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ABSTRAKT 
Introduktion: Resultaten om hur ögats intraokulära tryck, IOP, påverkas av träning skiljer 
sig mellan olika undersökningar. Vissa undersökningar visar på förhöjt tryck och andra hittar 
ingen signifikant skillnad före jämfört efter träning. De flesta undersökningar visar dock att 
träning kan leda till en sänkning av det intraokulära trycket både på kort och lång sikt.  
Syftet med denna studie var att undersöka träningens kortvariga inverkan på IOP hos 
vältränade personer.  
Metoder: Totalt 22 personer, 18 kvinnor och 4 män, deltog i studien. Det intraokulära trycket 
mättes med en non-contact tonometer före och efter ett ca 1 timme långt träningspass. Även 
blodtrycket på försökspersonerna mättes både före och efter träning.  
Resultat: En statistisk signifikant höjning av IOP kunde vid denna studie påvisas på höger 
öga hos försökspersonerna (P= 0,016). Medeltrycket före träning låg på 14,9 ± 2,9 och efter 
på 15,8 ± 3,2 mmHg. Detta ger en total medelskillnad före och efter träning på 
0,91 ± 1,63 mmHg. På vänster öga fanns samma trend och en liten höjning hittades, dock inte 
statistisk signifikant. Inget samband mellan IOP och blodtryck hittades. 
Slutsatsen av resultaten av denna mindre studie är att det intraokulära trycket hos friska, 
vältränade personer höjs på höger öga cirka 10 minuter efter träning. 
 
 

 

 

 

 

 



 2 

SUMMARY 

 

The opinions of how exercise affect the intraocular pressure differs between studies. In most 

cases, IOP decreases shortly after exercise, however other studies show an increase or 

alternatively, no difference in IOP before and after exercise. IOP is influenced by several 

factors: such as gender and age. There are also normal diurnal and seasonal variations of IOP. 

Studies show that intake of caffeine, alcohol and larger quantities of water significantly 

increase IOP.  

 

Measurement of IOP is one of three clinical signs examined when diagnosing glaucoma.    

Glaucoma is a relatively common eye disease in older people, and if left untreated, it can lead 

to permanent damage of the optic-nerve and later, blindness. 

 

Tonometry is an objective measurement of IOP based on the force required to flatten, or 

indent the cornea, by a fixed force. The Goldmann tonometer is considered the “golden 

standard” within tonometry and other tonometry values are always compared to this. 

The non-contact tonometer, which does not require use of topical anesthetic, is often used by 

Swedish optometrists to detect elevated IOP.  

 

The purpose of this study was to examine the short-term effects of exercise on IOP in 

physically fit subjects. 22 healthy subjects, 18 women and 4 men, in the ages between 16 and 

29 without previous history of elevated IOP, participated in the study. IOP was measured with 

a non-contact tonometer before and after approximately one hour of exercise.     

 

This small study showed a statistically significant increase of IOP in the right eye after 

approximately 10-15 minutes following exercise (P= 0.016). A similar trend of elevated IOP 

was noted in the left eye, however no statistical significance was found.  
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INTRODUKTION 
 
Vid diagnostisering av glaukom är ett av de tre kliniska tecken som undersöks ögats 

intraokulära tryck, ofta förkortat IOP från engelskans intraocular pressure. Trycket mäts i 

enheten mmHg1. 

 

IOP påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat finns könsskillnader och 

åldersskillnader2,3. Dygnsvariationer föreligger med högst IOP på morgonen och lägst på 

kvällen,4 även säsongsvariationer med ett lägre IOP med 1-5 mmHg sommartid jämfört med 

vintertid har påvisats3. Det finns bevis som pekar på att intag av kaffe, alkohol och större 

mängder vatten signifikant höjer IOP och högre myopi har i några studier visats vara en 

riskfaktor för högt IOP5. Många studier visar att kortvarig träning kan sänka IOP men hur 

mycket det sänks skiljer sig mellan studierna2,3. Det finns även studier som inte visar på 

någon signifikant ändring av IOP 6 och i vissa försök har IOP till och med ökat efter träning7. 

 

Sambandet mellan blodtryck och IOP har studerats i flera undersökningar och det har i de 

flesta fall visats att det finns ett signifikant samband. Reducerat blodtryck, både systoliskt och 

diastoliskt är relaterat till sänkt IOP8, 9. 
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Ögats anatomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ögats främre segment.  

Bildkälla: Baserad på www.nusjukvarden.se/.../ImageVaultHandler.aspx 

 

 

Trabekelverket och Schlemm´s kanal 

 

Kammarvätskan är en klar vätska som fyller främre kammaren, utrymmet mellan iris och 

cornea. Vätskan färdas ifrån ciliarkroppen där den bildas, fram genom pupillen och in i den 

främre kammaren. I kammarvinkeln, den vinkel som finns mellan irisroten och sclera, 

dräneras sedan den största delen av vätskan genom en svampliknande vävnad som kallas 

trabekelverket. Vätskan fortsätter sedan vidare ut via Schlemm´s kanal, som dräneras 

av 25 till 35 kollektorkärl som leder vätskan vidare till episclerala vener 10,11.    

 

 

Iris och pupill 

 

Iris är den färgade delen av ögat och har som funktion att reglera ljusinsläppet in i ögat genom 

förändring av storleken på pupillen. Pupillens diameter regleras av de två huvudsakliga 

musklerna i iris, dilatatormuskeln som vidgar pupillen och sfinktermuskeln som har en 

sammandragande verkan 10,11.  

 



 6 

Ciliarkroppen 

 

Ciliarkroppen är en ring av muskelvävnad som i framkant fäster till irisroten och som sträcker 

sig 5 till 6 mm bakåt där den tunnas ut. Den har till uppgift att hjälpa linsen till sin 

formförändring genom att sträcka eller släppa på zonulatrådarna. En annan uppgift är att bilda 

kammarvätskan som fyller ut hålrummen och ger näring till ögats främre del 10,11. 

 

 

Linsen 

 

Linsen har tillsammans med cornea till uppgift att bryta ljuset som kommer in i ögat. Den har 

även den viktiga funktionen att med hjälp av formförändring fokusera ljuset precis på 

näthinnan. Linsen som är innesluten i en kapsel, ligger strax bakom iris och den hålls på plats 

av zonulatrådarna som i andra änden fäster till ciliarkroppen10,11. 

 

 

IOP 

 

Genom mekanismen med kammarvätskans produktion och avflöde bildas ett konstant tryck 

inuti ögat som gör att det håller sin form och inte sjunker ihop12. Ett friskt öga har ett 

intraokulärt tryck som ligger mellan cirka 11-21 mmHg11. Vid sjukdom kan trycket ändras, 

antingen genom att produktionen störs eller att avrinningen hindras. Om det blir ett för högt 

tryck i ögat kan det slutligen bli skador i nervutträdet, papillen, som gör att synen påverkas 12. 
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Glaukom 

 

Glaukom är en vanlig ögonsjukdom hos personer i högre ålder. Så många som 5 % av 

personer över 70 år antas lida av sjukdomen trots att en säker siffra är svår att beräkna då 

mörkertalet anses vara stort13,14. Glaukom är egentligen ett samlingsnamn för olika sjukdomar 

som, om de inte behandlas i tid, kan leda till skador på synnerven och då även till påverkan på 

synen13,14. Papillen får ett mycket karaktäristiskt utseende vid obehandlad glaukom, cupen, 

den urgröpning som finns vid nervutträdet, förstoras beroende på axonförlust11, 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Normal papill. Ringarna markerar gränserna på papillen och cuppen. 

Bildkälla: Baserad på www.sankterik.se/.../3901/normal%20pap1_189.jpg                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.Glaukomskadad papill. Ringarna markerar gränserna på papillen och den ökade storleken på 

cuppen. 

Bildkälla: Baserad på www.sankterik.se/upload/3901/excav-papill_189.jpg 

 

Då sjukdomen är vanlig bedöms att ärftlighet är en stor orsak till att personer utvecklar 

glaukom. Speciellt stor är risken om två eller fler personer i släkten är drabbade och högst är 

risken om syskon drabbats13. Vanligen beror sjukdomen på förhöjt intraokulärt tryck, men 

även personer med ett tryck inom normala värden kan ha glaukom, då kallad 

normaltrycksglaukom13. Eftersom forskarna numera vet att det inte går att ställa en 

glaukomdiagnos enbart efter tryckmätning görs nu även synfältsundersökningar, 
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undersökningar på papillens utseende och pachymetri, mätning av corneas tjocklek, innan 

diagnos ställs14. 

 

 

Olika typer av glaukom 

 

Av de många typer av glaukom som finns är den vanligaste öppenvinkelglaukom, som har ett 

smygande förlopp av synfältsbortfall beroende på synnervsskada 14. 1 % av befolkningen över 

40 år i USA och Storbritannien beräknas ha denna sjukdom. Den påverkar båda könen likartat 

och anses vara orsaken till 12 % av fallen av blindhet. Öppenvinkelglaukom är mer vanligt 

och utvecklas tidigare hos svarta personer än hos vita. Höjningen av IOP vid 

öppenvinkelglaukom orsakas av ökat motstånd i trabekelverket som hindrar kammarvätskan 

att flöda ut11. 

 

Vid trångvinkelglaukom beror tryckstegringen på att utflödet av kammarvätskan blockeras i 

kammarvinkeln av perifera iris11. Här sker oftast tryckstegringen mycket snabbare än vid 

öppenvinkelglaukom och patienten märker av symptom som kraftigt rött och värkande öga. 

Även kraftig synnedsättning beroende på svullnad av cornean kan förekomma13. 

 

Ytterligare en form av glaukom är sekundärglaukom som beror på en annan underliggande 

sjukdom till exempel diabetes eller kronisk uveit. Även normaltrycksglaukom där orsaken till 

synnervsförändringarna ännu inte är helt känd samt kongenital (medfödd) glaukom som beror 

på missbildningar finns13. 

 

 

Tonometri 

 

Tonometri är en viktig del av den primära ögonundersökningen. Även om det är en svag test 

för glaukom jämfört med bedömning av papillen och synfältet, ger den ändå användbar 

information när den används i förbindelse med de andra bedömningarna15. 

Tonometri är en objektiv metod att mäta IOP och baseras vanligtvis på kraften som behövs för 

att tillplatta cornean eller graden av corneal inbuktning framkallad av en konstant kraft11. 
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Applanationstonomteri 

 

Avsikten med applanationstonometri är att tillplatta en viss area av cornean. IOP fastställs 

sedan genom att avläsa hur mycket kraft som krävs. Applanationstonometri baseras på 

Imbert-Ficks princip: 

      ”För en ideal, torr, sfär med tunna väggar, är trycket inuti sfären (P) lika med kraften som 

behövs för att tillplatta dess yta (F) delat med tillplattningsarean (A)”  

Detta ger den förenklade formeln P=F/A som oftast används11. Den fullständiga formeln 

F+S = P*A+B räknar även med ytspänningen (S) och den invändiga kraften från cornean 

beroende på bristen på corneal flexibilitet (B). Dessa två faktorer behövs inte i beräkningen 

därför att de balanserar varandra och det uppmätta värdet på (P) blir likvärdigt med IOP då 

arean som tillplattas är 7,35 mm2, 16. Styvheten och kurvaturen på cornean har en försumbar 

påverkan på resultatet varför applanationstonometri ger säkra och korrekta värden av IOP15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 

Applanationsproben tillplattar en viss area av cornean. IOP beräknas sedan från den kraft som behövs 

för denna tillplattning. 
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Indentationstonometri 

 

Vid indentationstonometri mäts hur djupt ett stift av känd vikt sjunker in i cornea. Mätningen 

av mängden deformation av cornea sker antingen på mekanisk eller på elektronisk väg. Med 

denna metod mäts motståndet till deformationen av ögat. Motståndet räknas som summan av 

okulärstyvheten och IOP. För att sedan kunna skilja på dessa två och få fram ett mätvärde på 

IOP måste ett värde på okulärstyvheten antas. Ett sådant värde har erhållits genom att jämföra 

med manometrimätningar, en direkt mätning av IOP med nål i främre kammaren 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Indentationsstiftet sjunker in i cornean.  IOP beräknas sedan från det motstånd som cornean 

utgör. 

 

 

Goldmanntonometern 

 

Goldmanntonometern var det första instrumentet som utvecklades för applanationstonometri.  

Den räknas fortfarande som standard och andra metoder jämförs med denna. 

Tonometerproben är 3,06 mm i diameter, en diameter som är vald för att minimera effekten 

av corneal krökning och trycket utövat av tårvätskan15. Då mätning med Goldmann 

tonometern utförs bedövas ögat först med en topikal anestetika och färgas in med 

fluorescein11. Det koboltblå filtret i spaltlampan används att belysa proben med och 

tonometerskalan ställs in på 1 (vilket indikerar 10mmHg). När proben får kontakt med cornea 

syns två gröna halvcirklar. Halvcirklarnas storlek, som ska vara lika, justeras genom att 
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försiktigt höja eller sänka spaltlampan. Applanationskraften justeras så att halvcirklarnas 

innerkanter precis sammanfaller. Då dessa justeringar är gjorda avläses skalan på tonometern 

och multipliceras med tio för att få fram korrekt intraokulärt tryck15. 

 

 

Perkinstonometern 

 

Perkinstonometern är baserad på och använder samma typ av applanationsprobe som 

Goldmanntonometern. Den stora skillnaden är att Perkinstonometern är ett handhållet 

instrument som inte behöver fästas på en spaltlampa. Detta gör att IOP kan mätas på personer 

i alla lägen, till exempel liggande17. 

 

 

Non- Contact Tonometern, NCT 

 

NCT är en tonometer som baseras på applanationsprincipen. Men till skillnad mot till 

exempel Goldmanntonometern, som har en probe, så tillplattas cornean med en luftpuff11. 

Applanationen bedöms genom användning av en infraröd ljusstråle som infaller snett ifrån 

cornea. När applanationen är tillräcklig speglas ljusstrålen av cornea in i en sensor som mäter 

tiden som krävdes för tillplattningen. Instrumentet räknar därefter ut tryckstorleken18. Tiden 

det tar att tillplatta cornean en viss grad är alltså direkt relaterat till tryckstorleken. NCT-

tonometern är mycket lättmanövrerad och en stor fördel är att bedövning av ögat inte måste 

ske vid användning vilket gör att optiker kan använda denna11. 

 

 

Nyare tekniker 

 

Redan då Goldmanntonometern introducerades 1957 diskuterades ifall cornealtjockleken 

kunde påverka resultaten av mätningarna. Forskarna kom då fram till att på friska ögon 

varierade inte cornealtjockleken nämnvärt runt 520 mikroner. Idag är det känt att så inte är 

fallet, många studier visar att cornealtjockleken kan variera så mycket att den påverkar 

resultaten vid mätningar av IOP. Två nyare tekniker har gjort framsteg inom IOP-mätning – 

the Reichert Ocular Response Analyser (ORA) och the Pascal Dynamic Contour Tonometer 

(DCT).  Dessa har en design som antingen mäter eller kompenserar för corneas effekt på IOP.  
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Pascal DCT är på samma sätt som Goldmann monterad på en spaltlampa. Spetsen på 

tonometerproben är konkav och när den placeras mot ögat följer den konturen av cornea. 

Detta gör att den mekaniska påverkan av cornea reduceras. DCT tar 100 IOP-mätningar per 

sekund vilket ger en dynamisk mätning. En digital display visar sedan de uppmätta resultaten 

med en kvalitetsgrad på 1-5 där 1 är idealt och 5 är dåligt19. 

 

 

Kroppen och träning 

 

Vid träning utsätts kroppen för belastning av olika typer. Mellan träningstillfällena behövs 

vila som ger kroppen återhämtning och bygger upp den lite extra. För att kroppen ska kunna 

tillgodogöra sig träningen så bra som möjligt bör tre viktiga komponenter sammanföras: 

Träningen, vilan och kosten. 

 

För att hjärtmuskeln ska må så bra som möjligt bör den stimuleras med maximal slagvolym 

cirka tre gånger per vecka. Detta gör att en bättre pumpförmåga byggs upp genom att muskeln 

växer. Den ökade kraften i hjärtat ger högre kapacitet, slagvolymen kan då öka och vilopulsen 

sänkas. Både antalet kapillärer och mitokondrier i hjärtmuskulaturen ökar och då förbättras 

överlevnadsvillkoren. Vid träning passerar en större mängd blod genom kroppens blodkärl, 

vilket gör att dess förmåga att utvidgas förbättras. Detta gör att kärlen bättre klarar av 

förändringar i blodtryck utan att brista20. Den ökning av mjölksyra och plasmatisk osmolaritet 

i blodet som sker vid träning anses vara orsaker som påverkar förändring av IOP under 

träning21. 

 

 

Blodtryck 

 

Blodtrycket bör ligga runt 120/80 för att räknas som normalt. 120 mmHg i systoliskt tryck, 

trycket som bildas vid sammandragning av hjärtat och 80 mmHg i diastoliskt, det tryck som 

bildas vid avslappning av hjärtat då det fylls på med blod. Enligt World Health Organization, 

WHO, börjar blodtrycket räknas som högt om det överstiger 135/85 för yngre och 140/90 för 

äldre patienter22,23. 
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Regelbunden motion har många fördelaktiga effekter på reduktionen av riskfaktorer vid högt 

blodtryck. En av de möjliga effekterna av lätt träning är att den bildar en mild oxidativ stress 

som stimulerar utsöndringen av vissa hälsosamma antioxidantenzymer24. 

 

 

Träningens påverkan på IOP hos friska, vältränade patienter 

 

Många studier visar en sänkning av det intraokulära trycket efter träning och det finns även 

spridda bevis som antyder att en bestående sänkning av IOP kan erhållas genom upprepad 

daglig träning25,26. Som tidigare nämnts anses några av de främsta orsakerna till dessa 

variationer av IOP vara en ökning av mjölksyra och plasmatisk osmolaritet.  Även en 

sänkning av pH i blodet samt hyperventilation pekas ut som en orsak till sänkt IOP efter 

träning21. Omfattningen av den initiala IOP-sänkningen efter kortvarig träning verkar 

påverkas till störst del av intensiteten av träningen. Däremot har det visats att andra faktorer 

såsom varaktighet och mängd av träning, blodtryck samt body mass index (BMI) inte är 

relaterade till mängden av initialt fall av IOP2. Studier visar även att återhämtningstiden för 

IOP reduceras kraftigt för vältränade jämfört med otränade personer21 och den initiala 

sänkningen av IOP har visats återgå fem minuter efter avslutad träning hos vältränade 

personer27. 

 

 

Träningens påverkan på IOP hos glaukompatienter 

 

Det har visats i studier att personer med glaukom får en större reduktion och längre 

varaktighet av sänkt IOP efter träning jämfört med friska patienter28. Forskarna hävdar att 

glaukompatienter bör rådas att utöva lättare motion, såsom promenader eftersom en bestående 

sänkning då kan fås28. 
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Tidigare studier 

 

En studie som gjorts av Qureshi et al 1996 undersökte relationen mellan omfattningen av 

IOP-sänkning efter kortvarig träning med intensiteten, kvantiteten och varaktigheten av 

träning hos friska försökspersoner. Studien visade att det är intensiteten av träningen som 

ansvarar för hur mycket IOP minskar. Varaktighet av träningen, blodtryck och BMI 

påverkade inte2. 

 

En undersökning av IOP på försökspersoner efter tyngdlyftning i ryggläge har gjorts av Vieira 

et al. 2003. 25 frivilliga som alla var friska och utan glaukom deltog i försöken som innebar 

att lyfta 85 % av sin totala kapacitet 8 gånger. IOP mättes före och efter träningen. Denna 

studie visade att det fanns en liten men statistiskt signifikant minskning av IOP direkt efter 

träningen21. 

 

En annan studie även denna gjord av Vieira et al gjord 2006 mätte skillnaden i IOP före och 

efter 4 repetitioner av 80 % totalkapacitet i bänkpress på två olika sätt. Vid det ena tillfället 

fick de 30 deltagande hålla andan vid sista repetitionen medan vid andra tillfället fick de 

andas ut normalt. Båda utförandena gav en signifikant höjning av IOP. En ökning kunde hittas 

hos 90 % av deltagarna då andan hölls i sista lyftet och 62 % vid andra tillfället7. 

 

I en studie gjord 2003 av Chromiak et al mättes IOP på 30 unga, friska och fysiskt aktiva 

försökspersoner före, under och fem minuter efter utförd träning. I försöken utförde de 

deltagande tre set med tio repetitioner av bröstpress och benpress på 70 % av maxkapacitet.  

Resultaten av denna studie visar en minskning av IOP direkt efter både bröstpress och 

benpress. Vid mätningarna fem minuter efter avslutad träning hade minskningen av IOP 

börjat återgå till de före träning uppmätta värdena27. 

 

Martin et al 1999 undersökte i sin studie om ändringar i osmotiskt tryck kunde orsaka 

förändringar i IOP vid träning. Standardträning utfördes av 15 unga, friska personer efter 

uttorkning i 4 timmar och en timme efter intag av 946ml isoosmotisk vätska. Före och efter 

träningen togs venöst blod som analyserades. Resultaten av studien var att i båda 

experimenten sänktes IOP signifikant och det osmotiska trycket höjdes. Slutsatsen forskarna 

drog av dessa resultat var att både akut träning och isoosmotisk vätska verkar ändra IOP 

genom ändringar i osmotiskt tryck29. 
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Moura et al 2002 undersökte huruvida intag av vattenersättning vid träning påverkade IOP. 

Undersökningen gjordes på sex unga, friska, normalviktiga män. Under försöket intogs vatten 

av tre olika temperaturer (10, 24 och 38 grader C; 600 ml före och 240 ml 15, 30 och 45 

minuter efter varje sessions början). De deltagande tränade till utmattning på en träningscykel 

och IOP mättes före och efter träning och 15, 30 och 45 minuter under återhämtningen. IOP 

var lika för både höger och vänster öga och ökade lika mycket efter vattenintag både under 

träning och vid vilotillstånd vid alla de tre vattentemperaturerna. Forskarna drog därför 

slutsatsen att träningen och temperaturen på vattnet inte påverkade IOP utan endast mängden 

vätska som intagits6. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka träningens kortvariga inverkan på IOP hos 

vältränade personer. 
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MATERIAL OCH METODER 

 

 

Informationssökning 

 

Examensarbetet inleddes med litteratursökning. Vetenskapliga artiklar och tidigare 

undersökningar söktes genom databasen Pubmed och sökmotorn Google scholar. Sökord som 

använts är Exercise, Intraocular pressure, IOP och Glaucoma. Även sökningar på referenser 

från tidigare gjorda arbeten och artiklar har gjorts. De böcker som använts är sådana som varit 

kurslitteratur i tidigare kurser samt även vissa andra böcker som lånats från lärare på 

Högskolan i Kalmar. De hemsidor som använts har hittats genom sökningar på sökmotorn 

Google. 

 

 

Urvalsgrupp 

 

Försökspersonerna i undersökningen anmälde sig frivilligt då förfrågan ställdes i ett 

damhandbollslag. Ytterligare ett antal personer med bra fysisk kondition handplockades, de 

flesta studenter vid Högskolan i Kalmar. I urvalet sattes en undre gräns på fysisk aktivitet 

minst två gånger per vecka. För att få likvärdiga mätningar fick inte linser bäras under IOP- 

mätningarna och deltagarna fick inte heller dricka stora mängder vätska eller koffein 

timmarna innan mätningarna. Detsamma gällde användning av nikotin. De flesta av de 

deltagande försökspersonerna hade aldrig tidigare mätt det intraokulära trycket i sina ögon 

och ingen av dem som hade gjort det hade tidigare uppmätt ett förhöjt tryck (>21mmHg) 13. 

Alla deltagande i studien fick information, både muntlig och skriftlig, om de krav som 

deltagande i studien krävde. (se bilaga 1) 

 

 

Utförande 

 

Alla tester utfördes i Högskolan i Kalmars lokaler under veckorna 15, 16 och 17 under 2008. 

Alla mätningarna genomfördes efter klockan 16.00 för att undvika att dygnsvariation i IOP 

eventuellt skulle påverka resultatet11. Valet att göra mätningarna kvällstid gjordes därför att de 

flesta av försökspersonerna hade sina träningsaktiviteter då.  
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Undersökningen började med att information gavs till försökspersonen om vad försöket 

handlade om samt hur testerna skulle komma att utföras. Eftersom de flesta medverkande i 

studien aldrig tidigare hade mätt sitt ögontryck med en Non Contact Tonometer av modell 

CT-80A beskrevs särskilt noggrant hur den mätningen skulle gå till. Detta så att inte 

luftpuffen som träffar ögat skulle skrämma patienterna till att inte vilja göra fler mätningar.  

 

Under tiden informationen gavs, fick försökspersonen sitta ner så att en eventuell högre puls 

efter promenad eller cykelåkning till lokalerna skulle få möjlighet att gå ner till vilopuls tills 

dess att mätningarna skulle börja. För att standardisera mätningarna och minimera risken för 

påverkan av den mänskliga faktorn mättes blodtrycket med en automatisk blodtrycksmätare 

av märket Omron MX3 Plus. Studier visar att denna är godkänd enligt The international 

protocol of the European Society of Hypertension30. Därefter mättes det intraokulära trycket 

med en Non contact tonometer av märket CT-80A vilken studier visat att på ögon med 

normalt IOP är den lika pålitlig som Goldmanntonometern som räknas som standard1. Tre 

mätningar genomfördes på varje öga och ett genomsnitt av dessa, som räknades fram av 

tonometern, noterades och användes i resultatet. 

 

Efter mätningarna utförde försökspersonerna sina olika fysiska aktiviteter i 1-1,5 timme. 

Direktioner gavs att inte dricka mer vätska under träningspasset än vad som var nödvändigt 

för välmående. Detta för att inte vätskemängden skulle påverka resultatet av de senare 

mätningarna31. Då försökspersonen återkom fick han/hon sitta ner en stund igen innan 

mätningarna upprepades för att pulsen återigen skulle få möjlighet att gå ner till, eller nära, 

vilopuls. Mätningarna utfördes igen på samma sätt som tidigare. 

 

Resultaten journalfördes i den journal som utformats speciellt till detta examensarbete. (Se 

bilaga 2) Även patientnummer, kön, ålder och starttid journalfördes. All data sammanställdes 

sedan och fördes in i datorprogrammet Microsoft Excel som sedan användes för uträkningar 

och skapande av tabell. För att beräkna sannolikheten av resultaten användes Students paired 

t-test. 
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RESULTAT 

 

I denna mindre studie deltog 22 personer varav 18 kvinnor och 4 män. Åldern på 

försökspersonerna varierade mellan 16 och 29 år varav en medelålder på 21,7 år och en 

medianålder på 22 år beräknades. På en av deltagarna uppmättes ett tryck på ena ögat till 22 

mmHg efter träning. Då denna person är studerande på optikerprogrammet vid Högskolan i 

Kalmar och därför noga undersökt så att risken för okulär hypertension eller glaukom 

eliminerats uteslöts inte personen ur försöket. 

 

Resultaten av försöket visar en statistiskt signifikant höjning av IOP cirka 10 minuter efter 

träning på höger öga (P= 0,016). En liknande trend av höjt IOP noterades på vänster öga men 

där kunde ingen statistisk signifikans hittas (P= 0,067). 

 

I tabell I presenteras de genomsnittliga IOP-värdena uppmätta under försöket.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell I. Det genomsnittliga intraokulära trycket samt standardavvikelsen före och efter träning. 

(mmHg) 

 

Inget samband mellan förändring av blodtryck, varken systoliskt eller diastoliskt, och 

förändring av IOP kunde hittas. Korrelationskoefficienten mellan förändringen av IOP på 

höger öga och förändring i det systoliska och diastoliska blodtrycket beräknades till -0,011 

respektive 0,162. 

 

Hos alla fyra män som deltog i studien uppmättes värden på det systoliska blodtrycket, både 

före och efter träning, som var kraftigt förhöjda. Värden uppmättes till mellan 132-171mmHg 

före träning och 137-173mmHg efter träning.  

 

 

 IOP före träning IOP efter träning Förändring 

H 14,9 ± 2,9 15,8 ± 3,2 0,9 ± 1,6 

V 14,8 ± 3,0 15,4 ± 2,9 0,6 ± 1,4 

Totalt 14,9 ± 2,9 15,6 ± 3,0 0,75 ± 1,53 
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DISKUSSION 

 

De sammanställda resultaten av denna mindre studie visar en statistisk signifikant höjning av 

IOP efter träning på höger öga (P= 0,016) men dock ingen på vänster öga (P= 0,067). En 

trolig anledning till att en större förändring uppmätts på höger öga kan vara att IOP-

mätningarna alltid gjordes först på höger öga och att försökspersonerna då hade en nervositet 

som sedan släppt något vid mätningarna på vänster öga. Skillnaden kan även bero på 

tidsfördröjning mellan mätningarna på höger och vänster öga. För att eliminera dessa felkällor 

hade mätningarna kunnat börjat omväxlande på höger och vänster öga. 

Dock visar resultaten inte på något samband mellan skillnad i blodtryck och skillnad i IOP 

mellan mätningarna.  

De höga eller onormalt höga värdena på det systoliska blodtrycket som uppmättes hos 

männen förmodas uppkomma av nervositet då mätningarna gjordes av en kvinna. 

 

I de flera studier som tidigare gjorts av träningens inverkan på IOP har resultaten skilt sig 

mellan studierna. De flesta studier visar på sänkt IOP, men vissa även på höjt IOP och några 

studier visar inte några skillnader. Dessa studier har i de flesta fallen skilt sig i utförande 

vilket troligtvis är orsaken till de spridda resultaten. I alla tidigare studierna har IOP mätts 

direkt efter avslutad träning, jag valde istället på grund av praktiska omständigheter och för att 

se resultaten efter längre tid, att mäta IOP cirka 10 minuter efter avslutad träning då pulsen 

gått ner till eller nära vilopuls. 

 

Även om det finns vissa bevis för att myopi skulle vara en faktor som höjer IOP så togs ingen 

hänsyn till synfel i denna studie då den enda intressanta variabeln var skillnaden före och efter 

träning. Majoriteten av försökspersonerna använde dock ingen korrektion. 

 

Då de i de flesta av de tidigare studierna utfört mätningar direkt efter avslutad träning och alla 

försökspersoner genomfört exakt samma träningstyp är det svårt att jämföra med min studie 

där metoderna skiljer sig mot dessa. Chromiak et al visar dock i sin studie år 2003 att den 

initiala sänkningen av IOP börjat återgå till det före träning uppmätta värdena efter fem 

minuter. Av detta kan slutsatsen dras att hos försökspersonerna i denna studie hade ett 

eventuellt sänkt IOP direkt efter träning hunnit gå tillbaka vid mina mätningar. Studier visar 

även att återhämtningstiden för IOP är kortare hos vältränade än hos otränade individer. En 

felkälla i studien kan vara att den största delen av de deltagande aldrig tidigare mätt 
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ögontrycket innan och kan ha varit nervösa och spända vid mätningarna. Detta kan ha fått 

värdena att visa högre än förväntat. Nervositet kan även ha påverkat blodtrycket att höjas 

något.  

 

De skilda resultaten i denna studie kan till stor del bero på de varierande träningstyperna som 

de deltagande utförde mellan mätningarna. De flesta utförde konditionsträning av olika slag 

medan fyra av deltagarna utförde styrketräning. Ansträngningsnivån vid utförandet av 

träningsaktiviteterna kan ha skilt sig mellan försökspersonerna vilket kan ha påverkat 

resultaten. För att undvika detta hade träningsmomentet kunnat utföras under kontrollerade 

former på till exempel en testcykel som gjorts i några av de tidigare studierna. 

 

För att minska risken för påverkan av fysiologiska faktorer kunde frågor om vad de 

deltagande ätit samt druckit under dagen för mätningarna ställts. Vidare kunde även intag av 

mediciner ha kontrollerats. Vätskemängden som intogs under träningspassen kan ha varierat 

mellan de deltagande trots att de fick information om att endast dricka små mängder vätska. 

 

Eftersom studien utförts under endast tre veckor och alla mätningar gjorts inom mindre än 5 

timmar, kvällstid, på samtliga patienter så är påverkan av säsongs- och dygnsvariationer 

troligtvis minimal.  

 

Slutsatsen av denna mindre studie är att en statistiskt signifikant höjning av IOP 10-15 

minuter efter träning kan uppmätas på höger öga dock ej på vänster. Ett ökat antal 

försökspersoner kan vara en möjlig variabel att ändra för att få statisk signifikans även på 

vänster öga. Då förutsättningarna under träningen skilt sig kraftigt mellan de deltagande kan 

ännu säkrare resultat uppnås i framtida studier om samma mätningar görs men att de 

deltagandes träning utförs under mer kontrollerade former. En annan intressant studie skulle 

vara att mäta IOP på relativt otränade personer som under en tid fick träna några gånger per 

vecka och sedan undersöka om IOP förändrats något efter en tids träning. Att jämföra om 

IOP-förändringar efter träning skiljer sig mellan män och kvinnor kunde vara en tänkvärd 

studie och även att jämföra om olika typer av träning, exempelvis löpträning och 

styrketräning, påverkar IOP på olika sätt. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

 
 

Naturvetenskapliga Institutionen 
Högskolan i Kalmar 
Optikerprogrammet 

 
 
 
 
 
 
Information till deltagare i mitt examensarbete. 
 
Jag ska undersöka hur träning påverkar det intraokulära trycket, IOP hos unga, vältränade 
personer. 
Jag kommer att börja med att göra en mätning av trycket i båda ögonen innan ett ca 1,5 timme 
långt träningspass och sedan mäta en ytterligare gång direkt efter avslutad träning. 
Jag kommer även att mäta Ditt blodtryck innan båda mätningarna.  
Ögontrycket kommer att mätas med en NCT som mäter trycket genom att blåsa en luftpuff på 
ögat. Mätningarna tar bara någon minut. 
 
För att resultatet av studien ska bli så korrekt som möjligt är det av vikt att Du som deltagare 
inte druckit koffein eller stora mängder vätska av annat slag timmarna innan mätningarna. 
Inte heller använt nikotin av något slag. 
 
Din identitet kommer inte att synas i arbetet. Endast kön, ålder och resultat av mätningarna 
kommer att redovisas. 
Du kan när som helst avbryta din medverkan i arbetet. 
 
Handledare är:  
Peter Lewis, leg. Optiker. 
E-mail: peter.lewis@hik.se 
Mobil: ***-******* 
 
 
 
Tack för att Du medverkar!  
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Bilaga 2 

Naturvetenskapliga Institutionen 
 Högskolan i Kalmar 

Optikerprogrammet 
 

 
 
 
 
 
Journal till examensarbete 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum: __________ 

 

Starttid: _________  

 

Patient nr: ___________ 

 

Ålder: ___________ 

 

Man                 Kvinna 

       

 

 

Blodtryck före träning 
(mmHg) 

 

Intraokulärt tryck, 
höger öga (mmHg) 

 

Intraokulärt tryck, 
vänster öga (mmHg) 

 

Blodtryck efter träning 
(mmHg) 

 

Intraokulärt tryck, 
höger öga (mmHg)  

 

Intraokulärt tryck, 
vänster öga (mmHg)  
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Bilaga 3 

 

Rådata:        
         
         
 IOP Före: IOP Efter:  Förändring IOP: Förändring blodtryck: 

 H V H V H V Systoliskt Diastoliskt 

 12 12 11 12 -1 0 0 13 
 18 17 17 15 -1 -2 5 -4 
 12 13 12 14 0 1 -11 -7 
 14 13 14 15 0 2 7 1 
 20 18 20 18 0 0 -4 -9 
 11 12 14 15 3 3 5 0 
 12 13 12 12 0 -1 11 9 
 16 17 16 16 0 -1 1 4 
 17 17 18 17 1 0 -2 -2 
 12 10 12 11 0 1 -4 -2 
 17 17 20 18 3 1 -18 3 
 15 16 14 16 -1 0 2 5 
 12 12 16 14 4 2 6 9 
 13 13 13 12 0 -1 3 8 
 11 10 12 11 1 1 -10 -5 
 14 12 16 14 2 2 -7 -6 
 21 20 21 22 0 2 3 -12 
 16 16 15 16 -1 0 -14 -8 
 15 15 18 16 3 1 7 5 
 16 19 20 20 4 1 -2 0 
 19 19 20 17 1 -2 -9 6 
 15 15 17 18 2 3 -1 3 
         
         

Behandling av statistisk rådata:     
         
         
Medel: 14,92 14,82 15,82 15,41 0,91 0,591   
St.av: 2,91 2,971 3,16 2,86 1,63 1,44   
         
         
 Skillnad IOP höger P= 0,016     
         
 Skillnad IOP vänster P=0,067     
         
         
 Korrelation mellan förändring i IOP Höger och systoliskt B.T:   
 -0,011        
         
 Korrelation mellan förändring i IOP höger och diastoliskt B.T:   
 0,162        

 

 

 


