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Tiivistelmä 
 

Pälvisokeuteen on useita eri syitä. Tutkimukseni kannalta olennaisimmat pälvisokeutta aiheuttavat sairaudet ovat 

glaukooma ja diabeteksen aiheuttama makulopatia. Glaukooma, eli viherkaihi, on pääasiassa iäkkäämpien ihmisten 

sairaus, jota harvemmin esiintyy alle 40 vuotiailla. Glaukoomassa liian suuri silmän paine aiheuttaa näköhermon pään 

kovertumisena ilmenevän näköhermovaurion ja siitä johtuvia näkökenttävaurioita. Glaukooma on salakavala 

silmäsairaus. Mikäli potilas havaitsee itse näkökentän puutokset, tauti on jo pitkälle kehittynyt. Varhaisen vaiheen 

glaukooma havaitaan yleensä sattumalta muun tarkastuksen yhteydessä. 

 

Yksi eniten tutkittu visuaalisen illuusion aiheuttaja on Müller-Lyer kuvio. Vaikka illuusiota on tutkittu yli sata vuotta, sen 

syntymekanismeista kiistellään edelleen. Müller-Lyer kuvio koostuu kahdesta janasta, joiden päihin liitetään eri suuntiin 

osoittavat nuolenpäät. Kuvion aiheuttamassa illuusiossa avoimen nuolikuvion jana tulkitaan pidemmäksi kuin se 

todellisuudessa on, kun vuorostaan suljetun nuolikuvion jana tulkitaan todellista lyhyemmäksi. Müller-Lyer illuusiokuvio 

oli kokeessa tutkimusvälineenä eikä itse tutkimuskohteena. 

 

Tutkimuksessa rekisteröitiin pälvisokeiden ja normaalin näön omaavien henkilöiden silmänliikkeet, heidän tarkastellessa 

Müller-Lyer kuviota. Vertailun taustalla on oletus silmänliikkeiden eroavuudesta. Kyseinen oletus pohjautuu 

aikaisempiin tutkimuksiin, joissa pälvisokeilla ihmisillä on havaittu erilaisia silmänliikemalleja. Pälvisokeat ihmiset 

kompensoivat näkökentän puutoksia normaalista poikkeavilla silmänliikkeillä. Silmänliikkeiden rekisteröinti suoritettiin 

käyttäjäystävällisellä Tobii T120 silmänliikkeiden rekisteröintilaitteella, jossa hyödynnetään silmän sarveiskalvon ja 

pupillin heijasteita. Tässä työssä esitelty tutkimus poikkeaa olennaisesti edeltävistä tutkimuksista silmänliikeaineiston 

analyysin osalta. 

 

Kokeeseen osallistujat jaettiin koe- ja kontrolliryhmään. Koeryhmän silmänliikkeet rekisteröitiin Oulun yliopistollisen 

sairaalan silmätautien poliklinikalla, rutiini tarkastuskäynnin yhteydessä. Koeryhmän kahdella osallistujalla oli 

diagnosoitu diabeteksen aiheuttama makulopatia (verkkokalvon tarkan näkemisen alueen sairaus). Neljällä 

koehenkilöllä diagnoosina oli glaukooma (silmänpainetauti). Edellä mainitut sairaudet aiheuttavat silmänpohjaan (retina) 

skotomaa (näkökentänpuutoksia), jonka seurauksena on pälvisokeus. Kontrolliryhmään osallistui Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoita. Kontrolliryhmään osallistuneilla oli normaali, tai normaaliksi korjattu näkö. 

Tilastollisessa analyysissä vertailtiin Müller-Lyer illuusion magnitudeja, fiksaatioiden kestoa ja lukumäärää sekä 

silmänliikeratojen x- ja y – komponenttien keskihajontojen keskiarvoja ryhmien välillä. Ennen tilastollista analyysiä 

aineistosta poistettiin kaikki havaintoyksiköt, joiden aikana kokeeseen osallistujan katse ei ollut kohdistettu ruutuun, tai 

silmät eivät olleet auki. Koe- ja kontrolliryhmät erosivat tilastollisesti merkittävästi toisistaan fiksaatioiden keston 

(Mann-Whitney U=.016, p<.05) ja silmänliikeratojen y-komponentin keskihajonnan keskiarvojen suhteen (Mann-

Whitney U =.004, P<.05). Illuusion magnituden ja fiksaatioiden lukumäärän osalta ryhmät eivät eronneet tilastollisesti 

toisistaan. 

 

Tutkimuksessa havaitut pälvisokeiden henkilöiden pidemmät fiksaatioiden kestot ja silmänliikeratojen y-komponentin 

keskihajonnan keskiarvojen eroavuuden ryhmien välillä vahvistavat aiemmissa tutkimuksissa havaitut, pälvisokeuden 

aiheuttamat, erilaiset silmänliikestrategiat. Tutkimus antaa aihetta kehittää uutta tilastollista analyysimenetelmää 

pälvisokeuden havaitsemiseksi. Analyysimenetelmä perustuu silmänliikeratojen pystykomponentin keksihajonnan 

keksiarvojen vertailuun, koe- ja kontrolliryhmän henkilöiden välillä. Tutkimuksessa käytetyn uuden analyysimenetelmän 

pohjalta on laadittu keksintöilmoitus Oulun yliopistoon (OU 12014). 

 

Asiasanat   Müller-Lyer illuusio, silmänliikkeet, silmänliikestrategia, pälvisokeus     
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Esipuhe 

Tässä pro-gradu tutkielmassa esitelty tutkimus on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden 

tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan, lääketieteellisen tiedekunnan ja oululaisen Ludocraft 

Oy:n yhteistyötä. Yhteistyö alkoi 2010 kasvatustieteiden tiedekunnassa. Teknillisestä tie-

dekunnasta ovat mukana professori Tapio Seppänen ja tutkija Eero Väyrynen. Lääketie-

teellisestä tiedekunnasta mukana ovat professori Anja Tuulonen ja erikoislääkäri Aura 

Falk. Tutkimuksessa käytetyn EMMI® tietokoneohjelman valmisti Ludocraft Oy.  

Teknillisen tiedekunnan panoksena on ollut kehittää erilaisia kerätyn datan käsittelyn apu-

välineitä ja analyysiratkaisuja. Lääketieteellinen tiedekunta tarjosi asiantuntemusta silmä-

sairauksissa ja mahdollisti koehenkilöiden saamisen poliklinikan potilaista. Lisäksi Lääke-

tieteellinen tiedekunta on ollut halukas kehittämään tehdyn tutkimuksen tulosten pohjalta 

ohjelmistoa ja laitteistoa, jotka mahdollistaisivat silmäsairauksien seulontaa nykyistä pa-

remmalla tavalla. Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena oli muun muassa tutkia sil-

mänliikkeiden osuutta käsi- silmäkoordinaation kehittymisessä ja kirjoittamaan oppimises-

sa. 

Tämän tutkielman tavoitteena on vertailla normaalinäön omaavien henkilöiden ja päl-

visokeiden henkilöiden silmänliikkeitä toisiinsa heidän tarkastellessa visuaalista illuusiota 

aiheuttavaa Müller-Lyer kuviota. Illuusiokuvio oli tutkimusvälineenä eikä itse tutkimus-

kohteena. Vertailun taustalla on oletus silmänliikkeiden eroavuudesta. Kyseinen oletus 

pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin, joissa pälvisokeilla ihmisillä on havaittu erilaisia 

silmänliikemalleja. Pälvisokeat ihmiset kompensoivat näkökentän puutoksia normaalista 

poikkeavilla silmänliikkeillä. 
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Tutkimuksessa käytetty silmänliikkeiden seurantalaitteisto hyödyntää silmän sarveiskalvon 

ja pupillin heijasteita. Tässä työssä esitelty tutkimus poikkeaa olennaisesti edeltävistä tut-

kimuksista silmänliikeaineiston analyysin osalta. Tutkimuksen taustatyön aikana tutkijat 

eivät törmänneet, tämän tutkielman kirjoittamiseen mennessä, muihin samanlaista ana-

lyysimenetelmää käyttäneisiin tutkimuksiin, joissa olisi vertailtu pälvisokeiden ja terveiden 

ihmisten silmänliikeratojen eroavaisuutta toisiinsa Müller-Lyer kuviota tarkkailtaessa.  

Tutkimuksessa apuna käytetty visuaalisen illuusion aiheuttava Müller-Lyer kuvio valikoi-

tui tutkimukseen kahdesta syystä. Müller-Lyer kuvion 100 -vuotinen historia on tuottanut 

paljon tutkimuksia illuusion synnystä ja sen mahdollisesti aiheuttavista tekijöistä. Aikai-

sempien tutkimusten suuri määrä ja laajuus on yksi valintaan johtanut syy. Toiseksi tätä 

kuviota on tutkittu Oulun yliopistossa aiemminkin.  

Tutkimuksen pohjalta on julkaistu kokousartikkeli, joka esiteltiin Biostec 2013 - konfe-

renssissa Barcelonassa keväällä 2013. (Voluntary Eye Movement Patterns While Viewing 

Müller-Lyer Illusion: a New Screening Method for Scotoma Patients. ) (Liite 1.) 

Lisäksi tutkimuksessa käytetyn analyysimenetelmän pohjalta on menetelmästä laadittu 

keksintöilmoitus Oulun yliopistoon. (OU 12014, Liite2.) 
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Johdanto 

Ihminen vastaanottaa ympäristön informaation ulkoisten aistien välityksellä. Kaiken ympä-

ristön tarjoaman tiedon tulee myös vastata ihmisen sisäisten aistien tuottaman tiedon kans-

sa. Ihmisen sisäiset aistit tuottavat tietoa esimerkiksi ruumiinosien asennoista, kehon liik-

keistä ja sisäelinten fysiologisista tapahtumista. Sisäisen ja ulkoisen informaation keskinäi-

nen yhteneväisyys mahdollistaa ihmisten saada tietoa muiden esineiden liikkeistä suhteessa 

itse liikkuvaan ihmiseen. Ympäristön tarjoamasta informaatiosta suuri osa jää kuitenkin 

ihmisen aistien tavoittamattomiin. Ihmisten ja eläinten aistien välittämä tieto rajoittuu hei-

dän toiminnalleen tärkeään tietoon ympäristöstä. Ihmisellä on kuitenkin kyky hetkellisesti 

tarkentaa tietyn aistin tuottamaaa tietoa tarpeen vaatiessa. Jatkuva lisäinformaation proses-

sointi aiheuttaisi kuitenkin todennäköisesti ongelmia keskushermostollemme. Ihmisen ai-

vot ovatkin kehittyneet aktiivisesti prosessoimaan ja suodattamaan aistien antamaa infor-

maatiota. ( Wolsk, 1967, 4-5.) 

Ihmisen aistien tuottama informaatio ei kuitenkaan aina täsmää todellisuuden kanssa. To-

dellisuuden kanssa ristiriidassa olevaa aistimusta kutsutaan illuusioksi. Illuusiot ovat mah-

dollisia kaikissa ihmisen aisteissa. Näköaisti on yksi eniten tutkituista ihmisen aisteista ja 

visuaaliset illuusiot ovat yksi tarkimmin tutkituista ilmiöistä. Siitä huolimatta useat visuaa-

listen illuusioidenn selitykset ovat arvoituksellisia ja kiistanalaisia. (Gregory, 1998, 337) 

Näköaistin tutkimuksessa yksi tutkimussuunta on silmänliikkeiden tutkimus. Silmänliike-

tutkimuksia tehdään monella eri menetelmällä. Eräs tapa silmänliiketutkimukseen on käyt-

tää apuna jotain tunnettua visuaalista illuusiota.  

Tutkielman alussa käyn läpi silmän rakennetta, näköaistin hermostollista rakennetta ja sil-

mänliikkeiden periaatteita. Seuraavana aiheena on silmänliiketutkimuksen metodologia, 

jossa esittelen silmänliiketutkimuksissa käytettyjä metodeja. Kappaleessa 3 esittelen ko-

keessa käytetyn Müller-Lyer illuusion. Müller-Lyer illuusion synnystä kiistellään sen pit-

kästä historiasta huolimatta edelleen. Tutkimuksessani illuusiokuvia on vain tutkimuksessa 

käytetty apuväline, enkä yritä löytää sen syntymekanismiin ratkaisua. Kappaleessa 4 käsit-

telen tutkimuksia, joissa on todettu näkökentänpuutoksen aikaansaamia normaalista poik-
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keavia silmänliikestrategioita. Tutkielman loppuosa koostuu tekemäni tutkimuksen ja sen 

tulosten esittelystä ja pohdinnasta.  



5 

 

1 Visuaalinen järjestelmä 

Ihmisen näköaisti voidaan jaotella usealla tavalla. Olen jakanut näköaistin käsittelyn kol-

meen eri jaksoon. Ensimmäisessä osassa esittelen silmän rakenteen ja sen toimintaa. Toi-

sessa osassa esittelen näköhermoston ja sen rakenteen pääpiirteet. Kolmannessa osassa 

esittelen silmänliikkeet. 

1.1 Silmän rakenne 

Silmän etuosan uloin kerros on läpinäkyvä sarveiskalvo (cornea). Takana ja sivuilla uloim-

pana on läpinäkymätön kovakalvo (sclera), jonka sisäpuolella on suonikalvo (choroidea).  

Sisimpänä on verkkokalvo (retina), jolla sijaitsee valoon reagoivat ja näköaistimuksen 

mahdollistavat aistinsolut (Kuva 1.) (Nienstedt, et al., 1999, 499). Silmän sisällä olevaa 

hyytelömäistä nestettä kutsutaan lasiaiseksi. Silmän sisäisen nestekierron tehtävänä on yl-

läpitää silmän muotoa ulkoista ilmakehän painetta vastaan (Saari et al., 2011, 286). 

 

Kuva 1. Silmän rakenne. (Lähde Wikimedia commons) 
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Ihmisen silmä aistii sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 397–723 nm. Valon 

aallonpituudesta riippuu aistittavan valon väri. Sinisen värin aallonpituus on noin 400 nm 

ja punaisen 700 nm (Leppäluoto et al., 2008, 469). Valoon reagoiva verkkokalvo muistut-

taa rakenteeltaan keskushermostoa ja sisältää reseptorisolujen lisäksi useita tuki- ja her-

mosolukerroksia. Verkkokalvo muokkaa suurinta osaa saamastaan informaatiosta aivojen 

tapaan. (Nienstedt et al., 199, 502) 

Näköreseptorit on nimetty niiden suonikalvoon kohdistuneiden uloimpien ulokkeiden mu-

kaan sauvoiksi ja tapeiksi. Niissä tapahtuvat valon aiheuttamat kemialliset reaktiot saavat 

aikaan näköhermoimpulssit. Tappisolut mahdollistavat värinäön, eivätkä toimi hämärässä. 

Sauvasolut puolestaan eivät aiheuta väriaistimuksia, mutta toimivat myös hämärässä. 

(Nienstedt et al., 1999, 503) 

Sauva- ja tappisolut ovat verkkokalvolla alimmaisessa kerroksessa. Valo kulkee muiden 

solukerrosten läpi ennen niihin pääsyä. Alue, joka mahdollistaa tarkan näön on keltatäplä 

(macula lutea), jonka keskiosaa kutsutaan keskikuopaksi (kts. kuva 2), eli foveaksi. Keski-

kuopassa verkkokalvon muut solukerrokset ovat ohentuneet tappisolujen tieltä, jolloin valo 

pääsee suoraan reseptoreihin. Keskikuopan pohjalla ei ole lainkaan sauvasoluja. (Nienstedt 

et al., 199, 503) 

Silmän näköhermo lähtee keskikuopan läheisyydestä. Näköhermon kohdalla ei ole lain-

kaan näköhermosoluja. Näköhermon lähtökohtaa kutsutaan sokeaksi pisteeksi. Ihminen ei 

kuitenkaan aisti omaa sokeaa pistettään, sillä silmien näkökentät peittävät toistensa sokeat 

pisteet, jolloin aistimus sokeasta pisteestä puuttuu. (Nienstedt et al., 1999, 504) 

1.2 Näköhermoradat 

Ihmisen aivot jaetaan niiden toiminnallisten ominaisuuksien mukaan eri osiin. Toiminnalli-

sesti ihmisen näköaisti kuvataan verkkokalvon ja eri aivon osien välisten yhteyksien, näkö-

ratojen avulla (kuva 2.). Yksinkertaistamisen vuoksi osa radoista on poistettu. ( Duchows-

ki, 2007, 14.) 



7 

 

 

Kuva 2. Silmän ja aivojen väliset hermoradat 

Aivojen toimintaa kuvataan monimutkaisen hermoverkon avulla. Yksinkertaistamalla aivo-

jen toimintaa voidaan tunnistaa hermostolliset mekanismit visuaalisessa havainnoinnissa, 

jotka mahdollistavat silmien liikkeet. Toiseksi silmistä lähtevät hermosignaalit voidaan 

karkeasti jäljittää hermoratoja pitkin eri aivojen alueille ja päätellä niiden merkitys havain-

nointiprosessille. Kolmanneksi, aivoista voidaan tunnistaa alueet, joiden arvellaan vaikut-

tavan silmien liikkeisiin. Tämän yksinkertaistetun kuvauksen avulla saadaan kokonaiskuva 

siitä havainnoinnin prosessista, joka muodostaa takaisinkytkentämallin. Prosessi on sykli, 

jonka alussa huomio kohdistuu uuteen kohteeseen, johon silmät kohdistuvat. Seuraava syk-

li alkaa uudesta huomion kohteesta, johon silmät kohdistuvat. ( Duchowski, 2007, 16) 
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1.3 Silmänliikkeet 

Näköaistimus muodostuu hetkellisistä ja lyhyistä katseen kiinnittymiskohteista, fiksaatiois-

ta, ympäristöön. Fiksaatiokohdat määräytyvät havainnoinnin mukaan. Fiksaatiot mahdol-

listavat yksityiskohtien havaitsemisen silmän keskikuopan, fovean, avulla, jonka alue on 

noin 1-5° kaariastetta. Fovean aluetta kutsutaan tarkan näön alueeksi. Se on vain noin 3 % 

koko näkökentästä. Silmät liikkuvat uuteen fiksaatiopisteeseen sakkaadin, lyhyen ja nope-

an silmänliikkeen avulla. Liikkeiden tarkoituksena on saattaa uusi huomion kohde keskelle 

silmää, edellä mainitun tarkan näön alueelle. Silmänliikkeiden katkonaisuus perustuu nä-

köjärjestelmän fyysisiin rajoituksiin. ( Duchowski, 2007, 14.) 

Liikkuvaa kohdetta silmä seuraa tasaisilla silmänliikkeillä (smooth pursuit). Sakkaadien 

liikuttaessa fovean nopeasti uuteen tarkastelukohtaan näkökentän laidalla, tasaiset silmän-

liikkeet mahdollistavat liikkuvan kohteen seuraamisen ilman nykiviä liikkeitä. Mikäli liik-

kuva kohde joutuisi pois fovealta seurannan aikana, kohde sumenisi ja vaikeuttaisi kohteen 

seuraamista. Tasaiset silmänliikkeet vaativat koko näköjärjestelmältä ennakointia ja perus-

tuvat seuratun kohteen liikkeeseen. Sakkaadeille tyypillinen nykivä liike puuttuu. (Loren-

ceau, 2012, 1506,  Madelain ja Krauzlis, 2003, 642.) 

Silmänliikkeistä huolehtii kuusi silmänliikuttajalihasta. Niiden supistumista ja rentoutumis-

ta säätelevät aivohermot. Silmänliikelihaksilla on suuri alueellinen edustus liikeaivokuorel-

la. Silmänliikkeet ovat tarkkoja, sillä lihasten motoriset alueet liikeaivokuorella ovat ver-

rattain pieniä, yhden liikehermon hermottaessa 5-10 lihassyytä. (Leppäluoto et al., 2008, 

470–471) 

Näköinformaatio muokkautuu hermoston toimesta koko hermoston matkalla. Ensimmäinen 

muokkaus tapahtuu verkkokalvolla, jossa yksi gangliosolu kerää usean reseptorin välittä-

män tiedon. Samaa tiedon konvergenssia, yhdistymistä, tapahtuu muissakin näköradan sy-

napseissa. Näköradassa on myös aivoista poispäin vieviä efferenttejä ratoja, jotka ovat yh-

teydessä silmästä tulevien afferenttien hermosyiden kanssa. Näillä efferenteillä hermora-

doilla voi olla merkitystä aivoihin tulevan informaatiotulvan valikoinnissa. (Leppäluoto et 

al., 2008, 479) 
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2 Silmänliiketutkimuksen metodologiaa 

Silmänliikkeiden seurantamenetelmät voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään: elektro-

okulografia (EOG), piilolinssi/etsintäkäämi, kuva- tai video-okulografia ja videopohjainen 

yhdistetty pupilli- ja sarveiskalvoheijaste menetelmä. (Duchowski 2007, 51) 

Ensimmäiset silmänliikkeen mittaukset raportoitiin 1901. Käytetty tekniikka perustui sar-

veiskalvo heijasteeseen. 1950 luvulla seurantamenetelmien kehityksessä käytettiin hyväksi 

piilolinssitekniikkaa. Piilolinsseihin kiinnitettiin erilaisia apuvälineitä peileistä metallikää-

meihin. Silmän pinnalle kiinnitetyt apuvälineet tuottivat suhteellisen tarkkaa tietoa silmän-

liikkeistä, mutta haittapuolena oli niiden käytön epämukavuus. Kehittyneemmissä ja käyt-

täjäystävällisemmissä menetelmissä käytetään hyväksi silmien ulkoisia ominaisuuksia ku-

ten pupillia, iiriksen ja kovakalvon raja-aluetta tai sarveiskalvoheijastetta. Edellä mainitut 

tekniikat vaativat yleensä avuksi joko manuaalista tai tietokoneella tapahtuvaa videoana-

lyysiä silmänliikkeistä. Kehittyvä tietotekniikka mahdollistaa yhä reaaliaikaisemman ana-

lyysin. ( Duchowski, 2007, 51–52) 

2.1 Elektro-okulografia 

Elektro-okulografiassa mitataan silmän liikuttajalihasten aktiivisuutta silmän ympärille 

kiinnitettyjen elektrodien avulla. Elektrodit mittaavat ihon silmänliikuttajalihasten sähköis-

tä aktiivisuutta (kuva 3). Mitattavien potentiaalien jännitteet ovat 15–200 µV välillä ja mit-

tauksen nimellinen herkkyys on yleensä noin 20 µV/ aste. Menetelmä tuottaa tietoa silmän-

liikkeistä suhteessa pään sijaintiin. Menetelmällä ei saada tietoa silmien suhteellisesta liik-

keestä katselukohteessa ilman katselukohteen ja pään välisen etäisyyden mittaamista. 

Elektro-okulografia kuvantaa silmänliikuttajahermojen aktiivisuutta, eikä itse silmänliik-

keitä. (Duchowski, 2007, 52.) 
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Kuva 3. Elektro-okulografia  

 

2.2 Kovakalvoon kiinnitettävät piilolinssit 

Suoraan kovakalvon pinnalle kiinnitettävät laitteet ovat tarkkuudeltaan erinomaisia. Tek-

niikka perustuu piilolinssiin, jonka pinnalle on kiinnitetty mittauslaiteita erilaisia tekniikoi-

ta apuna käyttäen. Ensimmäisissä kokeissa piilolinssin pintaan oli kytketty mekaanisesti 

toimiva piirtokynä (Yarbus, 1967, 29-30). Käytetyin tekniikka on ollut piilolinssiin upotet-

tu metallikäämi, jonka liikkeitä on kuvannettu elektromagneettista kenttää apuna käyttäen. 

Menetelmän heikkoutena on sen epämukavuus koehenkilöille. Menetelmällä saadut sil-

mänliikkeet ovat myös suhteessa päähän, eikä menetelmä anna tietoa silmien liikkeistä itse 

katselukohteessa. (Duchowski, 2007, 53) 

2.3 Kuvaokulografia ja video-okulografia 

Kuvaokulografia ja video-okulografia sisältää useita eri menetelmiä, joille on yhteistä sil-

män fyysisten piirteiden, kuten pupillin muodon, iiriksen ja kovakalvon välisen rajan, sekä 

sarveiskalvoheijasteen seuraaminen. Erilaisuudestaan huolimatta menetelmien yhteisenä 

piirteenä on, etteivät ne anna tietoa silmänliikkeistä katseltavassa kohteessa, vaan ainoas-

taan silmien liikkeistä. Näiden menetelmien avulla suoritettu mittaaminen ei yleensä ta-

pahdu automaattisesti, ja ne yleensä vaativat jälkitarkastelua esimerkiksi videonauhalta. 
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Kyseinen työskentelytapa on altis virheille ja vie paljon aikaa. Lisäksi menetelmien käyttö 

vaatii pään liikkeiden rajoittamista. (Duchowski, 2007, 55.) 

2.4 Videopohjainen yhdistetty pupilli- ja sarveiskalvoheijaste 

Edellä mainitut menetelmät soveltuvat hyvin silmänliikkeiden seuraamiseen. Ne eivät kui-

tenkaan anna tietoa katseen kohteesta. Silmänliikkeiden seuraaminen katselukohteessa 

edellä esitellyillä menetelmillä vaatii pään liikkumattomuutta. Jotta silmänliikkeet katselu-

kohteessa voidaan kuvata, on käytettävä hyväksi silmän ominaisuuksia. Ne ovat sarveis-

kalvoheijaste ja pupillin keskiosan heijaste. (Duchowski, 2007, 54.) 

Videopohjaisissa laitteissa käytetään kameroita ja kuvankäsittelyohjelmistoa tuottamaan 

reaaliaikaista tietoa silmänliikkeistä ja katseen kohteesta. Laitteita on sekä pöytämalleja, 

että koehenkilön päähän asennettavia malleja. (Duchowski, 2007, 54.) 

Sarveiskalvoheijastetta käyttävä menetelmä perustuu sarveiskalvoheijasteen ja pupillihei-

jasteen välisen suhteen mittaamiseen. Heijaste saadaan aikaan näkyvällä tai infrapunavalol-

la. Sarveiskalvoheijaste tunnetaan myös Purkinje-heijasteena.  Silmän rakenteesta johtuen, 

silmä tuottaa neljä erilaista Purkinje-heijastusta (kuva 4). Kuvasta käy ilmi, että kolmas ja 

neljäs Purkinje-heijaste tulevat linssistä, eivätkä sarveiskalvosta. Videopohjainen silmän 

seuranta käyttää yleensä ensimmäistä heijastetta. Kalibroinnin avulla heijasteeseen pohjau-

tuva silmän seurantamenetelmä antaa tietoa silmien liikkeistä katseltavassa kohteessa. 

(Duchowski, 2007, 56.) 
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Kuva 4. Sarveiskalvon heijasteet. 

Silmänliikkeiden erottamiseksi päänliikkeistä, silmästä tarvitaan vähintään kaksi eri heijas-

tetta. Silmänliikemittauksessa käytetyimmät heijasteet ovat sarveiskalvon pinnasta ja sil-

mänpohjasta, retinasta, tulevat heijasteet. Sarveiskalvon ja pupillin keskustan heijasteiden 

keskinäinen suhde vaihtelee verrattain paljon silmänliikkeiden aikana, mutta pysyy suh-

teellisen samanlaisena pienten päänliikkeiden aikana. Infrapunalähde on yleensä asennettu 

kiinteästi suhteessa pupilliin, näin ollen Purkinje-heijaste on suhteellisen muuttumaton, 

kun taas itse silmä voi liikkua vapaasti. Kehittyneemmät silmänliikkeen mittaamislaiteet 

käyttävät hyväkseen ensimmäistä ja neljättä Purkinje-heijastetta, jolloin silmän kierto- ja 

siirtoliikkeet voidaan erottaa toisistaan. (Duchowski, 2007, 56-57) 



13 

 

 

3 Müller-Lyer illuusio ja sen selitykset 

Yksi eniten tutkittu visuaalinen illuusio on Müller-Lyer illuusio. Se koostuu kahdesta ja-

nasta, joiden päihin liitetään eri suuntiin osoittavat nuolenpäät. Müller-Lyer kuviosta on 

kehitetty useita erilaisia verisoita. Niiden käyttö riippuu tutkimuskohteesta ja tutkimusme-

netelmistä. Kuvassa 5 on esitelty kolme erilaista versiota. (Bondanko ja Semenov, 2009, 

11) 

 

 

Kuva 5.  Müller-Lyer kuvion eri versiot: a) vakio Müller-Lyer, b) Brentanon versio, c) Juddin versio. 
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Müller-Lyer kuviota on tutkittu yli sata vuotta ja sen syntymekanismeista kiistellään edel-

leen. Syntymekanismeista on rakenneltu useita eri hypoteeseja. Suosituimmat teoriat ovat 

”perspektiivi teoria”, ”kuvien eri osien välinen assimilaatio tai keskiarvottaminen”, ”kärki-

en sijaintien väärä koodaus” ja ”visuaalisen järjestelmän matalataajuuksinen kuvion suo-

dattaminen”. Kaikki edellä olevat teoriat nojaavat kokeelliseen tietoon, mutta yksikään teo-

ria ei selitä illuusiota. Suurin osa Müller-Lyer illuusion selityksistä perustuu silmänliikkei-

siin. Nuolikuvion tarkastelun aikaansaamat silmänliikkeet johtavat janojen pituuksien vää-

rään tulkintaan. Silmänliikkeiden osuudesta illuusion syntymekanismeihin on kiistelty eni-

ten. (Bodanko ja Semenov, 2009, 11) 

3.1 Perspektiiviteoria 

Perspektiiviteorian kehitti 1960-luvulla R.L. Gregory. Hänen mukaansa silloiset kolme kil-

pailevaa teoriaa illuusion selitykseksi olivat: 1) tietyt muodot saavat aikaan epänormaaleja 

silmänliikkeitä, jotka johtavat illuusion syntymiseen, 2) tietyt muodot, kuten nurkat ja 

erisuuntaiset viivat aiheuttavat sekaannusta kuvion tulkinnassa sekä 3) kuviot vihjaavat 

perspektiivin olemassaolosta, joka vääristää näkökenttää. (Gregory 1963, 678) 

Gregoryn (1963) mukaan silmänliiketeoria ei ole varteenotettava, sillä illuusio syntyy 

vaikka kuvio olisi optisesti paikallaan verkkokalvolla. Illuusio voi myös olla molemmin 

suuntainen samassa kuviossa (Brentano, kuva 5b) (Gregory, 1963, 678).  

Gregoryn (1963) mukaan perspektiiviteorian heikkous on siinä, ettei se selitä syytä miksi 

perspektiivi vääristäisi kaksiulotteista kuvaa litteällä pinnalla. Hänen mukaansa se kuiten-

kin antaa hyviä vihjeitä illuusion synnystä. Illuusiokuvioiden voidaan ajatella olevan tyy-

pillisten kolmiulotteisten esineiden litteitä projektioita. (Gregory, 1963, 678) 

Perspektiiviteorian mukaan henkilö arvioi katsomaansa kuviota niin kuin se olisi osa ra-

kennusta, jossa on kolmiulotteisia nurkkia. Nurkat puolestaan muodostuvat kuvion viivois-

ta (kts. kuva 6) (Bordanko ja Semenov, 2008, s. 11).  
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Kuva 6. Kuvassa havainnollistettu Müller-Lyer illuusion nuolet punaisella.  

Edellä kuvattu tapahtuma pohjautuu ihmisen systemaattiseen hahmottamisen muuntami-

seen. Kyse on esineen havaitun koon pysymisestä muuttumattomana (constancy scaling) 

välimatkan lisääntyessä kohteen ja havaitsijan välillä, jolloin verkkokalvolle piirtyvän ku-

van koon muutos ei vaikuta esineen aistittuun kokoon. Gregoryn mielestä tämä koon muut-

tumattomuus, ja nimenomaan sen aiheuttama vääristymä, on todennäköisin syy useimpien 

visuaalisten illuusioiden synnyssä. Tuekseen teorialle Gregory (Gregory, 1963) esittää 

Emmertin lain. Sen mukaan verkkokalvolle heijastetun kuvan pysyessä samankokoisena, 

aistimusta kuvan koosta voidaan vaihdella muuttamalla kuvan ja taustan suhdetta taustaa 

liikuttamalla. Katsoja tulkitsee kuvan kokoa sen suhteessa taustan kokoon. Samankokoinen 

retinaalinen kuva näyttää suuremmalta kauempana olevaa pienempää taustaa vasten kuin 

lähempänä olevaa isompaa taustaa vasten. (Gregory 1963, 679, ) 

Gregory (1963) jakaa koon muuttumattomuuden (constancy scaling) kahteen eri luokkaan, 

primaariseen ja sekundaariseen. Primaarinen koon muuttumattomuus perustuu perspek-

tiivin ja etäisyyden suhteeseen. Suurin osa perinteisistä visuaalisista illuusioista pohjautuu 

perspektiivin ja etäisyyden väärään yhdistämiseen.  Primaari-nimitys tulee sen primitiivi-

syydestä (primary -> primitive), sillä sen syntymekanismit näyttäisivät olevan havaintojär-

jestelmän ensimmäisissä hermoverkoissa. Sekundaarinen koon muuttumattomuus nojaa 

näennäisen etäisyyden tulkintaan. Se on kokemukseen nojaava opittu tapahtuma. (Gregory, 

1963, 680) 



16 

 

Primaarisen koon muuttumattomuuden (primary constancy scaling) olemassaoloa tukee 

kolme havaintoa. Geometristen illuusioiden kokeminen on riippuvaista ihmisen kasvuym-

päristöstä. Alkuperäiskansat, jotka elävät taloissa joissa ei ole teräviä kulmia, näyttäisivät 

olevan illuusioille immuuneja. Lisäksi ihmiset, jotka ovat saaneet näkökyvyn vasta myö-

hemmin elämänsä aikana, näyttävät kokeiden mukaan olevan illuusioille immuuneja. Nä-

mä havainnot tukevat oppimisen suurta merkitystä illuusioiden synnyssä. (Gregory, 1963, 

680, Segall et al., 1966, 122.) 

Perspektiiviteoria on saanut myös kritiikkiä. Waite ja Massaro (1970) laajensivat Gregoryn 

(1963) perspektiiviteorian koskemaan myös kuvion leveyden arviointia. Heidän mukaan 

Müller-Lyer kuvion tulisi luoda illuusio myös kuvion pystyviivan leveydestä. Waite ja 

Massaro (1970) suunnittelivat kokeen, jossa Müller-Lyer kuvion keskimmäiset janat ovat 

huomattavasti paksumpia (kuva 7). (Waite ja Massaro 1970, 773) 

 

Kuva 7. Waiten ja Massaron käyttämä Müller-Lyer kuvio. (Waite ja Massaro 1970, 733) 

Waite ja Massaro (1970) mukaan Gregoryn (1963) teorian tulisi päteä myös kuvion janojen 

suhteen. Koon muuttumattomuuden (constancy scaling) tulisi vääristää sekä janojen pituut-

ta että paksuutta. Janojen havaitun paksuuden tulisi myös muuttua illuusion suuntaan. 

Kauemmaksi tulkittu jana tulisi tulkita ohuemmaksi ja lähemmäksi tulkittu jana paksum-

maksi. (Waite ja Massaro 1970, 733) 
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Kokeen tulokset eivät tukeneet Gregoryn (1963) teoriaa. Koehenkilöt arvioiva janojen pi-

tuuden samalla tavalla väärin, kuin perinteisessä Müller-Lyer kuviossa. Kuvioiden janojen 

paksuuden tulkinnassa kävi päinvastoin kuin Gregoryn (1963) teorian pohjalta oletettiin. 

Janojen leveydet arvioitiin yleensä ohuemmaksi, mitä ne todellisuudessa olivat. Lisäksi 

avointen nuolten puoli tulkittiin todellista ohuemmaksi. Koe osoitti, ettei koon muuttumat-

tomuuden teoria ole riittävä selitys Müller-Lyer illuusiolle. (Waite ja Massaro 1970, 732–

734) 

3.2 Assimilaatio- ja keskiarvoteoria 

Assimilaatiolla tarkoitetaan kuvion eri osien sulautumista toisiinsa havaintoprosessissa. 

Sulautumisen tuloksena on näköhavainnon vääristymä, visuaalinen illuusio. Assimilaatio 

tapahtuu Müller-Lyer kuviossa perusjanan ja nuolenpäiden sulautuessa yhteen luoden il-

luusion (kuva 5a). Nuolten ollessa avoimia, sulautunut kuvio pidentää niiden välillä olevan 

janan. Nuolten ollessa suljettuja, sulautunut kuvio tulkitaan lyhyemmäksi kuin alkuperäi-

nen jana. Molemmat virhetulkinnat ovat saman prosessin lopputuloksia. (Jordan ja Uhlarik, 

1986, 267) 

Pressey ja Pressey (1992, 424) kehittelivät assimilaatioteoriaa eteenpäin huomiokenttäteo-

rian (attentive field) pohjalta. Heidän mukaansa huomiokenttäteorian ja assimilaatioteorian 

yhdistäminen helpottavat visuaalisten illuusioiden selittämistä.  

Huomiokentän käsitettä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Presseyn ja Presseyn 

(1992) mukaan fenomenologisella tasolla tarkasteltuna tietoisen havainnoinnin kohteen 

erottuminen ympäristöstä on ollut pääasiassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huomion 

keskipisteessä olevat asiat ovat selkeämpiä kuin huomiopisteestä etäämpänä sijaitsevat 

kohteet. (Pressey ja Pressey, 1992, 423) 

Huomiokentän käsitettä on käytetty myös kuvaamaan psykologista mekanismia, joka ra-

joittaa havainnoinnissa syntyvän prosessoitavan informaation määrää. Tätä ajatusta on ku-

vattu mekanistisilla kielikuvilla, kuten liikkuvalla kohdevalolla ja zoom-linssillä, jossa 

”tarkkaavaisuuden energia” suunnataan kentän eri osiin. Edellä mainittujen kielikuvien 
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(zoom linssi ym.) perusteella huomiokentät ovat biofyysisen systeemin huomattavia omi-

naisuuksia. (Pressey ja Pressey, 1992, 423) 

Kolmas tapa huomiokentän ymmärtämiseksi on ajatella sitä loogis-matemaattisena kon-

struktiona, joka viittaa todennäköisyyden kenttään (field of probability). Se pyrkii kuva-

maan tarkoituksellisen systeemin (intentional system) toimintaa, joka muodostaa ajallisesti 

ja paikallisesti erillään olevista havainnoista mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden. 

Todennäköisyyskentän käsite perustuu nykyaikaiselle fysiikan tulkinnalle, jonka mukaan 

atomin rakenteet eivät ole itsenäisiä olioita, vaan todennäköisyyskuvioita joita löytyy ato-

min eri osista. Tähän pohjautuen todennäköisyys kenttää on periaatteessa mahdoton kuvata 

”oikeana” alueena, sillä alue on luonteeltaan tilastollinen, eikä todellinen. (Pessey ja Pres-

sey, 1992, 423–424) 

Vaikka huomiokentän käsitteen merkityksestä on paljon erilaisia selityksiä, niiden selitys-

tavoissa on paljon yhteneväisyyksiä. Esimerkiksi kohdevalo, zoom-linssi ja todennäköi-

syyden kenttä ovat ympyrän muotoisia. Tosin muoto on usein valittu pedagogisin tai kvan-

titatiivisin perustein. Huomiokentän koko näyttää olevan myös yksilöllinen. Varsinaisesta 

universaalia kokoa ei ole ja koko vaihtelee käytettyjen havaintostrategioiden mukaan. 

(Pressey ja Pressey, 1992, 424) 

Huomiokenttäteorian valossa Müller-Lyer kuvion aiheuttama illuusio syntyy huomioken-

tän kaventumisesta tai laajenemisesta. Tämä huomiokentän vaihtelu aiheuttaa kuvioiden 

vääränlaisen tulkinnan, joka johtaa illuusion syntymiseen. (Pressey ja Pressey, 1992, 424) 

3.3 Koodausteoria 

 Morganin ym. (1990) ja Chiangin (1968) mukaan, Müller-Lyer illuusiossa on kyse kuvi-

ossa olevien nuolten kärkien sijainnin väärästä arviosta. Chiangin (1968) teorian mukaan 

ihminen erottaa kaksi esinettä toisistaan, mikäli ne sijaitsevat tarpeeksi etäällä toisistaan. 

Välimatkan pienentyessä silmä ei kykene erottamaan kahta esinettä toisistaan, vaan ne nä-

kyvät yhdistettynä esineenä. Tämä esineiden yhdistyminen häivyttää niiden välisen rajan ja 

saa aikaan valon taittumisen ja intensiteetin muutoksen tällä raja-alueella. Näin ollen verk-

kokalvolle piirtyvä kuva esineestä ei vastaa esineen oikeaa muotoa. (Chiang, 1968, 174) 
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Müller-Lyer kuviossa valon taittuminen tapahtuu aukinaisten nuolien ja vaakaviivan yhty-

mäkohdassa (kuva 5a). Siinä avoimen nuolen sivut yhdistyvät ennen liittymistään vaa-

kasuoraan viivaan. Tämä pieni näennäinen lisäys viivan pituuteen saa alemman kuvion ja-

nan näyttämään pidemmältä kuin ylemmän kuvion jana. (Chiang, 1968, 176) 

Morganin ym.(1990) mukaan visuaalisissa illuusioissa ei ole kysymys virheestä ihmisen 

visuaalisessa systeemissä, vaan koko visuaalisen systeemin kyvyttömyydestä suoriutua 

esimerkiksi tarkasta mittaamisesta. Samanlainen rajoittuneisuus tulee esille värinäössä. 

Ihmisen tulkitessa kaksi eri väriä tietyssä valaistuksessa samaksi väriksi, ei kyseessä ole 

illuusio, vaan osoitus ihmisen näköaistin rajallisuudesta. Niinpä Morgan ym.(1990) pääty-

vät ehdottamaan, että myös ihmisen avaruudellinen hahmottamiskyky on rajoittunut ja 

termi ”illuusio” voidaan unohtaa. (Morgan ym., 1990, 1809) 

Aiemmat tutkimukset osoittavat Müller-Lyer kuvion janojen pituuden arvioinnissa olevan 

kyse janan päiden välimatkan arvioinnista, eikä janojen pituuksien vertaamisesta toisiinsa. 

Tämän ajattelun mukaan Müller-Lyer kuvion nuolenpäät vaikuttavat janan päiden sijainnin 

väärinarviointiin. Asia käy ilmi Morgan ym.(1990) suorittamassa kokeestaan jossa havait-

tiin, että nuolenpäiden tulee sijaita tarpeeksi lähellä janan päätepistettä jotta illuusio syntyi-

si. (Morgan ym., 1990, 1799) 

Coren (1986) tutki samaa ilmiötä ja esitti sen johtuvan kuvion ”informaation painovoimas-

ta”. Müller-Lyer kuviota tarkasteltaessa tarkannäönalue, fovea, liikutetaan kohtaan, jossa 

on eniten informaatiota. Kuvassa 8 painovoima-alue on pisteen ja kirjaimen väli. Katse ha-

keutuu pisteen ja rastin väliin. Painovoimaisimman alueen tarkastelu aiheuttaa illuusion, 

jossa pisteiden AB väli tulkitaan pidemmäksi kuin pisteiden CD väli, vaikka pisteiden vä-

limatkat ovat samat. (Coren, 1986, 401–402) 

Müller-Lyer kuviossa illuusio syntyy, kun avoimen nuolen puolella se silmä hakeutuu nuo-

likuvion janaa pidemmälle, aiheuttaen janan pituuden arvioinnin todellisuutta pidemmäksi. 

Nuolikuvion suljetulla puolella katse hakeutuu janaa lyhyemmälle alueelle, aiheuttaen ja-

nan tulkitsemisen lyhemmäksi kuin todellisuudessa (Kuva 8). Suljetun nuolikuvion jana 

tulkitaan pidemmäksi ja avoimen nuolikuvion jana lyhyemmäksi, kuin ne todellisuudessa 

ovat. (Coren, 1986, 401–402) 
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Kuva 8. Painovoimateoria havainnollistettuna. Katse hakeutuu pisteen ja X:n väliin aiheuttaen illuusi-

on. Väli AB havaitaan pidemmäksi kuin väli CD. 

Coren (1986) tutki myös nuolikuvion nuolten sivun pituuden vaikutusta M-L illuusion suu-

ruuteen, magnitudiin. Hän havaitsi illuusion magnitudin isonevan nuolenpäiden pidentyes-

sä tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen illuusio pieneni vaikka nuolenpään sivut pitenivät. Il-

miö tukee painovoimateoriaa, sillä nuolten pituuden kasvaessa tietyn pisteen ohi, koko 

nuolen pään hahmottaminen yhdellä kertaa tulee mahdottomaksi ja vaatii useita eri fiksaa-

tioita, aiheuttaen muutoksen illuusion magnitudiin. (Coren, 1986, 402–403) 

Coren (1986) tutki myös nuolikuvion nuolenpään kulman vaikutusta illuusion magnitudiin, 

avonaisessa Müller-Lyer kuviossa (kuva 5 a). Lyhytsivuisen nuolikuvion aiheuttama il-

luusion magnitudi suureni sitä mukaa kuin sivujen välinen kulma pieneni. Kulman pienen-

tyessä silmänliikkeiden pituus kasvoi, sillä painovoimapisteet siirtyivät janan päitä pidem-

miksi. Silmänliikkeiden pituus kasvoi aiheuttaen illuusion. Pitkien nuolikuvion kärkien 

kohdalla kulman pienentäminen kasvatti illuusion magnitudia tiettyyn pisteeseen, jonka 

jälkeen magnitudi pieneni. Corenin (1986) mukaan ilmiön taustalla on kuvion ”informaa-

tiopainovoiman” aiheuttamat silmänliikkeet. (Coren, 1986, 402–403) 
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3.4 Suodatusteoria 

Eräs toinen merkittävä teoria on ns. ”kuvion matalataajuisen suodatuksen” teoria. Ihmisen 

visuaalinen järjestelmä ei voi käsitellä kaikkea näköaistin tuottamaa informaatiota yhtä ai-

kaa. Näköaistin rajoitukset määräytyvät niiden mekanismien mukaan, jotka prosessoivat 

ärsykkeiden valikoituneet taajuudet. Esimerkkinä on tarkannäön alue, jonka koko on kaksi 

astetta (visuaalinen kulma). Tämä viittaa siihen, että näköhavainnon syntymisen alkuvaihe 

sisältää jo huomattavan vähennyksen silmän saapuvat informaation määrässä. Edellä mai-

nittu informaation laajamittainen karsiminen, jota tapahtuu etenkin verkkokalvon ääreis-

alueilla, ei kuitenkaan häiritse muotojen pysyvyyttä näköhavainnoissamme. Edellä kuvat-

tua informaation supistusta voidaan kuvata termillä suodattaminen; tarjolla oleva tietomää-

rä prosessoidaan valikoivasti. (Ginsburg, 1984, 53) 

Ihmisen visuaalinen järjestelmä pystyy suodattamaan kontrasti - ja muotoinformaatiota toi-

sistaan riippumatta. Myöskään esineiden muodon ja rajojen havainnoinnin harmonia ei häi-

ritse esineen kontrastin havaitsemista. Ihmisen kyky havaita kokonaisia muotoja ilman 

pieniä yksityiskohtia, on osoitus kyvystä kohdistaa huomio useaan eri suodatuskanavaan 

yhtä aikaa. (Ginsburg, 1984, 56–57) 

Ihminen tekee pituusarviot noin yhden- tai kahden oktaavin kaistanleveyden omaavien 

suodatinkanavien antamien kuvien perusteella. Ginsburg (1989) käytti Müller-Lyer kuvi-

oissa valon 1,5 oktaavin matalataajuista suodatusta (1,5 octave low-band pass channel fil-

tering). Suljetun nuolen kuvioissa (kts kuva 5 a) menetelmä onnistui ennustamaan illuusion 

79 % tarkkuudella. Avoimen nuolen kuviossa (kts. kuva 5 a) menetelmä ennusti illuusion 

76 % tarkkuudella. Ginsburgin (1989) mukaan testi osoitti, ettei kuvioiden pituuden arvi-

ointi ei ole pelkästään kuvion päätepisteiden etäisyyden arviointia, vaan arviointi tapahtuu 

näköjärjestelmän suodatettamien kuvien ominaisuuksien perusteella. (Ginsburg, 1989, 58–

59) 
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4 Pälvisokeus ja silmänliikkeet 

Pälvisokeuteen on useita eri syitä. Ensimmäisessä osassa esittelen tutkimukseni kannalta 

olennaisimmat pälvisokeutta aiheuttavat sairaudet glaukooman ja diabeteksen aiheuttaman 

makulopatian. Lopuksi esittelen tutkimuksia, joissa on tutkittu eri silmänliikestrategioita 

puutteellisen näkökentän omaavilla ihmisillä. 

4.1 Glaukooma, retinopatia ja makulopatia 

Glaukooma, eli viherkaihi, on pääasiassa iäkkäämpien ihmisten sairaus, jota harvemmin 

esiintyy alle 40 vuotiailla. Suomessa glaukoomaa sairastaa noin 1.5 % väestöstä. Glau-

koomassa liian suuri silmän paine aiheuttaa näköhermon pään kovertumisena ilmenevän 

näköhermovaurion ja siitä johtuvia näkökenttävaurioita. (Saari et al., 2011, 280.) 

Silmän muoto on tärkeä näkemisen kannalta (vrt. luku 3.2). Silmän muotoa ylläpidetään 

ulkoista ilmanpainetta vastaan silmän sisäisellä paineella, jonka saa aikaan jatkuva silmän 

sisäinen nestekierto. Valtaosassa sairaustapauksia silmän paineen nousun syynä on sil-

mänesteen ulosvirtauksen vaikeutuminen. (Saari et al., 2011, 280.) 

Potilaan on lähes mahdoton havaita näkökentän puutoksia itse. Silmän pohjan hermoku-

doksen muutokset alkavat hyvin usein sokeasta pisteestä kaarimaisesti hermosyiden kulkua 

seuraten. Kohonnut silmänpaine ei myöskään aiheuta mitään oireita. Glaukooma on sala-

kavala silmäsairaus. Mikäli potilas havaitsee itse näkökentän puutokset, tauti on jo pitkälle 

kehittynyt. Varhaisen vaiheen glaukooma havaitaan yleensä sattumalta muun tarkastuksen 

yhteydessä. Näkökentän muutokset alkavat usein nenän puoleisilta alueilta. Hoitamattoma-

na glaukooma johtaa tunnelinäköön ja sokeuteen. ( Saari et al., 2011, 286.) 

Ihmisten paineensieto silmässä on hyvin yksilöllistä. Jotkut kestävät suurtakin painetta pit-

kään ilman minkäänlaisia häiriöitä. Joillekin yksilöille glaukooma kehittyy alhaisillakin 

paineilla. Syynä voi tällöin olla silmänpaineesta riippumaton tekijä, kuten verenkierron 

häiriö silmän näköhermonpään alueella. (Saari et al., 2011, 286) 
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Toinen pälvisokeutta aiheuttava sairaus on diabetes, sokeritauti. Sokeritauti aiheuttaa häi-

riöitä verkkokalvon, retinan, verenkierrossa. Verenkierron häiriöt ilmenevät haavaumina, 

mustelmina ja hiussuonten laajentumina verkkokalvossa. Retinan verenkiertohäiriöistä 

käytetään nimitystä retinopatia. (Chen, 2005, 139-140)  

Makulan, eli tarkan näön alueella olevista haavaumista käytetään nimitystä makulopatia. 

Niiden syntytapa on sama kuin edellä mainitussa retinopatiassa. Erona on niiden sijainti 

makulan alueella. Normaalin fovean keskellä on verisuoneton alue. Verisuonettoman alu-

een ansiosta valo pääsee foveaan mahdollisimman esteettömästi. Verisuonettoman alueen 

koko on normaalisti 0,5-0,6 mm. Makulopatiassa verisuonettoman alueen koko kasvaa as-

teittain. Makulopatian rajana pidetään verisuonettoman alueen kasvamista yli 1 millimetrin 

läpimittaiseksi, jolloin sen katsotaan heikentävän näköä. (Chen, 2005, 151–153) 

 

4.2 Pälvisokeuteen liittyviä silmänliiketutkimuksia 

Glaukoomapotilaiden silmänliikkeitä on tutkittu muun muassa lukemisen yhteydessä. Ter-

veen ihmisten lukiessa, silmät seuraavat luettavia rivejä lyhyin liikkein. Lyhyitä liikkeitä 

kutsutaan sakkaadeiksi. Niiden tarkoitus on tuoda tarkasteltava kohde tarkan näön alueelle 

(vrt. luku 1.3). Tämä prosessi kuitenkin häiriintyy silmänpohjasairauksien vaikutuksesta. 

Normaali lukunopeus ylittää 150 sanaa minuutissa. Silmänpohjan sairauksista kärsivien 

lukunopeus voi tippua jopa alle 25 sanaan minuutissa. (Timberlake et al., 2006, 749) 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pälvisokeudesta kärsivillä ihmisillä on normaa-

lista poikkeavia silmänliikemalleja. Siinä missä normaalisti silmänliikkeiden tarkoitus on 

saada tarkasteltava esine tarkan näön alueelle, näkövaurion omaaville henkilöille kehittyy 

niin sanottuja ”valikoituja verkkokalvon kohtia” (preferred retinal locus), joihin katse tar-

kentaa kohteen tarkannäönalueen sijasta. Valikoidut verkkokalvon kohdat ovat tärkeitä lu-

kemisessa ja pienten yksityiskohtien katselussa. (Duret et al., 1999, 209) 
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 Duret et al. (1999) havaitsivat tutkiessaan neljää pälvisokeuspotilaan silmänliikkeitä, viisi 

erilaista silmänliike strategiaa. Silmänliiketutkimus tehtiin pupilli/sarveiskalvoheijastetta 

hyväksi käyttävän laitteen avulla (kts. Kappale 4) (Duret et al., 1999, 209–210).  

Duretin et al. (1999) tutkimuksessa koehenkilöiksi valittiin suhteellisen hyvän fiksaatiosta-

biilisuuden (fiksation stability) omaavia koehenkilöitä. Stabiilisuus mitattiin koehenkilöiltä 

kuvaamalla heidän silmänpohjansa, heidän katsoessa pystysuoran tikun kärkeä. Näistä 

henkilöistä neljä käytti yhtä valikoitua verkkokalvon kohtaa, joka oli noin 2˚x2˚ näköken-

tässä. Kolmella koehenkilöllä valikoitu verkkokalvon kohta oli näkökentänpuutoksen reu-

nalla, ja yhdellä valikoitu kohta sijaitsi puutoskohdan ulkopuolella. (Duret et al., 199, 210) 

Tutkimuksen aikana koehenkilöiden silmänliikkeet rekisteröitiin fiksaatio tehtävien aikana, 

pupilliheijastetta hyväksi käyttäen (kts. kappale 2.4). Tehtävän alussa koehenkilön tuli 

keskittää katseensa keskellä valkokangasta näkyvään pisteeseen. Viiden sekunnin jälkeen 

tunnistettava kirjain heijastettiin vaihtelevaan paikkaan. Koehenkilöllä oli kymmenen se-

kuntia aikaa tunnistaa kirjain ennen seuraavan kirjaimen ilmestymistä. Tehtävä toistettiin 

18 kertaa. Analysointivaiheessa silmänpohjan vaurioalueet projisoitiin samaan kuvaan fik-

saatiopisteiden kanssa, jolloin niiden paikka vaurioalueen suhteen saatiin selville. (Duret et 

al., 1999, 322–323) 

Koehenkilöillä havaittiin viisi erilaista silmänliikestrategiaa. Ensimmäinen strategia nimet-

tiin ”foveaatio-defoveaatio strategiaksi”. Sitä käyttävien koehenkilöiden ensimmäinen sak-

kaadi saattoi fovean lähelle katsottavaa kirjainta vaikka foveassa oli rappeumaa. Tämän 

jälkeen tuli ylöspäin suuntautuva korjaava liike, joka ohjasi valikoidun verkkokalvon koh-

dan kirjaimen sijaintipaikkaan. Toinen strategia nimettiin ”suoran uudelleenfiksaation stra-

tegiaksi”, jossa ensimmäistä sakkaadia seuraa välitön korjaava sakkaadi, joka toi katsotta-

van kirjaimen suoraan valikoituun verkkokalvon kohtaan. Kolmas strategia nimettiin ”t i-

kapuustrategiaksi”, jossa valikoitu verkkokalvon kohta tuotiin katsottavan kirjaimen päälle 

sarjalla pienempiä korjaavia sakkaadeja. Korjaavat sakkaadit muodostivat tikapuumaisen 

kuvion. Neljäs strategia nimettiin ”vetäytymis-strategiaksi”. Siinä koehenkilö liikutti vau-

riokohdan pois katsottavasta kirjaimesta usealla sakkaadilla, jonka jälkeen valikoitu verk-

kokalvonkohta tuotiin katsottavan kirjaimen päälle uudella sarjalla sakkaadeja. Viides stra-
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tegia nimettiin ”liikkeetömäksi strategiaksi”, jossa koehenkilö pyrki tunnistamaan kirjai-

men ilman sakkaadeja. (Duret et al., 1999, 323) 

Edellä esitelty tutkimus erilaisista silmänliikestrategioista on pohjana tutkimuksen hypo-

teesille. Hypoteesin mukaan näkökentänpuutoksen tulevat ilmi erilaisina silmänliikestrate-

gioina Müller-Lyer kuviota tarkasteltaessa. 
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5  Tutkimusongelmat 

Tutkimuksessa selvitettiin pälvisokeuden vaikutuksia silmänliikestrategioihin ja niiden yh-

teyttä Müller-Lyer illuusioon. 

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1. Miten silmän fiksaatiomäärät ja illuusion magnitudit eroavat koe- ja kontrolliryhmien 

välillä? 

2. Miten koe- ja kontrolliryhmien silmänliikestrategiat eroavat toisistaan, heidän tarkastel-

lessa Müller-Lyer kuviota? 

5.1 Kokeeseen osallistujat 

Kokeeseen osallistui 12 henkilöä, joista kuusi oli pälvisokeita (koeryhmä) ja kuusi oli 

normaalin tai korjatun näön omaavia kontrollihenkilöitä (kontrolliryhmä). Koehenkilöiden 

ikä vaihteli 30-74 vuoden välillä (ka = 37v). Koehenkilöistä kolmella oli diagnosoitu glau-

kooma ja kahdella oli diabeteksen aiheuttama makulopatia (kts taulukko 1.). Koehenkilöt 

osallistuivat kokeeseen kontrollikäynnin yhteydessä Oulun yliopistollisen sairaalan silmä-

klinikalla. Kontrolliryhmä koostui Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiske-

lijoista, joiden ikä vaihteli 22-30 vuoden välillä (ka = 26v).  

Koehenkilö Diagnoosi 

1 Maculopathia Diabetica, molemmat silmät 

2 Maculopathia Diabetica, molemmat silmät 

3 Glaucoma capsulare, molemmat silmät 

4 Glaucoma simplex, molemmat silmät 

5 Glaucoma simplex, molemmat silmät 

6 Glaucoma simplex, molemmat silmät 

Taulukko 1. Koehenkilöiden lääketieteelliset diagnoosit. 
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5.2 Laitteisto 

Kokeeseen osallistujien silmänliikkeet rekisteröitiin Tobii T120- silmänliikemittausjärjes-

telmän avulla (kts. kuva 9). Laite rekisteröi silmänliikkeet silmän sarveiskalvon takaisin-

heijasteen ja silmänpohjan heijasteen avulla (PCCR-tekniikka, ks. 2.4). Rekisteröintijärjes-

telmän näytön resoluutio on 1280x1024 pikseliä, jolle kuvio esitettiin. Kuvion viivojen 

paksuus näytöllä oli 0.79 mm ja kuvion pituus kokeen alussa 22.5 cm. Visuaalinen kulma 

oli 21,2°. Kuvion nuolien pituus oli 2.0 cm ja nuolien kulma oli 45 astetta. Järjestelmän 

otantataajuus oli 17 ms (60 Hz). Rekisteröintilaitteistoa kontrolloitiin kannettavan tietoko-

neen avulla (HP EliteBook 8530w).  

Tobii Studios -ohjelma rekisteröi silmänliikkeet 60 Hz otantataajuudella xy -

koordinaatistoon. Jokainen havaintoyksikkö sai lisäksi aikaleiman, jonka perusteella Tobii 

Studio -ohjelma laskee samaksi fiksaatioksi jokaisen koordinaattipisteen joiden välinen 

kulmakiihtyvyys on alle 30 astetta sekunnissa. Pisin aika kahden eri fiksaatiopisteen välillä 

oli 75 millisekuntia ja maksimikulma fiksaatiopisteiden välillä oli 0,5 astetta. Lyhin fiksaa-

tion kesto oli 60 millisekuntia. (The Tobii White Paper, 2013, 17-18) 

Varsinainen Müller-Lyer-kuvio esitettiin EMMI -ohjelmistolla, joka on kehitetty yhteis-

työssä LudoCraft Oy:n kanssa. Tobii-järjestelmän ja EMMI-järjestelmän luomat matriisit 

yhdistettiin ja synkronoitiin MatLab-ohjelmistolla luodun algoritmin avulla. Yhdistetty 

matriisi analysoitiin PASW Statistics 18- tilastoanalyysiohjelman avulla.  
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Kuva 9. Tobii T120  laitteisto. 

5.3 Kokeen kulku 

Koehenkilö istui n. 60 cm etäisyydellä Tobii -laitteiston näytöstä, jolle esitettiin Müller-

Lyer kuvion kolme erilaista versiota. Koehenkilön tehtävänä oli säätää kuviota niin, että 

suljetun puolen (kappale 3) jana näyttää yhtä pitkältä nuolikuvion avoimen puolen janan 

kanssa. Kuvion ensimmäisessä versiossa koehenkilö sääti viisi kertaa kuvion suljettua 

puolta, joka esitettiin kuvion oikealle puolelle (kuva 10a). Toisessa versiossa koehenkilö 

sääti viisi kertaa kuvion suljettua puolta, joka esitettiin kuvion vasemmalle puolelle (kuva 

10b). Viimeisessä versiossa koehenkilö sääti viisi kertaa kuvion keskimmäisen nuolen 

asemaa (kuva 10c), jossa suljettu puoli oli kuvion oikealla puolella. Koehenkilön tehtävänä 

oli painaa enter-näppäintä jokaisen arvioinnin jälkeen. Kokeen kestoa ei rajattu. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Kuva 10. Kokeessa käytetyt Müller-Lyer -kuviot. 

 

5.4 Aineiston analysointi 

Tulokset analysoitiin kokeen viiden ensimmäisen Müller-Lyer -kuvion aikaisten silmän-

liikkeiden osalta. Aluksi aineistosta poistettiin kaikki ne havainnot, jolloin koe- ja kontrol-

lihenkilöt olivat katsoneet näytön ulkopuolelle, tai heidän silmänsä ovat olleet kiinni. Ai-

neisto analysoitiin kolmessa vaiheessa.  

Ensimmäisessä vaiheessa koe- ja kontrollihenkilöiden fiksaatioiden kestot, niiden luku-

määrät ja illuusion magnitudit koottiin taulukkoon ja testattiin tilastollisesti, onko niissä 

tilastollista eroa ryhmien välillä. 

Toisessa vaiheessa molempien ryhmien silmänliikeradoista laadittiin sirontakuviot (scatter 

plot), joita verrattiin toisiinsa.  

Kolmannessa vaiheessa koe- ja kontrollihenkilöiden silmänliikeratojen x ja y-

komponenttien keskihajontaa vertailtiin tilastollisesti. Vertailua varten jokaisen koe- ja 

kontrollihenkilön silmänliikeratojen x ja y-komponentin keskihajonnoista laskettiin kes-

kiarvo viiden ensimmäisen kuvion katselun ajalta. 
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Tilastollisessa analyysissä vertailtavia havaintoyksiköitä oli tutkimuksessani kuusi mo-

lemmissa ryhmissä, joten niille ei voitu suorittaa normaalisuustestausta. Koska havaintoyk-

siköille ei voitu suorittaa normaalisuustarkastelua, analyysimenetelmäksi valittiin epäpa-

rametrinen Mann-Whitneyn  U-testi. Se perustuu järjestyslukuihin ja vertaa tutkittavan 

muuttujan luokkien mediaaneja toisiinsa. U-testin nollahypoteesin mukaan muuttujien jär-

jestyslukujen jakaumat ovat toisiinsa verrattuna samanlaiset. Testiä tulkitaan sen merkitse-

vyystason mukaan. Mitä pienempi merkitsevyystaso on, sitä todennäköisemmin jakaumat 

ovat erilaisia.( Nummenmaa, 2007, 250–251) 
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6 Tulokset 

6.1 Fiksaatioiden määrä ja illuusion magnitudi 

Ensimmäisenä vertailin koe- ja kontrollihenkilöiden fiksaatioiden määrää ja illuusion mag-

nitudia, voimakkuutta, ryhmien välillä.  

Taulukossa 2 on esitetty koeryhmän fiksaatioiden keskiarvo ( ka= 38,03, kh=35,30), il-

luusion magnitudin keskiarvo (ka=38,03%, kh= 35,30) ja fiksaatioiden keston keskiarvo 

(ka=774,50ms, kh=221,03ms) sekä kontrolliryhmän fiksaatioiden lukumäärä (ka=221,17, 

kh=73,70), illuusion magnitun keskiarvo (ka=35,57%, kh=14,26%) ja fiksaatioiden keston 

keskiarvo (ka=527,33ms, kh=138,11ms). 

Fiksaatioiden lukumäärän tai illuusion magnitudin suhteen ryhmien välillä ei ollut tilastol-

lista eroa. Fiksaatioiden kesto erosi tilastollisesti koe- ja kontrolliryhmän välillä (U=.016, 

p<.05). 

 Koehenkilöt Kontrollihenkilöt 

Fiksaatioiden lukumäärien 

keskiarvo 
307,83 221,17 

Illuusion magnitudi % 38,03 % 35,57 % 

Fiksaatioiden keston kes-

kiarvo ms 
774,4 526,5 

Taulukko 2. koe- ja kontrollihenkilöiden sakkaadien lukumäärät, illuusion magnitudit ja fixaatioiden 

kestot taulukkomuodossa. 

 

6.2 Silmänliikemallit kuviota säädettäessä 

Kuvassa 11 on koehenkilöiden oikean ja vasemman silmän havaintopisteet xy koordinaa-

tistossa ja kuvassa 12 kontrolliryhmän oikean ja vasemman silmän havaintopisteet xy-

koordinaatistossa. 
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Kuva 11. Koeryhmän oikean ja vasemman silmän liikeratojen xy-koordinaatit. 

 

Kuva 12. Kontrolliryhmän oikean ja vasemman silmän liikeratojen xy-koordinaatit. 

Kuvista 11 ja 12 voidaan havaita suurimman osan havaintoyksiköistä sijoittuvan noin 500 

pikselin kohdalle y-akselilla. Selityksenä kasaumalle on Müller-Lyer illuusiokuvion sijainti 

kuvaruudulla juuri kyseisellä kohdalla. Sirontakuvioiden perusteella koe- ja kontrolliryh-

mät eroavat toisistaan y –komponentin keskihajonnan suhteen. Kuvan 11 mukaan yhden 

koehenkilön oikean silmän liikeradat ovat kohdistuneet noin 250 pikseliä Müller-Lyer ku-

vion alle. 

Tilastollinen tarkastelu suoritettiin koe- ja kontrollihenkilöiden silmänliikkeiden keskiha-

jonnan suhteen x ja y –komponenttien suhteen. Taulukossa 3 on esitetty koehenkilöiden 

silmänliikkeiden x –komponentin keskihajonnat. Taulukossa 4 on esitetty kontrollihenki-

löiden silmänliikkeiden y –komponenttien keskihajonnat. Silmänliikeratojen x-

komponenttien keskihajonnat eivät eronneet tilastollisesti toisistaan. Koe- ja kontrollihen-
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kilöiden silmänliikeratojen y-komponentit erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

(U=.004, P<.05). 

Henkilöt Koeryhmä Kontrolliryhmä 

Oikea silmä    Keskihajonta pikseleinä    Keskihajonta pikseleinä 

1 184.71 177.17 

2 179.59 204.13 

3 198.02 220.03 

4 263.45 228.36 

5 181.59 170.24 

6 261.28 189.45 

Vasen silmä Keskihajonta pikseleinä Keskihajonta pikseleinä 

1 186.51 172.34 

2 165.09 201.16 

3 183.95 223.07 

4 284.06 235.73 

5 179.03 166.59 

6 246.01 186.18 

Taulukko 3. koe- ja kontrollihenkilöiden sileänliikeratojen x-komponentin keskihajonnat. 

 

Henkilöt Koeryhmä Kontrolliryhmä 

Oikea silmä    Keskihajonta pikseleinä Keskihajonta pikseleinä 

1 60.2 24.22 
2 73.46 21.95 
3 58.6 24.5 
4 69.33 17.96 
5 35.63 19.03 
6 69.3 18.78 

Vasen silmä    Keskihajonta pikseleinä    Keskihajonta pikseleinä 

1 69.12 25.39 
2 38.1 20.92 
3 41.34 23.24 
4 64.91 20.55 
5 36.01 18.37 
6 69.96 17.82 

Taulukko 4. koe- ja kontrollihenkilöiden sileänliikeratojen y-komponentin keskihajonnat 
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Pohdinta 

Tutkimuksessa vertailtiin pälvisokeiden ja normaalinäön omaavien henkilöiden silmien 

fiksaatioiden määriä, niiden kestoa, illuusion magnitudeja ja silmienliikeratojen x ja y -

komponenttien keskihajonnan keskiarvoja ryhmien välillä. Silmänliikkeet rekisteröitiin 

Tobii T120 -silmänliikkeiden seurantalaitteella, henkilöiden tarkastellessa ja säätäessä 

Mÿller-Lyer -kuviota. Pälvisokeiden silmänliikkeet rekisteröitiin heidän rutiinitarkastuksen 

yhteydessä Oulun yliopistollisen sairaalan silmäklinikalla. Normaalinäön omaavien henki-

löiden silmänliikkeet rekisteröitiin Kasvatustieteiden tiedekunnan oppimisentutkimuslabo-

ratoriossa (LearnLab). 

Koe- ja kontrolliryhmien illuusion magnitudien keskiarvot ja fiksaatioiden lukumäärät ei-

vät eronneet toisistaan tilastollisesti merkittävästi. Tilastollisesti merkittävä ero ryhmien 

välillä löytyi fiksaatioiden kestossa. Pälvisokeiden fiksaatioiden ajallinen kesto oli tilastol-

lisesti pidempi kuin kontrollihenkilöiden (U=.016, p<.05). 

Koe- ja kontrollihenkilöiden silmänliikeratojen eroavaisuus havainnollistettiin graafisesti 

kuvissa 11 ja 12. Silmänliikeradat erosivat sirontakuvien perusteella y-komponentin keski-

hajonnan suhteen. Y-komponentin tilastollinen tarkastelu aloitettiin laskemalla koe- ja 

kontrollihenkilöiden silmänliikeratojen y-komponettien keskihajonnan keskiarvo jokaiselle 

koe- ja kontrollihenkilölle. Vertailtavia keskihajontoja oli 12. Lukumäärän pienuudesta 

johtuen niiden normaalisuutta ei voinut tarkistaa, joten tilastolliseksi testiksi valittiin epä-

parametrinen Mann-Whitneyn U -testi. Koe- ja kontrollihenkilöiden silmänliikeradan y-

komponentin keskihajontojen keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti merkittävällä ta-

valla (Mann-Whitney U =.004, P<.05). Tämä tarkoittaa, että koehenkilöiden silmien kom-

pensaatioliikkeet ilmenevät silmien liikeratojen suurempana pystysuuntaisena vaihteluna 

kontrollihenkilöihin verrattaessa (kts. Kuvat 11 ja 12). Silmien liikeratojen koordinaattien 

x-komponentin keskihajonnan keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti toisistaan. 

Koe- ja kontrollihenkilöiden fiksaatioiden lukumäärien ja illuusion eroamattomuus osoit-

taa, että koehenkilöt kompensoivat näkökentänpuutokset erilaisilla silmänliikkeillä (vrt. 

Timberlake et al. 2006, Duret et al., 1999), lisäksi he käyttivät tarkastelussa pidempikestoi-
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sia fiksaatioita. Illuusion aiheuttajana näyttäisi olevan muita tekijöitä kuin silmänliikkeet 

(vrt. Gregory 1963, Bordanko ja Semenov 2008,  Pedersen ja Wheeler 1983). 

Koe- ja kontrolliryhmien silmänliikeratojen y-komponentin keskihajonnan keskiarvon ja 

fiksaatioiden keston tilastollinen eroavaisuus on osoitus erilaisista kuvion tarkastelulustra-

tegioista pälvisokeilla ja normaalinäön omaavilla ihmisillä. Löydös tukee aiempia tutki-

mustuloksia (vrt. Timberlake et al. 2006, Duret et al., 1999). Tutkimuksessa käytetty ana-

lyysimenetelmä on riittämätön johtopäätöksiin siitä, millaisia silmänliikestrategioita tutki-

muksessa olleet pälvisokeat käyttävät. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin 

käyttää katselustrategioiden selvittämisessä, sillä käytetyllä ohjelmistolla sakkaadit ja fik-

saatiot voidaan mallintaa jälkeenpäin Müller-Lyer -kuvion suhteen. 

Tutkimusta voidaan kritisoida otoskoon pienuuden perusteella. Tutkimuksessa vertailtiin 

kuuden koehenkilön ja kuuden kontrollihenkilön silmänliikkeitä, joten pienestä lukumää-

rästä johtuen, aineistosta ei voi tehdä kovin yleisiä johtopäätöksiä. 

Lasten ja aikuisten väliset erot olisivat mielestäni hyviä tutkimuskohteita nykyiselle kehi-

tyspsykologian tutkimukselle. Nykyaikaisilla laitteilla voidaan tutkia tarkasti silmänliikkei-

tä ja näköhavainnon kehittymistä. Juuri silmänliikkeet, illuusion magnitudi ja päätöksente-

on, eli Müller-Lyer -kuvion siirtäminen voitaisiin koeasetelmallisesti yhdistää samaan tut-

kimukseen. Koe avaisi uusia näkökulmia ihmisen havainnoinnin kehittymisen tutkimiseen. 

Yksi näkökulma, joka on jostain syystä jäänyt puuttumaan nykyaikaisista keskusteluista, 

on Müller-Lyer illuusion kulttuurisidonnaisuus. Segall, Campbell ja Herskovits (1966) ha-

vaitsivat kulttuurisidonnaisuuden 17 eri kulttuurissa suorittamalla koesarjallaan. Heidän 

tutkimuksissaan oli kaksi huomion arvoista tulosta. Ensimmäiseksi he havaitsivat, että 

kulttuurista huolimatta lapset olivat illuusiolle enemmän alttiita kuin aikuiset. Lisäksi he 

havaitsivat että illuusion magnitudeissa oli huomattavia kulttuurien välisiä eroja. Länsi-

maisten koehenkilöiden kohdalla illuusion magnitudi oli suurin. Afrikkalaisten alkuasuk-

kaiden kohdalla illuusion magnitudi oli pienin, osa oli jopa illuusiolle immuuneja. (Segall 

ym., 1966, 122.) 
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Kulttuurisidonnaisuus johtuu Pedersenin ja Wheelerin (1983) mukaan kasvuympäristön 

erilaisuudesta. Heidän mukaansa teräviä nurkkia sisältävässä ympäristössä kasvaneet ihmi-

set havainnoivat ympäristöään erilailla, kuin pyöreitä muotoja sisältävässä ympäristössä 

kasvaneet. He valitsivat koehenkilöt navajo intiaanien keskuudesta. Toiseen ryhmään valit-

tiin koehenkilöt, jotka olivat viettäneet 6 ensimmäistä elinvuottaan perinteisessä pyöreässä 

Hoganissa. Toiseen ryhmään valittiin neliömäisissä taloissa kasvaneet koehenkilöt. Ryh-

mien välillä havaittiin merkittävä ero: pyörässä ympäristössä kasvaneiden illuusio oli huo-

mattavasti pienempi. (Pedersen ja Wheeler, 1983, 5) 

Gregoryn (1963) kritiikki silmänliiketeorialle ei ole mielestäni kaikilta osilta pätevää. Hä-

nen mukaansa illuusio syntyy, vaikka kuvio olisi paikallaan verkkokalvolla (Gregory, 

1963, 678). Toisaalta kuvion pysyminen paikallaan verkkokalvolla ei eliminoi, tai ehkäise 

silmänliikkeitä. Joten silmänliikkeet voivat hyvinkin aiheuttaa osan illuusiosta. Lisäksi 

silmänliikkeiden ja illuusion välisiä kokeita on tehty aika vähän, sillä tekniikka ei ole mah-

dollistanut niiden tutkimusta ilman koehenkilöitä haittaavien laitteiden käyttämistä. Tämä 

ongelma on nykyään teknisen kehityksen myötä poistunut. 

Waiten ja Massaron (1970) käyttämä Müller-Lyer kuvio eroaa perinteisesti käytetyistä 

huomattavalla tavalla, sillä nuolenkärjet ovat huomattavasti runkoa ohuemmat ja nuolen-

päät ovat tylppäkulmaiset. Edellä mainitut erot voivat hyvin selittää illuusion syntymättö-

myyden. 

Assimilaatio ja keskiarvteoria, koodausteoria, sekä suodatusteoria käsittelevät mielestäni 

samaa asiaa hieman eri näkökulmista. Kaikkien peruspiirteenä on kuvion eri osien sekoit-

tuminen toisiinsa. Sekoittumisen taustasyyt ovat kaikissa hieman erit. Ne eivät kuitenkaan 

ole mielestäni toisiaan poissulkevia, vaan ne käsittelevät samaa asiaa hieman eri näkökul-

mista. 

Näkökenttäteoria pyrkii selittämään illuusion matemaattisella mallilla. Sen todentaminen 

kokeellisesti vaatii tarkkoja mittauksia silmien liikkeistä ja niiden testaamista matemaattis-

ta mallia hyväksikäyttäen. Tutkimuksen aikana kerääntynyt materiaali soveltuu testatta-

vaksi näkökenttäteorian matemaattisen mallin avulla, mutta vaatii myös lisäkäsittelyä tar-

koitukseen soveltuvalla tietokoneohjelmistolla. 
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Visuaalisen järjestelmän matalataajuuksinen kuvion suodattaminen antaa mielestäni suh-

teellisen tarkan ennusteen illuusion magnitudista (79 % ja 76 %). Teorian lähempi kokeel-

linen tutkiminen vaatisi kuitenkin ihmisen näköaistin tarkkaa neurofysiologista tutkimusta, 

joka on tämän hetkisellä teknologialla hankalasti toteutettavissa. Teknologian kehittyminen 

voi sen kuitenkin tulevaisuudessa mahdollistaa. 

Oulun yliopistollisen sairaalan silmäklinikan asiantuntijoiden mukaan suurin osa päl-

visokeuksista havaitaan jonkin muun silmätutkimuksen, esimerkiksi silmälasien hankkimi-

sen yhteydessä. Vaurion myöhäinen diagnosointi johtuu muun muassa siitä, että näköhäiri-

öinen ihminen pystyy kompensoimaan puuttuvaa näkökenttää jollain tapaa. Tekemämme 

tutkimus vahvistaa erilaisten silmänliikestrategioiden pitävän paikkaansa (vrt. Duret et al., 

1999). Tutkimuksen alkaessa silmäklinikan lääkärit ilmaisivat halunsa kehittää uuden ja 

käytännöllisen tavan glaukoomapotilaiden seulontaan. Tutkimukseni on erittäin rohkaiseva 

juuri uutta seulontamenetelmää ajatellen ja jatkotutkimus on välttämätöntä. Tobii T 120 

laitteiston ja EMMI – ohjelman tuottama datamäärä on huomattavan suuri. Tämä antaa hy-

vän alun kehittää tilastollisia menetelmiä silmänliikemallien erottelemiseen toisistaan. 

Edellä mainitusta syystä myös Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on ollut erittäin 

kiinnostunut tilastollisten ja matemaattisten analyysimenetelmien kehittämiseen, joiden 

avulla Tobii T 120 ja EMMI:n tuottamaa dataa voitaisiin käsitellä ja kehittää eteenpäin 

silmäklinikan haluaman seulontamenetelmän suuntaan. Tästä visiosta puuttuu tällä hetkellä 

vain hankkeistaminen. Tutkimus on johtanut keksintöilmoituksen tekemiseen (Liite 2). 
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Abstract: Diabetic maculopathy and especially advanced glaucoma are the most common eye diseases involving 

scotomas, blind spots in the visual field. The risk of having scotomas increases significantly with age and 

over 60 million people worldwide suffer from different forms of glaucoma of whom at least are half are not 

aware of the eye disease. One of the most common scotoma diagnosis tests is perimetry, a visual field test, 

which produces a complete map of the visual field, but may not be suitable for large screening of 

population. We are aiming to develop a new portable screening device for cost effective screening of eye 

diseases. We studied voluntary eye movement patterns evoked by Myller-Lyer illusion figure. Our study 

material included six scotoma patients (two with Maculopahia Diabetica, and four with Glaucoma simplex) 

and six control subjects. We recorded eye movement patterns with a portable Tobii T120 eye-tracker system 

on which a Müller-Lyer figure was projected. As a result, the variation of the y-component of the eye 

movement trajectory indicates that the scotoma subjects had more vertical variation in their eye movement 

pattern than the control subjects (P< .01). The preliminary experiment suggests that further prospective 

studies using our method of analyzing eye movement patterns is warranted with larger sampale sizes and 

different types and stages of defects. 

1 INTRODUCTION 

Visual field defects are common consequences of 

different eye diseases. There are different types of 

defects, e.g. altitudinal field defects, bitemporal and 

homonymous field defects as well as peripheral and 

central scotomas. Earlier studies have shown that 

patients with central scotoma develop different 

fixation (i.e. during fixation the eye is maintained on 

a single location) strategies to compensate their 

impaired visual field (Sunnes et al. 2005; Schuchard 

2005; Duret et al. 1999). These fixation strategies 

involve the use of preferred retinal locus (PRL).  By 

using PRL, a patient can fixate the seeing retina on 

to the object of interest so that the scotoma is moved 

away from the object of interest. We hypothesized 

that special eye movements related to these 

strategies could be detected from the eye movement 

data while viewing a visual illusion figure. 

In visual illusion the visual sensation differs 

from reality (Gregory 1998). One of the most 

studied visual illusions is a century old Müller-Lyer 

illusion.  Even though it has a long history of study, 

its mechanism is still obscure (Bodanko et al. 2009). 

Müller-Lyer illusion is also known as an arrow 

illusion. A line with arrow heads pointing out (i.e. 

closed part of the figure) looks shorter than a line 

with arrow heads pointing in (i.e. open part of the 

figure). We used the so called Brentano version in 

which the arrow heads are drawn on to a single line 

(Fig. 1). We use this well-known illusion 
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innovatively to evoke voluntary eye movements 

while viewing the illusion and, further, to compare 

the eye movement data between people with and 

without central scotoma.    

Diabetic maculopathy and especially advanced 

glaucoma are typical eye diseases causing central 

scotoma. The damage inflicted by glaucoma is 

related to optic nerve head, nerve fiber layer and 

visual field. Too high intraocular pressure destroys 

retinal fiber pathways leading to defects on the 

visual field (scotomas) starting typically from the 

peripheral visual field.  It has been estimated that 

glaucoma is one of the leading causes of blindness 

together with diabetic eye disease. The risk of 

having glaucoma increases significantly with age. 

Some 60 million people worldwide suffer from the 

disease, half of them unawares.  Demographical 

studies and screenings of population have shown 

that especially open angle glaucoma patients have 

not been detected by the opportunistic case finding 

and there is lack of simple appropriate screening 

methods (Wong, 2004).  

One of the most common glaucoma diagnostic 

test is perimetry, a visual field test, which produces 

map of the visual field (Humphrey´s and Octopus 

static perimetries and Goldmann´s kinetic 

perimetry). These methods have been approved for 

clinical studies, but they may not be suitable for 

large screening of the population. 

Our aim was to test the hypothesis and develop a 

new method of collecting and analyzing eye 

movement data in order to advance the development 

of a new portable screening device for patients with 

central scotoma patients.  

2 MATERIALS AND METHODS  

2.1 Data collection 

Total of 12 voluntary subjects participated in the 

experiment: six scotoma patients and six control 

subjects. Two of the six scotoma patients were 

diagnosed with Maculopahia Diabetica and four 

patients were diagnosed with Glaucoma simplex. 

The scotoma patients were recruited at routine 

checkups at the University Hospital of Oulu. The 

scotoma group included 4 male and 2 female 

patients aged between 30 and 74 years, with the 

mean 62.8 years. 

The control group consisted of 3 male and 3 female 

students and faculty members of the University of 

Oulu who were aged between 23-30 years with the 

mean 27.2 years.   

The eye movements of the subjects were 

recorded using a Tobii T120 Eye Tracker. Tobii 

T120 records eye movements using an enhanced 

version of the commonly used Pupil Centre Corneal 

Reflection (PCCR) technique. The resolution of the 

Tobii T120 tft-display, on which the Müller-Lyer 

figure (M-L) was presented, was 1280x1024 pixels. 

The line length of the presented M-L figure was 22.5 

cm and the line thickness was 0.79 mm, see Fig. 1. 

The M-L illusion figure consisted of a starting error 

of 7.5 cm: the closed part of the figure was two 

times longer than the open part of the figure. The 

starting error was added in order to clearly show that 

the line which was to be adjusted, with closed 

arrowheads, was considerably longer than the line 

with open arrowheads. The visual angle of the 

presented M-L figure was 21.2 degrees (i.e. the 

angle opening from the viewer towards the ends of 

the line). The angle of the M-L figure arrow head 

was 45 degrees and its length was 2cm. The sample 

rate of the Tobii T120 Eye Tracker was 17 ms (60 

Hz). The eye tracker was controlled by a laptop 

computer. The M-L figure was presented on the eye 

tracker screen by EMMI® software (LudoCraft Ltd, 

Oulu, Finland). 
 

 

 

 

Figure 1: Brentano version of the Müller-Lyer figure as 

presented on screen. The closed side was adjusted.  

The subject was sitting approximately 60 cm 

from the Tobii T120 tft-monitor. A total of five right 

pointing M-L figures were presented consecutively 

on the screen using EMMI® software. The subject 

was instructed to adjust M-L figure´s lines to be 

equally long using the left and right arrow buttons of 

a keyboard. After the adjustment of each M-L 

figure, the subject had to press the enter-key. 

2.2 Data processing  

Each Tobii T120 recording consists of a 

sequence of triplets (t,x,y) following the eye 

movement trajectory on the monitor, in which t is 

the timestamp and x/y are the coordinates of a 

trajectory point. These data points were further 

assigned to the same fixation if the velocity 

remained below a threshold of 30 degrees per 

second. In addition, the maximum allowed time 



 

between fixations was set to 75 milliseconds and the 

maximum allowed angle between fixations was set 

to 0.5 degrees; and the minimum allowed fixation 

duration was set to 60 milliseconds. 

EMMI® software recorded the participants’ 

visuo-motor activity and the magnitude of the 

illusion at a sample rate of 17 ms (60 Hz). The data 

from the Tobii eye tracker and EMMI® software 

were integrated and synchronized with an algorithm 

written in Matlab programming language. 

Several indices of eye movement dynamics were 

computed for both eyes while watching the M-L 

figures: the illusion magnitude, the number of 

fixations, the duration of fixation, the standard 

deviation of the vertical direction on the display, and 

the standard deviation of the horizontal direction on 

the display. Differences between the groups were 

analyzed statistically using the Mann-Whitney U –

test. 

3 RESULTS 

First we compared the magnitude of illusion, the 

mean number of fixations and fixation durations 

between the Scotoma Group and the Control Group. 

Table 1 shows that the illusion magnitude was 

higher in the Scotoma group (M=38.03%, 

SD=35.30) than in the Control group (M=35.57%, 

SD= 14.26) but the differences were not statistically 

significant. The mean number of fixations in the 

Scotoma Group was 307.83 (SD= 118.16), and in 

the Control Group 221.17 (SD= 73.70). There was 

no statistical difference between the groups. The 

mean duration of fixations was significantly longer 

in the Scotoma Group (M=774.50 ms, SD=221.03) 

than in the Control Group (M=527.33 ms, 

SD=138.11) with P<.01.  

Table 1: Illusion magnitudes, mean number of fixations, 

and mean duration of fixations (** P< .01). 

Groups 

Magnitude 

% 

Mean 

number of 

fixations 

Mean 

duration  of 

fixation, ms 

Scotoma 

Group 
38.03 % 307.83    774.50** 

Control 

Group 
35.57 % 221.17 527.33 

Then we compared the standard deviations of x- 

and y-coordinates separately (i.e. eye movements) 

between the groups. The most significant difference 

in the eye movement data was the variance in the y-

component of the eye movement trajectory over the 

M-L figure. For visualization purposes scatter dot 

charts of both eyes were drawn separately for both 

groups (see Fig. 2 and Fig. 3). 

 

 
Figure 2: Scatter dot chart of the eye movements (i.e. eye 

positions in pixels, y- versus x-coordinates) for the 

Scotoma Group (right eye on the left; left eye on the 

right). 

 

 

Figure 3: Scatter dot chart of the eye movements (i.e. eye 

positions in pixels, y- versus x-coordinates) for the 

Control Group (right eye on the left; left eye on the right). 

The standard deviation of y-coordinate was 

significantly greater in the Scotoma Group than in 

the Control Group in both eyes (P< .01) (see Table 

2).     

Table 2: Standard deviations of y-coordinates of the eye 

movement trajectories for the Scotoma Group and the 

Control Group, subjects presented separately. 

Subjects Scotoma Group Control Group 

Right eye    SD (pixels)    SD (pixels) 

1 60.2 24.22 

2 73.46 21.95 

3 58.6 24.5 

4 69.33 17.96 

5 35.63 19.03 

6 69.3 18.78 

Left eye    SD (pixels)    SD (pixels) 

1 69.12 25.39 

2 38.1 20.92 

3 41.34 23.24 

4 64.91 20.55 

5 36.01 18.37 

6 69.96 17.82 

 

The standard deviations of the x-coordinates of 

the right and left eye did not differ between the 

groups (see Table 3).  



 

Table 3: Standard deviations of the x-coordinates of the 

eye movement trajectories for the Scotoma Group and the 

Control Group, subjects presented separately. 

Subjects Scotoma Group Control Group 

Right eye    SD (pixels)    SD (pixels) 

1 184.71 177.17 
2 179.59 204.13 
3 198.02 220.03 
4 263.45 228.36 
5 181.59 170.24 
6 261.28 189.45 

Left eye    SD (pixels)    SD (pixels) 

1 186.51 172.34 
2 165.09 201.16 
3 183.95 223.07 
4 284.06 235.73 
5 179.03 166.59 
6 246.01 186.18 

4 CONCLUSIONS 

We recorded voluntary eye movements of the 

Scotoma group and the Control group, consisting of 

six subjects each, while viewing the Müller-Lyer 

illusion figure. We analysed the data in regards to 

illusion magnitude, number and duration of fixations 

and the x- and y-coordinates of the eye’s trajectories 

across the screen and compared these parameters 

between the Scotoma and Control groups. 

The main novel finding was that the eye 

movement dynamics differ significantly between the 

Scotoma and the Control group. This observation 

was confirmed with two interrelated parameters: the 

vertical variation of eye trajectories over the  

M-L figure (P<.01) and the fixation duration 

(P<.01). 

The different trajectories are an indication of 

compensatory eye movements: Scotoma patients 

compensate their visual field deficiencies with 

abnormal eye movement trajectories. The longer 

fixation duration is also an indication of 

compensation for scotomas in the Scotoma Group 

(Duret et al. 1999). 

The presented novel method warrants further 

research with larger sample size as well as different 

types and stages of eye diseases.  
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