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Abstract
Syfte: Syftet med denna undersökning var att mäta ackommodationsamplitud i Nicaragua
och Sverige för att se om det är någon signifikant skillnad mellan länderna i
åldersgrupperna mellan 8 år och 40 år. Värdena som togs fram jämfördes sedan med
publicerad litteratur för att undersöka hur denna studies värde skiljer sig från dessa, samt
vilken av de tidigare studierna som var mest lik denna studies framtagna värde på
ackommodationsamplitud i förhållande till åldern.
Metod: Mätningarna skedde på 113 personer i Nicaragua och 113 personer i Sverige. För
att vara med i denna studie krävdes det att försökspersonerna översteg 8 år och understeg 40
år. Mätningarna genomfördes med push-up metoden med hjälp av en mätsticka med
figuroptotyp i form av en fågel.
Resultat:

Av

de

mätningar

som

genomfördes

blev

genomsnittet

av

ackommodationsamplitud 10,3 D (strandard avvikelse ±9,7 D) i Nicaragua och 11,5 D
(standard avvikelse ±6,5 D) i Sverige. Ingen signifikant skillnad finns mellan länderna, det
vill säga land (Nicaragua eller Sverige) har ingen påverkan på ackommodations amplitud
enligt denna studie. Signifikans finns dock mellan ålder och ackommodation, en bekräftelse
på att ålder påverkar ackommodationen har således observerats.
Slutsats: Någon signifikant skillnad i ackommodationsamplitud mellan Nicaragua och
Sverige kunde enligt denna studie ej påvisas. I jämförelsen mellan avvikelserna från både
Duane och Donders tabeller jämte denna studie kan det avläsas att tabellerna har
underskattat mängd ackommodationsamplitud

Summary
The purpose of this study was to examine the differences in amplitude of
accommodation between patients in Nicaragua and Sweden and compare the results
with previous published literature.
The measurements were made on 113 subjects in Nicaragua and 113 subjects in Sweden
between 8 and 40 years of age. The measurements of amplitude of accommodation were
made binocular with the use of the push-up method, using a yellow ruler with an object
in form of a bird as the object that the subject was supposed to keep focus on.
Of the measurements the average amplitude of accommodation were 10.3 D (standard
deviation; ±9.7 D) in Nicaragua and 11.5 D (standard deviation; ±6.5 D) in Sweden.
There was no significant difference between the countries that could be observed,
meaning the country (Nicaragua or Sweden) does not matter in the value in amplitude of
accommodation according to this study. However, a significant difference between age
and amplitude of accommodation was found, meaning a confirmation of earlier findings
that age affects the amplitude of accommodation.
There was no significant difference in amplitude of accommodation between Nicaragua
and Sweden according to this study. In the comparison between the deviations of this
study from the values from Duane and Donders tables of amplitude of accommodation a
conclusion could be made that those tables have underestimated the value of
accommodation. This could be because of the fact that the tables are old and no longer
current in today’s changed society.
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Introduktion
Ackommodation är definitionen av processen där den kristallina linsen i ögat ändrar sin
tjocklek och därmed ökar brytkraften för att kunna ändra vergensen av det infallande
ljuset (Grosvenor, 2007, s. 6). Den inducerade ändringen av ögats fokallängd benämns
ackommodation och denna mäts i enheten dioptrier (Abomaali, Schachar & Le, 2006).
Linsens förmåga att ändra form är det som gör att vi kan fokusera på objekt på olika
avstånd, det vill säga den förmåga som gör att vi kan se tydligt både på avstånd och på
nära håll. Hur nära man kan fokusera på ett objekt beror på hur mycket linsen kan ändra
form och detta beror i sin tur bland annat på åldern (Grosvenor, 2007, s. 7-8).
När vi vill fokusera på nära håll blir den främre och bakre ytan på linsen mer konvexa
och därmed ökar linsens brytstyrka detta medför klart seende vid närarbete, det vill säga
fokus hamnar på retina. När objekt på avstånd observeras är ingen ackommodation
närvarande, ögat är med andra ord avslappnat. Men för att ögats skall vara helt
avslappat krävs rätt mängd ljus och ett bra objekt, annars kommer en mindre mängd
ackommodation ändå vara närvarande (Rabbetts, 2007, s.125).
Förmågan att fokusera på nära avstånd minskar med stigande ålder, detta bland annat
beroende av att linsens förmåga att ändra form minskar med åldern. Roland Fisher
(Atchinson & Smith, 2002, s. 225) gjorde en studie (1977) in vitro som visade på att det
inte är ciliarmuskeln som minskar i styrka med åldern, utan det är linsen som kräver
mer energi för att ändra form och att linskapselns elasticitet minskar vilket leder till att
den är mindre kapabel att bidra med den energi som krävs för att ändra formen på linsen
(Atchinson & Smith, 2002, s. 225). Detta bidrar således till att när man inte längre kan
se så pass klart på nära håll att man får problem med närarbete (utan lästillägg) har man
nått stadiet som kallas presbyopi, det vill säga då ackommodationen är helt eller delvis
borta. När åldern av presbyopi nås är olika från person till person, men påbörjas ofta i
fyrtioårsåldern och ackommodationen är oftast helt borta i sextioårsåldern (Atchinson &
Smith, 2002, s. 225 & Rabbetts, 2007, s. 129).
Tumregeln för problem vid närarbete lyder att problem påbörjas då man måste använda
mer än hälften av sin ackommodationsamplitud vid arbete på nära. Det vill säga om en
patient

läser

på

40

cm

avstånd

används

2,5D

ackommodation,

om

då

ackommodationsamplituden hos denna patient är mindre än 5,00D behöver patienten
hjälp vid närarbete i form av läsglasögon eller motsvarande (Grosvenor, 2007, s. 233).
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Figur 1: Hur ljuset bryts i ett emmetropt öga. Bild från
National Eye Institute, National Institutes of Health

Figur 2: Hur ljuset bryts i ett presbyopt öga. Bild från
National Eye Institute, National Institutes of Health
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Det var först på tidigt 1600-tal som det upptäcktes att ögat måste ha någon form av
ackommodation, detta genom ett försök av Christopher Scheiner. Detta försök gick ut
på att han med hjälp av Scheiner disc kunde komma fram till att när en patient iakttar på
ett objekt på avstånd ses det som enkelt och tydligt. Men om ett mindre objekt placeras i
samma blickriktning men istället nära ögat, så ses det mindre objektet som suddigt och
dubbelt. Med hjälp av denna iakttagelse kunde Scheiner dra slutsatsen att objekt på
avstånd och nära ej kan fokuseras på retina samtidigt och att det krävs en ändring av
ögats brytning för att kunna se tydligt på olika avstånd. Scheiner förstod dock inte hur
denna förändring av ögats brytkraft fungerar, utan detta beskrevs först av Thomas
Young 1801 då han visade att linsen var den del av ögat som gjorde ackommodation
möjlig. I Young's experiment påvisade han att ackommodation inte kan ske genom
ändring av korneas refraktion eller genom ändring av ögats axiallängd. Han fastställde
att det är linsen som möjliggör ackommodation genom att demonstrera att ett afakt öga
inte kan fokusera på närobjekt. Men på så pass tidigt 1800-tal hade inte ögats anatomi
undersökts i detalj och därav fastslog Young felaktigt att det var musklerna i linsen som
gjorde denna förändring av brytkraft möjlig. 1847 motbevisade Bowman och Bruke
antagandet (de båda arbetade självständigt) och gjorde istället observationen att
förändringen av brytkraft sker med hjälp av ciliarmuskeln som innerveras av
zonulatrådarna

(Grosvenor,

2007,

s.

6).

År

1855

undersökte

Helmholtz

ackommodationen ytterligare och fick då ytterligare förståelse för vad som händer i ögat
då ackommodation är närvarande. Helmholtz var också den som kom fram till att då
linsen är avslappnad (då ackommodation ej är närvarande) antar den en platt form
eftersom zonulatrådarna då håller den sträckt. Samt att då ackommodation är närvarande
antar linsen en sfärisk form genom att ciliarmuskeln drar ihop sig och ger spänning i
zonulatrådarna vilket ger linskapseln ökad kurvatur det vill säga linsen blir tjockare och
antar en näst inpå sfärisk form (Grosvenor, 2007, s. 7).
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Mekanismen vid ackommodation
Ackommodation sker efter flera olika fysiologiska förändringar, bland annat
neurologiska, anatomiska och biomekaniska (Mordi & Ciuffreda, 2002). Då ögat inte
ackommoderar ligger fokus på avstånd och zonulatrådarna, som håller samman lins och
ciliarkropp, drar då i linsen vilket gör linsen platt. När fokus skiftar från avstånd till nära
och ackommodationen då är närvarande drar ciliarkroppen ihop sig och med det
minskar spänningen i zonulatrådarna vilket gör att linsen antar en mer sfärisk form
(Atchinson & Smith, 2002, s. 223). När ackommodation är närvarande flyttas linsens
främre yta framåt och linsen flyttas aningen nedåt (Grosvenor, 2007, s. 7). Även om den
främre ytan på linsen flyttas framåt så är den bakre ytan kvar på samma position
(Remington, 2005, s. 97). På grund av de elastiska egenskaperna hos linskapseln kan
linsen anta en rundare form och linsen blir även aningen mindre. Linsen blir med detta
mer konvex och med detta ökar i sin tur brytkraften. Linsen ändrar mer av sin kurvatur
på den främre ytan än på den bakre ytan, det vill säga brytkraften ökar mer på den
främre ytan än den bakre ytan vid ackommodation. (Atchinson & Smith, 2002, s. 223).
Ytterligare effekter av ackommodation är att pupillen drar ihop sig och att choriodea
förflyttas framåt (Grosvenor, 2007, s. 7). Vid ackommodation kommer även en viss
mängd konvergens att ske (Atchinson & Smith, 2002, s. 19).

Figur 3: Schematisk bild över ackommodationen i ett emmetropt öga.
Avståndet mellan fjärrpunkt och närpunkt är det ackommodativa spannet.
(bild skapad med influens från Grosvenor, 2007, s. 5 figur 1-4)

Vad som stimulerar ackommodationen skiftar, det kan bland annat naturligt stimuleras
av att bilden på retina är suddig eller oklar. Eller om blicken ändras från avstånd till nära,
stimuleras då även

ackommodationen. Man kan även konstgjort stimulera

ackommodationen genom att sätta minuslinser framför ögat (Ciuffreda, 2006, s. 101)
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Ackommodationsamplitud
Ackommodationsamplitud är ett mått på avståndet mellan fjärrpunkten för klart seende
till närpunkten för klart seende och mäts i enheten dioptrier (Evans, 2007, s. 29). Då
fokus ligger på fjärrpunkten (det vill säga oändligheten för patienter med full
korrigering och för emmetropa patienter) är ackommodationen helt avslappad och när
fokus ligger på närpunkten för klart seende är ackommodationen som mest spänd.
Ackommodationsamplituden påverkas av åldern. Den når sitt högsta värde redan i cirka
20-årsåldern och efter det reduceras den gradvis tills dess att ackommodationsförmågan
helt avtagit (Atchinson & Smith, 2002, s. 19). Helt reducerad är den först i cirka 60årsåldern men dessa siffror är väldigt individuella och kan således variera från person
till person (Grosvenor, 2007, s. 6). Det finns dock bland annat en studie av Ong,
Hamasaki och Marg från 1956 som visar på att ackommodationsamplituden når
nollpunkten redan vid 54-års ålder och att det som kvarstår i själva verket är ögats
fokusdjup och alltså inte ackommodationsamplitud som det ofta misstolkas för
(Grosvenor, 2007, s. 233).

Mätning av ackommodationsamplitud
Det finns olika metoder för mätning av ackommodationsamplitud. Några av de
vanligaste är; push-up metoden och minuslins metoden (även kallad Sheard's technique).
Push-up metoden mäter ackommodationsamplitud genom att ett objekt förs närmare och
närmare patientens näsrot, med en startpunkt på cirka 40 cm från näsan, tills dess att
patienten upplever att objektet inte är lika tydligt längre. Avståndet mellan
glasögonplanet och objektet mäts, inversen av detta avstånd i

meter är

ackommodationsamplituden. Denna metod beskrevs först 1864 av Donder och var den
metod han använde samma år i sin studie om hur ackommodationsamplitud förhåller sig
till ålder (Grosvenor, 2007, s. 232).
Det finns även en metod som är den direkta motsatsen mot push-up, objektet hålls då
istället väldigt nära patientens näsrot från början och förflyttar objektet ut från näsroten
tills dess att patienten säger att objektet är klart. Denna metod kallas push-down (Elliott,
2007, s. 191). Fitch (1971) visade att denna metod (förutom på åldersgruppen 25-40)
gav sämre värde än push-up metoden (Rabbetts, 2007, s. 129).
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Minuslins metoden mäter ackommodationen genom att patienten fokuserar blicken på
när- eller avståndstavla och minuslinser läggs på till dess patienten detekterar första
bestående sudd (Grosvenor, 2007, s. 232). Användandet av en närtavla är att föredra på
grund av att den bättre stimulerar ackommodation (Rabbetts, 2007, s. 129). Värdet på
ackommodationsamplituden är så mycket minus som lagts på tills patientens första
bestående sudd. Om en närtavla används skall även 2,5D (förutsatt att närtavlan sitter på
40 cm avstånd) extra dras bort från antalet dioptrier minus som redan lagts på, detta på
grund av att man redan ackommoderat 2,5D när man fokuserar på 40 cm (avståndet till
närtavlan) (Grosvenor, 2007, s. 232). Om annat avstånd än 40 cm används skall detta
avstånd i dioptrier borträknas från antalet dioptrier som redan lagts på. Inversen av
avståndet i meter ger avståndet i dioptrier.
I denna studie har push-up metoden används på grund av att minuslins metoden är svår
att använda då man ej har tillgång till foropter, vilket denna studie ej hade tillgång till.
Push-up metoden var även den metod som både Donder och Duane använde i sina
studier från 1864 respektive 1912 (Kragha, 1985). I Kragha's studie kom han fram till
att värdet av ackommodationsamplitud blir lägre med minuslins metoden än med pushup metoden.

Varför ackommodationsamplitud är viktigt att mäta
Det finns flera olika anledningar att mäta ackommodationsamplitud. Den vanligaste
anledningen att mäta är för att se hur mycket addition patienten behöver vid närarbete
(Evans, 2007, s.31). Dock finns det fler anledningar att mäta ackommodationsamplitud.
Det kan vara bra att mäta eftersom ett onormalt värde på ackommodationsamplituden
kan tyda på att patienten kan lida av bland annat trauma, systemsjukdom,
inflammatorisk sjukdom eller diabetes. Onormala värden kan också fås vid
medicinering (Evans, 2007, s. 32)
Det finns flera andra tillstånd med onormal ackommodation som drabbar fler än bara
presbyopa. Några av dessa tillstånd enligt Grosvenor är;
 Ackommodationsspasm
För en patient som är emmetrop men har ackommodations spasm kan detta
betyda att patienten får pseudomyopi, det vill säga utvecklar en falsk myopi efter
mycket närarbete. Den suddiga synskärpa som uppstår på avstånd bidrar ofta till
6

huvudvärk och ögontrötthet. För att lindra besvären kan glasögon med
plusstyrka användas vid närarbete.
 Ackommodationsinfacilitet
Faciliteten innebär hur snabbt patienten kan byta mellan avståndsseende och
närseende, det vill säga hur snabbt en patient kan ackommodera. För en patient
som har svårt att övergå från närarbete till avstånd krävs träning av
ackommodations faciliteten. Detta kan ske med exempelvis flippers med +1,00
på ena sidan och -1,00 på andra sidan, sedan skall denna flipper vändas fram och
tillbaka medan blicken hålls på ett objekt på ca 40 cm. Tydligt seende skall ske
innan flippern vänds.
 Ackommodationströtthet
En patient som har normal ackommodationsamplitud kan ändå besväras av
ögontrötthet och ansträngda ögon vid närarbete. Detta kan bero på låg AC/Akvot vilket kan ge hög exofori på 40 cm. Detta lindras bäst genom träning av
med både facilitetsträning och konvergensträning.
 Ackommodationsinsufficiens
Om ackommodationsamplituden är lägre än vad som kan förväntas för åldern
kallas detta för ackommodationsinsufficiens. Det hittas vanligen hos
okorrigerade myopa och ackommodationsamplituden återgår till normalt värde
då myopin korrigeras.
En onormal ackommodation kan även förekomma vid tropi, anisometropi och amblyopi
(Grosvenor, 2007 s. 267).

Figur 4: Flippermodell som kan användas med antingen +1,00 och -1,00 vid
facilitetsträning alternativt med prisma bas in och bas ut för konvergensträning.
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Förändringar i ögat med stigande ålder
De förändringar som nämns nedan är de förändringar som har störst påverkan på
minskad mängd ackommodation med stigande ålder.
 Linsen: Linsen växer hela livet och ökar även i kurvatur med åldern. Med ålder
minskar även linsens elasticitet och linsens storlek. Detta innebär att linsen får
lättare för att deformeras under spänning samt att spänningen från
zonulatrådarna är mindre effektiv på linsen.
 Linskapsel: Minskad elasticitet vilket medför att linsen får svårare för att ändra
form.
 Zonulatrådarna: Möjlig förändring av trådarnas styrka samt att vinkeln som
zonulatrådarna fäster i linsen ändrar position.
 Ciliarmuskeln: Muskeln försvagas med åldern samt mängden muskelvävnad
reduceras. Det sker även en förändring av den neuromuskulära synapsen. Allt
detta leder till att mängden muskelrörelse reduceras.
 Ciliarkropp och choriodea: Minskad elasticitet med åldern vilket leder till att
ciliarkroppen får svårare för att ställa in sig vid rörelse
 Glaskroppen: Blir mer och mer vattnig med stigande ålder.
(Atchinson D.A, 1995 & Remington, 2005, s. 100)
Den förändring i ögat som mest bidrar till minskad ackommodationsamplitud och
därmed är den mest bidragande orsaken till presbyopi är ökad stelhet i linsen med
stigande ålder (Heys, Cram & Truscott, 2004).

Tidigare studier
Det har gjorts många studier som visar ackommodation i förhållande till ålder. Ofta har
dessa studier gjorts för att studera utvecklingen av presbyopi och för att se hur ålder och
ackommodationsamplitud hänger samman (Mordi J.A & Ciuffreda K, 1995).
Enligt Kragha (Kragha, 1985) är de mer kända studierna om ackommodationsamplitud i
förhållande till ålder genomförda av;
 Donder,

1864:

Genomförde

den

första

studien

som

jämför

mängd

ackommodationsamplitud med ålder.
 Kaufman, 1894: Genomförde liknande studie som Donder, dock med annat
åldersintervall och med fler mätningar.
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 Duane, 1912: Genomförde en kontroll av Donders studie från 1864. Denna var
med mer noggrannhet och betydligt fler mätningar.
 Hofstetter, 1944: Denna studie från 1944 var en jämförelse mellan Duane och
Donders studier. I denna studie beskrev Hofstetter sin formel som ger förväntad
ackommodationsamplitud för alla åldrar.
 Hamasaki et al, 1956: Fann genom mätningar på 106 patienter mellan 42-60 år
att ackommodationsamplituden minskar drastiskt vid 50-52 års ålder för att
sedan stanna upp och vara näst intill konstant till 60 årsåldern.
 Schapero & Nadell, 1957: Genomförde mätningar på 16 patienter mellan 30 och
74 år och fann att Duanes värde är mer korrekta än Donders på grund av att de
mätningarna var genomförda med mindre addition.
 Turner, 1958: Mätte ackommodationsamplitud på 500 patienter i åldrarna 13-67.
Turner har även gjort en jämförelse mellan Duane och Donders studier under år
1958 och kom där fram till att Duanes värde på ackommodationsamplitud är för
högt.
 Rambo & Sangal,1960: Använde sig av både push-up metoden och minuslins
metoden för att få fram ackommodationsamplituden. De kom fram till att åldern
för presbyopi är lägre för indier än européer.
 Litsinger, 1981: Mätte ackommodationsamplitud på 11141 patienter mellan 9
och 74 år och kom fram till liknande värde som Donder.

Donders studie
Donder var den första som undersökte hur ackommodationsamplitud och ålder hänger
samman, denna studie skedde redan år 1864. Han var även den första som beskrev
push-up metoden (Grosvenor, 2007, s 233). I Donders arbete användes enbart
emmetropa eller nära emmetropa patienter i åldrarna 10 år till 80 år. Han korrigerade
före mätningarna patienterna med minsta minus eller mest plus för att få upp synskärpan
till optimalt (Hamasaki, Ong & Marg, 1956 & Hofstetter, 1944). Donder använde
nodalpunkten, 7 mm bakom kornea, som referenspunkt vid mätningen och mätningar
genomfördes binokulärt (Hofstetter, 1944)
Donder hade ursprungligen uppfattningen att det inte var ackommodationsamplituden
som sjunker med åldern utan att det var hyperopin som ökade med åldern. Donder lade
in både värdet på närseende och avståndsseende i en och samma graf och med denna
graf kom konklusionen att det inte var en ökning av hyperopi utan att det var
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ackommodationsamplituden som sjunker med åldern och att ackommodationsamplitud
definieras som skillnaden mellan avståndsseende och närseende (Hofstetter, 1944).
Donders kurvor över hur åldern påverkar ackommodationsamplituden skiljer sig från de
värden som framtogs från de mätningar han genomförde. Detta beror på att han i
tabellerna troligen ansåg att antalet mätningar var för få för att få ett pålitligt värde.
Donder har istället för alla mätvärden från mätningarna fått fram kurvan genom att ta
ytterligheterna från mätvärdena för att skapa sin egen kurva. Donders tabeller som även
idag används är baserade på kurvan istället för de faktiska mätvärdena (Hofstetter,
1944).

Duanes studie
Duane genomförde sin studie 1912 och liksom Donder ville Duane jämföra sambandet
mellan ålder och ackommodationsamplitud. Duanes studie gick även ut på att
kontrollera Donders mätningar från 1864 (Duane, 1912), Duane ansåg nämligen att
Donders mätningar var otillräckliga då Donder bara använt sig av emmetropa eller nära
emmetropa i sin studie (Hoffstetter, 1944). Duanes studie var större än de studier som
skett tidigare, mätningarna skedde på ca 4200 ögon (Hofstetter, 1944) och i denna studie
användes patienter i åldrarna 8 år till 70 år (Hamasaki, Ong & Marg, 1956).
Duane genomförde en cykloplegisk refraktion med hjälp av hematropin på alla under 48
år. Detta för att vara helt säker på att patienten blev emmetrop med den korrektion som
patienten i fråga blev tilldelad (Duane, 1912). Han genomförde alla mätningar
monokulärt, vilket skiljer sig från Donders studie då Donder genomförde mätningarna
binokulärt (Hofstetter, 1944). I Duane's studie uteslöts alla former av orgelbunden
astigmatism, hög astigmatism (även korrigerad sådan), hög myopi, amblyopi samt de
med nedsatt visus beroende av corneala eller lentikulära opaciteter på grund av
patienternas visus skall vara så bra att små skillnader i klarhet skall kunna avgöras
(Duane, 1912).
Liksom Donders studie från 1864 använde Duane sig av push-up metoden vid
mätningen av ackommodationsamplitud på patienterna (Kragha, 1985). Duane ville inte
heller att några mätvärde skulle komma närmare än 10 cm under push-up testet, detta
för att ett litet mätfel på så nära avstånd kan göra skillnad på flera dioptrier. För att
undvika detta lades 4-5 D minuslinser på korrektionen om första mätvärdet understeg
10 cm, detta medför att närpunkten flyttas ut till över 10 cm (förutsatt att första
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mätvärdet inte understiger 6,67 cm) (Hofstetter, 1944). Mätningarna skedde monokulärt
och det öga som hade bäst ackommodationsamplitud var det öga som användes i
statistiken. Duane använde avståndet mellan objekt och glasögonplan (ca 13-14 mm
framför kornea) för att få fram ackommodationsamplituden i dioptrier. Även detta
skiljer sig från Donders studie då Donder använde nodalpunkten 7 mm bakom kornea
som referenspunkt.
Efter alla mätningar räknade Duane fram en kurva för medelvärdet och ytterligare två
kurvor för normalvärdena, både minsta normalvärde och högsta normalvärde.

Kauffmans studie
Kauffman använde sig av 400 ögon i åldrarna 5 år till 68 år (Hamasaki, Ong & Marg,
1956). I denna studie från 1984 beskrevs dock inte den metod och tillvägagångssätt som
användes. Kauffman beskrev bara att han hade som avsikt att göra om Donders studie
men med större antal mätningar. Kauffman beskrev inte heller om han använde
nodalpunkten 7 mm bakom kornea som Donder gjorde, eller om han använde
glasögonplanet som Duane gjorde, då han behövde en referenspunkt för mätningarna
(Hofstetter, 1944).
Mätningarna skedde monokulärt och Kauffman uteslöt alla patienter med patologiska
tillstånd och uteslöt även de med större refraktiva fel (Hamasaki, Ong & Marg, 1956).
Före mätningarna refraktionerade Kauffman alla patienter med hjälp av retinoskopering
(Hofstetter, 1944).
I den här studien har en jämförelse med Kauffmans tabeller ej genomförts på grund av
de olika oklarheterna som Kauffman har i sin studie.

Hofstetters studie
1944 publicerade Hofstetter en artikel som är en jämförelse mellan Duane och Donders
tabeller. Hans huvudsakliga frågeställning i denna artikel var vilken av Duane och
Donders tabeller är mest korrekt och hur skillnaderna mellan dem kan förklaras. Han
skrev i denna artikel att ackommodationsamplituden avtar med 0,30 D per år tills
ackommodationsamplituden når 0,50 D vid 60 års ålder, och efter detta reduceras inte
siffran mycket mer (Hofstetter, 1944). Hofstetter fick först räkna om Donders mätningar
från nodalpunkten 7 mm bakom kornea till glasögonplaner (13-14 mm framför kornea)
för att kunna jämföra de båda tabellerna och kurvorna. Då denna omräkning var gjord
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kunde det observeras att de båda tabellerna inte skiljer sig mycket, de är snarare väldigt
lika, speciellt i åldrarna 20-40 år och över 60 år (Hofstetter, 1944). Efter att ha jämfört
Duans och Donders tabeller kunde Hofstetter göra en linjär ekvation där man kan se hur
ackommodationsamplituden påverkas av åldern. Han gjorde en linje för medelvärdet, en
linje för förväntad minsta mängd ackommodation och med förväntad maximal mängd
ackommodation (Hofstetter, 1944).

Hofstetters formler
Minsta förväntade=15,0-(0,25*ålder)
Förväntade=18,5-(0,30*ålder)
Maximala=25,0-(0,4*ålder)
Tabell 1: Hofstetters formler över förväntad mängd ackommodation

Normalvärde
Oftast används värdet från Hofstetters formler från 1950 eller Duanes tabeller från 1912
(Sterner B, Gellerstedt M & Sjöström A, 2004).
En trolig anledning att Hofstetters formler och Duanes tabeller används mest frekvent
tros vara att de Duanes tabeller baseras på en stor studie och Hofstetters formler baseras
på två relativt stora studier. I Kauffmans studie beskrevs som sagt ovan inte
tillvägagångssättet tydligt vilket medför att hans tabeller inte används så frekvent
(Hamasaki, Ong & Marg, 1956).
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Ålder
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Medelvärde (D)
11
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
3,5
-

Tabell 2: Duanes tabell över medelvärdet på ackommodationsamplitud
Källa; Elliott D, 2007, s. 192
Ålder
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Medelvärde (D)
14
12
10
8,5
7
5,5
4,5
3,5
2,5
1,75
1
0,5
0,25
0

Tabell 3: Donders tabeller över medelvärdet på ackommodationsamplituden
Källa; Grosvenor, 2007, s. 33 & Elliott, 2007, s. 193 & Carlson N & Kurtz D, s101, 2004
Ålder
Duane (D) Donder (D) Hofstetter (D)
10
11
14
15,5
15
10,5
12
14
20
9,5
10
12,5
25
8,5
8,5
11
30
7,5
7
9,5
35
6,5
5,5
8
40
5,5
4,5
6,5
45
3,5
3,5
5
50
2,5
3,5
55
1,75
2
60
1
0,5
Tabell 4: Jämförelse mellan Duane, Donder och Hoftstters formel över ackommodations
amplituden mellan åldrarna 10-60 år. Tabellen visar förväntad ackommodation.
Källa; Elliott, 2008, s. 193
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Felkällor under mätning av ackommodationsamplitud
Push-up test är ett subjektivt test och dess noggrannhet beror på hur bra patienten är på
att urskilja första märkbara sudd, vidden av fokus och andra variabler. Repeterbarheten
av push-up test undersöktes av Rosefield och Cohen (1996) och de fann att den 95 % av
gångerna skiljde sig värdena sig ± 1,4D så en noggrannhet som understiger ±1,5D är ej
sannolik (Evans, 2007, s. 30). Dock kan en större noggrannhet uppnås genom att
använda en mindre text som objekt vid genomförandet av mätningarna (Atchinson &
Smith, 2002, s. 225). Om närobjektet belyses med mer än 40 watt så kan detta ge falskt
höga värde på ackommodationsamplituden (Grosvenor, 2007, s. 232).

Syfte
Syftet med denna undersökning var att mäta ackommodationsamplitud i Nicaragua och
Sverige för att se om det är någon signifikant skillnad mellan länderna i åldersgrupperna
mellan 8 år och 40 år. Värdena som togs fram jämfördes sedan med publicerad litteratur
för att undersöka hur denna studies värde skiljer sig från dessa samt vilken av de
tidigare

studierna

som

var

mest

lik

denna

studies

framtagna

värde

på

ackommodationsamplitud i förhållande till åldern.
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Metod
Försökspersoner
Genom en resa tillsammans med Vision For All genomfördes cirka 1200
synundersökningar i Nicaragua, i tre olika städer. Dessa tre städer var Léon, Esteli och
Occotal. Undersökningarna ägde rum under mellan 2011-03-27

och 2011-04-12.

Patienterna hade blivit informerade om plats och tid som Vision For All skulle vara på
plats för att genomföra synundersökningar och det var sedan upp till patienterna själva
att ta sig till angiven plats. Av dessa cirka 1200 patienter som genomgick en
synundersökning genomfördes mätning av ackommodationsamplitud på 117 patienter,
de andra exkluderades ut ur denna studie på grund av för hög alternativt för låg ålder.
Detta åldersintervall på grund av att optiker i Sverige ej får undersöka barn under 8 år
samt att i denna studien bör inga presbyopa deltaga.
I Sverige genomfördes mätningarna tillsammans med frivilliga deltagare på
Linnéuniversitetets bibliotek, Sjöfartsskolan i Kalmar, Baronens köpcentrum och
Kalmarsundslaboratoriet. De deltagande personerna tillfrågades på plats om de skulle
kunna tänka sig deltaga i denna studie och ingen information utgavs alltså i förväg.
Urvalskriteriet för de deltagande patienterna i denna studie var att de deltagande skulle
vara mellan 8 och 40 år. Inga speciella krav på samsyn, synskärpa eller forier/tropier
ställdes.

Mätningar
Mätningarna i Nicaragua inleddes med att före synundersökningen fick personal på
plats hjälpa patienten med att fylla i uppgifter om patieten på ett journalblad, däribland
namn, ålder, kön, läskunnighet och sysselsättning. Därefter genomfördes en snabb
subjektiv refraktionering. Detta gjordes genom att patienten i fråga fick betrakta en
Snellen tavla på 5 meters avstånd. Tavlan består av 8 rader och demonstrerar visus
mellan 0,1 till 1,0. Tavlan består enbart av E-hakar och patienten fick demonstrera med
fingrar åt vilket håll E-haken pekar (uppåt, nedåt, höger, vänster). Fri visus bestämdes
först. Om fri visus var sämre än eller lika med 0,6 så hölls en flipper med +1,00D
framför ögonen och om patienten tyckte detta förbättrade synskärpan så testades även
om en flipper med +1,50D gav förbättring av visus. Om även detta gav förbättring av
visus så hölls en ny flipper med +2,00D framför patientens ögon, och om detta ger
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förbättring så testas även en flipper med +2,50D för att se om detta gav ännu mer
förbättring. Om ännu mer plus än +2,50D behövdes så sattes en provbåge på patienten
och ännu mer kunde läggas i med steg om +0,50D. Pluslinser lades sedan i provbågen
tills dess att patienten tyckte synskärpan inte längre blev bättre, alternativt stannade
iläggningen av pluslinser steget innan synskärpan blev sämre. Korrigerad visus
uppmättes. Om inte +1,00 flippern gav förbättring testas -0,50D i provbåge för att se om
detta gav någon förbättring, om detta gav förbättring testas även -1,00D och sedan lades
mer och mer minuslinser i provbågen tills dess att ännu mer minus inte gav någon
förändring av synskärpa, detta gjordes i steg om -0,50D. Om patienten hade fri visus
som var bättre än 0,6 så genomfördes ingen refraktionering på avstånd, dock
korrigerades åldersyntheten om patienten var i behov av detta. Synskärpa på nära håll
kontrollerades på alla patienter och om behov av läsglasögon fanns så korrigerades detta
med lämplig addition som provades fram med flipper alternativt provbåge. Synskärpan
på nära håll testades med hjälp av en tidning för att få mer realistiska förhållande. De
patienter som ej var läskunniga fick observera bilderna i tidningen och de patienter som
var läskunniga fick observera texten i tidningen. Ingen form av astigmatism
korrigerades på grund av brist på utrustning. Detta på grund av att Vison For All ej kan
erbjuda patienter glasögon med cylinder på grund av att det skulle innebära ett behov av
en mycket större utrustning. Om patienten hade hög astigmatism så ingen förbättring av
visus kunde uppnås genom sfäriska glas så skickades patienten till en optiker på plats
som kunde korrigera astigmatismen. Sedan beställdes glasögon med den uppmätta
cylinderkorrektionen som Vision For All betalade.
Inga tester för fori, tropi eller samsyn genomfördes.
När avståndsseendet var korrigerat till bästa möjliga synskärpa med hjälp av de metoder
som förklarats ovan, mättes ackommodationsamplituden med hjälp av push-up metoden
(se rubrik Mätningen av ackommodationsamplitud), samma metod som Duane och
Donder använde i sina studier (Sterner, Gellerstedt & Sjöström, 2004). Patienten hade
under hela mätningen sin avståndskorrektion framför ögonen. Detta för att få ett mer
korrekt värde på ackommodationsamplituden, då myopa annars skulle få ett för högt
värde och hyperopa få ett lågt värde av ackommodationsamplituden (Rabbetts R.B,
2007,

s.

128).

I

Sverige

genomfördes

mätningarna

med

habituella

avståndsglasögon/kontaktlinser.
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Mätning av ackommodationsamplituden
Försökspersonerna fick fokusera på den figuroptotyp i form av en fågel, som finnes på
den typ av mätsticka som användes under denna studie. Mätstickan hölls på cirka 40 cm
avstånd vid starten och patienten frågades om figuroptotypen var klar. Om objektet var
klart fördes objektet närmare patientens näsa. Försöket gjordes endast binokulärt.
Patienten fick sedan instruktioner om att berätta när de tyckte objektet först blev suddigt
då objektet fördes närmare försökspersonens näsa. Figuroptotypen som till en början
hölls på cirka 40 cm fördes sedan närmare patientens näsa med en hastighet av ca 2,5
cm/sekund. När patienten sade att optotypen först blev oklar frågades patienten om det
gick att göra objektet klart igen, om detta var möjligt fördes objektet ytterligare närmare
näsan tills suddet var konstant. Om det inte gick att göra objektet klart igen, så
antecknades avståndet mellan objekt och öga. Denna metod som förklarats kallas pushup metoden och är samma metod som Duane och Donder använde i sina studier.
Inversen av detta avstånd mellan fokusobjekt och näsa (i meter) räknades sedan ut.
Detta värde är ackommodationsamplituden i enheten Dioptrier. Detta värde är i senare
del av denna studie jämfört med Hoffsteters formel, Duanes tabeller och Donders
tabeller över ackommodationsamplitud, detta för att urskilja skillnader och likheter.
I Sverige genomfördes mätningen av ackommodationsamplituden också med hjälp av
push-up metoden, dock genomfördes ingen refraktionering före mätningen. Mätningen
genomfördes istället med habituella glasögon/kontaktlinser eller utan glasögon om inget
synhjälpmedel användes i vanliga fall. Ingen kontroll av hur bra de habituella
glasögonen/kontaktlinserna korrigerade patienten genomfördes. Inget visus uppmättes
heller

på

de

patienter

utan

habituell

korrektion.

Mätningen

av

ackommodationsamplituden genomfördes på den plats patienten stod då denna blev
tillfrågad om att deltaga i studien. Ingen hänsyn har således tagits till omgivningens
faktorer såsom exempelvis ljusstyrka. Att ingen hänsyn tagits till detta beror på att
förhållandena mellan Sverige och Nicaragua skulle vara så lika som möjligt.

Figur 5: Figuroptotypen som användes under mätningarna i Sverige och Nicaragua
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Statistisk analys
Statistiska analyser av denna studie är genomförda i statistikprogrammet Graphpad
Prism. Resultaten analyserades genom en tvåvägs ANOVA. För att få mer än tre replikat
per åldersgrupp sammanfördes patienterna i femårsintervall. Detta medförde att
patienterna sammanfördes i åldersgrupper enligt följande; 10, 15, 20, 25, 30, 35 samt 40
år. I dessa åldersgrupper innebär åldersgrupp 10 år att patienterna i denna grupp är
mellan 8-12 år, det vill säga varje åldersgrupp är av ett intervall av plusminus 2 år. Ett
konfidensintervall på 95 % valdes för samtliga analyser vilket medför att hypotesen
förkastas om det är mer än 5 % chans att slumpen ligger bakom resultatet.
Även en jämförelse mot Hofstetters formel samt Duane- och Donders tabeller gjordes
för att analysera hur pass väl dessa förhåller sig mot denna studies data. Även dessa
jämförelser gjordes genom tvåvägs ANOVA.

Material
I denna studie användes;


Provbåge



Flippers (+1,00/+1,50 samt +2,00/+2,50)



Begagnade glasögon (Nicaragua)



Habituell korrektion (Sverige)



Snellen syntavla med E-hakar



Linjal



Mätsticka med olika figurer/liten syntavla. Objektet som användes (fågeln) var i
storleksordning: 10x10mm

Figur 6: Några av de begagnade glasögon som
användes under utdelningen i Nicaragua
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Resultat
Mätningarna genomfördes på 117 personer i Nicaragua och 113 personer i Sverige. Av
de 117 personer från Nicaragua som var med i studien uteslöts 4 på grund av orimliga
mätvärde. I den statistiska analys som genomförts har åldersgrupperna 10, 15, 20, 25,
30, 35 samt 40 år gjorts, detta för att få mer än tre replikat per ålder samt att Duane och
Donder också har en indelning av åldrarna till åldersgrupperna 10, 15, 20, 25, 30, 35
samt 40 år. Denna typ av upprepande replikat beskrev Hofstetter i hans jämförselse av
Duane och Donders arbete var en nödvändighet för att få korrekta medelvärde på
ackommodationsamplituden (Hofstetter, 1944). Åldersgrupperna är indelade i grupper
om 5 år, exempelvis är åldersgruppen 25 år innehållande av patienter med åldern 25 år
plus-minus 2 år (det vill säga 23-27 år). Denna indelning av åldersgrupper är samma
som Duane och Donder använde i sina statistiska analyser (Sterner, Gellerstedt &
Sjöström, 2004)

Figur 7: Hur mycket ackommodationsamplituden skiljer sig mellan
Sverige och Nicaragua för olika åldersgrupper.

Som framgår i figur 7 är det ingen signifikant skillnad mellan Sverige och Nicaragua i
hänsyn till ackommodationsamplituden. Efter en statistisk analys med hjälp av en
tvåvägs

ANOVA

kan

ackommodationsamplituden

en
men

slutsats
att

dra

ålder

av
har

att
en

landet

signifikant

ej

påverkar

inverkan

på

ackommodationsamplituden. Land i hänsyn till ackommodationsamplitud har ett pvärde på 0,306 vilket ej är signifikant då ett konfidensintervall på 95 % valdes för
samtliga analyser vilket medför att hypotesen förkastas om det är mer än 5 % chans att
slumpen ligger bakom resultatet. Dock har ålder i hänsyn till ackommodationen en hög
signifikans då p-värdet blev 0,0007, detta värde styrker alltså hypotesen om att ålder har
stor påverkan av mängden ackommodationsamplitud.
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Jämförelse med Hofstetters formel
Värden från denna studie har jämförts med Hofstetters formel över förväntad
ackommodationsamplitud (18,5-(åldern*0,3)=förväntad ackommodation).
Jämförelsen i figur 8 visar hur mycket denna studie avviker från Hofstetters formel som
nämns ovan. En tvåvägs ANOVA genomfördes för att jämföra påverkan av land i
hänsyn till ackommodationsamplitud. Ingen siginikant skillnad mellan land och
ackommodationsamplitud detekterades (p-värde=0,223).

Figur 8: Jämförelse med denna studies avvikelse från Hofstetters
formel för både Nicaragua och Sverige

I åldersgrupperna 20-30 år är avvikelsen från Hofstetters formel minst för båda länder.
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Jämförelse med Duanes tabeller
Denna studies framtagna tabeller på ackommodationsamplituden från Nicaragua och
Sverige har jämförts med Duanes tabeller över ackommodationsamplituden som synes i
figur 9. Jämförelsen genomfördes genom att beräkna avvikelsen från denna studie mot
Duanes tabeller från 1912.
En tvåvägs ANOVA genomfördes för att jämföra påverkan av land i hänsyn till
ackommodationsamplitud.

Ingen

siginikant

skillnad

mellan

land

och

ackommodationsamplitud detekterades (p-värde=0,248).

Figur 9: Denna studies avvikelse från Duanes tabeller över
ackommodationsamplitud i förhållande till ålder.

Enligt denna jämförelse är värdena från Duanes tabeller låga i jämförelse med denna
studies resultat. Samma trend som nämns i jämförelsen med Hofstetters formel
angående åldersgrupperna 20-30 år syns ej i denna jämförelse.
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Jämförelse med Donders tabeller
Denna studies framtagna tabeller på ackommodationsamplitud från Nicaragua och
Sverige har jämförts med Donders tabeller över ackommodationsamplitud som synes i
figur 10. Jämförelsen genomfördes genom att beräkna avvikelsen från denna studie mot
Donders tabeller från 1864.
En tvåvägs ANOVA genomfördes för att jämföra påverkan av land i hänsyn till
ackommodationsamplitud.

Ingen

siginikant

skillnad

mellan

land

och

ackommodationsamplitud detekterades (p-värde=0,248).

Figur 10: Denna studies avvikelse från Donders tabeller över
ackommodationsamplitud i förhållande till ålder.

Enligt denna jämförelse är värdena från Donders tabeller låga i jämförelse med denna
studies resultat, med undantag för åldersgrupperna 10 år till 15 år. Samma trend som
nämns i jämförelsen med Hofstetters formel angående åldersgrupperna 20-30 år syns ej
i denna jämförelse.
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Diskussion
Denna studies data skiljer sig från de tidigare publicerade undersökningarna, detta kan
ha flera olika orsaker. Bland annat har denna studie haft annat antal mätningar än de
äldre studierna. Det är även ett annorlunda antal mätningar i varje åldergrupp. Att det
inte är lika många mätningar i varje grupp var i denna studie oundvikligt då
mätningarna skedde på alla över 8 år och under 40 år av de hjälpsökande i Nicaragua.
Omgivningsbidragande faktorer som också bör vägas in är att mängden närarbete har
förändrats sedan de tidigare studierna är genomförda, då den senaste genomfördes 1912
(eftersom Hofstetters studie är retroaktiv) av de studier som denna studie är jämförda
med. Mängd närarbete påverkar mängd ackommodationsamplitud (Atchinson & Smith,
2002, s. 224) vilket leder till att för att göra en direkt jämförelse mellan Nicaragua och
Sverige krävs det att mängden närarbete är samma i båda länder. Jämförelsen med
tidigare publicerad litteratur blir även den ifrågasättbar då mängden närarbete har ökat
sedan tidigt 1900-tal. Ytterligare en omgivningsbidragande faktor är att denna studie är
genomförd i två olika land med olika klimat och jämförs med studier med en tredje
variant av klimat.
I denna studie har ingen kontroll av habituell visus genomförts före mätningen av
ackommodationsamplitud på patienterna i Sverige, således är ingen kontroll på hurvida
patienten är emmetrop med dess korrektion genomförd. Duane genomförde en
cykloplegisk refraktion på alla under 48 år i hans studie, det vill säga denna studie har
jämförts med en studie där alla patienter är helt emmetropa med deras korrektioner,
vilket kan leda till osäkra jämförelser. Eftersom ingen kontroll genomförts av habituell
korrektion kan patienten vara underkorrigerad hyperop eller överkorrigerad myop vilket
medför att patienten redan ackommoderat före mätning av ackommodationsamplituden
vilket ger för låga värde i denna studie. Detta leder i sin tur till att alla jämförelser kan
vara oförlitliga då värdena på ackommodations amplituden från denna studie kan vara
för låga. På mätningarna i Nicargua genomfördes visuskontroll samt refraktion, denna
refraktionering var dock bara övergripande och således kan patienten vara
underkorrigerad eller överkorrigerad trots refraktioneringen. Även detta leder till att
värdena från mätningarna av ackommodationsamplitud kan vara för låga eller för höga
från denna studie.
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I jämförelsen mellan avvikelserna från både Duane och Donders tabeller jämte denna
studie kan det avläsas att tabellerna har underskattat mängd ackommodationsamplitud.
Detta kan dock bero på att tabellerna är äldre och inte längre representerar dagens
verklighet, detta är en god anledning att genomföra en ny större studie.
I en studie av Rosenfield och Cohen från 1996 konkluderas att det finns spridning av
ackommodationsamplitud som är uppskattningsvis ±2,00 D vid en ålder mellan 20-45 år.
Skillnaden minskar med ökande ålder. Med denna naturliga spridning av
ackommodationsamplitud gör det att skillnaden mellan länder samt standard avvikelsen
mellan åldersgrupperna inte är onormal (Rabbetts, 2007, s. 130-131)
Alla de faktorer som nämns är olika anledningar till varför denna studie skiljer sig från
de tidigare publicerade vetenskaperna. Vilken av dessa anledningar som är den mest
troliga är oklart då fler mätningar skulle behöva genomföras för att kunna dra en sådan
slutsats.

Effekten av klimat och levnadsstandard på ackommodations
amplitud i litteraturen
P-värdet på denna studie visade att vilket av länderna Nicaragua och Sverige
mätningarna sker i inte har någon betydelse för ackommodationsamplitud i någon av
jämförelserna.

Detta

resulutat

av

att

land

inte

har

en

påverkan

på

ackommodationsamplitud skiljer sig från resultatet av äldre studier.
I Kijura's studie från 1965 kunde en slutsats dras om att ackommodationsamplituden är
bättre (det vill säga fokus kan komma närmare näsan) i länder som har bra diet och
bättre levnadsstandard (Kragha, 1985). Denna slutsats stämmer ej med resultaten från
denna studies insamlade data då ingen signifikant skillnad syns mellan Nicaragua och
Sverige. Dock kan detta bero på att Nicaragua har fått bättre levnadsstandard och alltså
har lika bra levnadsstandard som Sverige vilket skulle förklara en av de troliga
anledningar till varför ingen signifikant skillnad kunde detekteras mellan Nicaragua och
Sverige.
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Flera studier bland annat av Kragha (1985) och Duke-Elder (1970) visar i resultatet att
ackommodationsamplituden påverkas av klimatet i landet där patienterna är uppväxta
och lever. I de länder med varmare klimat där patienterna antingen är uppväxta i eller
har bott i mer än 5 år har sämre ackommodationsamplitud än de som är uppväxta i
kallare klimat (Kragha, 1985 & Evans, 2007, s. 30). I Mirandas studie från 1979 mättes
ackommodationsamplituden i Puerto Rico på 1000 patienter och fann även där att
ackommodationsamplituden var sämre än i länder med kallare klimat samt att åldern för
presbyopi börjar vid ca 38-39 år i land med varmare klimat (Kragha, 1985). Denna
konklusion kunde även styrkas av Kraghas studie från 1985 som också fann att i ett
varmare klimat är åldern för presbyopi lägre än i länder med kallare klimat (Kragha,
1985). I en studie gjord av Duke-Elder 1970 gjordes även där konklusionen att var
patienten

växt

upp,

varmt

eller

kallare

klimat,

spelar

roll

för

ackommodationsamplituden (Evans, 2007, s. 30)
I en annan studie av Coates (1955) fann han även att ras, intensitet av solljus och diet
spelar roll för ackommodations amplitud (Kragha, 1985).
I en studie av Edward et al (1993) hävdas att Duane och Donder bara använde sig av
kaukasier vilket gör att deras resultat inte är tillförligliga då deras värde används på
mixade raser. Eftersom Hofstetters formel baseras på Duane och Donders tabeller så
menar Edward et al att även hans formel inte heller är tillförlitlig vid mätning av mixade
raser (Carnevali & Southaphanh, 2005). Vilket resulterar i att denna studies resultat inte
kan jämföras med varken Duane, Donder eller Hofstetter eftersom i denna studie har
Nicaraguaner jämförts med svenskar för att sedan jämföra båda dessa resultat med de
tidigare publicerade undersökningarna.

Felkällor under denna studie;
Då kommunikationen mellan patient och mätare var bristfällig kan patienten
missuppfattat när han/hon ska meddela om första sudd på närobjektet. Tolk användes,
men ingen säkerhet kan ställas om att rätt metodik förtäljdes.
I tidigare studier har fler kontroller gjorts före mätning, såsom koll av;
•

Tropier

•

Amblyopi

•

Anisometropi

•

Aniseikoni
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•

Samsyn

•

Synskärpa

Dessa kontroller har genomförts för att kunna utesluta patienter med samsynsproblem
eller reducerad synskärpa. Dessa mätningar och kontroller har inte gjorts i denna studie.
Detta medför att resultaten kan vara mer eller mindre skiljda från tidigare studier.
Enligt Remington (2005) kan även mängd närarbete, arbetsavstånd, pupillstorlek,
ljusmängd

och

patientens

ackommodationsamplitud

självkänsla

påverka

(Remington,

resultatet
2005,

av

mätning
s.

av
131)
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Slutsats
Någon signifikant skillnad i ackommodationsamplitud mellan Nicaragua och Sverige
kunde enligt denna studie ej påvisas. I jämförelsen mellan avvikelserna från både Duane
och Donders tabeller jämte denna studie kan det avläsas att tabellerna har underskattat
mängd ackommodationsamplitud. Detta kan dock bero på att tabellerna är äldre och inte
längre representerar dagens verklighet, detta är en god anledning att genomföra en ny
större studie.
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