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Den industrialiserede verdens sundhedsproblemer adskiller sig fra
problemerne i den øvrige verden derved, at en række blindhedsårsager
vidtgående er udryddet. Det gælder især infektionssygdommene; de
isolerede øjeninfektioner trakom og gonorré, og de generaliserede infektioner tuberkulose, syfilis og ikke at forglemme spedalskhed. Tilbage står
synsproblemer, som skyldes livsstil (diabetes mellitus) og alder (katarakt,
Nielsglaukom
Ehlers:og AMD).
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Endemisk forekomst af onchocerciasis.

Global oftalmologi: Afskedsforelæsning ved Aarhus Universitet 22. august 2008

11.4.09

Global oftalmologi: Afskedsforelæsning ved Aarhus Universitet 22. august 2008

11.4.09

Figur 2. Forundersøgelse til kataraktoperation. Foto:
J. Klener
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J. Klener

Forundersøgelse til kataraktoperation. Foto: J. Kleener

Stæroperation. Foto: J. Kleener.

Figur 3. Stæroperation. Foto: J. Klener.
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Sygdommen har været kendt siden Oldtiden. Det er en exogen conjunktivit, og som
andre conjunktivitter er den selvlimiterende. Problemet er den endemiske udsættelse
for reinfektion. Gentagne infektioner fører til ardannelser, skrumpning, trichiasis,
keratit, makulering, ulceration, perforation og til sidst blindhed.
Reinfektionerne skyldes sociale og hygiejniske forhold.
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Figur
5. Trakoms
naturhistorie.
Trakoms
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(IAPB). (IAPB).
Man regner med at mere end 500 mio. mennesker lider af trakom. Tilstanden kan
kureres med antibiotika lokalbehandling. Problemet er også for trakom organisatorisk
og økonomisk.
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Lymfedrainage. Foto: D. Riise.

Figur 7. Mikrofilarier i huden giver intens kløe
og eczematisering Foto: J. Bøgh.
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Sygdommen hævdes at være under kontrol. Faren vil
være reinfektion.
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Blindeforekomsten i udviklingslandene er en faktor 10 højere end den behøvede at
være. Problemerne skal primært løses med rent drikkevand, sund kost og generelt
forbedret hygiejne. Billederne illustrerer udviklingslandenes problemer.
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Figur 11. Smukt ser det ud Foto: J. Klener

Figur 12. Tættere på fornemmes den dårlige hygiejne. Foto: J. Klener
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Parcelhuse langs hovedvejen. Foto: J. Kleener

Figur 13. Parcelhuse langs hovedvejen. Foto: J. Klener

lingslandene. I Vesten beskæftiger vi os med vore egne
problemer (glaukom, makuladegeneration og diabetes).
Blindeforekomsten i udviklingslandene er en faktor 10
højere, end den behøvede at være. Problemerne skal primært løses med rent drikkevand, sund kost og generelt
forbedret hygiejne. Billederne illustrerer udviklingslandenes problemer.


