Glaukom i Mongoliet

De glade modtagere: Prof. Baasanhu og Dr. C

Om et genbesøg i marts 2006, med donation af nyt laserudstyr

Af Poul Helge Alsbirk

Mongoliet er et stort, tyndtbefolket
land mellem Kina og russisk Sibirien,
med en gennemsnitlig højde på 151600 meter over havet. Det er på 1.56
mio. km 2 – ca. 36 x Danmarks areal
eller omtrent som Grønlands indlandsis - med en ung befolkning på
2,8 mio. Kun 3.7% er over 65 år.
I Oftalmolog 1996 (1) berettede
jeg om mine indtryk fra en befolkningsundersøgelse i Mongoliet, i den
nordlige provins Hövsgöl. Baggrunden var min inviterede deltagelse i et
glaukom projekt 3 af de første uger,
i juni 1995, finansieret af Danida.
Med støtte fra Dansk Blindesamfund
medbragte jeg et YAG-laser udstyr

på lejebasis, som nødvendig basis for
projektet. Velux Fonden bevilgede
primo 1996 311.000 kr. til køb af
udstyret. Herved blev det muligt at
lade udstyret forblive i landet, som
det hidtil eneste af denne type.
Der blev i 1995 og 1997 gennemført to populationsstudier i Mongoliet, med fokus på forekomsten af
glaukom og en række risikofaktorer
i store befolkningsgrupper, med i alt
ca. 1700 undersøgte. Arbejdet resulterede i en længere række artikler i
internationale tidsskrifter (3-12,16).
Mongoliet-studierne gav et vigtigt nyt
bidrag til forståelsen af øst-asiaternes
glaukomforekomst og de hermed for-
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bundne blindeproblemer, med muligheder for profylakse, specielt gennem
tidlig behandling med YAG-laser.
Vinkellukningsglaukom viste sig som
et hovedproblem af stor betydning for
blindeforekomsten.
Litteraturlisten i www.oftalmolog.
com viser hovedparten af de publikationer, som studierne har medført
i internationale tidsskrifter. Som
det ses har Prof. J Baasanhu, Ulaan
Baator og Prof. Gordon J Johnson fra
Dep. of Preventive Ophthalmology,
Moorfield, London været de gennemgående hovedansvarlige. Den
mest involverede yngre forsker har
været Paul J Foster, der med stort
engagement har gennemført de
omfattende feltstudier og de efterfølgende analyser og rapporteringer,
ligesom han derefter har stået for en
række væsentlige tilsvarende arbejder udgået fra Singapore. Paul Foster
disputerede i 2002 ved The Institute
of Ophthalmology, University College London. Titlen for hans PhD
afhandling er: The epidemiology of
glaucoma in East Asian people. Han
er nu Consultant ved Moorfield’s
glaukomklinik, med Angle Closure
som særligt ansvarsområde. Han har
været hovedmand i den fornyelse af
vinkelluknings nomenklaturen, der
nu benævnes The ISGEO scheme
(9). International Society of Ophthalmic Epidemiology står bag dette,
og international accept er opnået. Tilstandene kan enkelt inddeles i 3 stadier, fra den anatomisk snævre, lukbare vinkel, til tegn på patologi alene
i forreste afsnit (spec. med perifere
anteriore synekkier (PAS) og/eller
forhøjet tryk) til tegn på glaukomatøs
papil med synsfelt skade.
The ISGEO scheme (9)
a. Primary angle-closure suspect
(PACS): an “occludable angle,” but
normal IOP, disc and field, without
evidence of PAS
b. Primary angle-closure (PAC): an “occludable angle” with either raised
IOP and/or primary PAS. Disc and
field normal.
c. Primary angle-closure glaucoma
(PACG): primary angle-closure plus
evidence of glaucomatous damage
to optic disc and visual field (with
similar approaches as those used
for POAG)

Dr. Chimgee og Prof. Johnson får instruktion.

Mongol kvinde i laserbeha ndling ved Dr. Chimgee.

En principiel fornyelse er således
den, at diverse kliniske former for
vinkellukning (akut, intermitterende,
kronisk) alle kan findes, uden at
glaukomskade endnu er aktuel, - og
disse tilstande kaldes derfor ikke
glaukom, men angle-closure. Denne
ISGEO inddeling er fx også anvendt
ved et nyligt populationsstudie i
Guangzhou i Syd Kina, af 1400 50+
årige personer. En nyligt forsvaret
PhD afhandling ved Mingguang He
har således titlen: Prevalence and clinical characteristics of primary angle
closure in adult Chinese in Liwan District, Guangzhou. Figuren herfra viser det optiske, Haag Streit baserede
kammerdybdemål hos nu 4 asiatiske
populationer, - med inuit og belgiere
(fra 1960’erne) til sammenligning.
Men det skal også nævnes, at prævalensen af åbentvinklet glaukom her
som i Japan og Singapore blev fundet
højere end PACG prævalensen, og
overvejende som uerkendte lavtryks
glaukomer (13). Blindefrekvensen var
særlig høj for PACG tilfældene.
Aktuelle status for forskning omkring
YAG-laser-behandling i Mongoliet
I 2000 påviste Winnie Nolan et al.
YAG-laserbehandlingernes gode
langtidseffekt som forebyggelse af
glaukomudvikling over 1-3 år, dog
uden ubehandlet kontrolgruppe (14).
Den foreløbigt sidste fase af

glaukomundersøgelserne har været
et nyt prospektivt 6 års follow up
studie, nu også af en randomiseret,
ubehandlet kontrolgruppe (15). Ved
starten i 1999 blev der især fokuseret
på mulighederne for med simple
målinger ved ikke-øjenlægepersonale at afgrænse de risikopersoner i
normalbefolkningen, som eventuelt
kunne have gavn af profylaktisk YAG
laseriridotomi. Alle blev primært undersøgt med papilvurdering og - foto,
samt med Henson synsfelt og fuld
undersøgelse ved forandringer. For
interventionsgruppen blev der gjort
ultralydbiometri ved ikke-øjenlæge.
Ved fund af flade kamre (under 2,53
mm inkl. cornea) eller højt tonopen
IOP (=> 24 mm) blev der herefter
gjort gonioskopi. Patienter med
okkludabel vinkel blev så tilbudt
profylaktisk iridotomi. Basisgruppen
nåede i alt op på 4725 personer over
50 år. Det blev hurtigt erkendt, at
behovet for YAG-laser behandlinger
ud fra disse kriterier var stort. 23%
af de 685 test positive (ud af 2280
i interventionsgruppen) fik gjort
profylaktisk iridotomi. Men detailvurdering af den beskyttende effekt
krævede et follow up studie. Dette
blev gennemført i løbet af 2005, hvor
der undersøgtes godt 2000, med
omkring 1000 i hver gruppe. Død og
fraflytning reducerede forventeligt
antallet.
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Inter-etnisk kammerdybde (ACD) variation med alder
Fra Mingguang He’s PhD thesis 2006, alle kurver baseret på optisk Haag Streit pachymetri.
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Prof Gordon Johnson i god dialog med Dr. Javzandulam Balt.
Hun viste os en forbavsende serie pseudoexfoli ationsøjne.

De detaljerede analyser af den
beskyttende langtidseffekt mht glaukomudvikling imødeses med spænding. De vil indgå i en PhD afhandling ved hovedundersøgeren Jennifer
Yip fra Moorfield. En blændet aflæsning af papilforandringerne i hele
materialet, udført af reading-enheden
i Moorfield, indgår som en vigtig
parameter.
Det fremgår af hele forløbet, at
Velux Fondens første YAG-laser har
været afgørende for projekterne, og
for mange generelle behandlinger
i daglig klinik. Den viste sig stadig
brugbar også ved efterundersøgelsen
i 2005. Den var stadig i 2005 landets
eneste som et af mange udtryk for
landets ekstreme, vanskelige økonomi-situation.
Ansøgning om ny laserenhed til
Mongoliet
Ved ansøgningen til Velux Fonden
i juni 2005 måtte man derfor anbefale, at en ny opdateret laser søgtes
anskaffet, både som støtte for den
fortsatte forskningsaktivitet og som
tidens bedste udstyr til løbende behandling af glaukom-risikoøjnene i
landet.
Den nye model, der ansøgtes
var en Visulas 532S Combilaser fra
Zeiss. Den giver en værdifuld ekstra
kvalitet, med nu 2 bølgelængder. Ved
sekventiel behandling, primært med
532 nm grøn kontinuert laser, lettes
YAG perforation i asiatiske øjne med
tykt brunt irisvæv. YAG udstyret er
nødvendigt til behandling af øjne
med efterstær. Grøn laser muliggør
iridoplastik, der formindsker vævstykkelsen i iris periferien, et indgreb
af betydning i øjne med plateauiris.
Samme laser anvendes til trabekuloplastik, for behandling af åbenvinklet
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glaukom, især ved samtidig pseudoexfoliation, der nu synes hyppigt
forekommende i landet. Grøn laser
muliggør desuden behandling af øjne
med fx diabetisk retinopati og truende nethindehuller.
Velux Fonden bevilgede på dette
grundlag et beløb på Dkr 710.000 til
køb og installering af en Combilaser
med tilbehør, for ansøgerteamet:
Prof. Baasanhu, Prof. Gordon Johnson, Consultant Paul Foster og
undertegnede. Det blev muligt inden
for denne ramme at lade Gordon
Johnson og mig rejse én uge til Ulaan
Baator sammen med tekniker Udo
Buchwald fra Fa. Brock & Mickelsen.
Planen var at bringe udstyret i hus
under fuld teknisk kontrol, samt at
gennemføre en primær instruktion
og oplæring af personale.
Planen holdt, men dog med ét
uforudset problem. Prof. Johnson,
Udo Buchwald og jeg mødtes i Beijing
en lørdag morgen d. 18. marts. De to
store flightcases var med os i Finnair
fra København, som overvægtsbagage. Check in hos Mongolian Air i
Beijing airport viste sig nu absolut
ugørligt. Specielt kassen med bordet
blev pure afvist, den var for stor og
tung. Det truede alvorligt vor stramme tidsplan. Vi kom dog igennem
med en nødløsning. Vi ankom selv
næste dag med det egentlige laserudstyr, mens en air-cargo forbindelse
blev udnyttet, så kassen med bordet
kom i hus sent om onsdagen. Værdifuld hjælpeindsats blev ydet af en
vagthavende ambassade medarbejder
i Beijing og konsulatet i Ulaan Baator.
Dr Chimgee Chuluunkhuu hos
Prof Baasanhu i Bolor Melmii Eye
Hospital blev hurtigt fuldt fortrolig
med den nye laser. Over de første

5 dage behandledes omkring 40
øjne, med iridotomi eller for retinale
tilstande. Udo Buchwald udskød sin
hjemrejse ét døgn grundet forsinkelserne, men blev hurtigt færdig med
installation af den nye laser. Han fik
derefter gjort check og vedligeholdelse af YAG-laseren fra 1995. Den blev
justeret og viste sig fortsat brugbar.
Udover dette fik han repareret en del
udstyr i 4 andre by-klinikker, hårdt
tiltrængt. Landet har ikke teknikere
med erfaring i oftalmologiske udstyr.
En dag blev vi bedt om forelæsning for byens kolleger. Jeg gav
en oversigt over “Angle Closure in
Greenland Inuit and East Asians”
udarbejdet for nyligt til lignende
formål i Kina, ved Zhongshan Ophthalmic Centre i Guangzhou. Der blev
givet en oversigt over fundene i den
fjerne, men med mongolerne beslægtede grønlandske befolkning, med
glaukomstudier 1969 til 1989 som
relevant erfaringsgrundlag. Her har
befolkningen en endnu højere vinkelluknings forekomst end i Øst Asien.
Øjenkonsulenterne har i Grønland
til rådighed 2 sæt transportable og ét
sæt stationært YAG-laserudstyr, til
behandling af risikoøjne blandt de
(kun) 56,000 indbyggere.
Ved en frisk kontakt med Dr.
Chimgee Chuluunkhuu fik jeg følgende melding pr. 1-11-2006:
The laser is in good condition and
works well. In last summer we had
visiting doctor from Russia, the head
of laser department of Fedorov’s Eye
Institute and he has done number of
cases. He said that our laser machine
is the best machine he has ever experienced.
To this date we have done laser
procedures for 576 patients (753 eyes).
From this:
81 cases of fundus laser which include demarcation coagulation, PRP.
495 procedures of iridectomies,
iridoplasties ,trabeculoplasties, capsulotomies and goniopunctures.
Hermed således en stor TAK til
Velux Fonden for bevillingen til en
Combilaser for Mongoliet, fjernt fra
de normalt støttede projekter. Budgettet rækker også til et senere besøg
af Paul Foster, så fortsat faglig kontrol
af arbejdet og fortsatte forskningsaktiviteter kan sikres.
Referencer: www.oftalmolog.com
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The idea of giving someone
an evil Eye has been known
everywhere at all times
De ældste, vi kender indtil nu, er
fra det nordøstlige hjørne af Syrien.
De er fra den såkaldte frugtbare
halvmåne, og stedet hedder Tell
Brak. Det er en egn, som er rig på arkæologiske fund. De findes i byhøje,
de såkaldte Tell, som indeholder lag
på lag af beboelse helt fra 9.000 år
fvt.

Af Lis Mellemgaard

I mere end 5000 år har øjet
været brugt som symbol, og
det er fundet i mange
”primitive” kulturer verden over.
Et strejftog gennem tiderne
viser, at formålet har været
afværgende, besværgende,
lykkebringende, med ukendte
religiøse betydninger og også
udøvende kraft.

Det, som i vor forbindelse, er det
mest interessante, er et ”øjentempel”
fra 3.5000 fvt, det ligger 6 m under
nuværende niveau. Bygningen måler
6 x 18 m; det er de karakteristiske
mål for tempelbygninger fra den
tid. Seksagesimal systemet stammer
netop fra disse egne, mål vi kender
fra vor tids måling, kompas og cylinder akser.
Gravningen blev begyndt af Mallowan, som også blev kendt, fordi
han var gift med Agatha Christie,
hun deltog i udgravningerne og har
brugt dette miljø til krimier.
Templet hedder sådan, fordi der er
fundet 60.000 små øjensymboler af
ler, keramik og også af halvædelsten.
I den smalle ende af det store aflange
rum findes et alter, på hvilket man
fandt de såkaldte brillesymboler,
hvis betydning er ukendt.

Det store antal af især øjne tyder
på, at mange mennesker har valfartet hertil med gaver, og at komplekset har haft stor betydning. Man må
tro, det kan have noget med frugtbarhed, moderskab og lykke at gøre,
i hvert fald ikke noget negativt.
Vi kan ikke vide det med sikkerhed, for det var 2500 år, før skriften
blev opfundet.
Et tusind år senere fløj en falk fra
østerlandene til Ægypten, siges det
i myterne. Falken var Horus, som
efter andre skrifter er søn af hovedguderne Isis og Osiris. Han har gennem tiderne haft overordentlig stor
betydning vidt omkring - ja og helt
til vore dage.

På Tutankamons guldkiste findes
på ydersiden et øje med stråleglans,

et Horus øje for at afværge og på indersiden et øje, så han kunne holde
øje med verden udenfor.
Horus øjet har mange betydninger, det kunne afværge ulykker og
give lykke. Man har brugt at hænge
symbolet, hvorfor der boredes et hul
- et øje.
Frimurerne har i deres kartuche
forskellige redskaber som dem, der
blev brugt til bygning af de monumentale bygningsværker i Ægypten
- i midten findes et øje.

Når vi skriver recepter, begynder
vi med recipe, det betyder jo: tag
og få gavn. Oprindelig var der et øje
i R`s runding, i sig selv et tegn på
ønske om et godt helbred. I middelalderens trolddoms kunst finder
man et R uden kors eller øje.
I Grækenland, i den doriske tid
omkring 700 år før fvt, er øjet brugt
i mange sammenhænge, især til udsmykning på keramik..

Billedet viser et drikkekar, en Kylix, som øjenlæge Viggo Clemmesen
fik overrakt, da han gik af som præsident for Agency for the Prevention
of Blindness, en begivenhed, som
fandt sted i Athen i 1990.
Når man drikker, tager man det
i ørerne, og så kommer øjnene til at
vende opad og nedkalder velsignelse
af drikken.
I antikken findes øjet i centrum
på græske krigsskjolde.
Plinius den ældre oplevede Vesuvs
store udbrud i år 79, døde faktisk
derunder. Han druknede, da han
roede ud i Napoli bugten for at
redde mennesker fra udbruddet. Han
havde skrevet et 37 binds værk, NATURALIS HISTORIA. Den ene bog
handler om mennesket. Heri skriver
han, at der i Afrika findes familier,
som kan udføre trolddom. Deres
kvinders øjne har to pupiller. Det,

de kaster deres blik på, får enge til
at visne, træer til at tabe bladene og
børn til at mistrives.
Cicero konstaterer også, at kvinder med to pupiller i hvert øje var
farlige for alle (kønsbunden arv ?).

I Apulien i Syditalien findes stadig
huse, Trulli, som har et øje malet på
taget, ofte i forbindelse med et kors,
så er man helt dækket ind med både
kult og kristendom.
I den islandske saga Laksdøla
fortælles om en af de utallige familiefejder. Kotkel og hans slægt kunne
udøve trolddom. De blev bedt om at
drage til Hruts gård. Hrut var klar
over faren og påbød, at ingen måtte
se ud den nat, en søn gjorde det alligevel og faldt død om.
Halbjørn Slibestens Øje, navnet
har han sikkert fået, fordi hans ene
øje var vansiret, det må vel dreje sig
om en arbejdsskade. Han blev grebet
og en sæk trukket ned over hans hoved, for at hans øje ikke skulle udøve
trolddom, og en sten bundet om halsen og han blev ført ud på søen.
Men i sækken var der et hul. Han
kastede sit skelende øje mod land
og sagde ”Det var en ulykkes dag,
og det ønsker jeg, at Thorleik ikke
skal få glade dage mere. Og det gik
i opfyldelse, der fór en hvirvelvind
over lien, så der aldrig mere groede
græs siden”. Der findes ingen billeder
af Halbjørn, til gengæld er der her et
billede af ODIN, som jo gav sit øje
til Mimer, for at få visdom. Det findes i den Arnamagneanske Samling
i Reykjavik.

Det her mærkelige billede er
fra en dansk bog om folklore eller
folkesagn: Det kan have betydning
for øjenlæger - ikke for at stille øjendiagnoser, men for at afsløre en tyv.
Hvis noget var blevet stjålet, og
man ikke vidste, hvem tyven var, så
kunne man hamre en spids genstand
i noget rundt; så ville tyven få en
hvid plet på sit øje. Vel en macula.
Det her er værktøjet dertil.

Øjnes magiske virkning fulgtes
med kulturen. Fra Antikken over
den iberiske halvø, til bl.a. Bretagne
og videre til Irland, hvor man finder
de såkaldte menhirs, kæmpestore
sten, som var sat på en bestemt måde, formentlig kultsteder. De er ofte
forsynet med med øjne, eller spiraler.
Øjne og spiraler har fulgtes ad gennem oldtid og vikingetid. Druiderne
ved man ikke ret meget om, de var
hemmelige. Men formentlig har de
overtaget disse skikke i den Keltiske
tid.

Det er et billede fra Malta, men det
kunne være fra en hvilken som helst
Middelhavs by, hvor skibene forsynedes med et øje for at undgå ulykke,
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men også for at opnå fiskelykke. Derfor er det blevet mere populært igen
i de senere år, efter at fiskebestanden
ligesom andre steder er faldet betydeligt. Man ser, at foruden øjet er der et
horn, hvilket er det næstalmindeligste afværgesymbol, men også et lam,
symbolet på kristendommen.

Tsunamiaen ramte også vores
gamle tropekoloni Trankebar på
Sydøst Indiens kyst. Befolkningen
levede af kystfiskeri med både af balsamtræ, som splintredes. En hjælpeorganisation skænkede dem både af
glasfiber, og på dem malede de organisationens logo - og et tydeligt tegnet øje. Et af projekterne i Galatea3
ekspeditionen omfatter Trankebar.

Denne Stupa er et tempel for Buddha, det er fra Nepal. Det er en såkaldt oplysnings stupa. Buddhas øjne
har den alt seende kvalitet, at samle
gode indtryk og dermed erkendelse i
eget og i de troendes sind.

I Nærøsten ser man, at bilerne har
afværgende symboler ved forruden.
De er ofte blanke eller har form som
et øje eller et horn.
Nu om dage kan man især i de
nordafrikanske lande møde kønne
piger, som har blankpudsede mønter
i panden for med deres stråler at afværge det onde. Denne bor i Oman.

Dette billede er taget af Inger
Norn. Man ser tydeligt et øje over en
port. Man skal bemærke, at den blå
og den turkis farve også har og har
haft magisk virkning i nærorienten
og middelhavslandene. Farven skal
virke afværgende på onde ånder, bestyrke øjets kraft.

Jeg var på en arkæologisk tur til
Oman sammen med arkæologen
Karen Frifelt i et område, hvor hun
tidligere havde gravet. Vi fandt da
også flere ting, sten med indridsede
spiraler, og tilfældigt så vi denne
Klippe. Først ved screening af billedet for nylig gik det op for mig,
at det drejede sig om noget meget
spændende.
Man ser et øje med stråleglans
oven i købet med lidt blå maling, i
centrum for en symmetrisk opbygning. Det er omgivet af en port lignende struktur. Til begge sider findes
krims krams, nedadtil en forarbejdet
vold. Med fantasiens hjælp kan man
forestille sig, det drejer sig om et
kultsted, og at øjet er i centrum.

Man har i Oman fundet keramik
af samme type, som den der fandtes
i det gamle Mesopotamien, den
såkaldte Ubaid keramik, efter stedet
hvor den blev fundet. Den er karakteriseret ved særlig bemaling og er
dateret til det 4. årt.
Man kan forestille sig en forbindelse fra det gamle Mesopotamien
til Oman. Det vil sige 18 000 km i
fugleflugtslinje. En forbindelse må
da være gået over bjerge og hav. Man
ved, at skibsfart var veludviklet i 4.
årt.
Ringen er sluttet, den begyndte
i Øjentemplet i det gamle Mesopotamien og ender med et formentlig
øjen kultsted i Oman fra nogenlunde
samme tid dvs i 4.årt.
Holdt som foredrag ved Nordic
Congress of Ophthalmology 20. juni
2006

Som allerede sagt spiller Horus øjet
stadig en stor rolle i Nærøsten og
Middelhavslandene.
Her er et billede fra et reklamekatalog, der viser mange udgaver af
Horus øjet.

Julegave fra mig til dig
DUKE-ELDER
+45 48 26 33 02
lis.me@dadlnet.dk
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Af Klaus Trier

Skrifttegnene for Guangzhou (læst fra
oven). Kinesiske tegn repræsenterer
betydninger i modsætning til vores
fonetiske tegn og kan derfor genialt
nok forstås af folkeslag med sprog,
der er lige så forskellige som dansk
og finsk. Til gengæld må man kunne
5.000 tegn for at klare det basale og
10.000 til mere komplexe meninger.
Meget lærde mennesker mestrer over
20.000 tegn

Guangzhou (Kanton) ved Perlefloden
i det sydlige Kina. Endnu en asiatisk
myretue med 11 mio. indbyggere.
Byen har fra gammel tid været porten til Kina for indiske, arabiske,
persiske og europæiske handelsfolk
(herunder mange danske). Kina var
i 1700-tallet et samfund med en
vareproduktion så veludviklet, at det
ikke havde behov for import af normale varer fra vesten, og opbyggede
derfor et stort overskud på handelsbalancen i form af sølvmønter. Men
briterne tvang med deres kanonbåde
kineserne til at åbne markedet for
indisk-produceret narko, og overtog
i 1842 Hong Kong-øen 100 km syd
for Guangzhou. Herefter fulgte en
kaotisk periode med hungersnød og
borgerkrig, blandt andet Taipingoprøret 1850-64 ledet af Hong
Xiuquan fra Guanzhou. Lægen Sun
Yat-sen fra Guangzhou grundlagde
nationalistpartiet Guomindang, og
udråbte i 1912 på ruinerne af kejserdømmet Den Kinesiske Republik. I
1921 dannedes Kinas kommunistiske
parti, som i starten samarbejdede

med Guomindang om at bekæmpe
diverse kinesiske krigsherrer fra det
nordlige Kina samt de japanske invasorer, men i 1925 døde Sun Yat-sen,
og hans efterfølger Chiang Kai-shek
indledte et blodigt opgør med kommunisterne. Japanerne havde imidlertid efterhånden besat det meste af
landet, og installerede den forhenværende kejser Pu-yi som marionet i
Manchuriet. Efter japanernes nederlag i anden verdenskrig lykkedes det
hurtigt kommunistpartiet under Mao
Ze-dong at fordrive nationalisterne
fra fastlandskina, og i 1949 kunne
den kinesiske folkerepublik udråbes
på den himmelske fredsplads i Peking.
Fra starten var ledelsen af kommunistpartiet splittet mellem Mao Zedong, som lagde vægt på ideologi, og
en fløj af pragmatiske økonomer, som
anså det for den vigtigste opgave at
sikre den kinesiske befolkning mad
på bordet. Da Mao i 1966 følte sig
udmanøvreret, appellerede han direkte til masserne med opfordringen
om at ”beskyde hovedkvarteret”, og
udløste dermed kulturrevolutionen.
Selvom rødgardisternes vilkårlige
regimente med terror, angiveri og
mord, især rettet mod intellektuelle,
ikke helt nåede samme højder som
i Campuchea under Pol Pot, blev
denne periode en stor prøvelse for
det kinesiske folk. Deng Xiao-ping,

Sådan bor man i det
moderne Kina

Zhongshan Ophthalmic Center
omfatter fire bygninger med i alt
35.522 kvm.

som havde arbejdet for økonomiske
reformer, blev sat til at arbejde som
metaldrejer. I 1976, efter Mao Zedongs død, organiserede han fra
det traditionelt liberalt indstillede
Guangzhou det dramatiske opgør
med Maos enke, Jiang Qing, og de
øvrige medlemmer af Fire-banden.
Den efterfølgende retssag afdækkede
727.420 tilfælde af forfølgelse og
34.274 dødsfald som følge af vold eller tortur under kulturrevolutionen.
Deng Xiao-ping slogan var: ”Socialisme skal ikke være lig fattigdom”.
Klassekampen blev aflyst til fordel for
ideologien om ”det harmoniske samfund”. Omfattende økonomiske reformer blev iværksat, og vi ser nu resultaterne. Siden 1980 er det kinesiske
BNP 61-doblet og udgør nu 20% af
USA’s. Hundrede af millioner af mennesker er blevet løftet op fra ekstrem
fattigdom. Der er nu registreret
236.000 dollar-millionærer i Kina.
Med fortsatte vækstrater på over 11%
om året er det ikke urealistisk at forestille sig Kina som verdens ledende
økonomiske magt om 50 år. Det helt
selvstændige kinesiske rum-program
kører på skinner, og 2016 vil den
første kineser spadsere rundt på
månen. Kina er verdens tredjestørste
handelsnation, og Kina havde i 2005
et imponerende handelsbalanceoverskud på 102 Mia. US dollar. Dette
tal er allerede overgået på de første

9 måneder af 2006. På den netop
overståede Kanton-messe fremvistes
produkter fra hele Kina til 200.000
importører fra hele verden.
Guangdong-provinsen med
hovedstaden Guangzhou er Kinas
rigeste. Her vælter skyskrabere og
infrastruktur formeligt op af jorden.
Man kunne selvfølgelig tro, at den
økonomiske vækst udelukkende
skyldes billig masseproduktion
ved hjælp de forarmede masser fra
landdistrikterne, som er glade for at
arbejde for en timeløn på 8 kr., og
at væksten derfor hurtigt vil flade
ud, men ambitionerne standser ikke
der. Der satses på udvikling af egne
kinesiske brands og øget teknologiindhold i produktionen. Den kinesiske regering har erklæret innovation
og patentering for en nøgle-prioritet i
den ellevte 5-årsplan (2006-2010) og
satser milliarder af dollars. Tusinder
af forskere er vendt hjem fra gæsteop-

Komplicerede tilfælde (her
uveiter) henvises til Zhongshan
Ophthalmic Center fra hele Kina

hold andre steder i verden og får stillet topmoderne faciliteter til rådighed
ved de kinesiske universiteter.
Ved Zhongshan Ophthalmic Center i Guangzhou står Professor Jian
Ge med sin stab af 565 medarbejdere, heraf 214 akademikere, klar til
at drage fordel af de gunstige forhold
for forskning i Kina. Præ- og postgraduat undervisning varetages af 88
professorer. Centeret på sammenlagt
35.522 kvm er landets største, og på
verdensplan formentlig kun overgået
af London Moorfields Eye Hospital.
Rekrutteringsgrundlaget for komplicerede tilfælde er hele Kinas befolkning på 1,3 mia. mennesker, hvilket
giver gode muligheder for forskning
i sjældne øjenlidelser og komplikationer til øjenoperationer. Årligt ses
450.000 ambulante patienter, og der
udføres 26.000 operative indgreb.
Patienterne eller deres forsikringsselskab må selv betale behandlingerne.
F. eks koster en kataraktoperation
svarende til omkring 4.500 D.kr.
Centeret har egen optiker-afdeling,
som er i stand til at forsyne 10.000
personer med briller pr. måned. De
er også eget apotek delt i en afdeling
for vestlig og en for traditionel kinesisk medicin. Der er stor konkurrence om stillingerne på centeret.
Mindstekravet til en almindelig lægestilling er en PhD-grad.
Zhongshan Ophthalmic Center
råder over topmoderne udstyr til
såvel klinisk som basal forskning. I
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rurgi. Alle dyr kan monitoreres fra et
overvågningscenter. Der er afdelinger
for aber, kaniner, mindre gnavere, og
det hele er på størrelse med en almindelig dansk øjenafdeling.
Det videnskabelige out-put fra
Zhongshan Ophthalmic Center er accelererende. Siden 2003 er antallet af
artikler i anerkendte vestlige oftalmologiske tidsskrifter, såsom IOVS, BJO
etc. hvert år fordoblet, og udgør nu
ca. 50 årligt. Imponerende, når man

tager i betragtning at øjenforskningsbudgettet for hele Kina i de senere år
har været under 10 mio. d.kr. årligt
(ikke inkluderet lønninger). I alt
findes i Kina 22.000 øjenlæger, 200
fuldtids øjenforskere samt mindst
250 kliniske forskere.
I 2008, samme år som de olympiske lege bliver afholdt i Beijing, vil
landet være vært for den XXXI oftalmologiske verdenskongres i Hong
Kong.

Top-moderne faciliteter til dyreeksperimentelle studier (her ses aber)

laboratoriet finder man confocal laser
scanning mikroskop, HPLC-MS,
flowcytometer, udstyr til protein og
nucleinsyre analyse etc., mens den
kliniske afdeling er udstyret med bla.
ultralyd biomikroskopi og bageste og
forreste afsnits OCT.
Den nyindrettede dyrestald rummer to operationsstuer til mikroki-

Centeret er udstyret med det nyeste udstyr til kliniske undersøgelser

OCT – en verden der åbner sig
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Birgit Sander, Ph.D.

Thomas Martini Jørgensen,
Ph.D.

Øjenafd. KAS Glostrup og
Risø Forskningscenter,
Afd. for optik og
plasmaforskning

Fig 1. Venstre: et enkelt 6 mm scan fra en rask person. Højre:
sammenlægning af 14 scan fra samme person. De højreflekterende lag ses som rød eller gul, gennemsnitlig reflektans er grøn,
lavreflekterende lag er mørkere blå eller sorte. Højreflektive
lag er: nervetrådslaget, indre plexiforme lag, ydre plexiforme
lag (røde pile). I ydre retina er de højreflektive lag (blå pile):
Overgangen mellem inder- og ydersegmenter, overgangen til
pigmentepithelet og pigmentepithelet. De lavreflekterende
lag er ganglioncellelaget, indre kernelag, ydre kernelag og
fotoreceptorernes ydersegmenter, der ses særligt tydeligt lige
i foveas centrum, hvor tappenes ydersegmenterne er særligt
lange (gul pil). I det mørke ydre kernelag ses en meget tynd grøn
linie fra membrana limitans externa. De basale principper for
sammenlægningen er beskrevet i ref.1, men metoden er under
løbende udvikling.

Optical Coherence Tomography
er i stadig udvikling – både mht.
software og hardware. Opløsningen
af de kommercielt tilgængelige systemer har hidtil ligget på ca. 6-10
µm axialt og 15-20 µm transversalt.
Med de kommercielt tilgængelige
instrumenter kan man på rå scan
se de retinale lag, særligt tydeligt
fremtræder nervetrådslaget hen mod
papillen, de plexiforme lag og RPE
(fig 1). På Øjenafdelingen i Glostrup
har vi videreudviklet software til
sammenlægning af billeder fra en
OCT (Stratus) i samarbejde med Risø
Forskningscenter, og det er primært
denne type af billeder, der er vist
(ref. 1). Sammenlægningen af billeder reducerer støj, og i vellykkede
optagelser kan man f.eks. se en meget
tynd linie, der repræsenterer membrana limitans externa, en anden
højreflekterende linie, der markerer
overgangen fra indersegmenter til
ydersegmenter i fotoreceptorerne
og i centrum af fovea kan man se et
lavreflekterende lag, der svarer til
ydersegmenterne (fig 1).
Fig. 2 og 3 viser forskellige eksempler
på væske i nethinden, i figur 2 ses en
pigmentepithelløsning med tilstødende serøs afløsning. Selve neuroretina
synes af normal tykkelse, og lagene
fremtræder ligeledes normalt. I fig
3 ses diabetisk makulaødem hos en
patient med beskeden baggrundsre-

tinopati og stadig god visus. Som det
er typisk i de tidlige faser af ødemudviklingen, er ødemet lokaliseret
i den ydre del af neuroretina, dvs i
ydre kernelag / Henles lag. Ødem i de
indre lag af neuroretina ses først ved
store og diffuse ødemer, hvor der er
fortykkelse i alle lag.
I de fleste tilfælde kan diagnosen
stilles oftalmoskopisk, men OCT er
værdifuld til kontrol af behandling. I
tillæg til enkelte scan kan nethindens
tykkelse fremstilles grafisk. Ud fra 6
radiale scan gennem fovea beregnes
et retinalt map, der viser nethindetykkelse i makula (fig 4). Med den
her beskrevne software, kan man
ikke med sikkerhed afgøre, om der er
små ødemer mellem scannelinierne. I
uheldigste tilfælde kan der skjule sig
et område på ca. 1 diskdiameter mellem scannene og dermed et klinisk
signifikant makulært ødem – men i
praksis er det sjældent. Centrering af
scannene og en stabil fiksation er vigtig for et godt resultat, med træning
kan man dog forholdsvist let se, når
scannet ikke er centreret og tage hensyn til det i sin vurdering. Et drilagtigt problem er nedsat reflektans ved
store ødemer, der ofte medfører, at
softwaren beregner tykkelsen forkert.
Det er derfor nødvendigt, at øjenlægen enten selv har prøvet at udføre
proceduren eller gennemgår en del

Fig. 2 ses en patient med pigmentepithelløsning
(rød pil), hvor RPE er løftet. Under RPE
ses drusemateriale som klumper (gul pil).
Lige over RPE, ses i begge sider af pigmentepithelløsningen en serøs afløsning i den
overliggende neuroretina (rød pil). På toppen
af pigmentepithelløsningen ser neuroretina
relativt normal ud som et lavreflektivt (blåt)
område, karakteristisk for fotoreceptorlaget /
ydre kernelag.

Fig. 3. En diabetespatient med klinisk
signifikant makulært ødem. Fortykkelsen
er primært lokaliseret til fotoreceptorlaget
/ Henles lag i fovea (rød pil) men blev ikke
set oftalmoskopisk. Umiddelbart til venstre
for foveas centrum ligger et lille højreflektivt
signal (gul pil), sandsynligvis fra en lille
blødning som hos denne patient var den eneste
oftalmoskopisk synlige forandring. Over den
hvide pil ses en skygge, der kan stamme fra
et hårdt eksudat eller et kapillær. Scannet
er taget i 90 grader og nervetrådslaget ses
forholdsvist ens i tykkelse sammenlignet med
de tidligere viste horisontale scan.

Fig 4. Det retinale map er baseret på 6 radiale scan alle centreret gennem fovea som illustreret på
fundusbillede til venstre. I midten vises det retinale map af en normalperson og til højre en patient
med klinisk signifikant makulært ødem – den samme patient hvor et lodret scan er vist i fig.3.
Der ses markant fortykkelse i centrum relativt til normalpersonen og moderat fortykkelse nasalt.
Farvekoden for den retinale tykkelse (fra 0 til 500 µm) er vist yderst til højre.

Fig. 5. Scan gennem et lammelært hul,
på trods af substanstabet er der ikke hul
hele vejen ned til pigmentepithelet. Man kan
antydningsvist se en udtynding i den højreflekterende linie der viser over gangen mellem
fotoreceptorernes inder- og ydersegmenter i
fovea. Med stadig forbedrede metoder kan man
undersøge, om der er en prognostisk værdi i
denne lille morfologiske ændring.

Fig.6. Et horisontalt scan af venstre øje hos
en patient med Kjer’s opticus atrofi. Scannet
er som de foregående 6 mm langt baseret på
i alt 512 A-scan, men centreringen er flyttet
så papillen ses til venstre (gul pil) og fovea
ligger til højre. Generelt er nethinden under
normal tykkelse. Nervetrådslaget er stort
set forsvundet (rød pil), det burde ses som et
højreflekterende rødt bånd hen mod papillen,
men er ikke detekterbart. Derimod synes fovea
forholdsvis uændret. Det er altså atrofi af
nervetrådslaget, der er den sandsynlige årsag
til at visus er knap 6/60.

Fig.7. Til venstre ses højre øje og til højre venstre øje hos en patient, der gennem 6 mdr. har haft
et fremmedlegeme i venstre øje (jern) placeret nasalt for papillen. Billederne er taget lige før
operativ fjernelse af fremmedlegemet. Visus er nedsat til 0.8 og der er nedsat/ophævet funktion i
det perifere synsfelt. OCT viser en let fortykkelse med en generelt øget reflektans. Særligt tydeligt
er nervetrådslaget fortykket (gul pil). Ydre kernelag/Henles lag fremtræder generelt signalfattigt
(dog kan bagrundssignalet variere) men hos denne patient er reflektiviteten øget lige netop i
fovea (i området umiddelbart under den hvide pil) sammenlignet med de mere perifere dele af
ydre kernelag. En øget reflektans i ydre kernelag er sandsynligvis udtryk for strukturelle og evt.
funktionelle forandringer.

Fig 9. Optagelse af ydre retina med Ultra-High-Resolution kombineret med adaptiv optik (ref.
4). Billedet til venstre (A) viser m. limitans externa (hvide pile). Derefter overgangen mellem
inder- og ydersegmenter og ydersegmenterne af fotoreceptorerne, der fremtræder lavreflektivt.
På billedet til højre (F) er vist små klumper af højreflektivt materiale (lilla pil), der ved
sammenligning med histologi skulle svare til grupper af fotoreceptorer og RPE. I 3-D blokke kan
man på den allernyeste prototype visualisere ydersegmenterne der strækker sig ned mod RPE villi
i overgangszonen mellem disse to lag.

scan med operatøren for at kunne
gennemskue de forskellige artefakter.
Ved traktion, fibrose og makulære
huller kan OCT være en diagnostisk
hjælp, f.eks til at dokumentere små
makulære huller eller til afklaring
af, om der er full-thickness hul eller
ej (fig 5). Som nævnt tidligere er det
vigtigt, at øjenlægen har et indgående
kendskab til instrumentet. For at
finde et lille makulært hul skal man
scanne gennem foveaområdet, og
det er her en fordel at vælge scanning med en linie og ikke bruge den
procedure, der anvendes til retinale
maps.
Hardware udviklingen går hurtigt
i øjeblikket, både inden for belysningskilden og detektorsystemet. Den
axiale opløsning bestemmes af båndbredden i lyskilden, idet opløsningen
bliver bedre jo bredere båndbredde
lyskilden har. I de såkaldte UltraHigh-Resolution systemer anvendes
en laser med en båndbredde på ca.
200 nm fra ca. 700 til ca. 900 nm
baseret på en femtosecond-laser,
hermed opnås en axial opløsning
på 2-3 µm (ref.2). Detektorsystemet
har traditionelt været baseret på et

Fig 8. Eksempel på 3-D visualisering af fovea,
der ses som en fordybning i centrum (gul
pil). Billedet er optaget med et Ultra-HighResolution instrument (ref .3). Her er vist en
blok taget gennem fovea hos en normalperson,
og blokken kan drejes så nethinden kan
observeres i forskellige vinkler . Linierne
mellem B-scannene er 50 µm og giver de
vandrette striber.

interferens princip i stil med ultralyd.
Denne metodik er relativt langsom
og medfører, at saccader under optagelsen ikke altid kan undgås. Med
detektorer, der anvender Fourier
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transformation, kan scanningen øges
flere størrelsesordener i hastighed, og
man kan scanne med 26000 A-scan
pr. sek. Den hurtige scanning tillader, at der tages mange scan, ud fra
hvilke man kan konstruere et 3D plot
af nethinden (fig 8), og denne type af
instrument er netop blevet kommercielt tilgængelig (Topcon).
Den laterale opløsning har derimod længe været uændret, ca. 15-20
µm, fordi øjets optiske aberrationer
har været for store. I de mest avancerede prototypesystemer er den
transversale opløsning nu nede på
2-3 µm ved hjælp af adaptiv optik og
kromatiske korrektion, dvs opløsningen i tre dimensioner er nu nede på
2*2*2 µm – hvilket betyder, at man
in vivo kan se fotoreceptorerne. Disse
systemer er meget teknisk krævende,
og særlig den adaptive optik er i sig
selv meget dyr. Denne type af udstyr
findes kun i enkelte prototyper (fig.
9 viser ydre retina fra en af disse
prototyper). I løbet af de kommende
år vil vi givet se nye instrumenter på
markedet, som i større eller mindre
omfang tager adaptiv optik og hurtige detektorsystemer i anvendelse,
afhængigt af om den løbende kalibrering (der i dag kræver en fuldtidsingeniør eller to) kan bringes til et
niveau der er praktisabelt.
Referencer: www.oftalmolog.com
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Amanuensis i oftalmologisk praksis,
de første erfaringer

Af Louise Hillerup Hansen

Fra den 1. april 2006 til den 1. oktober 2006 har jeg som den første
reservelæge haft ansættelse i oftalmologisk praksis som led i kursusstilling efter ny ordning. Jeg har været
hos øjenlægerne Pieter Zibrandtsen
og Søren Barner i Lyngby. Praksis
er sammensat af to meget erfarne
øjenlæger, tre sekretærer og en skeleterapeut. Opholdet er forudgået
og efterfulgt af en ansættelse på en
oftalmologisk hospitalsafdeling og
erstatter således ansættelse på neurologisk eller neurokirurgisk afdeling
efter forrige ordning.
Ingen opstart uden problemer
og jeg blev til det sidste holdt hen i
spænding om, hvorvidt jeg skulle i
praksis eller fortsætte min ansættelse
på hospitalet (før kontrakten kom
på plads), hvilket var frustrerende
trods altid venlig information fra
videreuddannelsessekretariatet. De
første par uger var udstyret ikke
færdigt og der var ingen planlagte
patienter. Der har generelt været for
få patienter i dagsprogrammerne
(formentlig p.g.a. manglende opnormering af sekretærassistancen. Der
kunne ikke komme flere patienter
igennem på telefonen). I praksis kan
man savne ”yngre” kollegaer i samme
båd. Man oparbejder ikke rutine i
specialundersøgelser og behandlinger
forbeholdt hospitalsafdelingerne og
kan savne hospitalsmiljøet (forskning
og fællesundervisning).
Der er mange fordele ved at være

ansat i praksis. Jeg startede med at få
en grundig introduktion. I hele forløbet var der god supervision. Rent
praktisk var det komfortabelt med
eget undersøgelsesrum, udstyr som
passede og elektronisk patientjournal. Der var mulighed for medplanlæggelse af arbejdsforholdene, gode
arbejdstider og gode muligheder for
fri til ferie og kursus. Jeg blev på intet
tidspunkt brugt som ”billig arbejdskraft” men fik god tid til undersøgelse og eventuelle spørgsmål.
Praksis byder på en anderledes
patientsammensætning end på hospitalerne, f. eks. er der flere raske,
patienter til brille- og kontaktlinsetilpasning, glaukomkontroller,
børn, skelen, almindelige infektioner,
allergi og opfølgning efter endt
hospitalsbehandling. Patienterne er
uselekterede.
Det var lærerigt at se den oftalmologiske verden ”fra den anden
side” end fra hospitalet. Jeg fik også
indblik i overvejelser om praksisdrift
og økonomi. Det var en fordel, at der
var to speciallæger i samme praksis,
så der altid var mulighed for supervision.
I princippet erstatter opholdet i
praksis et ophold på neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Jeg har
tidligere været ansat på neurologisk
afdeling og finder erfaringerne og
patienterne fra praksis langt mere
relevante, end den gennemsnitlige
neurologiske patient vil være det
for langt de fleste færdiguddannede
oftalmologer. Sammenlignet med en
oftalmologisk afdeling er indlæringen dog ikke så intens, som den har
været de første år af min uddannelsestid.
Mine umiddelbare forslag til
forbedringer er, at man bibeholder
en stamafdeling, hvor tilknytningen
fortsætter, samtidig med man er i
praksis, og hvor man fortsat er med
til f.eks. den planlagte fællesundervisning. Man kunne fremlægge cases

fra praksis til konferencer på hospitalet og få feedback begge veje. Man
kunne udsende en officiel skrivelse
til de praktiserende læger i området,
så rygtet om øget kapacitet spredes,
og patientflowet holdes stort. Jeg
ser desuden mulighed for at afkorte
opholdet i praksis og stadig få et godt
udbytte uddannelsesmæssigt.
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Höstnytt från
Finlands horisont
Finlands Ögonläkarförening r.r,
som grundades i januari 1911,
har i år sitt 95. verksamhetsår.
Vår aktiva ögonläkarförening
hade i maj 2006 tillsammans
619 medlemmar, av vilka
544 specialister och 75 som
specialiserar sig. Föreningens
ordförande är professor Hannu
Uusitalo från Tammerfors.
Föreningen har vanligen fyra möten i
året, i mars och september arrangeras
större två dagars fortbildningsdagar,
vanligen med en universitetsklinik
som ansvarig arrangör.
Dessutom arrangerar bl.a. Ögonkirurgföreningen, Föreningen för medicinsk optik, och Glaukomföreningen
regelbundna fortbildningsdagar,
ibland i samarbete med Finlands
Ögonläkarförening.
Höstens fortbildningsdagar arrangerades på Biomedicum i Helsingfors
21-23.september 2006.
Till mötet hade inbjudits utländska föreläsare från Sverige, Estland
och Nederländerna och fick namnet
”Europeisk Oftalmologi”.
Fortbildningsdagarna hade fyra
teman:
1. Modern behandling av melanom i
ögat
2. Profylax av allt vanligare ögonsjukdomar
3. Glaukom
4. Modern behandling av diabetisk
retinopati.
Fortbildningsdagarna började redan
på torsdag eftermiddag med kompletterande workshops och kurser
för små grupper.

Tema 1: Behandling av melanom i ögat
Keynote Lecture hölls av prof. Martine J. Jager, Universitet i Leiden med
”Malignant uveal melanoma and Immune Surveillance”. Dr. Artur Klett,
Tallinn, prof. Tero Kivelä, Helsingfors, behandlade strålbehandling,
laserbehandling eller lokal excision
och Sebastian Eskelin sållning och
behandling av utbrett uveamelanom.
Tema 2 Levnadsvanor.
Kari Krootila behandlade ”Levnadsvanors inverkan på uppkomst av
cataract”, bl.a. framkom att tobaksrökning ger en 3-faldig risk för bakkapselcataract, medan Päivi Ranta
talade om: ”Maculadegeneration och
levnadsvanor”. Inremedicinaren prof.
Pertti Mustajoki upplyste oss om
övervikt som allmän hälsorisk.
Tema 3 Glaukom
Keynoet Lecture hölls prof. Anders
Hejl, Malmö, “Better individualized
in managing glaucoma”. Han framhöll vikten av att inte okritiskt svälja
all ”information” från läkemedelsindustrin . Han ansåg också att mean
IOP är viktigare än fluktuationer
och ifrågasatte värdet av dygnstryckkurvor.
Vidare behandlades Transskleral
diodlaser, och presenterades”studs”tonometri, en innovation, som
utvecklats i Finland 1997, och som
kom ut på marknaden år 2003
Prof. Paulus de Jong från Rotterdam talade om ”Nytt om glaukomets
epidemiologi”.
Lördag 23.9.
Keynote Lecture var prof. Paulus de
Jong: “Age–related Macular Degeneraton: New insights into its mechanisms amd potential or prevention”.
Tema 4 Diabetisk retinopati
På förmiddagen behandlades ”Modern behandling av diabetisk retino-

Af Henrik Teir

pati” av flera talare med doc. Paula
Summanen som ordförande.
Doc, Katriina Aalto-Setälä berättade
vidare om det nya Cell-och vävnadsteknologicentret Regea i Tammerfors
och EU:s nya vävnadsbankdirektiv
2004/23, som trätt i kraft detta år.
Finlands Ögonläkarförenings nästa
möte hålls fredagen den 10 november
i Ögonklinikens undervisningsbyggnad i Helsingfors.
Vårdgarantilagen började tillämpas
för ögonsjukdomar i slutet av år
2005. Centralsjukhusdistrikten har
ansvar för att organisera specialsjukvården, antingen sköta om tjänsterna
själva eller göra köpavtal med den
privata sektorn. I Helsingfors och
Nylands Sjukhusdistrikt har ett
flertal olika sjukdomsgrupper inbegripits, såsom glaukom, cataract,
amblyopi och akuta iriter. Erfarenheterna från det första året kunde sammanfattas så, att systemet visserligen
fungerat, men den mycket onödiga
och tungrodda byråkratin har gjort
detta samarbete för oftalmologerna
mindre attraktivt. Man får hoppas att
man tagit lärdom av det första året,
och att de nya avtal som träder i kraft
1.1.2007 skulle ha större smidighet
och mindre byråkrati.
Finlands Ögonläkarförenings hemsida: www.silmalaakariyhdistys.fi
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En ny, håndholdt,
photorefraktor til screeningsformål,
Plusoptix S04,
markedsføres nu i Danmark

Af Jørgen Kleener

Med det formål at fremstille
mobilt, håndholdt apparatur til
screeningsbrug af børn har der
tidligere været et bud i form
af MTIs photorefraktor. Denne
målte ved synligt flachlys i 2
meridianer og afgav et polaroid
billede af hornhinde/nethinde
refleksen til fortolkning.

Det nye apparat, der er en videreudvikling af den såkaldte Power
Refraktor, består af et håndholdt
videokamera, der afgiver sit billede til
en PC skærm.
Plusoptix´s teknologi baserer sig
på en excentrisk placeret infrarød
3 meridians LED lyskilde, hvorfra
et videokamera opfanger nethinderefleksen og sender målingen
til beregning på en PC. Resultatet
fremkommer på PC skærmen, hvor
der gives oplysninger om: den Binokulære refraktion, astigmatisme/
akse, pupilstørrelse, pupilafstand og
øjenakseplaceringen.
Selve kameraet holdes 1 m foran
den undersøgtes ansigt. Ved tryk
på udløseren afgives en opmærksomhedsfangende lyd og et lys fra to
farvede lysdioder. Vejledt af billedet

på PC skærmen kan finindstilling af
afstand og position hurtigt finde sted.
Når den korrekte position er fundet, udføres målingen automatisk i
løbet af 1-2 sekunder, og resultatet
fremkommer på skærmen i form af
vedstående billede.
Det sfæriske og cylindriske måleområde er +5 til – 7 i step af 0,25.
Ønskes dette udvidet, kan målingen evt. udføres gennem båren
prøvebrille med op til +/- 3,0 sf.
Ligesom photorefraktionen også
kan foretages gennem patientens
eventuelle bårne egenkorrektion. Det
angivne refraktionsmål udgør da forskellen imellem den bårne egenkorrektion og det aktuelle måleresultat.
Efter en kortere prøveperiode
er det indtrykket, at apparaturet er
let anvendbart, hurtigt at betjene,

giver binoculære refraktionsværdier,
hvor akseangivelserne er pålidelige.
Desuden gives oplysning om øjenaksestillingen og pupilforholdende.
Velegnet til screeningsformål for
amblyopitruende tilstande og som
godt udgangspunkt for en subjektiv
refraktionsudførelse.
Pupilstørrelsen spiller en afgørende rolle. Fabrikanten angiver, at den
skal være imellem 4 og 10 mm. Uden
for dette område afgives intet måleresultat. Omgivningslyset kan dæmpes
for at opnå større pupiller, hvorimod
for store pupiller giver problemer og
derfor ikke gør apparatet velegnet til
cycloplegimåling.
Der foreligger allerede en del undersøgelser af apparaturets egnethed
i praksis.
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a new eccentric infrared photorefraktor (Power
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Artisan iris claw linse
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– et godt alternativ til
eximerlaser og clear lens extraction

Af Klavs Højgaard
Hillerød Øjenafdeling

Eximerlaserbehandling begynder at
bliver problematisk ved korrektion af
myopier over –10D - -14D og hypermetropier over +2D - +4D.
En del af disse patienter henvises
til clear lens extraction. En iris claw
linse, der oprindelig blev udviklet af
Worst, vil ofte være et bedre alternativ.
Linsen blev udviklet af Worst i
1978, og siden er 300.000 linser
implanteret. Dens nuværende design
fik den i 1991. Den giver ikke øget
amotiorisiko og akkomodationen
bevares. Men på grund af de mange
problemer, der var med forkammerlinser i 80’erne, har mange af os en
aversion mod forkammerlinser. En
del af problemerne skyldtes snarere
datidens kirurgiske teknik end linsedesign.
Der er mange eksempler på patienter med ens linser i begge øjne,
men kun endotelcelletab på det ene
øje.
Den evidens, vi nu har, viser ret
overbevisende, at disse linser ikke
giver endothelcelletab. I studiet,

der førte til FDA-godkendelse, var
endothelcelletabet i 765 opererede
øjne identisk med tabet hos ikke opererede (0,4%/år). Andre store studier
viser lignende resultater.
Der er ikke påvist øget forekomst
af cataract. Der er set tilfælde af
luksation, der har krævet reoperation
– overvejende blandt de enkelte kirurgers første operationer.
Visus og kontrastsensivititet er

enten som ved korrektion med briller
eller kontaktlinser.
Refraktive PMMA-linser findes fra
+12D - -23,5D med torisk korrektion
på op til 7D.
Endelig kan linsen fås som afakilinse.
Linsen forhandles af MMC og
AMO.
Litteraturliste fås hos forfatteren

