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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte var att förbättra synen för närseendet för emmetropa presbyoper 

med tillpassade opaka infärgade pinhole linser (2 mm) och sen mäta hur dessa påverkar 

synskärpa, stereoseende och kontrastseende, samt jämföra detta med okorrigerad och 

korrigerade förhållanden för alla mätningar. 

 

Material och metoder: Mätningar för synskärpa på nära, terminal och avstånd samt 

stereoseende och kontrastseende utfördes tre gånger. Först utan korrektion sedan med 

korrektion och slutligen med opaka pinhole linsen från Nordiska Linser AB (dia 14,0 

mm och baskurva 8,6 mm) i det odominanta ögat. Detta utfördes på 10 personer varav 

3 exkluderades, på grund av de refraktiva kriterierna. Studiens kriterier var emmetropa 

presbyoper med åldersspann på 40-60 års ålder samt ej mindre pupill än 3 mm vid 

illumination på 85 cd/m2.  

 

Resultat: Resultatet av studien för avståndseende visade en signifikant skillnad mellan 

okorrigerad (-0,03 logMAR) och pinhole linsen (-0,12 logMAR) med ett p-värde på 

0,05. Det fanns ingen skillnad mellan linsen och full korrektion (-0,17 logMAR). 

Studien visade ingen signifikant skillnad mellan okorrigerad och pinhole kontaktlinsen 

i de andra mätningarna (terminal p = 0,591, läsavstånd: p = 0,773, stereoseende p = 

0,476, kontrastkänslighet p = 0,530).  

 

Slutsats: Pinhole kontaktlinsen visade en signifikant förbättring endast i binokulär 

avståndssyn jämfört med ingen korrektion. Pinhole kontaktlinser är lite bättre än 

okorrigerad på när- och mellanavstånd men inte lika effektiva som vid full korrigering 

på när- och mellanavstånd. 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to see the effect of opaque pinhole contact lenses (2 

mm clear zone) on visual performance for emmetropic presbyopes.    

 

Methods: Seven emmetropic presbyopes were evaluated in this study. Binocular visual 

acuity (near, intermediate and distance), contrast sensitivity and stereopsis were 

evaluated with three different correction modalities (uncorrected, corrected and pinhole 

contact lens). The criteria for inclusion in this study was subjects should be emmetropic 

presbyopes with age range of 40-60 years and pupil size not less than 3 mm at 85 cd/m2 

light level. 

 

Results: The results of this study showed that the distance vision was significantly 

poorer for unaided (-0.03 logMAR) compared to pinhole contact lens (-0.12 logMAR) 

and full correction (-0.17 logMAR) with a p-value of 0.05 and 0.002, respectively. The 

other measurements (near, intermediate, contrast sensitivity and stereopsis) showed no 

significant difference between the unaided and the pinhole contact lens with a p-value 

of 0.773, 0.591, 0.476 and 0.530, respectively.   

 

Conclusion: Pinhole contact lens showed significant improvement only in binocular 

distance vision compared to unaided vision. Pinhole contact lenses are slightly better 

than uncorrected near and intermediate vision but not as effective as that of full 

correction for near and intermediate vision.   

 

 

 

 

 



  

 

iv 

Nyckelord 

Pupil diameter, pupil, artificial pupil contact lens, presbyopic emmetropes, depth of field, 

pinhole contact lens,  

 

Tack 

… till alla försökspersoner som gjorde studien möjlig. 

… till min handledare Karthikeyan Baskaran, för alla goda råd, vägledning, hjälp med 

statistik, tips och tålamod. 

… tack till Nordiska Linser och Jörgen Gustafsson för sponsringen av dessa linser som 

gjorde studien möjlig.  

… tack till Daniel Fournstedt och min familj för kontrolläsning utav studien. 

 

  



  

 

v 

Innehåll 

1 Introduktion _________________________________________________________ 1 

1.1 Presbyopi _______________________________________________________ 1 

1.1.1 Tillståndet ___________________________________________________ 1 

1.1.2 Tillgänglig behandling _________________________________________ 1 

1.2 Pupillen ________________________________________________________ 4 

1.2.1 Aberrationer _________________________________________________ 7 

1.2.2 Djupseende __________________________________________________ 8 

1.2.3 Skärpedjup _________________________________________________ 10 

1.2.4 Fokusdjup __________________________________________________ 10 

1.2.5 Kontrastkänslighet ___________________________________________ 10 

1.3 Dominanta ögat _________________________________________________ 11 

1.4 Pinhole ________________________________________________________ 13 

1.5 Opaka linser ____________________________________________________ 13 

1.6 Tidigare studier _________________________________________________ 13 

2 Syfte ______________________________________________________________ 15 

3 Material och metoder ________________________________________________ 16 

3.1 Försökspersoner och linstyp _______________________________________ 16 

3.2 Mätningar ______________________________________________________ 16 

3.3 Dataanalys _____________________________________________________ 17 

4 Resultat ____________________________________________________________ 18 

5 Diskussion __________________________________________________________ 21 

Referenser ___________________________________________________________ 23 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga A Samtycke ___________________________________________________ I 

Bilaga B Rådata _____________________________________________________ II 

 



  

 

1 
 

1  Introduktion 

1.1  Presbyopi 

1.1.1  Tillståndet 

Presbyopi innebär att personen har tappat sin förmåga att forma om sin kristallina lins på 

grund utav ålder. Av alla personer i världen som har synnedsättning så är 48% presbyoper. 

Det finns 1,04 miljarder presbyoper världen över, vilket motsvarar 15% av jordens 

befolkning (Holden, 2008). Unga personer har förmågan att forma sin lins kupigare eller 

flatare med hjälp av dess kapsel som har zonulartrådar fästa vid dess ekvator, dessa trådar 

är vidare bundna till ciliarmusklerna. När dessa kontraherar så slappas trådarna av och 

linsen antar en kupigare form, däremot när ciliarmusklerna slappnar av så sträcks trådarna 

och linsen blir flatare, detta kallas för ackommodation. Detta gör att linsen kan ändra 

brytkraft för att se tydligt på nära avstånd vid behov. När den kristallina linsen åldras så 

förlorar den allt mer sin förmåga att ändra form och närseendet blir allt mer ansträngande. 

Enligt Rosenfields och Cohens studie (1996) så har vissa äldre personer större 

ackommodationsreserver än normalt på grund av större skärpedjup därför att de har 

mindre pupiller. Skärpedjup förklaras mer ingående under sitt separata avsnitt nedan. 

Detta för att variationen från normal ackommodationsamplitud blir mindre med stigande 

ålder (Rabbetts, 2007, ss 129-131):  

Tabell 1: Variation av ackommodationsamplitud med ålder. 

Ålder (år) Variation av ackommodationsamplitud 

(Dioptrier, D) 

20-45 ±2,00D 

50 ±1,00D 

50+ ±0,50D 

 

1.1.2 Tillgänglig behandling 

Det finns en mängd olika hjälpmedel för presbyoper tillgängliga, alla med olika fördelar 

och nackdelar.  
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1.1.2.1 Bifokala glas 

Glasögon med ett extra fönster inferiort med addition styrka som gör det lättare för 

personen att läsa på nära håll genom läsfönstret medan avståndseendet sker ovanför 

läsfönstret. Nackdelen är att inte ha något mellanavstånd, speciellt vid högre styrkor 

(Rabbetts, 2007, ss 280-281). 

 

1.1.2.2 Progressiva glas 

 

Bild 1 Progressivt glas med dess olika styrkor. 

 

Dessa glasögonslinser har en asfärisk yta med avståndsdelen, mellanavståndsdelen samt 

närseendedel. Där den högsta sfäriska styrkan sitter vid närseendedelen och 

cylinderstyrkan sitter över hela linsen. Detta gör att flera olika avståndstyrkor finns i ett 

och samma glas. Linserna har även dimmade områden inferiort ner mot vänstra och högra 

kanten för att få bättre fokus för närseendet nedtill.  

 

1.1.2.3 Kontaktlinser 

Bifokala linser: Likt de bifokala glasögonen så har de bifokala linserna även ett nedre 

fönster med extra addition för närseende. Finns både som hårda och mjuka kontaktlinser, 

där de hårda kontaktlinserna har större fördel än de mjuka därför att de stabiliserar sig 

bättre på ögonen och håller läsfönstret på rätt plats.  

Det bifokala fältet på kontaktlinserna har aldrig möjligheten att bli lika stort som 

på glasögonen. Därför behövs perfekt tillpassning så läsfönstret blir rätt centrerat under 

ögats apex. Linserna rör sig i olika blickriktningar, vilket gör att fönstret decentreras 

temporärt i blickriktningar (Grosvenor, 2007, ss 349-351). 
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Monovision: För personer som inte vill ha glasögon alls och vill ha ett alternativ till 

bifokala linser så finns monovision linser, alltså endast en lins på ett av ögonen. Det finns 

två grupper av personer som bara behöver en kontaktlins. Den ena gruppen är lågsfäriska 

myoper som blir tillpassade med en kontaktlins för avståndsögat och ingen lins för det 

andra ögat. Den andra gruppen är emmetroper eller lågsfäriskt hyperopa med en lins för 

närläsningsögat och ingen lins för ögat med avståndseende. 

Ofta så tillpassas linser till båda ögonen men det måste avgöras vilket öga som 

ska vara för avstånd och vilket som ska vara närseende. Det krävs även att personen ska 

ha lika bra synskärpa i båda ögonen, just för att det andra ögat inte kan hjälpa till med den 

felande synskärpan. Koetting (1966) fann att trots de olika styrkorna så behåller 94 % 

samma djupseende som normen även ifall det kan ske en viss försämring, därför är det 

inte rekommenderat att använda kontaktlinserna vid nattkörning. En av nackdelarna är 

även att det kan uppkomma vissa mellanavstånd som är sämre (Grosvenor, 2007, ss 348-

349).  

Multifokala linser: 

 

Bild 2 Multifokal kontaktlins med dess olika styrkor. 

 

Den multifokala linsen består utav ett centralt sfäriskt område omgivet av ett 

asfäriskt område. Det centrala sfäriska områdets lässtyrka möjliggör närseende för 

personen som bär linsen, medan styrkan i periferin hjälper till med avståndseende samt 

delvis mellanavståndsseende då styrkan gradvis minskas i periferin med upp till 4 olika 



  

 

4 

styrkor i periferiringarna (Mercure 1992). Sen finns det en annan typ av multifokal lins 

som kallas för progressiva linser som fungerar som de progressiva glasögonen som 

benämnts ovan i avsnittet om bifokala linser. 

 

1.1.2.4 Corneal inlays 

Corneal inlays är en lins som sätts in i en ficka direkt bakom ingångspupillen i cornea 

som opereras in kirurgiskt av en laser i det odominanta ögat. Personer som är 

närdominanta brukar föredra att ha linsen i det avståndsdominanta ögat. Linsen som sätts 

in har ett högt vatteninnehåll (78 %), en diameter på 5-5,5 mm och en tjocklek på 30-60 

µm. KAMRA inlay från AcuFocus är en liten aperaturinlay som hjälper emmetropa 

presbyoper att se bra på olika avstånd då den lilla infallsvinkeln förbättrar ögats fältdjup. 

Aperturen är på 1,6 mm där den yttre kanten på aperturen är 3,8 mm och en tjocklek på 5 

µm 200 µm in i cornea från dess apex. 8 400 laseröppningar görs för att bibehålla det 

metaboliska flödet till främre kornea. KAMRA kan ta bort linsen ifall den inte uppfyller 

sina krav eller påverkar ögat dåligt på något sätt. KAMRA säger att de före detta 

emmetropa personerna behåller sitt gamla avståndseende men får en avsevärd förbättring 

på närseende. 

 

1.2 Pupillen 

Pupillen definieras av den inre kanten av irisens vävnad. Pupillens storlek kontrolleras av 

en koordinerad ansträngning från den framstående sfinktermuskeln och iris 

dilatormuskel. Dessa muskler innerveras utav konstant inverkan från parasympatiska och 

sympatiska delen av autonoma nervsystemet. Pupillens funktioner innefattar kontroll av 

mängden ljus som når retina, ökat skärpedjup samt minskning av mängden aberrationer. 

I ett normalt fungerande öga så ska ljusresponsen vara den samma i de båda ögonen även 

ifall ljuset endast är riktat i det ena ögat (Bergmansson, 2012, ss 202). 

Diffraktionen av pupillen ger den minimala synvinkel som en omvänd funktion 

av pupilldiametern. Därför har en stor pupill en liten airy disk och begränsningen utav 

upplösningen är därmed också liten. Omvänt så har små pupiller en stor airy disk med en 

stor gränsvinkel och därmed en fördelaktig förmåga till en bättre upplösning. Detta 

stämmer väl överens så länge det optiska systemet är fritt från aberrationer, om det finns 
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aberrationer i ögat så minskar dess prestanda ju större pupillen är (Rabbett, 2007, ss 23, 

25).  

 

Bild 3 Rayleigh kriteriet. Baserad på Rabetts bild från s 25. 

Enligt Rabetts data med mätningar för gitterupplösning på konstant retinal 

illumination, där objektilluminationen blev mindre ju större pupillen var. Där den raka 

linjen som förutses från Rayleigh kriteriet (att linsens antar rätt storlek för optimal retinal 

respons på illuminationen). Den verkliga prestandan av ögat ses komma från ett 

aberrationsfritt optiskt system där ögat har en pupilldiameter på 1,5 mm. Den bästa 

skärpan (ekvivalent med en begränsande upplösning på 77 bågsekunder av en grad) sker 

vid en pupilldiameter på 3 mm. Över den optimala diametern blir upplösningen sämre 

under fotopiska förhållanden, eftersom att aberrationer då börjar störa. Enligt Stiles-

Crawfordeffekten så stimulerar ljus som går rakt igenom centrum av pupillen retinas 

koner bättre än ljus som kommer in snett från pupillens periferi (Rabbett, 2007, ss 23, 

25). 
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Bild 4 Genomsnittliga pupillstorleken under olika luminanser av Reeves och Crawford. Baserad på 

Rabetts bild på s 27. 

Pupillens reflex konstrikterar med ökade nivåer utav luminans, även ifall den 

största delen av anpassningen sker i retina. Den genomsnittliga pupillstorleken som 

funktion för luminansen har blivit bestämt av Reeves (1918) och Crawford (1936), där de 

fann att pupillstorleken justeras för att få optimal synskärpa över ett brett spektrum av 

luminanser. Laughlin (1992) fann följande formel för pupillens optimala storlek i 

förhållande till illuminationsnivån: 

g = 7,75 - 5,75 (p / 846)0,41/((p/846)0,41 + 2) 

Där g = diameter och p = är produkten av kvadraten utav vinkeln som bildas av stimuli 

av diametern och dess luminans. 

Den högsta vinkeln som kunde mätas var 25° eftersom att retina blir mindre 

känsligt mot periferin, där ökandet av det anpassade fältets storlek så småningom ger en 

avtagande förminskning utav pupillens storlek. Palmer (1966) upptäckte att när pupillen 

inte kan påverka illuminationen av den retinala bilden så blir pupillen större än vanligt. 

Detta sker när ögat blir vant vid ett instrument så att ljuset passerar igenom en apertur 

som är mindre än ögats egen pupill (Rabbetts, 2007, ss 27).  

Med åldern så minskas även pupilldiametern. Winn et al (1994) visade att trots 

att det är en stor variation oberoende utav ålder så dilaterar pupiller hos unga människor 

mycket mer vid låga luminanser än hos de äldre. De fann ett genomsnittligt resultat på 8 

mm hos 20 åringar visande ett 10° anpassat fält på 9 cd/m2 konstrikterade till 4,5 mm på 

1100 cd/m2 jämfört med motsvarande 5 och 3,5 mm för 80 åriga personer. Med den 

mindre pupillen så finns fördelen att den reducerar aberrationer och ljusspridning av den 
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åldrade linsen men även nackdelen att den reducerar synskärpan. Winn fann dock ingen 

signifikant variation i pupillstorlek mellan kön, refraktiva fel och irisfärg. 

1.2.1 Aberrationer 

De flesta ögon har en stor mängd monokromatiska och okorrigerade kromatiska 

aberrationer. Det har dock upptäckts att det är en signifikant skillnad på kopplingen 

mellan retinala bilden och prestationen av det visuella systemet som helhet. Det är givet 

att aberrationer (kvalitén på den optiska bilden) spelar en roll i det hela, men bara en liten 

del. Det är dock av yttersta vikt att det finns en god retinal bild på näthinnan för att få bra 

slutgiltig synskärpa. 

Kromatiska aberrationer uppstår från att det refraktiva indexet av det optiska 

mediumet minskar, medan våglängden ökar. De kortare våglängderna vid den blå änden 

av färgspektrumet är starkare refraktionerade än de längre våglängderna vid den röda 

änden. Det mänskliga ögat kan bara uppfatta ljus från den elektromagnetiska strålningen 

mellan 380-780 nm. Den relativa luminansen från de olika våglängderna kallas för 

spektral lysande effektivitet. Effekten av dessa kromatiska aberrationer kan därmed göra 

det antingen lättare eller svårare för ögat att få en skarp bild, beroende på synfel. Om en 

myop person får en kromatisk effekt på t ex -0,30 D så avhjälper aberrationen problemet 

och vice versa om samma person får en kromatisk aberration på +0,30 D. Så flyttas bilden 

ännu längre från personens näthinna vilket leder till en sämre retinal bild. 

De kromatiska aberrationernas olika våglängder ger upphov till variation i 

brytkraften och därmed olika axiala effekter på bilden. Denna skillnad i storlek på den 

retinala bilden sänker retinas upplösningsförmåga vilket i sin tur försämrar stereoseendet 

(Rabbetts, 2007, ss 291-292). Som beskrivet tidigare så påverkar kromatiska aberrationer 

stereoseendet, detta kallas kromatiskt stereoseende. Detta fenomen märks tydligast när 

två färger på motsatt sida av varandra i färgspektrumet ligger nära varandra på en svart 

bakgrund. Personer som har kvar sin ackommodation kan kompensera för sina 

aberrationer med ackommodationen, då kan linsen forma sig för att kompensera för den 

felaktiga aberrationen i ögat (Rabbetts, 2007, ss 302-303). Kromatiska aberrationer 

försvagas signifikant efter att presbyopisk inverkan har börjat (Millodot, 1975). Mjuka 

kontaktlinser som är väl tillpassade för ett unikt öga kan avhjälpa dem okulära 

aberrationerna då mjuka kontaktlinser sitter tätt inpå cornea, och kan då motverka dem 

okulära aberrationernas felaktiga brytande yta. Dock så finns det en avsevärd variation av 
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okulära aberrationer så det är väldigt osannolikt att det kommer finnas en lins som kan 

hjälpa alla ögon (Rabbetts, 2007, ss 304). 

1.2.2 Djupseende 

Även ifall retinas lokala tecken ger oss möjlighet att avgöra vilken riktningen objektet 

kommer fram med hjälp av ljusets infallsvinkel, så ger det ingen uppfattning om hur långt 

iväg objektet befinner sig. En enögd person kan bara anta avståndet på olika objekt genom 

olika monokulära ledtrådar (som skuggning, storlek och centrering) för djupperception. 

Bra koordination av två ögon resulterar i binokulär syn i dess högsta form, det vill säga 

djupseende. Detta möjliggörs utav att ljuset når olika områden i personens båda ögon och 

därmed kan en avståndsbedömning göras. Detta möjliggör avståndsbedömning med stor 

precision, även utan monokulära ledtrådar. 

 

Bild 5 Den totala dispariteten i ögonen bestäms utav panums respektive korresponderande punkter. 

Baserad på Rabetts bild på s 204. 

 

Bild 5 illustrerar mer generella fall där två givna objektpunkter Q och H inte är 

sammanriktade med dem båda ögonen. Linjerna som sammanfogar det högra och vänstra 

ögats nodalpunkter spelar en viktig roll som basen till de två trianglar. Dess bredd 2a 

varierar med konvergeringen hos ögonen, men kan tas utan fel med tanke på 

pupilldiameterns är under samma förhållanden. I ovanstående bild där objektet Q genom 

punkten B, vilket båda ögonen fixerar på, där läggs bilden på korresponderande punkter 

QL och QR. Punkten H, är begränsningen på Panums fusionala område, avbildas på HR 

sammanfallande med QR och HL på kanten av Panums område centrerat på QL. Så finns 

det en liten disparitet, QLHL, vilket ger möjlighet för djupseende. 
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Bild 6 Ögonens konvergeringsaxlar. Baserad på Rabbetts bild från s 204, figur 11,2.  

 

Från bild 6 kan man se att binokulära parallaxen av HLNLQL och denna vinkel 

bestämmer den totala dispariteten (δ) mellan positionerna av dem retinala bilderna på två 

givna punkter. I detta fall så sker dispariteten i endast det vänstra ögat, men skulle båda 

objektpunkterna var placerade i medianplanet, så skulle dispariteten δ vara lika fördelad 

mellan dem båda ögonen och det är denna skillnad i disparitet som möjliggör för oss att 

bedöma avstånd med den precision vi har. Djupseendets synskärpa är uttryckt i 

bågsekunder därför att den minsta vinkeln η av den relativa binokulära parallellaxeln som 

kan uppfattas (Rabbetts, 2007, ss 203-204). 

 

1.2.2.1 Titmus fly test 

För att avgöra en persons djupseende så kan Titmus fly test tillämpas som den utformades 

utav Wirt (1971). Testet är uppbyggt utav en polariserad bild där högra och vänstra delen 

av bilden är polariserade på 45° och 135° och beskådade genom en motsvarande glasögon 

analysator. Bilden föreställer en fluga (eller fjäril i nyare versioner), vilket hjälper till att 

mäta stereoseende på små barn som försöker röra vingarna på flugan. Testet har sen 9 

olika bilder alla innehållande 4 ringar i diamantformation. En utav ringarna är designad 

så den ska stå utåt vid binokulärseende på 40 centimeters seende. Djupsynskärpan för att 

se dessa ringar går från 800 till 40 bågsekunder (Rabbetts, 2007, ss 213). 

 

1.2.2.2 Djupseende över åldern 

Ju äldre vi blir desto mer avtar djupseendet likt synskärpan. Yap et al. (1994) fann med 

hjälp utav two-needle test att personer mellan 20-29 år hade en djupseendeskärpa på 8,37 

bågsekunder, vid 30-49 års ålder så steg det till 9,18 bågsekunder och vid 50-67 års ålder 
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11,21 bågsekunder. På grund av pupillmios och mindre transparenta ögon med åldern så 

minskar den retinala luminansen i ögat (Rabbetts, 2007, ss 215). 

1.2.3  Skärpedjup 

Under given status av ackommodationen, är skärpedjupet objektavståndet (mätt i 

dioptrier) där synskärpan inte noterbart försämras. Om ögat ser ett objekt klart på ett givet 

objektavstånd så skulle skärpedjupet vara dem avstånd där objektet har samma skärpa. 

Campbell fann (1957) att skärpedjupet blir mindre ju mer illuminationen och kontrasten 

ökade. Ökad pupilldiameter, desto större suddzoner, vilket gör att retina snabbare 

kommer ur fokus, och i sin tur minskar skärpedjupet. Campbell studerade detta samband 

och behöll den retinala illuminationen konstant för alla pupilldiametrar med åtanke på 

Stiles-Crawfordeffekten. Han fann då den empiriska formeln: E = ± {(0,75/g) + 0,08}; 

där g är pupilldiametern i millimeter (mm) och E är skärpedjupets medelvärde (Rabbetts, 

2007, ss 304). 

1.2.4 Fokusdjup 

Fokusdjup är efter givet objektavstånd där den bildmottagande delen av retina kan flyttas 

utan att försämra bildens kvalité (Rabbetts, 2007, ss 304). Fokusdjup är på bildplanet 

medan skärpedjupet ligger på objektplanet. 

1.2.5  Kontrastkänslighet 

Kontrastkänsligheten är vår egenskap att kunna urskilja ett objekt från dess bakgrund, 

vilket beror på närhetens luminans och vår pupillstorlek. Detta sker som funktion av en 

graf mot spatialfrekvensen (se bild 7) (Abrahamson M, 1986). Charman (1979), 

undersökte detta med olika nivåer av minskad fokus och olika pupilldiametrar. Resultaten 

han fann visade att en större tolerans finns hos på lågspatiala frekvenser för defokus. Vid 

normal pupillstorlek, extremt noggrann fokusering var nödvändig när den spatiala 

frekvensen nådde 10 cykler/grad. Dock när man använde sig utav en artificiell pupill med 

1 millimeter i diameter så var det enklare att göra mätningar på upp till 25 cykler/grad.  
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Bild 7 Kontrastkänslighet under olika fotopiska förhållanden. Baserad på Rabetts s51 figur 3,26. 

Mätning av den fotopiska luminansen kallas kontrastkänslighet. Bild 7 visar en 

stadig minskning utav kontrastkänslighet med minskande luminans. Skillnaden i 

kontrastkänslighet mellan en persons två ögon är sällan mer än 25%. Variationen mellan 

individer kan dock vara avsevärt större, där åldern spelar en stor roll. Äldre personer får 

sämre kontrastsseende, speciellt vid högre frekvenser som 0,5-19 cykler/grad. Både 

Owsley (1983), Ross et al (1985), Wright och Drasdo (1985) fann att minskning i 

pupillstorlek samt större absorption i det okulära mediet som minskar retinala 

illuminationen i ögat var huvudanledningarna. Sloan (1988) fann även att föråldringar av 

den kristallina linsen var viktiga faktorer till detta (Rabbetts, 2007, ss 54-55). 

 

1.2.5.1 Kontrast test Mars  

Kontrast test Mars är liknande Pelli-Robsons Test men med vissa fördelar som dess 

storlek och tillgänglighet. Marstestet innefattar en karta (23 x 35,5 cm) med 48 bokstäver 

med 11,75 centimeters höjd med 8 rader med 6 bokstäver i varje rad, börjande med 91% 

kontrast (-0,04log) till 1,2% kontrast (-1,92log) där varje kontrast minskar med 0,04 log 

för varje bokstav. Bokstäverna tar upp 2° av synfältet på 0,5 m (Bradley E, 2005).  

1.3  Dominanta ögat 

Även ifall dem flesta personer har binokulär syn så betyder inte det att båda ögonen inte 

används lika mycket. Oftast är okulär- och handdominansen bundna till varandra, det vill 

säga högerhandsdominans och höger ögondominans samt vänsterhandsdominans och 

vänster ögon-dominans, vilket beror på att den dominanta sidan av kroppen styrs av 

motstående hemisfär i hjärnan.  
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Bild 8 Panums fusionala områden. Baserad på Rabetts bild från s 186. 

 

Ögonens två unika bilder fuseras omedvetet till en enkel mental bild, som kallas 

för det cyklopiska ögat. Denna bild ligger inte exakt mellan ögonen utan är förskjuten 

mot det dominanta ögat. För att avgöra vilket öga som är dominant kan placeringstestet 

tillämpas, där just denna förskjutning talar om i vilket öga dominansen sitter. Personen 

ombeds att placera sina tummar samman samt sina pekfingrar mot varandra så att en 

triangel bildas, och ska sen hålla båda sina ögon öppna och fokusera mitten av denna 

triangel rakt mot ett objekt. När detta sker så sätts händerna instinktivt rakt framför det 

cyclopiska ögat. När personen sen blundar med det dominanta ögat så ser inte personen 

objektet, medan när personen blundar med det odominanta ögat och bara ser med det 

dominanta så syns objektet, vilket gör det lätt att avgöra vilket av ögonen som är det 

dominanta. 

Carter (1960) och Mallett (1964) har oberoende av varandra hittat att ögat som 

visar fixationsdisparitet nästan alltid är det odominanta ögat, där endast ett fåtal 

människor har fixationsdisparitet i båda ögonen. Om ingen disparitets syns till så lägg till 

prismor bilateralt tills en förskjutning syns till. Fixationsdisparitet betyder att den retinala 

bilden träffar inom Panums fusionala motsvarande område inom de båda ögonen, om det 

ena ögat avviker upp till 15 bågminuter, det vill säga en fjärdedels grad och det andra 

ögat fixerar på objektet så behåller man en skarp bild trots dissociationen (Rabbett, 2007, 

ss 186-189). Vissa personer har olika ögondominans för avstånd- och närseende, speciellt 

anisometroper (där ena ögat är myopt och det andra hyperopt). Där det myopa ögat 

används för näravstånd och det mer emmetropa ögat används för avståndseende 

(Rabbetts, 2007, ss 192-193).  
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1.4 Pinhole 

Pinhole disken har som funktion att förminska den effektiva pupillstorleken, vilket gör 

att ifall den retinala bilden är i skarpt fokus men upplösningen är begränsad utav 

diffraktionen, så kan ett litet pinhole försämra synen genom att öka storleken på airy disk. 

Av denna anledning bör diametern på pinhole disken inte vara mindre än 1,0 mm. Om 

den retinala bilden är utanför fokus, vilket resulterar i sämre syn, så kommer en 

pinholedisk att förminska storleken på de retinala suddcirklarna och därmed förbättra 

synen noterbart. Dock kan pinhole disken försämra illuminationen på retina inne i ögat, 

vilket kan försämra synen (Rabbetts, 2007, ss 77-78). 

1.5  Opaka linser 

Generellt så används färgade opaka linser främst kosmetiskt men kan även ha många 

kliniska och refraktiva fördelar, t ex att ge missformad iris (som iriskolobom) ett naturligt 

utseende. Vid användning av kosmetiska linser kan även synproblem ske  

med nedsatt kontrastkänslighet. Synfältet blir lätt nedsatt, vilket kan undvikas genom att 

göra irismönstret mindre tjockt nära pupillen. Den korneala topografin kan förändras efter 

bara en timmes kosmetiskt linsbärande. Både synnedsättningen medan linserna används 

och nedsättningen kan fortsätta i flera timmar efter att linsen tagits ut. Speciellt hos 

personer som vistas i mörka belysningar, som nattkörning. Opaka linser tillverkas av alla 

stora linsleverantörer idag. (Philliphs, Speedwell, 2007, ss 520-523). Linserna måste vara 

väl tillpassade för att centrera bra framför pupillen, då det är viktigt att de följer ögats 

korneala kurvatur för att hålla sig på rätt plats framför pupillen. Om linsen skulle vara 

felplacerad/röra på sig så kommer inte pupillhålet vara rakt framför pupillen och då blir 

inte den nya pupilldiametern rätt tillpassad. 

 

1.6 Tidigare studier 

I denna studie undersöktes synskärpa, stereoseende och kontrastseende hos presbyopa 

emmetroper med hjälp utav opaka infärgade pinhole linser. Två liknande studier har gjorts 

tidigare av García-Lázaro (2011 & 2013). 

García-Lázaro (2011) använde sig av presbyopa personer som använde 4 olika 

opaka pinhole linser utan brytande styrkor med olika designer (1,6; 2,5; 3,5 millimeter 

apertur i centrum i en 8 millimeter opak zon; samt en 1,6 millimeter central apertur i en 

4 millimeter opak zon) i det odominanta ögat. Mätte först upp binokulär okorrigerad 
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synskärpa på avstånd och nära och sedan även binokulärt korrigerad synskärpa på både 

avstånd och nära, och även kontrastseende på nära och stereoseende. Studien hade 22 

presbyopa personer. Resultatet visade ingen signifikant skillnad på synskärpan mellan de 

4 olika linserna och binokulära UDVA tester visade till och med en försämring, ingen 

signifikant skillnad på kontrastkänsligheten och med korrektion blev resultaten sämre 

med pinhole linsen, ingen signifikant skillnad hittades mellan dem olika linserna för 

stereoseende på nära (GL 2011). 

García-Lázaro (2013) använde sig utav 38 presbyopa personer i åldrarna mellan 

48-62 års ålder. Personerna skulle vara emmetropa presbyoper och pupilldiameter på ≥4,0 

millimeter (mm) under fotopiska förhållanden på 85 cd/m2. Dessa personer tillpassades 

med en mjuk opak kontaktlins med baskurva på 8,40 eller 8,80 millimeter och en diameter 

på 14,00 mm, en central apertur på 1,6 mm i en opak zon på 4 mm i det odominanta ögat. 

Efter att den opaka pinhole linsens mätningar utförts så mättes samma mätningar för en 

multifokal lins med personens styrkor med en sfärisk central zon på 2,3 mm i diameter 

och en asfärisk zon på 5,0 mm och en sfärisk zon på 8,5 mm; totaldiametern på linserna 

var 14 mm med en baskurva på 8,60 mm. Studien mätte binokulär synskärpa på nära och 

avstånd, kontrastseende på nära och stereoseende på nära (85 cd/m2). 

Resultatet som hittades var att den multifokala linsen var bättre för närseende 

och seende på mellanavstånd. Statistisk signifikant skillnad hittades vid 

kontrastkänslighetmätningarna där den multifokala linsen var bättre. Stereoseendet 

visade ingen signifikant skillnad (García-Lázaro, 2013). 

Det finns nya behandlingar tillgängliga för ålderssynthet och en av de nya 

behandlingarna är corneala inlays som förminskar den behandlades pupill-öppning och i 

vår studie vill vi se om dessa behandlingar skulle fungera bättre för emmetropa 

presbyoper genom att ha liknande kriterier för pinhole kontaktlinser som är icke-invasiva.  
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2 Syfte 

Målet med denna studie är att se ifall opaka pinhole-kontaktlinser (förminskad 

pupilldiameter) förbättrar närseendet och om de har någon effekt på synskärpa, 

kontrastseende och djupseende hos emmetropa presbyoper. 
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3 Material och metoder 

3.1 Försökspersoner och linstyp 

Denna studie omfattade mätningar på sammanlagt 10 personer utan känd patologi men 3 

personer exkluderades för deras refraktiva fel på mindre än 0,9 visus. Sju emmetropa 

presbyopa personer deltog i denna randomiserade studie. Urvals-kriterier var följande: 

ålder mellan 40-60 år, emmetropi (sfär ±0,50 dioptrier [D], och astigmatism -0,50 D). 

Deras medelålder var 52 år (mellan 43-60 år) med minst 3 mm pupilldiameter. Personerna 

skulle även ha pupilldiameter på 4 mm eller större vid normal rumsbelysning samt får 

inte ha mindre än 3 mm vid belysning på 85 cd/m². För att se hur pupillstorleken påverkar 

synskärpa, stereoseende och kontrastkänsligheten så tillämpades plana kontaktlinser med 

en opak zon på 14 mm med en apparatur på 2 mm i personens odominanta öga. Innan 

undersökningarna utfördes fick studiens deltagare skriva på ett samtycke till studien 

(bilaga A). Linserna var beställda från Nordiskalins AB med en radie på 8,6 mm och en 

diameter på 14,0 mm i linsmaterialet filcon 4a. 

 

Bild 9. En av de opaka linserna från studien. 

3.2 Mätningar 

Fem olika mätningar utfördes binokulärt tre gånger under studien, först utan korrektion 

sedan med korrektion och slutligen med opaka pinhole kontaktlinsen från Nordiska 

Linser AB (dia 14,0 mm och baskurva 8,6 mm) i det odominanta ögat. Den  opaka linsen 

installerades på patientens odominanta öga och fick fästa sig på ögat under 15 min. Med 

dessa olika korrektioner så mättes visus för avståndsseende, visus på terminalavstånd, 

visus på läsavstånd, stereoseende med hjälp av titmus fly test och kontrastseende med 

hjälp av MARS kontrast test.  
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Bild 10. En av försöksperson med en opak lin i det odominanta ögat. Personen har godkänt bilden till 

studien. 

3.3 Dataanalys 

All data har satts in i one-way ANOVA som kontrollerades utav SPSS för upprepade 

mätningar och statistiken i följande diagram har fåtts därefter. Den insamlade datan 

sammanställdes i Excel 2013. Baserat på datan från de olika korrektionerna och 

mätningarna så sammanställdes stapeldiagram som visar deltagarnas visus i logMAR för 

de olika korrektionerna.  
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4 Resultat 

Följande mätningar gjordes binokulärt först okorrigerat, korrigerat och slutligen med 

pinhole-linsen. Fri visus uppmättes på avstånd, terminal och på nära; stereoseende och 

kontrastseende mättes sedan.  

 

Table 2: Sammanfattning utav försökspersonerna i studien. 

Parametrar Resultat 

Ålder (medel ±SD) 52 ± 8,5 år (43 till 60) 

Kön Kvinnor 39% män 71% 

Öga med pinhole kontaktlins Höger 57% vänster 43% 

Pupilldiameter för 85m cd/m2 (medel ±SD) 4,14 ± 0,45 mm (3,5 till 5 mm) 

 

Mätningarna för avståndseende, terminalseende och närseende visade en 

signifikant skillnad mellan de tre olika korrektionerna med ett p-värde på 0,003; 0,05 

respektive 0,02 respektive. Stereoseende- och kontraseende mätningarna visade dock 

ingen signifikant förbättring med p-värden på 0,41 och 0,37 med dem tre korrektionerna. 

Post hoc test av Tukey HSD test visade att okorrigerad synskärpa för avstånd var 

signifikant sämre i jämförelse med pinhole kontaktlinsen och fullt korrigerad synskärpa 

(p = 0,05 och 0,002). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan pinhole linsen och 

den fullt korrigerade synskärpan (p = 0,374).  

 

 

Figur 4.1. Medelvärde av fri visus på avstånd i logMAR. 
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Resultatet av post hoc test av Tukey HSD visade att okorrigerad synskärpa för 

terminalavstånd var osignifikant sämre i jämförelse med pinhole-linsen (p = 0,591) 

medan den fullt korrigerade synskärpan var signifikant bättre (p = 0,042). Det upptäcktes 

inte någon signifikant skillnad mellan pinhole-linsen och den fullt korrigerade synskärpan 

(p = 0,254). 

 

Figur 4.2. Medelvärde av fri visus på terminalavstånd i logMAR. 

Resultatet av post hoc test av Tukey HSD visade att okorrigerad synskärpa för 

läsavstånd var osignifikant sämre i jämförelse med pinhole-kontaktlinsen (p = 0,773) 

medan den fullt korrigerade synskärpan var signifikant bättre (p = 0,019). Ingen 

signifikant skillnad mellan kontaktlinsen och den fullt korrigerade synskärpan (p = 

0,076).  
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Figur 4.3. Medelvärde av fri visus på läsavstånd i logMAR. 

Mätningarna från post hoc test av Tukey HSD test visade att okorrigerad 

stereoseende var osignifikant sämre i jämförelse med både pinhole-kontaktlinsen (båda p 

= 0,476) Det upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan kontaktlinsen och den fullt 

korrigerade synskärpan (p = 1).  

 

 

Figur 4.4. Medelvärde utav stereoseende i bågsekunder. 

Resultaten visade att okorrigerat kontrastseendet (post hoc test av Tukey HSD) 

var osignifikant sämre i jämförelse med pinhole-kontaktlinsen och full korrigering (p = 

0,530 och 0,378). Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan kontaktlinsen och den 

fullt korrigerade synskärpan (p = 0,960). Följande diagram visar ANOVAs statistik för 

mätningarna för kontrastseende: 
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Figur 4.5. Medelvärde utav kontrastseende i logMAR. 

5 Diskussion 
 

Studiens syfte var att förbättra synen för närseendet för emmetropa presbyoper genom att 

tillpassa opaka infärgade pinhole-linser (2 mm) och sen mäta hur dessa påverkar 

synskärpa, stereoseende och kontrastseende. Pinhole-linsen gav en signifikant förbättring 

på avstånd från okorrigerad synskärpa. Även ifall man inte fann någon signifikant 

skillnad i de andra mätningarna så såg någon att pinhole linsen var avsevärt bättre än utan 

korrektion men inte lika bra som vid full korrektion (förutom för stereoseende där de var 

lika bra). 

Resultatet från denna studie visade att pinhole linsen förbättrade både synskärpa 

och kontrastkänslighet i jämförelse med García-Lázaro et al. (2011) studie. I de äldre 

studierna där man tillpassade olika pinhole linser i det odominanta ögat så fann man en 

signifikant förbättring i avståndseende för kontaktlinserna med en opak apertur på 3,5 och 

2,5 mm medan kontaktlinserna med en apertur på 1,6 gav en signifikant försämring i 

synskärpan. De fann även en försämring i kontrastseendet med linserna i än med naturligt 

seende utan linser i personens öga. Detta kan ha berott på att i denna studie användes 

bokstäver i olika kontraster medan Garcia-Lazaros studie använde sig utav gitter istället. 

Även stereoseendet fick en signifikant försämring (P < 0,01) mot när inte linserna 

användes i studien med de fyra olika linserna. Skärpedjupet ökar medan pupilldiametern 

minskar i ögat, men efter en viss gräns så blir ljusinsläppet så litet så att diffraktionen i 

ögonen ökar och synskärpan försämras. García-Lázaro kom fram till att denna gräns 

ligger på 1,6 mm och om man minskar denna pupilldiameter så försämras ögonens 

synskärpa. Detta kan vara den faktor som gjorde att denna studie fick bättre resultat i sina 

mätningar än García-Lázaro et al. (2011). 

Denna studie hade bara en lins i det odominanta ögat medan i García-Lázaro et 

al. (2013) studie hade deltagarna antingen en pinhole-lins eller en multifokal lins i det 

odominanta ögat. Där de fann att den multifokala linsen var bättre än pinholelinsen. I 

framtiden hade det varit intressant att ha en pinhole-lins i det odominanta ögat och en 

multifokal i det dominanta ögat.   

En felkälla till sämre resultat kan vara att linserna bara beställdes med 14,0 mm 

i diameter och med 8,6 mm i baskurva och därmed inte kunde anpassas till personernas 

korneala kurvatur vilket gör att linsen inte centrerar rätt, rakt framför pupillen. Detta gör 

att ljuset inte centrerar i mitten av pupillen vilket både påverkar ljusinsläppet och 
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fokuseringen på ögat. Detta skulle kunna ha påverkats till det bättre om personernas 

keratometervärden hade tagits innan och sen beställt ut efter detta, men då studien hade 

en begränsad budget så beställdes alla med samma värden. 

Studien hade bara tillgång till 10 opaka pinhole linser vilket begränsade 

möjligheterna till flera undersökningar. Kriterierna till studien var även en bidragande 

faktor till det låga antalet försökspersoner till studien vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att inte fler resultat blev signifikanta, då även ett antal personer fick 

exkluderas från studien på grund ut kriterierna. Det hade varit bättre ifall studien hade 

använt sig utav logMAR tavlor för både avstånd och nära istället för att använda Snellen 

tavlor och omvandla resultaten till logMAR. 

Studiens resultat är att pinhole-kontaktlinser visade en signifikant förbättring 

endast i binokulär avstånds syn, jämfört med okorrigerad syn. Pinhole kontaktlinsen är 

bättre än okorrigerad när- och terminalsyn men inte så effektiv som full korrektion vid 

när- och terminalseende. Studier i framtiden kommer antagligen kunna ge bättre resultat 

då fler försökspersoner och noggrannare mätningar kan ge bättre signifikans i 

mätvärdena.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Samtycke 

2015-04-28  

 

Informerat samtycke – effekten utav artificiell pupill 

kontaktlins på emmetropa presbyoper. 
 

Välkommen till min studie som forskningsperson om pupillens storleks påverkan på synen här 

på Linnéuniversitetet, Kalmar. Denna studie går ut på att jämföra mätresultaten för synskärpa, 

kontrastseende och stereoseende med olika mätningar. 

 

Så går undersökningen till. 

För att värdera om du är en lämplig försöksperson till min forskning, kommer vi att göra 

inledande mätningar av dina ögon. Om värdena och resultaten visar att du passar in i min 

forskning, kommer ett antal synmätningar göras för att utvärdera pupilldiameterns effekt på din 

synskärpa. 

 

Du kommer få din synskärpa uppmätt, på avstånd, terminal och på nära avstånd. Sedan kommer 

jag att mäta ditt kontrastseende och stereoseende. Alla dessa mätningar kommer att göras tre 

gånger, först utan korrektion, sen med korrektion, och slutligen med den opakt infärgade 

pinhole linsen som tillpassas på ditt odominanta öga. 

 

Tiden för undersökning och mätningar beräknas ta ca 60 min och du som försöksperson 

kommer inte utsättas för sig risker. 

 

Registrering av mätresultat kommer endast göra med ålder och kön samt markering i databasen 

med DF och ett påföljande nummer. All mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig 

kommer att få tillgång till resultaten. Givetvis har jag tystnadsplikt och ingen obehörig kommer 

ha tillgång till dina personliga uppgifter.  

 

 

 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående 

skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att 

jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. Jag samtycker till att 

deltaga:  

 

………………………………………………………….  

 

Namn: ……………………………… Datum: ………………….  

 

Födelseår/månad:     ……/……           Man               Kvinna 

  



  

 

II 

 

Bilaga B Rådata 
 

 

  
Px 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Okorrigerad

Avstånd (6m) 0,50 -0,10 0,00 0,15 0,00 -0,10 0,05 0,05 0,15 -0,20

Terminal (60cm) 0,10 0,43 -0,08 -0,08 0,10 0,32 0,22 0,52 0,52 -0,08

Läs (40cm) 0,10 0,55 0,00 0,07 0,25 0,46 0,32 0,61 0,28 0,25

Stereopsis 40 140 40 40 40 40 40 400 60 40

Contrast Distance 0,02 0,12 0,12 -0,10 0,11 0,12 0,03 -0,02 -0,28 0,18

Contrast near 0,27 0,20 0,24 0,17 0,19 0,19 0,23 0,19 0,25 0,26

Korrigerad

Avstånd (6m) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,08 0,18 0,08 0,18

Terminal (60cm) -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,10 -0,08 -0,08 -0,08

Läs (40cm) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Stereopsis 60 140 80 80 60 50 400 40 140 40

Contrast Distance 0,02 0,12 0,12 -0,10 0,11 0,12 0,03 -0,02 -0,28 0,18

Contrast near 0,27 0,20 0,24 0,17 0,19 0,19 0,23 0,15 0,25 0,26

Pinhole

Avstånd (6m) 0,18 0,18 0,18 0,08 0,08 0,18 0,00 0,08 0,18 0,18

Terminal (60cm) -0,08 0,22 -0,08 -0,08 -0,08 0,10 0,22 0,43 0,10 -0,08

Läs (40cm) 0,10 0,35 0,00 0,07 0,08 0,24 0,32 0,51 -0,03 0,25

Stereopsis 40 100 50 40 40 40 400 140 40 40

Contrast Distance 0,08 0,13 0,16 0,17 0,17 0,17 0,05 0,15 0,18 0,20

Contrast near 0,21 0,21 0,25 0,25 0,23 0,23 0,15 0,23 0,25 0,28
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