimentellt har 

det in vivo visats att diametern på den icke ackommoderade linsen ej skiljer sig nämnvärt 

mellan olika åldrar men då ett ackommodativt stimulus visas ses att linsens diameter är 

större hos äldre personer. (Charman, 2008) 
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 Ciliarkroppen 

Även ciliarkroppen förändras med en ökad ålder. Muskeln blir kortare och bredare och 

mängden bindväv ökar. Sfinkterns diameter kommer att minska i det relaxerade ögat med 

en högre ålder medan linsens diameter är näst intill konstant. (Charman, 2008) Flera 

studier har visat att muskeln bibehåller sin kontraktionsförmåga livet ut och påverkar 

därmed inte utvecklingen av presbyopi. (Charman, 2008; Hermans et al., 2008) 

 

 Linskapseln 

En studie av Fisher visar att tjockleken hos linskapseln ökar med en ökad ålder och att 

Young´s modulus, ett mått på ett materials elasticitet, minskar. (Charman, 2008) En 

annan studie av Salzman visar dock att linskapseln kommer bli tunnare med en ökad 

ålder. (Kaufman & Alm, 2003, s. 220-221) 

 

 Zonulatrådarna 

De främre zonulatrådarna har en viktig roll. Det är dessa trådar som genom kraften utåt 

bibehåller linsen i sin icke ackommoderade form vid avståndsseende. (Kaufman & Alm, 

2003, s. 216-220) Med en ökande ålder ändrar zonulatrådarna positionen dit de fäster till 

linsen. Avståndet mellan zonulatrådarnas fäste och linsens ekvator ökar. Det kan därmed 

antas att riktningen och storleken på kraften som utövas mot linskapseln kommer att 

ändras. Dock har det upptäckts att elasticiteten hos zonulatrådarna ej ändras mellan 

åldrarna 15 till 45 år. (Charman, 2008)  

 

 Choroidea 

Få studier har undersökt om choroidea kan ha betydelse för utvecklingen av presbyopi. 

Det har upptäckts att retina sträcks vid ackommodativ ansträngning även hos äldre ögon 

vilket talar för att choroidea ej påverkas av ålder i ackommodationssammanhang. Det 

finns dock bevis från djurförsök som säger att de elastiska senorna som bildar 

ciliarmuskelns fäste blir tjockare och mer sköra med åldern. Dessa senor sitter ihop med 

Bruch´s membran, choroideas innersta lager. Blir senorna mindre elastiska skulle detta 

kunna begränsa ciliarmuskelns rörelse inåt och framåt som sker vid ackommodation. 

(Charman, 2008) 
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Andra strukturer som hypotetiskt skulle kunna spela en roll för utvecklingen av presbyopi är 

bland annat vitreous som bildar ett stöd för linsens bakre delar. Vitreous blir mer flytande 

med en ökad ålder och skulle eventuellt stödja linsen sämre på grund av detta. 

Ackommodation sker dock i ögon som saknar vitreous vilket motsäger att vitreous har någon 

roll vid presbyopiutveckling. (Charman, 2008) 

 

1.3.2 Andra faktorer som påverkar presbyopi 

Det finns många faktorer som skulle kunna påverka vid vilken ålder det krävs en 

närkorrektion. Det skulle till exempel kunna vara individuella skillnader i ackommodativ 

förmåga, avståndsrefraktion, klimat, vart man befinner sig geografiskt, krav och 

förväntningar, kön och etnicitet. (Holden et al., 2008)  

 

I en studie av Collins och Berg 2008 har man jämfört distributionen av synfel mellan olika 

raser, kön och åldersgrupper. I studien upptäcktes att presbyopin började ungefär samtidigt 

mellan olika kön och etniciteter. 

 

En vanlig observation som märks i litteraturen är att presbyopi utvecklas tidigast hos 

människor som bor nära ekvatorn. Befolkningen i Skandinavien blir presbyopa senare än de 

bosatta längre söderut i Europa. (Manuel & Miranda, 1979) För att komma fram till denna 

slutsats utförde Manuel och Miranda en studie där en enkätundersökning genomfördes för att 

kunna göra en jämförelse mellan den årliga medeltemperaturen och åldern då en 

närkorrektion ordinerades. I Sverige beräknades den årliga medeltemperaturen vara 6,11°C 

och presbyopidebuten 43,8 år. Motsvarande värden i Nicaragua beräknades vara 28,33°C och 

39,8 år. Enkäten skickades även ut till oftalmologer i olika delstater i USA. Resultaten från 

dessa enkäter visar tydligt att presbyopin börjar tidigare ju längre söderut i USA man 

kommer. I Washington i norra USA var medelvärdet på åldern då en närkorrektion 

ordinerades betydligt högre än medelvärdet då en addition ordinerades i Florida i södra USA. 

(Manuel & Miranda, 1979) 

 

Ögat har under de flesta miljöförhållanden något lägre temperatur än övriga 

kroppstemperaturen. Temperaturen i linsen påverkas av flera faktorer. Faktorer som 

avdunstning av tårfilmen från hornhinnan ger en lägre temperatur, likaså avsaknaden av 

blodkärl i linsen. Djurförsök har visat att temperaturen i linsen och kammarvätskan varierar 

mycket beroende på omgivande temperatur utanför ögat. Linstemperaturen var 29°C hos 
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kaniner som vistades i 4°C. Temperaturen i linsen ökade till 41°C på endast tio minuter då 

kaninerna flyttades till solljus i 40°C grader. (Truscott, 2009) Även Al-ghadyan och Cotlier 

har i en studie 1986 visat att temperaturen i ögats lins varierar beroende på temperaturen 

utanför ögat.  

 

Den högre temperaturen i länder närmare ekvatorn skulle kunna vara en bidragande orsak till 

att proteiner i linsen denaturerar snabbare och att α–krystallinet binder till de förändrade 

proteinerna. Det har dessutom visats att α–krystallinet är mer effektivt vid högre temperaturer. 

Som en konsekvens av detta blir linsen mindre flexibel och presbyopin skulle kunna 

uppkomma i ett tidigare stadium än i ett kallare klimat. (Truscott, 2009) 

 

Förutom klimat har det även funderats på om ultraviolett ljus skulle kunna påskynda 

presbyopiutvecklingen. I Manuel och Mirandas studie 1979 visades att i bergregioner i länder 

som till exempel Bolivia och Perú började presbyopin senare än i kustregioner. Temperaturen 

är visserligen högre vid kusten än vid högre höjder men UV-strålningen är betydligt högre 

uppe i bergen. Detta pekar mot att UV-strålningen har mindre betydelse än temperaturen vad 

gäller debuten av presbyopi. 

 

1.3.3 Prevalensen av presbyopi i världen 

Okorrigerad presbyopi är en anledning till synnedsättning över hela världen. Presbyopi 

räknas inte med i världshälsoorganisationens statistik över prevalensen av okorrigerade 

synfel. Detta trots att prevalensen av presbyopi är hög bland äldre vuxna och att det i vissa 

samhällen ej finns någon tillgång till glasögon för att korrigera detta. (Holden et al., 2008)  

 

I en studie av Holden et al. 2008 har det genom att studera olika undersökningar av 

presbyopiprevalens uppskattats att 1,04 miljarder människor globalt var presbyopa år 2005. 

Av dessa uppskattades det att 517 miljoner, alltså närmare 50 % av alla presbyoper, inte hade 

några glasögon eller inadekvata glasögon. Synnedsättning orsakad av okorrigerad presbyopi 

är dominerande i utvecklingsländer. (Holden et al., 2008) Presbyopi påverkar livskvaliteten 

även i samhällen där läsning och skrivning ej är en så stor del av det dagliga livet. Även 

befolkning som livnär sig på lantbruk behöver en bra närsyn för att kunna till exempel sy, 

laga mat och klä på sina barn. (Patel & West, 2007) 
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Under en resa utförd av VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) till staden 

Managua i Nicaragua undersöktes prevalensen av olika synfel hos 3281 patienter. De flesta 

som undersöktes var mellan 41-60 år. En kort anamnes samt en enkel refraktion utfördes. 

Undersökningen visade att befolkningen hade ett behov av en addition vid en relativt låg 

ålder, något som kan bero på det tropiska klimatet. Mellan åldrarna 31-35 år fick över 40 % 

en addition och mellan åldrarna 36-40 år fick cirka 70 % en addition. I åldrarna 41 år och 

uppåt var det över 90 % som ordinerades en addition. De vanligaste additionerna som 

ordinerades var +1,00 och +1,50 dioptrier. Den ordinerade additionsstyrkan ökade med 

stigande ålder. (Wingert, 1994) 

 

I studien av Collins och Berg som nämndes i föregående avsnitt, 1.3.2, samlades statistik in 

vid två militärbaser i USA, en i Texas och en i Hawaii. Det samlades information över alla 

som besökte deras optometrikliniker under åren 2005 och 2006. Förutom aktiva militärer fick 

även deras närmast anhöriga samt pensionerade militärer uppsöka optometriklinikerna 

kostnadsfritt. Detta innebär antagligen att även personer som ej var bosatta i närliggande 

området sökte hjälp. Presbyopidebuten har i studien definierats som åldern då det krävs +1,25 

dioptrier i addition och den beräknades vara 43,60 år i medel. Progressionen av presbyopi har 

definierats som medelåldern då patienten kräver +2,25 dioptrier i addition och den har i 

studien beräknats till 59,95 år. (Collins & Berg, 2008) 

 

 

1.4 Nicaragua 

Nicaragua är det största landet i Centralamerika. Västra Nicaragua har ett landskap som består 

av bördigt lågland och vulkaniska berg. I västra delen av landet ligger även den djupa 

Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. De högsta bergen finns i norr. Nicaragua 

har ett tropiskt klimat med små temperaturvariationer under året.          Den västra delen är 

något varmare än den östra. Managua är landets huvudstad och den ligger som kan ses på 

kartan, figur 5, i landets västra del. Medeltemperaturen per dygn i Managua är i maj 29°C och 

i januari 26°C. Nicaragua är det näst fattigaste landet i Centralamerika. Det är en hög 

arbetslöshet i landet och inkomsten per capita är låg. År 2004 var bruttonationalprodukten per 

invånare 788 amerikanska dollar. Den sexåriga grundskolan är avgiftsfri och det råder 

skolplikt men i praktiken börjar bara fyra av fem barn i skolan. Vanligaste orsaken till detta är 

att barnen arbetar samt att familjerna inte har råd att betala skolmat, skoluniform och transport 
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till skolan. Genom en stor 

alfabetiseringskampanj efter revolutionen 

1979 minskade analfabetismen radikalt. År 

2001 var läs- och skrivkunnigheten 67 %. 

Medellivslängden var år 2002 i Nicaragua 67 

år för män och 71 år för kvinnor. (Länder i 

fickformat, 2006) Detta kan jämföras med 

Sveriges befolkning som samma år hade en 

medellivslängd på 78 år för män och 82 år för 

kvinnor. (Statistiska Centralbyrån 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart ____ 

25830.aspx, 17 maj 2009 kl. 18.16) 

 

 

 

 

 

1.5   Syfte 

Examensarbetet syftar till att undersöka förekomsten av presbyopi samt mäta 

ackommodationsvidden hos personer med behov av synkorrektion i Nicaragua under en resa 

med den ideella organisationen Vision For All.  

Figur 5. Karta över Nicaragua. Hämtad 15 maj -09 

kl.10.31 från http://www.namnewsnetwork.org/v2/cth2.p

hp?nn=nicaragua 
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Figur 6. Kvinna som precis fått ett par begagnade 

progressiva glasögon medhavda från Sverige. 

2. Metod och material 

 

2.1 Studie i Nicaragua 

För att få svar på frågeställningen utfördes 

en studie i Nicaragua där 

ackommodationsvidden och behovet av en 

närkorrektion undersöktes.  Med den ideella 

organisationen Vision For All reste tre 

optikerstudenter och en optiker till 

Nicaragua för att hjälpa fattiga människor 

med synundersökningar och utprovning av 

glasögon. Glasögonen som delades ut under 

resan var mestadels begagnade glasögon 

som samlats in i Sverige. Innan resan hade 

glasögonen rengjorts och mätts upp. De 

glasögon som skiljde för mycket i styrka mellan höger och vänster glas eller hade för hög 

cylinder sorterades bort. En del glasögon som delades ut under resan var även färdiga 

läsglasögon som donerats av olika företag i Sverige. I resväskorna packades så mycket 

glasögon som möjligt med. Ett lager av glasögon som tidigare fraktats till landet fanns även i 

Nicaraguas huvudstad, Managua, dit vi först anlände. 

         

Studenterna med på resan var förutom jag själv Isabella Hedenstierna och Helene Karppinen. 

Optikern som följde med på resan var John Godoy som även är grundare av organisationen 

Vision For All. På plats i landet mötte en optikerassistent, Gösta Brunnander, upp och hjälpte 

till med arbetet.  

 

Under åtta dagar utfördes totalt 1172 synundersökningar i fyra olika städer i Nicaragua. 

Städerna där arbetet utfördes var Boaco, Juigalpa, Estéli och Leon. Samtliga av dessa städer 

ligger i landets sydvästra och nordvästra delar vilket kan ses på kartan över Nicaragua, figur 

5, avsnitt 1.4. Ackommodationsvidden mättes i behov av tid då det ibland var många 

patienter som väntade på att få en synundersökning. Behovet av addition undersöktes 

däremot på alla som hade problem med synen på nära håll.  
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Figur 7. Linjalen som 

användes som 

ackommodationsstimuli 

vid mätning av 

ackommodationsvidd. 

Bild tagen Annelie 

Hedström 090602. 

För att kunna kommunicera med patienterna användes en enkel parlör med de fraser som 

krävdes för att kunna göra bra synundersökningar. Vid problem med kommunikationen fick 

John Godoy hjälpa till då han talar flytande spanska. Då vi arbetade fick vi hjälp av frivilliga 

som ställde upp och pekade på syntavlan för att patienten skulle titta på rätt optotyp. Dessa 

frivilliga hade fått instruktioner om att endast peka på en optotyp på varje rad då visus 

utvärderades. I en stad där vi arbetade fick vi även hjälp av engelsktalande tolkar. Vi 

samarbetade i landet med dem som sköter den pågående alfabetiseringskampanjen. Många 

äldre i Nicaragua hade svårt att lära sig läsa och skriva trots kampanjen på grund av att de 

saknade adekvat synkorrektion. 

 

 

2.2 Synundersökningar 

Synundersökningarna var av enklare karaktär och utfördes inomhus i enkla lokaler. 

Syntavlan var placerad på fem meters avstånd och optotyperna som användes var E-hakar, se 

bilaga A. Största optotyperna motsvarade synskärpan 0,1 och de minsta motsvarade 

synskärpan 1,0. Tavlan bestod av åtta rader totalt. Patienterna fick med hjälp av händerna 

visa åt vilket håll haken pekade. Anledningen till att E-hakar användes var att en del av 

patienterna var analfabeter. Som tidigare beskrivet hade vi hjälp av människor som pekade på 

en optotyp på varje rad på tavlan då visus utvärderades för att effektivisera arbetet. Hade 

patienten en bra synskärpa på cirka 0,8 utan korrektion samt var äldre och därmed inte hade 

så mycket ackommodation kvar utfördes ingen refraktionering på avstånd. Var visus lägre 

eller om patienten var ung användes en flipper för att utvärdera om synskärpan blev bättre, 

sämre eller lika. Den flipper som användes hade styrkorna +1,00 

dioptrier på ena sidan och +1,50 dioptrier på andra. Vid otillräcklig 

visus med dessa styrkor undersöktes synen med provbåge och 

provglaslåda. Då medhavda glasögon hade ungefär samma styrka på 

höger och vänster glas utvärderades ej refraktionen monokulärt. Med 

avståndskorrektion framtagen enligt undersökningsmetodik ovan 

utfördes därefter ett covertest. Patienten blev ombedd att fixera blicken 

på en optotyp en rad större än bästa avståndsvisus under testet. På 

protokollet antecknades om patienten hade en ortofori, utåtskelning, 

inåtskelning eller höjdskelning. Det noterades även om det rörde sig 

om en fori eller tropi. Ackommodationsvidden mättes sedan. En linjal 
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Figur 8. Mätning av 

ackommodationsvidd 

med en figur föreställande en fågel visades på en meters 

avstånd, se figur 7. För att mätningen skulle bli mer korrekt 

ritades markeringar på golvet en meter från patienten på 

varje arbetsplats. Bilden av fågeln innehöll små detaljer 

och fina linjer. Såg patienten tydligt på en meter fördes 

linjalen närmare tills patienten upplevde att bilden ej var 

klar längre, se figur 8. Trots svårigheter med språket 

försökte vi hitta avståndet där första suddigheten uppstod. 

Avståndet där bilden upplevdes suddig uppskattades och 

antecknades på protokollet. I de fall där patienten upplevde 

att det inte var tydligt på en meters avstånd fördes linjalen  

ändå närmare för att konfirmera att patienten ej upplevde bilden som suddig på grund av att 

den var liten. Var bilden fortfarande suddig närmare antecknades att bilden var suddig redan 

på en meters avstånd.                                                   

 

Genom att titta på patientens ålder uppskattades vilket närtillägg patienten behövde. Den 

uppskattade styrkan placerades i provbågen över patientens eventuella avståndskorrektion. 

Därefter frågades om det var tydligt på nära håll och efter svaren som gavs ändrades styrkan. 

Så länge patienten inte själv hade speciella önskemål om på vilket avstånd denne ville se 

tydligt, till exempel vid datorarbete, användes 40 centimeter som näravstånd.  

 

Efter detta utfördes ett covertest på nära håll med bästa närkorrektion. Patienten fick titta på 

en optotyp på 40 centimeters avstånd under testet. Även på nära håll antecknades om 

patienten hade en ortofori, utåtskelning, inåtskelning eller höjdskelning samt om det var en 

fori eller tropi.  

 

 

2.3 Protokoll 

Protokollet som användes under synundersökningarna finns bifogat som bilaga B. På 

protokollet antecknades förutom refraktion, ackommodationsvidd, och eventuell fori/tropi 

även namn, kön, ålder och läskunnighet. Spansktalande personer i landet hjälpte till att fylla i 

uppgifterna om namn, kön, ålder och läskunnighet inför synundersökningen. Efter 

undersökningen antecknades en ordination med rekommenderade glasstyrkor samt om 
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patienten behövde glasögon för avstånd eller nära samt om bifokala eller progressiva var ett 

alternativ. Patienten fick därefter glasögon med bästa möjliga korrektion av de medhavda 

glasögonen från Sverige. 

 

Efter varje arbetsdag sammanställdes protokollen på två blanketter. En där patienterna 

delades in efter kön och åldersgrupper och en där antalet glasögon som delats ut för avstånd 

och nära antecknades samt vilka styrkor glasögonen hade. 

 

 

2.4 Insamling av vetenskaplig information 

Väl tillbaka i Sverige sammanställdes informationen och statistik upprättades. Under resan i 

Nicaragua sammanställdes som nämnt ovan endast antal patienter efter ålder och kön samt 

styrkor på glasögonen som delades ut till patienterna. För att kunna undersöka förekomsten 

av presbyopi samt ackommodationsvidden hos olika åldersgrupper upprättades statistik över 

dessa mätningar.  

 

Med hjälp av vetenskapliga artiklar som erhållits via databasen Pubmed och vetenskapliga 

böcker samlades kunskap inom ämnet för att sedan användas till att dra slutsatser om 

resultaten från studien.  
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3. Resultat 

Totalt utfördes 1172 synundersökningar. Den yngsta patienten som undersöktes var fem år 

och den äldsta var 95 år. De flesta som undersöktes var mellan 41-60 år vilket kan ses i 

figur 9. På vissa protokoll saknades anteckning om ålder antecknats varför dessa fick en egen 

grupp. 
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Figur 9. Antal synundersökningar utförda i Nicaragua uppdelat efter ålder. 

 

I tabell 1 nedan visas samtliga patienter som ordinerades en addition. Antal patienter visas 

efter vilken åldersgrupp de tillhörde samt vilken addition som ordinerades. Gemensamt för 

personer under 30 år var att det ordinerades låga additioner. Ju högre åldrar desto högre 

additioner ordinerades generellt vilket kan utläsas ur tabellen. I åldrarna över 51 år var den 

mest frekvent ordinerade additionen +2,50 till +2,75 dioptrier. 

 

 

Tabell 1. Antal personer som behövde addition indelade efter styrkan på addition och åldersgrupp 

  

 

 

 

 Addition (D) 

Ålder (år) <1,00 1,00-1,25 1,50-1,75 2,00-2,25 2,50-2,75 >2,75 

<20 1 4 0 0 0 0 

20-30 2 22 1 0 0 0 

31-40 12 57 28 4 1 1 

41-50 0 24 90 116 50 2 

51-60 0 0 1 56 186 25 

>60 0 1 2 8 139 70 
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Figur 10. Fördelningen av den ordinerade additionen som procent av totala antalet som behövde addition. 

 

Eftersom de flesta patienterna som undersöktes var äldre var det många som hade ett behov 

av en addition för att kunna se klart på nära håll. Av figur 10 framkommer att 42 % av 

additionerna som provades ut var av styrkan +2,50 till +2,75 dioptrier.  
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Figur 11. Antal som ordinerades en addition i de olika åldersgrupperna i procent av totalantalet undersökta. 

 

Av figur 11 framgår att över 90 % av patienterna från 41 år och uppåt ordinerades en addition. 

Av de 1172 patienter vi undersökte var 74 personer myopa. Huvuddelen av dessa fick ingen 

addition utan endast avståndsglasögon eftersom de läser utan glasögon. Detta har påverkat 

diagrammet något, figur 11, på så sätt att procentandelen som behövde en addition blev något 

lägre.  
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Figur 12. Antal ickepresbyoper (ackommodationsvidd över 5 D) och presbyoper (ackommodationsvidd under 

5 D) i de olika åldersgrupperna baserat på mätningar av ackommodationsvidd.  

 

I figur 12 kan resultatet av mätningarna av ackommodationsvidd ses. Ackommodationsvidden 

mättes för att få ytterligare ett mått på hur tidigt presbyopin började hos patienterna som 

undersöktes. Definitionen som användes för de ickepresbyopa var de som hade en 

ackommodationsvidd över fem dioptrier. De presbyopa i diagrammet är de som hade en 

ackommodationsvidd under fem dioptrier. Detta baseras på regeln att halva 

ackommodationsvidden krävs i reserv för ett komfortabelt seende. På 40 centimeter skulle 

därmed fem dioptrier krävas. (Goss, 1995, s. 121-122)  

 

Över staplarna i figur 12 kan även procentandelen ickepresbyoper samt presbyoper inom varje 

åldersgrupp ses. I de lägre åldersgrupperna var de flesta ickepresbyoper medan det i de högre 

åldersgrupperna var en högre procentandel som hade en ackommodationsvidd under 5 

dioptrier. 
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4. Diskussion 

Okorrigerad presbyopi är en anledning till synnedsättning över hela världen. Det finns, och 

har funnits, många teorier om varför presbyopin uppkommer. Fysiologiskt har det utförts 

studier på de olika strukturer som skulle kunna påverka uppkomsten av presbyopi. Då det 

gäller linskapsel, ciliarkropp, zonulatrådar, choroidea och vitreous är resultaten av studierna 

något motstridiga. Det verkar dock finnas en enighet om att dessa strukturer inte borde ha 

någon större betydelse då det gäller förlusten av ackommodation med en ökad ålder. Då det 

gäller linsen är forskarna mer överens. Antagligen är det förändringen av linsens proteiner 

som orsakar presbyopi genom att de ändrar sin struktur genom denaturering och därmed 

bidrar till att linsens elasticitet minskar.  

 

I studien av Collins och Berg 2008 upptäcktes att etnicitet och kön inte påverkar uppkomsten 

av presbyopi. Enligt Manuel och Mirandas studie 1979 visades att UV-strålning inte hade 

någon större påverkan på presbyopiuppkomsten. Däremot syntes ett tydligt samband mellan 

temperatur och vid vilken ålder presbyopin debuterar. I studien beräknades Sveriges årliga 

medeltemperatur till 6,11°C och presbyopidebuten till 43,8 år. Den årliga medeltemperaturen 

i Nicaragua beräknades vara 28,33°C och presbyopidebuten 39,8 år. Man upptäckte att 

presbyopin som regel uppkommer tidigare i länder närmare ekvatorn. Det stämmer väl 

överens med de resultat som erhållits vid denna studie utförd i Nicaragua. Nicaragua har ett 

tropiskt klimat med en hög medeltemperatur året om. Som visas i figur 11 behövde 

majoriteten av de undersökta mellan åldrarna 31-40 år en närkorrektion. Presbyopidebuten är 

med andra ord lägre än Sveriges 43,8 år. 

 

Jämfört med VOSH-studien skriven av Wingert T.A. 1994 var åldersfördelningen på de 

patienter som undersöktes i denna studie mycket lik. Dock ordinerades i deras studie en lägre 

addition om man tittar på vilken addition som ordinerades mest frekvent. I deras studie var 

additioner mellan +1,00 och +1,50 dioptrier vanligast medan det i denna studie enligt figur 10 

var vanligast med additioner mellan +2,50 till +2,75 dioptrier. En orsak till detta kan vara att 

det under denna studie hellre ordinerades en lite högre addition om patienten tyckte det 

kändes bra eftersom de vi undersökte antagligen ej kommer få möjlighet att byta glasögon 

senare i livet och med tiden kommer att behöva en högre addition. Ett fåtal av de vi 

undersökte fick dock terminalglasögon och därmed en lägre addition än den som annars 
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ordinerades för 40 centimeter. Eftersom andelen som fick terminalglasögon var väldigt liten 

tror jag inte att den påverkat statistiken nämnvärt.  

 

Om andelen som behövde addition i förhållande till totalantalet undersökta i varje åldersgrupp 

inspekteras ses i figur 11 att i åldrarna över 41 år var det över 90 % som behövde en addition. 

Mellan åldrarna 31-40 var det över 60 % som ordinerades en närkorrektion. Detta stämmer 

mycket väl överens med VOSH-studien i Nicaragua. (Wingert T.A., 1994)  

 

Resultaten från denna undersökning kan även jämföras med studien om ametropier vid två 

militärbaser i USA av Collins R.S. och Berg G.E. 2008. I studien beräknades åldern då +1,25 

dioptrier krävdes i addition till 43,60 år. I denna undersökning kan man enligt tabell 1 se att 

+1,00 dioptrier till +1,25 dioptrier i addition ordinerades mestadels inom åldersgruppen 31- 

40 år. Alltså kan slutsatsen dras att enligt definitionen av presbyopi beskriven av Collins R.S. 

och Berg G.E började presbyopin tidigare hos människorna undersökta i Nicaragua än de vid 

militärbaserna i USA. 

 

I studien av Collins R.S. och Berg G.E. 2008 beräknades även att åldern då patienterna krävde 

+2,25 dioptrier i addition var 59,95 år. Jämför man återigen med tabell 1 kan man se att under 

denna studie i Nicaragua var majoriteten av dem som fick +2,00 till +2,25 dioptrier inom 

åldersgruppen 41-50 år. Inom åldersgruppen 51-60 år var additionerna +2,50 till +2,75 

dioptrier vanligare. Den här studien i Nicaragua visar alltså att en högre addition ordinerades 

till patienterna än till de vid studien i USA med samma ålder.  

 

Mätningarna av ackommodationsvidd utfördes ej på alla patienter på grund av tidsbrist. 

Sammanställningen av mätningarna ger statistik som visar att andelen presbyopa generellt 

ökar med stigande ålder. I figur 12 syns att 19 % av patienterna var presbyopa inom 

åldersgruppen <20 år och 18 % var presbyopa inom åldersgruppen 21-30 år. Rent teoretiskt 

borde inte presbyopin ha uppkommit så tidigt. En orsak till för lågt uppmätt 

ackommodationsvidd hos yngre personer kan vara att de ville ha glasögon. Erfarenheten 

under resan var att en del patienter såg bra men uppgav ändå att de såg suddigt eftersom de 

ville ha glasögon. En annan orsak till låg ackommodationsvidd hos yngre personer skulle 

kunna vara latent hyperopi. Jämförs figur 12 med figur 11 kan det ses att inom åldersgruppen 

21-30 år var det ungefär lika många procent presbyopa som procentandelen som ordinerades 

en addition. 
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Mellan åldrarna 31-40 år var 72 % presbyoper enligt figur 12. Detta stämmer relativt bra 

överens vid jämförelse med figur 11 som visar att knappt 65 % ordinerades en addition inom 

samma åldersgrupp. 

 

Inom åldersgruppen 41-50 år var större andelen presbyopa enligt mätningarna av 

ackommodationsvidd. Detta stämmer väl överens med det förväntade resultatet. Då det gäller 

åldersgruppen 51-60 år var enbart 73 % presbyopa enligt figur 12. Som man ser av figuren 

utfördes mätningarna på färre patienter vilket ger en större felmarginal.  Både i grupperna 51-

60 år och över 60 år hade en presbyopi på närmare 100 % förväntats. En orsak till att utfallet 

blev annorlunda enligt mätningarna av ackommodationsvidd kan vara språket och svårigheter 

att göra sig förstådd. I beaktande vid granskning av resultaten måste även tas att avståndet där 

patienten uppgav bilden som suddig endast uppskattades. Det kan tänkas att de äldre som ej 

teoretiskt borde ha mycket ackommodation kvar upplevde bilden av fågeln som väldigt liten 

på en meters avstånd. Då linjalen fördes närmare kan den större storleken av bilden ha 

bidragit till att de upplevt bilden som tydligare. En annan hypotes är att de flesta som fick en 

synundersökning inte haft glasögonkorrektion tidigare. Många var dessutom hyperopa. En 

hyperop äldre person som aldrig haft glasögon och för första gången får en 

avståndskorrektion kanske upplever att det är tydligt på nära håll om de jämför med hur 

bilden såg ut med okorrigerat synfel. Detta kan leda till en för högt uppmätt 

ackommodationsvidd. Den rent psykologiska faktorn kan också spela in, är patienten väldigt 

glad över få glasögon kan det tänkas att denne uppger att bilden är tydlig för att vara till lags. 

Skärpedjupet kan även ha spelat in vid mätning av ackommodationsvidden. Äldre personer 

med mindre pupiller får ett större skärpedjup vilket leder till en högre uppmätt 

ackommodationsvidd. Belysning, kontrast på bilden och att avståndskorrektionen inte alltid 

var exakt korrekt skulle också kunna påverka resultaten av mätningarna men antagligen inte 

till någon större grad. 

 

Som nämndes i början av introduktionen är presbyopi unikt på det sättet att det orsakas av att 

en fysiologisk funktion helt tappar sin förmåga efter drygt två tredjedelar av en människas 

livslängd. Få andra fysiologiska funktioner genomgår en sådan oundviklig försämring så 

tidigt i livet. (Kaufman & Alm, 2003, s.214) Då medellivslängden förr i tiden var betydligt 

lägre än idag kanske presbyopi inte var något problem ur evolutionär synvinkel. Dessutom var 

närarbete inte lika viktigt på den tiden som det är idag. Medellivslängden kan hypotetiskt 

påverka uppkomsten av presbyopi även idag. Medellivslängden i Nicaragua är betydligt lägre 
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än den i Sverige och det kan spekuleras i om ett allmänt tidigare åldrande även skulle 

innefatta ögats strukturer. Det har dock under detta arbete ej hittats några belägg för detta i 

litteraturen.  

 

Huvudslutsatsen som kan dras av denna studie är att presbyopi uppkommer tidigare hos 

invånarna i Nicaragua och i andra länder som har ett varmare klimat. Jämfört med studier i 

länder som ligger längre norrut upptäcktes under denna undersökning att invånarna i de fyra 

städer vi undersökte i Nicaragua hade behov av en närkorrektion vid en lägre ålder. Över 

60 % av dem som undersöktes i denna studie ordinerades en addition inom åldergruppen 

31-40 år vilket kan ses i figur 11. Detta kan jämföras med Sverige där befolkningen beräknas 

bli presbyop vid en ålder av 43,8 år. (Manuel & Miranda, 1979) Anledningen till att 

presbyopin börjar tidigare är antagligen det varmare klimatet som påskyndar linsens åldrande. 

Studien av Manuel och Miranda 1979 som tidigare diskuterats visade ett klart samband 

mellan ett varmare klimat och en tidigare uppkomst av presbyopi.  
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