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Af Per Nellemann

Professor Toke Bek er tildelt
Synoptikfondens hæderslegat 2012

S

om sædvanlig kunne synoptikfondens hæderslegat
atter i år uddeles. Professor
Toke Bek havde æren efter
mange års flittigt og dygtigt
arbejde i oftalmologien og efter talrige videnskabelige publikationer.
Synoptikfondens lægelige bestyrelsesmedlem er Professor Jan Ulrik
Prause, som havde sørget for et godt
og underholdende videnskabeligt
program med foredrag om vaskulære
sygdomme, med modeller i denne
øjenforskning belyst fra Århus og
København med dyremodeller.
Jens Folke Kiilgaard stod for
omtalen af den københavnske grisemodel, og i øvrigt også for strålebehandling melanom med Ruthenium.
Vi fik samtidig geologiske oplysninger om det radioaktive Kvanefjeld
ved Narsaq i Sydgrønland. Det
radioaktive Thorium, som er en god
Beta-kilde, findes i Narsaq sammen
med Uran. Thorotrast med Thorium
blev herostratisk berømt for sine
gode røntgenbilleder, men kedelige
cancerogene virkning. Halveringstiden er relativ kort, og Thorium
kunne derfor være et godt alternativ
til uran til atomkraft.
Kiilgaard nævnte ikke, men det
vi så nu med tanke på det nordiske:
Det var den svenske kemiker Jöns
Jacob Berzelius, som opdagerede
Thorium og gav det navn efter tordenguden Tor.
Toke Bek gav et hurtigt vue over
sine diabetesarbejder og viste en

spændende video, hvor dynamiske
småblødninger, og andre extravasater ændres. Det meste handlede om
'grise retina-arteriolemodellen', og
Toke Bek giver her i dette nummer
en oversigt over, hvor velegnet denne
grisemodel er til alle typer fysiologiske og farmakologiske projekter.
Lektor dr.med. Thomas Corydon
stod for molekylærbiologiske metoder til brug i behandlingen af nethindesygdomme.
Behandlingen kunne foregå ved

Toke Bek holdt
indlæg: Fra
dyremodel til
patientbehandling
ved retinale, vaskulære sygdomme.

at sprøjte normale gensekvenser
direkte i retina til erstatning for de
manglende eller defekte gensekvenser, og på den måde genskabe en vis
normal funktion. Gensekvenserne
skal også bindes til en vector, som
oftest er afsvækket virus i form af for
eksempel adenovirus. Man har nu i
Aarhus opført en bygning beregnet
til kun denne type forskning. Rapportørens sure bemærkning: Bedre
sent end aldrig. For lidt over ti år
siden var man knapt så begejstret
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for en vaccine mod leverkræft med
adenovirusvector, fordi vaccinen
kunne være behæftet med bivirkninger.... man kunne foreksempel blive
forkølet.
Fra Reykjavik kunne Sveinn
Hadarson fortælle om 'Måling af
Oxygentensionen ved retinale vakulære sygdomme'. Sveinn Hadarson
kunne vise i pseudofarver, hvordan
ilttensionen kunne variere ved forskellige former for okklusion. Pseudofarverne var naurligvis kalibrerede
til oxygentensionen og var derfor
mere nøjagtige end den umiddelbare
iagtttagelse af lyse arteroler og mørke
venoler.
Efter en fin forfriskning kunne
det vellykkede seminar afsluttes. 

Jan Ulrik Prause i samtale med Toke Bek.

Stenopæisk spalte
I stærkt solskin blændes man. Måske skygger man øjet med
hånden fra den temporale side. Eller som en hatteskygge
ovenfra. Det sidste velkendt fra billeder af polarforskeren Knud
Rasmussen. I Grønland blænder solen, is og sne samtidigt,
oppefra og nedefra.

Stenopæisk spalte konstrueret af patronhylster til
venstre. Øverst til højre på
brilleglas, dernæst under
hatteskygge og nederst med
hånden.

Af Mogens Norn

M

oderen opfordrer barnet til
at lave ”kikkert” med begge
hænder. Eller måske kun
med den ene hånd for det ene øje,
mens det andet øje lukkes. Man kan
øge visus ved at indsnævre åbningen
til et stenopæisk hul (græsk Stenos,
som betyder snæver) og således
se gennem hullet mellem digitus
1 og 2, nærmest øjet, og dig. 5 og
håndfladen som loft længst væk,
altså gennem et ”rør”. Et lignende
rør bruger jeg ofte, konstrueret af et
patronhylster (Fig. til venstre). Det
fylder ikke meget i en lomme og kan
let anvendes til fuglestudier, hvis
man har glemt den tunge kikkert.
Stenopæisk hul eller spalte anvendes ved brille – bestemmelse (1.2).
Hvis synet bedres, er prøveglasset
næppe optimalt. Måske skal cylinderglasset blot drejes 5-10 grader, så
er visus optimalt.
Begyndende cataract har øget
blænding, så visus måske er bedre
med stenopæisk hul end optimalt
brilleglas. (omvendt ved AMD?)

