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Abstrakt 

Syfte: Att undersöka om anatomiska fynd återspeglas i funktionella tester; finns det något 

samband mellan temporala RNFL och kontrastseende hos friska personer?  

Material och metoder: Friska personer mellan 18-60 år inkluderades i denna studie. 

Mätningar gjordes på ögon som hade en refraktion inom ±6,00 DS och detta 

kontrollerades med en inledande synundersökning. Kontrastseende mättes med Pelli-

Robson-testet på 1 m avstånd och testpersonen hade då på sig en provbåge med optimal 

korrektion samt +0,75 DS extra för att kompensera för testavståndet. Tjockleken på RNFL 

mättes med en OCT-SLO-mätare med inställningen RNFL. OCTn mäter ett cirkulärt 

område runt papillen, synnervsutträdet, som är 3,4 mm i diameter. Mätdatan analyserades 

i GraphPad Prism där statistiska analyser så som t-test och korrelation utfördes. 

Resultat: 34 personer medverkade i studien och hos samtliga kunde mätningar göras på 

båda ögonen. Medelåldern på gruppen var 24,3 ± 3,8 år med en spridning mellan 21-43 år. 

Medelvärdet på kontrastseendet för gruppen var 1,66 ± 0,05 logCS och medelvärdet på 

temporala RNFL-tjockleken var 76,6 ± 13,3 μm Det fanns inget statistiskt signifikant 

samband mellan tjockleken på temporala RNFL, och kontrastseende (r=0,05 p=0,68).  

Diskussion: I tidigare studier har det, i sjukdomsdrabbade ögon, funnits samband mellan 

tjockleken på RNFL och kontrastseende. Det sambandet går inte att finna i denna studie 

på friska ögon. När kontrastseendet mättes med Pelli-Robson-tavlan var 

kontrastkänsligheten nästan lika för samtliga ögon trots att RNFL-tjockleken varierade. 

Om ett känsligare kontrasttest använts i studien hade man förmodligen sett större variation 

i resultaten vilket i sin tur eventuellt kunnat visa på ett samband. 

Slutsats: I denna studie fanns inget statistiskt signifikant samband mellan temporala 

RNFL-tjockleken och kontrastseende hos friska personer. Därför kan mätningar av 

temporala RNFL-tjockleken inte förutspå om kontrastseendet, mätt med Pelli-Robson, blir 

bra eller dåligt. Studien visade också att friska ögon med normal RNFL-tjocklek har ett 

normalt kontrastseende. 

 



 

ii 

 

Summary 

 

Aim: To investigate if there is any correlation between contrast sensitivity and the temporal 

retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness in healthy eyes.  

 

Material and methods: Persons aged 18-60 years were included in the study if their 

refraction was within ±6,00 DS. Measurements were only conducted on healthy eyes. 

Contrast sensitivity was evaluated using the Pelli-Robson chart (for use at 1 m). To measure 

the RNFL thickness an OCT-SLO camera was used with the RNFL-setting activated.   

  

Results: Measurements were conducted on 34 subjects (68 eyes in total), with a mean age of 

24.3 ± 3.8 years, ranging between 21 and 43 years. The mean contrast sensitivity of the 

subjects was 1.66 ± 0.05 logCS and the mean temporal RNFL thickness was 76.6 ± 13.3 μm. 

There was no statistically significant correlation between the temporal RNFL-thickness and 

contrast sensitivity (Pearson r = 0.05 p = 0.68). 

 

Discussion: The healthy individuals participating in this study had normal temporal RNFL-

thickness and correspondingly, normal logCS as measured with the Pelli-Robson chart. This 

may reflect, in part, a relative insensitivity of the Pelli-Robson chart to detect small changes in 

normal contrast sensitivity. A more sensitive test could give a more detailed understanding of 

the relationship between RNFL-thickness and contrast sensitivity.  

 

Conclusion: We found no significant correlation between the temporal RNFL thickness and 

contrast sensitivity in healthy eyes in this study. This suggests that you cannot predict Pelli-

Roson contrast sensitivity based solely by measuring temporal RNFL thickness.  A more 

sensitive test for contrast sensitivity is possibly required to see such a correlation.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Längst bak på insidan av ögat sitter retina, näthinnan, ögats ljuskänsliga del som omvandlar 

ljus till en nervimpuls vilken sedan leds vidare till hjärnan. I olika undersökningar på sjuka 

ögon har det visats ett samband mellan tjockleken på retinala nervfiberlagret, RNFL, och 

kontrastseendet, där en förtunning av RNFL går hand i hand med ett sämre kontrastseende 

(Fisher, Jacobs, Markowitz, Galetta, Volpe, Namo-Schiavi, Baier, Frohman, Winslow, 

Frohman, Calabresi, Maguire, Cutter & Balcer 2006; Kalyani, Holland, Fawzi, Arantes, Yu, 

Sadun, & Studies of the Ocular Complications of AIDS Research Group 2012). Syftet med 

denna studie var att ta reda på om ett liknande samband går att återfinna i friska ögon. I 

studien söks ett samband främst mellan temporala RNFL-tjockleken och kontrastseende. 

Anledningen till det är att det är det papillomakulära knippet och sker förändringar i det kan 

synfunktioner så som kontrastseende också förändras (Comer 2006). 

 

1.2 Ögats anatomi 

1.2.1 Ljusets väg in i ögat 

Cornea, hornhinnan, längst fram på ögat står tillsammans med tårfilmen för 67 % ögats 

brytkraft (Bergmanson red. 2010, s. 69). Efter att ljuset passerat genom cornea fortsätter det 

igenom den främre kammaren som är fylld med kammarvätska. En av vätskans huvudsakliga 

funktioner är att förse cornea med näringsämnen. Kammarens botten utgörs av irisen som 

formar pupillen. Beroende på ljusförhållanden i omgivningen kontraherar pupillen för att 

undvika bländning eller dilaterar för att släppa in mer ljus (Sand, Sjaastad & Haug 2004, s. 

184). Bakom irisen sitter linsen, en justerbar, brytande yta. Linsen kan med hjälp av 

ciliarmuskeln variera sin brytstyrka beroende på vilket avstånd från ögat det intressanta 

objektet är beläget (Bergmanson red. 2010, s. 143). Utrymmet mellan linsen och retina utgörs 

av vitreous, glaskroppen; en geléartad massa som hjälper till att upprätthålla ögats form och 

som även fungerar som stötdämpare (Bergmanson red. 2010, s. 151). När ljuset har passerat 

glaskroppen har det nått ögats botten, retina. 

Det är i retina som ljus omvandlas till nervsignaler som sedan, via synnerven, skickas vidare 

till synbarken i hjärnan där de tolkas (Sand, Sjaastad & Haug 2004, s. 192). De två typerna av 
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fotoreceptorer man hittar i näthinnan kallas stavar och tappar. Stavarna möjliggör inget 

färgseende men kräver heller inte lika mycket ljus som tapparna för att bilda en nervsignal. På 

grund av detta är det stavarna som används vid svaga ljusförhållanden och det leder i sin tur 

till att man bara ser i gråskala på kvällen eller vid andra omständigheter med lite ljus. Tappar 

däremot kräver relativt goda ljusförhållanden innan de ger ifrån sig en nervsignal, men ger 

också ett utmärkt färgseende. De två celltyperna har olika utbredning på näthinnan. Merparten 

av de färgåtergivande tapparna är samlade i gula fläcken, macula. När ett rättsynt öga 

fokuserar på en detalj bryts ljusstrålarna så att de samlas i fovea centralis; en liten fördjupning 

centralt i macula där det finns enbart, tätt packade tappar. Fotoreceptorerna ligger i ett lager 

innerst i retina, därför måste ljuset först färdas genom lagren med nervceller innan de når 

fotoreceptorerna. Detta gäller för hela retina förutom i fovea centralis; där det inte finns några 

övertäckande nervceller, det är också förklaringen till fördjupningen. Stavarna i sin tur är 

fördelade mer perifert på retina med högst koncentration 15°-20° från fixation (Sand, Sjaastad 

& Haug 2004, s. 188). Av den anledningen blir upplösningen bättre om man fokuserar vid 

sidan av detaljen man vill se när ljusförhållandena är sämre.  

 

1.2.2 Retinas lager 

Retina brukar delas in olika lager; en kort redogörelse av dessa följer: 

Pigmentepitelet är beläget längst bort från glaskroppen, alltså längst in i ögat. Dess funktion 

är bl. a att ta hand om restprodukter från fotoreceptorerna som utbreder sig innanför 

pigmentepitelet (Strauss 2011). Lagret i vilket fotoreceptorerna finns är också det där ljus 

omvandlas till en nervsignal som sedan skickas vidare i axon till det nukleära och plexiforma 

lagret. I detta lager finns axon samt kopplingar mellan retinas alla nervceller (Bergmanson & 

Frishman 2010).  

 

Gangliecellagret är det yttersta lagret i retina. Det finns drygt hundra gånger fler 

fotoreceptorer än ganglieceller i retina, vilket innebär att om alla signaler från stavarna och 

tapparna ska samlas ihop måste varje gangliecell vara ihopkopplad med många fotoreceptorer. 

Det är så det ser ut över större delen av retina, men i fovea centralis är detta förhållande nära 

1:1. Fotoreceptorerna som är anslutna till en gangliecell utbreder sig i ett cirkulärt, avgränsat 

område av retina och detta område kallas för receptivt fält. Cellens funktion är att tyda om det 

finns kontrast hos ett objekt och att finna kanten mellan de olika luminanserna, i det receptiva 
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fältet (Sand, Sjaastad & Haug 2004, s. 193). Mer ingående hur det fungerar behandlas inte i 

denna studie.  

  

Retinala nervfiberlagret (RNFL) är i genomsnitt 105 ± 12 μm tjockt i friska ögon (Fisher m 

fl. 2006). Nervfiberlagret innehåller gangliecellernas axon. Axonen leder till papillen, 

synnervsutträdet, på retina och bildar synnerven vilken leder syninformation från ögat till 

hjärnan. Axonen från de perifera delarna av näthinnan är belägna närmst gangliecellagret och 

hamnar ytterst i synnerven vid papillen. Kommer axonen från mer centrala områden i retina 

hamnar de närmare mitten av synnerven (figur 1.1) (Bergmanson red. 2010, s. 163). 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.3 Synfunktion 

1.3.1 Visus 

Ögats upplösningsförmåga, visus, begränsas av både neurala och optiska faktorer. Den 

neurala begränsningen innefattar hur tätt tapparna och stavarna är lokaliserade på retina samt 

interaktionen mellan dem. Det beror på att om två detaljer ska kunna särskiljas av ögat måste 

det finnas ett ostimulerat receptorfält mellan två stimulerade. Utöver detta påverkas visus 

även av strukturen på synbanan bak till synbarken (Bailey 2006). 

Den optiska begränsningen består huvudsakligen av brytningsfel, dvs. hyperopi, myopi och 

astigmatism. I dessa tre fall bryts ljusstrålarna på ett sätt som gör att de inte fokuseras på 

näthinnan och ger följaktligen en oskarp bild på retina. En annan del i den optiska 

begränsningen beror på ljusets diffraktion, böjning, genom pupillen; ju mindre pupillen är 

desto större blir spridningen av det infallande ljuset på retina. Däremot, om pupillen är 

Figur 1.1 Schematisk bild på hur axon från gangliecellagret tar sig till och bildar 

synnerven. 

 

Retina 

 

Ganglieceller son 

bildar synnerven 
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mycket stor kommer istället aberrationer vara det som begränsar synskärpan mest (Bailey 

2006). 

Det är oftast visusmätning som görs för att få en uppfattning om en patients syn. Man 

definierar standardvisus som förmågan att se ett mellanrum i ett mönster som är 1 bågminut 

bred (Grosvenor 2007, s. 9). Vid visusmätning används en syntavla med optotyper, det kan 

vara symboler eller bilder men oftast används bokstäver; dessa brukar vara av högkontrast, 

men inte uteslutande. En patient ombeds att identifiera så små optotyper som möjligt på 

tavlan och storleken på detaljen ger ett mått på patientens visus.  

 

1.3.1.1 Olika sätt att mäta visus 

I Europa brukar visus skrivas i decimaltal. På decimalskalan definieras standardvisus som 1,0 

och innebär att ögat kan upplösa ett mellanrum på 1 bågminut (Bailey 2006). Kan ögat 

upplösa ett mellanrum på 2 bågminuter motsvarar det 0,5 på decimaltavlan.  

Förutom decimalvisus kan visus också anges i Snellen-bråk och logMAR. Tabell 1.1 visar 

förhållandet mellan visus angett på olika sätt.   

 

Istället för att skriva visus som ett decimaltal kan det skrivas som ett Snellen-bråk. Det 

uttrycks i avståndet till syntavlan (d) delat i avståndet på vilket detaljen upptar en bågminut 

vid ögat (D), det ger d/D. Visusmätning med en Snellen-talva sker oftast på 6 meters avstånd 

(Bailey 2006) och bråket kan då t ex skrivas; 6/12 och 6/30. Den första tavlan skapades av 

den tyske oftalmologen Hermann Snellen 1862 (Elliott & Flanagan 2007) och efter det har 

många modifikationer gjorts. Tavlorna ser idag olika ut beroende på vem tillverkaren är, men 

gemensamt för dem alla är att de består av Snellen-optotyper (Bailey 2006; Elliott & Flanagan 

2007). Vanligtvis är optotyperna fem enheter höga och fyra enheter breda, men det finns 

optotyper som även är fem enheter breda. De är uppbyggda på så sätt att detaljerna i 

optotypen skiljs åt av ett mellanrum som är lika brett som detaljen själv. Den optimala 

Snellen-optotypen är bokstaven E då den har tre streck och två mellanrum. En del bokstäver 

har inga mellanrum, t ex T och L, därför är de egentligen inte bra att använda när man mäter 

visus då dessa kan ses lättare än andra bokstäver. (Grosvenor 2007, s.9).  
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LogMAR står för Logarithm of the Minimum Angle of Resolution (minsta 

upplösningsvinkel). En LogMAR-tavla innehåller fler rader än vad t ex en Snellen-talva gör 

och har många fördelar framför Snellen, t ex är visusmätning med LogMAR-tavlan mer 

repeterbar. Tavlan har också blivit en standard inom klinisk forskning (Elliott & Flanagan 

2007). 

Om visus uppmäter 6/6 på Snellen-skalan motsvarar detta en upplösningsförmåga på 1,0 

bågminuter (Grosvenor 2007, s.175). Logaritmen på 1,0 är 0,0. Kan ögat upplösa en detalj 

som är mindre än en bågminut blir logMAR-värdet däremot negativt (Bailey 2006). Man 

skulle kunna säga att positiva värden visar en förlust i synskärpa, medan negativa värden 

representerar en förbättrad synförmåga från normal visus på 0,0. 

 

Tabell 1.1 Förhållandet mellan olika sätt att ange visus. (Efter förlagor i Borish’s 2006, s. 222; Grosvenor 2007, s. 10.). 

Fetstilta raden visar värden för en normal upplösningsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Kontrastseende 

En patient kan ha god visus men ändå uppleva problem med synen. För att få en bättre 

uppfattning av en persons funktionella syn kan man mäta kontrastseendet. Vardagliga objekt 

är oftare större lågkontrastobjekt än små högkontrastbilder. En kompletterande 

kontrastmätning ger därför en mer riktig bild av personens syn (Elliott 2006). Ett förändrat 

kontrastseende kan vara en indikation på en sjuklig förändring i näthinnan. T ex i 

näthinnesjukdomen Retinitis Pigmentosa, RP, syns förändringar i kontrastkänslighet tidigare 

MAR (minsta 

upplösningsvinkel) 

Decimal Snellen logMAR 

Meter Fot 

0,5 2,0 6/3 20/10 -0,3 

0,76 1,33 6/4.5 20/15 -0,12 

1,0 1,0 6/6 20/20 0,0 

1,5 0,67 6/7.5 20/30 0,18 

2,0 0,5 6/12 20/40 0,30 

2,5 0,4 6/15 20/50 0,40 

5,0 0,2 6/30 20/100 0,70 

10,0 0,1 6/60 20/200 1,0 

20,0 0,05 6/120 20/400 1,30 
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än en nedsättning i synskärpa, vilket är ytterligare ett skäl att mäta kontrastseende (Oishi, 

Nakamura, Hangai, Oishi, Otani & Yoshimura 2010). 

Michelson- och Weber-kontrast  

I slutet av 60- och 70-talet började man mäta kontrastkänslighet med hjälp av sinusvåg-

spalter. Dessa är randiga svartvita mönster vars luminans varierar som en sinusvåg. För att 

räkna ut spaltkontrast använder man oftast Michelsons kontrast som definieras: (Lmax – Lmin) / 

(Lmax + Lmin) där Lmax är den ljusaste- och Lmin är mörkaste punkten i mönstret. Kontrast har 

ingen enhet utan anges från 0 till 1 eller från 0-100% där 0 innebär att det inte finns någon 

luminansskillnad i mönstret. Ett svart och ett vitt intilliggande streck i mönstret motsvarar en 

”cykel” och kallas också en spatialperiod; hur tjocka ränderna är i en cykel bestämmer vilken 

spatialfrekvens mönstret har. Frekvensen mäts i cykler/grad mätt från ögat och synaxeln. 

(figur 1.2) (Elliott 2006). 

 

 

 

 

 

 

Ett annat sätt att definiera konstrast är enligt Weber. Det används när man vill räkna ut 

kontrasten mellan t ex en figur och bakgrunden bakom den, alltså gränser mellan två objekt 

med olika luminans. Weberkontrast definieras (Lb – Lt) / Lb där Lb är bakgrundens luminans 

och Lt är figurens (figur 1.3) (Elliott 2006).  

1.3.2.1 Olika sätt att mäta kontrast 

Vistech Chart  

Testet utformades år 1984 av Grinsberg. Det är uppbyggt av sex rader som alla består av nio 

randmönster. Mönstren på en rad motsvarar samma spatialfrekvens men kontrasten minskar ju 

längre åt höger man kommer. Ränderna presenteras i tre olika riktningar, vertikalt eller tiltat 

1 cykel 

Figur 1.2 Spatialfrekvens. Ett svart streck 

motsvarar max-kontrast och ett vitt min-

kontrast. Ett vitt och ett svart streck bildar 

en spatialperiod.  

10 cd/m
2 

20 cd/m
2 

Figur 1.3 Weberkontrast. Luminansskillnad 

mellan objekt och bakgrund (efter Norton, 

Corliss & Bailey 2002, s. 8) Den svarta cirkeln 

i mitten har lägre luminans än den gråa 

cirkeln som omger den.  

bakgrund 

objekt 

0 cd/m
2 
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15 grader åt höger eller vänster. Patientens uppgift är att uppge i vilken riktning varje mönster 

presenteras i. Resultat ritas sedan upp i ett diagram och jämförs med ”normalkurvan” för 

kontrastseende (Elliott 2006). 

The Melbourne Edge Test  

Detta kontrasttest jämför gränsen mellan ett ljust och ett mörkt fält istället för ett flerstreckat 

mönster. Det består av 20 cirkelformade stimuli som är 25 mm i diameter och som minskar i 

kontrast för varje stimulus (Elliott 2006). Gränsen mellan fälten visas i olika riktningar, 

vertikalt, horisontellt eller tiltat till höger eller vänster och patientens uppgift är att identifiera 

riktningen (Grosvenor 2007, s. 172). 

Pelli-Robson 

Optotyperna på Pelli-Robson-tavlan är Snellen-bokstäver av en konstant storlek men som 

minskar i kontrast med 0,15 log-enheter var tredje bokstav (Elliott 2006). Kontrasten som 

används på en Pelli-Robson-tavla är Weber-kontrast (Pelli-Robson Contrast sensitivity chart – 

instructions for use u.å.). Testet är åtta rader långt och varje rad består av sex bokstäver. 

Patienten ombeds att börja läsa bokstäverna uppifrån vänster och fortsätta så länge 

bokstäverna går att urskilja. Undersökaren stoppar testet om två eller tre bokstäver inom 

samma kontrastgrupp läses upp fel. Resultatet av mätningen anges i ”logaritmen för 

kontrasten” på den sista gruppen där patienten uppgett minst två bokstäver rätt (Grosvenor 

2007, s. 174).   

   Pelli-Robson testet har visat sig vara idealt att använda när man mäter kontrastseendet på 

ögon som drabbats av t ex katarakt, multipel skleros, MS, eller diabetes. En nackdel med detta 

test är att resultaten kan variera beroende på hur lång tid patienten får titta på bokstäverna 

(Elliott & Flanagan 2007).  

 

Figur 1.4 Pelli-Robson-tavla 
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Mars letter contrast  

Mars-testet är ett försök till en förbättring av Pelli-Robson-testet då dessa bygger på ungefär 

samma princip. Testet består av 48 bokstäver som är ordnade på samma sätt som Pelli-

Robson-testet; åtta rader med 6 bokstäver på varje rad. En av skillnaderna mellan Pelli-

Robson och Mars är att på Mars-tavlan minskar kontrasten på bokstäverna, med 0,04 log-

enheter, för varje bokstav istället för efter var tredje som hos Pelli-Robson som dessutom 

minskar i 0,15 log-enheter-steg (Doughtery, Flom & Bullimore 2005).  

   Mätningar görs på 0,5 m och antingen kan patienten själv hålla i tavlan eller så kan den 

placeras på ett bord på det korrekta avståndet. Patienter som undersöks med testet behöver en 

addition på +2,00 DS som kompensation för testavståndet. Arditi (2004) anser att en fördel 

med testet är att då Mars-tavlan är mindre än Pelli-Robson-tavlan blir det också lättare att 

åstadkomma en jämn belysning över tavlan. Trots att flera påstår att Mars är försedd med 

många fördelar framför Pelli-Robson är repeterbarheten likvärdiga dem emellan (Doughtery, 

Flom & Bullimore 2005; Arditi 2005). 

 

1.3.3 Vad påverkar kontrastseendet?  

Fler studier visar att sjukliga samt åldersrelaterade förändringar i ögat påverkar 

kontrastseendet. Dessa förändringar kan vara såväl optiskt som neuralt betingade. Finns det 

grumlingar i den kristallina linsen ger detta en nedsättning av kontrastseendet då det har en 

direkt påverkan på den retinala bilden (Stifter, Sacu, Thaler & Weghaupt 2006). Delar av 

ljuset hindras att ta sig in till retina samtidigt som det ljus som tar sig in sprids över retina på 

grund av grumlingarna. Man kan likna det vid att titta genom ett smutsigt fönster, kontrasten 

är då sämre än när fönstret är rent.  

Exempel på förändringar som beror på neurologin i ögat är makuladegeneration och diabetes 

(Elliott 2006).  I en studie som publicerades 2006 jämfördes kontrastseende hos en 

kontrollgrupp med en grupp patienter som fått diagnosen MS. Detta gjordes med Pelli-

Robson-testet. Bland MS-patienterna fanns både de med en bakgrund med akut opticus neurit, 

ON, samt de utan. Resultaten visade att MS gav en signifikant nedsättning av kontrastseendet 

(p<0,001) och att MS-ögon (som dessutom drabbats av ON) hade en ännu större nedsättning 

av kontrastseendet, jämfört med de MS-patienter som ännu inte hade drabbats (p<0,007) 

(Fisher m fl. 2006).  
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Katarakt 

Linsen i ögat växer under hela livet och med tiden blir den mer styv och opak (Rabbets 2007, 

s. 11). Det sistnämnda har en direkt påverkan på ljustransmissionen till retina och kan därför 

ge störningar i seendet. Om linsen blir helt opak och inte tas bort leder katarakten till blindhet 

och dagsläget är katarakt en av de vanligaste orsakerna till behandlingsbar blindhet i världen 

(World Health Organization 2013).  

   Faktorer som ökar risken för katarakt, i övrigt friska ögon är, förutom åldrande, bl. a UV-

ljus, rökning, viss medicinering och en i övrigt ohälsosam livsstil. Katarakt förekommer 

dessutom oftare hos kvinnor än hos män (Waudby, Berg, Linneman, Rasmussen, Peissig, 

Chen & McCarty 2011).  

 

1.3.4 Vad påverkar tjockleken på RNFL?  

Det är allmänt känt att ålder har en påverkan på så gott som alla strukturer i kroppen, RNFL är 

inget undantag. Alamouti och Funk (2006) visade att RNFL tunnas ut 0,44 μm varje år. 

Bortsett från normalt åldrande kan tjockleken påverkas av olika sjukdomar. HIV (Kalyani m 

fl. 2012), MS (Fisher m fl. 2006) och RP (Anastasakis, Genead, McAnany & Fishman 2012) 

är exempel på sjukdomar som leder till uttunnad RNFL. RP kan dock även leda till en 

förtjockning av RNFL (Anastasakis m fl. 2012).   

   År 2012 gjordes en studie som visade att kön är en av faktorerna som inte har någon 

påverkan på tjockleken av RNFL (Mansoori, Viswanath & Balakrishna 2012). 

1.4 Optical Coherence Tomography, OCT 

Optical coherence tomography (OCT) är en teknik som kan återge detaljerade bilder av vissa 

av ögats vävnader i genomskärning, t ex retina, papillen, vitreous och cornea. Principen 

påminner om ultraljud men i OCT används ljusvågor istället för ljud. I en litteraturstudie av 

Kallenbach och Frederiksen (2007) anses fördelarna med OCT vara att det ger en mer 

kvantitativ mätning av retinas morfologi än andra undersökningsmetoder då mätvärden 

jämförs med normativdata direkt vid mätningen (se figur 7 punkt 4) (Kallenbach & 

Frederiksen 2007). En OCT-kamera kan bl. a användas för att övervaka progression av 

sjukdomar i retina samt analysera RNFL och papillen (Kanski & Bowling 2011, s. 611).  
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1.4.1 OPKO Spectral OCT-funktion  

Från OCT-mätaren riktas en infraröd laserstråle, av våglängd 830 nm, in i patientens öga. Det 

återreflekterade ljuset delas och bearbetas i olika sensorer i instrumentet. En av sensorerna ger 

en s.k. konfokal oftalmoskop-bild och den andra ger OCT-bilden. Båda bilderna av 

ögonbottnen visas samtidigt på datorskärmen och ger en mycket detaljerad överblick av 

retinas struktur. När tjockleken på RNFL mäts läser instrumentet av ett cirkulärt område som 

är 3,4 mm i diameter (Spectral OCT SLO combination imaging system – user manual u.å.). 

2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan tjockleken på 

temporala retinala nervfiberlagret och kontrastseende i friska ögon; alltså om anatomiska fynd 

återspeglas i funktionstester. 
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3 Material och metoder 

 

3.1 Urval 

Till denna studie inkluderades alla personer som var mellan 18-60 år och som hade friska 

ögon. Refraktionsbegränsningar valdes till ±6,00 DS för att undvika eventuella ljusförluster i 

tjocka glas.   

 

3.2 Utrustning 

 OPKO Spectral OCT SLO (OPKO Instrumentation, LLC., USA)  

 Pelli-Robson-test (Haag-Streit, UK)  

 Autorefraktorn och keratometern Topcon autokerato-refractometer KR 8100P (Topcon 

Europe Medical B.V., Capelle a/d IJssel, Nederländerna) 

 Luxmätare ScreenMaster (B. Hagner AB, Solna, Sverige)  

 Projektor (CP-30, Shin-Nippon, Japan) 

 Spaltlampa – Keeler SL-40 (Keeler Ldt, Berkshire, UK) 

 

3.3 Utförande 

Då vi bara var intresserade av att undersöka sambandet mellan anatomiska fynd och 

synfunktion (i detta fall kontrastkänslighet) ingick båda ögonen hos samtliga patienter i 

studien. Ordningsföljden av höger och vänster öga, mätning av kontrastseende och tjockleken 

på RNFL samt vilken av två Pelli-Robson-tavlor som skulle användas till vilket öga 

slumpades i förväg. Detta gjordes i ett kalkylark i Google Drive och med funktionen RAND. 

Anledningen till att använda slumpen var för att undvika partiskhet. 

Undersökningen inleddes med en objektiv mätning av refraktionen med hjälp av en 

autorefraktor (Topcon KR-8100P, Topcon Europe Medical B.V., Capelle a/d IJssel, 

Nederländerna). Detta skedde efter tillverkarens rekommendationer och med den automatiska 

mätfunktionen aktiverad. Tre mätningar utfördes och ett genomsnitt av dessa beräknades. 

Testpersonens pupilldistans (PD) mättes med PD-mätare och en provbåge som personen fick 

ha på sig ställdes in efter det måttet. Då en tidigare studie visat att mätresultat från en liknande 

autorefraktor (Topcon KR-8000) skiljer sig med +0,11 D ± 0,34 D från det subjektiva 

resultatet genomfördes en subjektiv avstämning (Pseudovs & Weisinger 2004). Detta utfördes 
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enligt Elliott (2007), mest plus för bäst synskärpa, och eventuell astigmatism kollades av med 

en handhållen korscylinder. En projicerad visustavla kalibrerad för 6 m användes vid 

avstämningen. Refraktion samt korrigerad visus noterades i protokollet.  

Kontrastseende mättes med Pelli-Robson-testet (se figur 1.4). Tavlan var uppställd på 1 m och 

ett glas med styrkan +0,75 DS adderades till personens korrektion för att kompensera för 

avståndet (Pelli-Robson Contrast sensitivity chart – instructions for use u.å.). Under 

kontrastmätningen kontrollerades ljusstyrkan i rummet med en Luxmätare ScreenMaster (B. 

Hagner AB, Solna, Sverige), för att åstadkomma en belysning över Pelli-Robson tavlan som 

var omkring 85 cd/m
2
. Testpersonen instruerades att börja läsa bokstäverna på tavlan från 

översta raden och från vänster till höger. Då testpersonen sa att de inte lägre såg några 

bokstäver uppmanades denne att gissa till dess att två av tre bokstäver av samma kontrast 

angetts felaktigt. Till testet hade undersökaren en mall med de rätta bokstäverna samt 

logaritmen av kontrasten för varje rad som patienten läst. Mallen användes när kontrasten 

noterades i protokollet.    

OCT-mätningen genomfördes på samtliga testpersoner (se figur 3.1). Mätinställningen för 

RNFL valdes och därefter ombads patienten att hela tiden fokusera på fixationsobjektet och 

en bild togs med OCT-kameran (OPKO Spectral OCT SLO, OPKO Instrumentation, LLC., 

USA) (se figur 3.2). På skärmen anges automatiskt ett mått på bildkvalitén och därför också 

hur pålitlig mätningen blivit. Måttet är en siffra mellan 1-10 där 10 är optimal. Endast bilder 

som var 8/10 eller bättre godkändes för denna studie och om kvalitén var sämre togs bilden 

om till dess att den levde upp till kravet. Tre mätvärden på det temporala RNFL (se figur 3.3), 

samt tjockleken på hela RNFL noterades i protokollet. 
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Figur 3.1 OCT-mätare, OPKO Spectral OCT SLO. Undersökaren sitter på den sidan med joystick. 

 

Figur 3.2 visar datorskärmen efter bildtagning med inställning RNFL. Vid varje mätning tar kameran tre bilder. ”1” 

Visar tjockleken på tre delar av temporala RNFL. Dessa värden är genomsnitt från de tre bilderna. ”2” En 

genomsnittsbild av tre OCT-bilder. Det översta lagret som avgränsats med två vita linjer visar RNFL. ”3” Detta är 

SLO-bilden som är en bild av ögonbottnen vid papillen. Den blå cirkeln visar området som mätningarna är gjorda på.  

”4” Tjockleken som mäts upp jämförs automatiskt med normativa värden. Det blå strecket motsvarar den aktuella 

patientens RNFL-tjocklek. Hamnar strecket i det gröna fältet innebär det att RNFL-tjockleken är densamma som 95 

% av friska personer i samma ålder som patienten. 

1. 

1. 

2. 3.

  

   1. 

4. 

4. 
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Figur 3.3 En bild på ögonbottnen taget med en funduskamera. Det inringade området visar det temporala RNFL. 

 

Efter att både kontrastseende och RNFL-tjocklek mätts gjordes en undersökning av patientens 

lins. Detta utfördes med hjälp av en spaltlampa och linsen graderades enligt tredje versionen 

av Lens Opacities Classification System, LOCS III (Chylak, Wolfe, Singer, Leske, Bullimore, 

Bailey, Friend, McCartey & Wu 1993) och noterades sedan i protokollet. Anledningen till att 

detta gjordes sist i undersökningen var att spaltlampan kan blända patienten och på så vis 

påverka de andra mätningarna. Det finns flera verktyg man kan ta hjälp av när man vill mäta 

ljusspridning inne i ögat men dessa fanns inte att tillgå i denna studie. 

 

3.5 Dataanalys 

All data analyserades i GraphPad Prism där statistiska analyser så som t-test och korrelation 

utfördes. En alfanivå på 5 % användes uteslutande för samtliga analyser. Diagram skapades i 

Excel 2011 för Mac. 
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4 Resultat 

Totalt ingick 34 personer, alltså 68 ögon i studien, samtliga uppfyllde kriterierna för 

medverkan. Personernas ålder var mellan 21 och 43 år med en medelålder på 24,3 ± 3,8 år. 

Sex av testpersonerna var män, resterande 28 var kvinnor. Medelvärdet av den sfäriska 

korrektionen var -0,45 ± 1,5 D för gruppen.  

   

4.1 Konstrastseende 

Medelvärdet för kontrastseendet med Pelli-Robson var 1,66 ± 0,05 logCS för gruppen. 60 

ögon identifierade en kontrast på 1,65 logCS. Av resterande ögon fick två ögon 1,5 logCS och 

sex ögon 1,8 logCS.  

 

4.2 RNFL 

Tjockleksmätning gjordes på både totala RNFL (RNFLTOTAL) och temporala RNFL 

(RNFLTEMP). Medelvärdet på RNFLTEMP var 76,6 ± 13,3 μm; tunnaste och tjockaste 

RNFLTEMP var 55,3 och 126,0 μm. Testpersonernas sammanställda RNFL-tjocklek blev 107,1 

± 9,66 μm. Tjockleken på RNFLTOTAL i gruppen varierade mellan 85,0 och 131,1 μm. Det 

fanns inget statistiskt signifikant samband mellan tjockleken på RNFLTOTAL och RNFLTEMP 

(Pearson r=0,05, p=0,32) för gruppen. Det fanns däremot en signifikant korrelation mellan 

genomsnittliga RNFLTEMP-tjockleken på testpersonernas höger- och vänsteröga (Pearson 

r=0,39, p=0,02).   

 

4.3 Korrelation 

Det fanns inte heller något samband mellan kontrastseende och RNFLTEMP (Pearson r=0,05, 

p=0,68) (se figur 4.1) eller RNFLTOTAL (Pearson r=0,06, p=0,65).   

   Däremot fanns en signifikant korrelation mellan den sfäriska refraktionen och tjockleken på 

RNFLTOTAL (Pearson r=0,40 p=0,0007) (se figur 4.2). Ett liknande samband kunde dock inte 

ses mellan refraktion och RNFLTEMP (Pearson r=0,12, p=0,32) (Figur 4.3).  

   Ålderns inverkan på RNFL undersöktes också men detta visade inte något signifikant 

samband (Pearson r=0,12 p=0,32). I vår grupp av testpersoner visade det sig att åldern inte 

hade någon inverkan på kontrastseendet heller (Pearson r=0,17 p=0,16).  
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Figur 4.1 Relationen mellan RNFLTEMP (i μm) och kontrastseende (i logCS). Som regressionslinjen tyder, finns det 

inget samband mellan kontrastseende och tjockleken på RNFLTEMP. Pearson r=0,05 p= 0,68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Relationen mellan RNFLTOTAL (i μm) och den sfäriska korrektionen (i DS). Regressionslinjen visar att det 

finns ett svagt men signifikant samband mellan tjockleken på RNFLTOTAL och sfäriska korrektionen Pearson r=0,40 

p=0,0007. 
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Figur 4.3 Relationen mellan RNFLTEMP (i μm) och den sfäriska korrektionen (i DS).  Som regressionslinjen tyder finns 

inget samband mellan tjockleken på RNFLTEMP och den sfäriska korrektionen r=0,12 p=0,32. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.1 Tabellen visar en sammanställning av medelvärde, min- och maxvärde för kontrastseende, RNFLTEMP, 

RNFLTOTAL och den sfäriska korrektionen för testgruppen. 

 Medel Min Max 

Kontrastseende 1,66 ± 0,05 logCS 1,5 logCS 1,8 logCS 

Temporala RNFL 76,6 ± 13,3 μm 55,3 μm 126,0 μm 

Totala RNFL 107,1 ± 9,7 μm 85,0 μm 131,1 μm 

Sfärisk korrektionen -0,45 ± 1,5 D -3,50 D +4,50 D 
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5 Diskussion 

I denna studie kunde man inte se något samband mellan tjockleken på den temporala RNFL 

och kontrastseende uppmätt med en Pelli-Robson-tavla. Detta är i kontrast till vad man 

tidigare har sett hos t ex MS-patienter (Fisher m fl. 2006). En anledning till detta kan vara att 

noggrannheten på Pelli-Robson-testet inte är lika känslig på att mäta kontrastseende som 

OCT-mätaren är på att mäta tjockleken på RNFL. Williamson, Strong, Sparrow, Aggarwal 

och Harrad (1992) säger att ett normalvärde på kontrastseende, mätt med Pelli-Robson, är 

1,65-1,89 logCS för friska personer mellan 20 och 30 år. Wender (2007) såg att 

kontrastseende inte var lägre än 1,40 logCS (eller högre än 1,81 logCS) i friska ögon. 

Resultaten från tidigare studier stämmer bra överens med resultaten i denna studie (1,5-1,8 

logCS) och därför skulle man kunna dra slutsatsen att kontrastseendet är normalt hos unga 

personer med friska ögon, så länge RNFL-tjockleken är normal. Det krävs känsligare 

kontrasttest för att mäta hur normalt kontrastseendet är. Ett sådant test är quick CSF. Det är ett 

snabbt men ändå väldigt precist test. Svårighetsgraden på stimuli som visas beror på om 

identifieringen på det tidigare stimuit varit rätt eller fel och på så sätt kan kurvan för 

patientens kontrastseende snabbt skapas (Lesmes, Lu, Baek & Albright 2010). Mer ingående 

hur testet fungerar behandlas inte i denna studie men kan läsas i den förenämnda studien. 

I en studie av Liu, Ling, Luo, Ge, Zhou och Zheng (2000) konstaterades att den temporala 

RNFL-tjockleken var 90,1 ± 10,8 μm för normala personer. 76,6 ± 13,3 μm var värdet på 

RNFLTEMP i denna studien, vilket stämmer väl överens med Liu m fl (2000). Som 

normaltjocklek på RNFLTOTAL användes resultaten från Fisher m fl. (2006) (105 ± 12 μm). 

Detta stämmer överens med våra resultat (107,1 ± 9,66 μm). Fisher m fl. (2006) hade ett fåtal 

fler personer i sin kontrollgrupp än vad vi hade (36 respektive 34). De hade en medelålder på 

38 ± 10 år, nästan 14 år högre än i denna studie och dessutom större spridning av åldrar. 

Åldersskillnaderna i grupperna är troligen orsaken till att resultaten blir något olika i 

studierna, eftersom Alamouti & Funk (2006) visat att det finns ett samband mellan ålder och 

RNFL-tjocklek. Ett liknande samband kan inte återfinnas i vår studie. Man kan tänka sig att 

gruppen i vår studie var för liten och hade för liten åldersspridning för att kunna visa ett 

sådant samband. Alamouti och Funk (2006) hade 100 testpersoner men mätte bara på 

patientens ena öga. Medelåldern för deras grupp var 39,5 år och sträckte sig mellan 6-79 år.  

Den sfäriska korrektionen och tjockleken på RNFL visade ett statistiskt signifikant samband; 

myoper har tunnare RNFL än hyperoper. Ett myopt öga är längre än ett hyperopt och därför 
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sträcks RNFL ut och blir tunnare i dessa ögon (Savini, Barboni, Parisi & Carbonelli 2012). 

Att det inte kunde visas något starkt samband i vår studie berodde möjligen på att spridningen 

i korrektion inte varierade så mycket. Savini m fl. (2012) undersökte även sambanden mellan 

de olika kvadranterna i RNFL och axiallängden. Tjockleken i alla kvadranter minskade i 

tjocklek när axiallängden ökade, bland dessa sågs det svagaste sambandet i RNFLTEMP 

(r=0,30, p=0,048). När de senare korrigerade mätvärdena med Littmanns formel (Ansari-

Shahrezaei, Maar, Biowski, & Stur 2001), se bilaga 1, visades istället att temporala tjockleken 

ökar med ökad axiallängd. I denna studie återfanns inget statistiskt samband mellan 

RNFLTEMP och sfäriska korrektionen men trenden visade på ett samband som stämmer 

överens med det senare resultatet hos Savini m fl. (2012). I vår studie togs ingen hänsyn till 

cylinderstyrkor men den högsta cylindern var -4,00 DC.  

Visus som uppmättes i gruppen var generellt mycket bra. Endast ett av de 68 ögonen hade 

visus lägre än 1,0 (0,9). I detta öga var RNFLTEMP tunnare än medel men inte tunnast, 

RNFLTOTAL var däremot något tjockare än medel men inte heller tjockast. Kontrastseendet var 

1,65 logCS alltså detsamma som 88 % av de testade ögonen. 

Bland ögonen som mättes var det 8 st (12 %) som inte hade 1,65 logCS i kontrastseende. Det 

går inte finna någon trolig orsak till detta bland de övriga mätningarna som gjordes på ögonen 

(se bilaga 3). Orsaken till de utstickande resultaten på kontrastmätningen skulle kunna finnas 

längre bak på synbanan.  

I framtida studier hade det varit intressant att göra en liknande undersökning med fler 

deltagare där ett större spann av åldrar är inkluderade. Studien hade blivit mer nyanserad om 

det fanns en varierande visus i gruppen och man skulle även kunna inkludera 

sjukdomsdrabbade ögon. Vi tog inte hänsyn till cylinderstyrkor i vår studie, något som man 

skulle kunna göra i framtida studier för att undersöka cylinderns eventuella påverkan på 

RNFL. Dessutom behövs ett känsligare kontrasttest för patienter med normal 

kontrastkänslighet för att se de små skillnaderna som kan uppkomma med varierande RNFL-

tjocklek, t ex quick CSF. 
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6 Slutsats 

I denna studie fastställdes att det inte finns något samband mellan RNFLTEMP och 

kontrastseende hos friska personer med normal RNFLTEMP-tjocklek, vilket kan beror på de 

begränsade kontrastintervallerna på Pelli-Robson-testet. Därför kan mätningar av temporala 

RNFL-tjockleken inte förutspå om kontrastseendet, mätt med Pelli-Robson blir bra eller 

dåligt. Det var också uppenbart att friska ögon med normal RNFL-tjocklek kan beräknas att 

ha ett normalt kontrastseende.  
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Bilaga 1 

 

 

Littmanns formel 

Formeln används för att räkna fram den verkliga storleken (t) på strukturer inne i ögat t ex 

optiska disken. Littmanns formel ser ut såhär:  

 

t = pqs
9 

 

Där p är korrektions-faktorn för en fundus-lins och s den diametern på optiska disken som 

mäts upp genom biomikroskopet. q är den optiska faktorn, förhållandet mellan den verkliga 

disk-diametern, mätt i mm, och vinkeldiametern i det optiska systemet som optiska disken 

återreflekteras i. q kan räknas ut på olika sätt, t ex genom ametropi och keratometri, ametropi 

och axiallängd eller bara av axiallängden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

 

Protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref  Ålder  Kön   

Hö Refr/VA             Tthick    Aver.  CS  

Vä Refr/VA  Tthick    Aver.  CS  

HLOCSIII NO  NC  C  P   

VLOCSIII NO  NC  C  P  

Ref  Ålder  Kön   

Hö Refr/VA             Tthick    Aver.  CS  

Vä Refr/VA  Tthick    Aver.  CS  

HLOCSIII NO  NC  C  P   

VLOCSIII NO  NC  C  P  

Ref  Ålder  Kön   

Hö Refr/VA             Tthick    Aver.  CS  

Vä Refr/VA  Tthick    Aver.  CS  

HLOCSIII NO  NC  C  P   

VLOCSIII NO  NC  C  P  

Ref  Ålder  Kön   

Hö Refr/VA             Tthick    Aver.  CS  

Vä Refr/VA  Tthick    Aver.  CS  

HLOCSIII NO  NC  C  P   

VLOCSIII NO  NC  C  P  

Ref  Ålder  Kön   

Hö Refr/VA             Tthick    Aver.  CS  

Vä Refr/VA  Tthick    Aver.  CS  

HLOCSIII NO  NC  C  P   

VLOCSIII NO  NC  C  P  



 

 

 

 

Tabell 1 Mätvärden från de 8 ögon som inte fick 1,65 logCS på kontrasttestet. Nedersta blåa raden visar medelvärden för 

totala gruppen testpersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logCS Ålder (år) 
RNFL temp 

(μm) 
RNFL total 

(μm) DS DC Visus 

1,8 23 82 108 -1,00 -0,25 1,5 
1,8 23 77,3 122 +0,75 - 1,5 
1,8 43 67 107 +4,25 -0,50 1,5 
1,8 22 78,7 100 - - 1,5 
1,8 24 71 118 -2,50 -0,50 1,5 

1,8 24 96,7 112 - - 1,5 
1,5 22 68,3 114 +2,75 -2,00 1,5-1 
1,5 25 81 112 - - 1,5 

1,66 25 76,9 107,1 -0,4 -0,5 1,47 
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