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Patienterne igen svarteper 
Patienter, der har grå stær, kan i Danmark helt aktuelt ikke få at vide, 
hvor de skal opereres og af hvem.

I tilslutning til den nye struktur i landet med større regioner i stedet 
for små amter er aftalen med de praktiserende kataraktoperatører  hørt 
op. Såkaldte forhandlinger om prisen på denne ydelse fandt sted på in-
ternettet ved, at udvalgte operatører kunne lægge deres pris ind. 
Denne i sig selv kritisable procedure må vist tilhøre den yderste grå-
zone af  lukkede licitationer. 

Uden begrundelse meddeler sundhedsmyndigheden, at prisen med 
operation, forundersøgelse og efterundersøgelse nu er dkr. 4.000,- . 
Naturligt nok har man kun lyst til at deltage i dette rotteræs et enkelt 
sted, når kvaliteten sænkes til under niveauet for, at man kan anvende 
intraokulære linser af kvalitet.

Man bliver derfor fra sundhedsmyndighedernes side nødt til at øge 
prisen til dkr. 5.000,-. Stadig uden operatører, når det er en del under 
den gamle pris. Og væsentligt under taksten imellem sygehusene.
I slutningen af november er der stadig ingen løsning. Ventelisterne vil 
derfor stige igen på trods af såkaldt ’ventelistegaranti ’. 

Hvor og hvem skal operere i fremtiden? Patienterne ved ingenting.  De 
kan ikke spørge deres øjenlæge, han ved heller ingenting. Sundheds-
myndigheden ved noget. At der ikke er nok til at operere nu, fordi 
man har sat grænsen for langt ned for kvalitet.

Per Nellemann



�

Fortsættes side 5

Microperimetry

Author: Pascal W. Hasler, 
Department of Ophthalmology,

Glostrup Hospital
and University Eye Clinic of Basel,

 Switzerland.

a method which combines perimetry 
and macular topography

Review:
Today, when investigating retinal 
diseases, we have several instru-
ments to assess retinal function 
beside testing the visual acuity, such 
as conventional visual field testing 
(perimetry), colour vision tests, 
electroretinogram (ERG), multifocal 
ERG (mfERG) and electrooculogram 
(EOG). 

The scanning laser ophthalmo-
scope (SLO, Rodenstock, Germany) 

Figure 1.
Fundus microperimetry of the left eye of a 
normal subject. The local sensitivity of the 
measured points is shown in two ways – first 
as a colour code (here dark green for best 
sensitivity) and second as a numerical code 
in dB from 0 to 20 (here 20 meaning best 
sensitivity). The small blue dots in the center 
are the fixation points during the exam.

Figure 2.
Fundus microperimetry of a patients left eye 
with macular superior branch retinal vein 
occlusion. Note the decreased sensitivity in the 
upper part of the macula (sensitivity values 
down to 4, colour code orange to yellow). 
The fixation, delineated as small blue dots, 
is diffusely spread over the temporal macula 
meaning that it is unstable.

Figure 3.
Fundus microperimetry of a patients right 
eye with central retinal vein occlusion. The 
sensitivity is decreased in most of the measured 
areas with values around 0 dB (colour code 
red). Only on the outer lower central visual 
field the patient is able to perceive the light 
stimulus to 13 dB. The fixation (small blue 
dots) is spread over the macula.

This brief review was supported by the Swiss National Science Foundation (SNSF).
The photos are made with the Nidek Microperimetry (MP1) device.
 

helped us to test and to understand 
the topographic function of the 
macula area. 

Since three years we do have 
the possibility to assess functional 
parameters of the retina in an 
enlarged field of the macula with a 
new instrument called microper-
imetry (MP1, Nidek technologies, 
Italy). This instrument allows us to 
assess the central visual field and 
to correlate the findings directly 

to the fundus location and therefore 
opens a new diagnostic field in reti-
nal diseases. 

Microperimetry-1 (MP1) is an 
instrument for fundus-related peri-
metry. It captures fundus images of 
the patient’s retina and at the same 
time projects light stimuli onto the 
retina. The light stimuli size have 
been correlated to Goldmann stimuli 
sizes (Goldmann I-V) and the pat-
tern are chosen by the operator and 
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can therefore be adapted to different 
diseases of the macula. The patient’s 
subjective response to each stimulus 
(seen/not seen) is recorded (func-
tional information) together with the 
retinal location of the stimulus (ana-
tomical information). The software 
of the instrument disposes several 
pre-designed investigation pattern. 
The investigator has nevertheless 
the possibility to choose specific 
locations to be investigated on the 
fundus. A complete exam can be 
performed as a follow-up exam at a 
later time and the results can there-
fore be used as follow-up parameters, 

regarding evolution of a disease over 
time and effect of therapy.

This investigation assesses also 
the patient’s fixation site and the 
stability of the fixation over the time 
of the examination.

The ideal conditions for examina-
tion are titrated before investigation 
in performing a training session 
with the patient. A lot of problems 
can hereby be avoided and a time 
consuming examination for the 
patient and the investigator can thus 
be avoided. A conventional exam 
for one eye takes then about ten to 
twenty minutes.

According to the manufacturer, 

the microperimetry exam can be 
performed with or without dilated 
pupils. Nevertheless in our experi-
ence an examination is best per-
formed in mydriasis as it seems to 
be easier for patients to fixate the 
fixation target, the fundus tracking 
system works better and the fundus 
images are easier to acquire. Like in 
other perimetry examinations the 
patient is asked to look at a central 
fixation stimulus which can be po-
sitioned by the investigator. In per-
sons with low visual acuity or with 
fixation problems a larger or thicker 
fixation cross or even a circle can be 
chosen. Bright light stimuli are then 

Figure 4.
Fundus microperimetry of a patients right 
eye with macular hole stage 3. On the left side 
the perimetry shows a paracentral scotoma 
nasally inferior. On the right side the fixation 
over time is shown as small blue dots. The 
fixation here is located temporal superior from 
the macular hole and seems to be quite stable.

Figure 5:
Fundus microperimetry of the right eye of a 
diabetic patient with diabetic retinopathy and 
maculopathy. The microperimetry results are 
still good and the best corrected visual acuity 
is 1.0. But already some localized area with 
decreased sensitivity can be delineated (yellow 
to green colour).

Figure 6.
Fundus microperimetry of a young woman’s 
left eye with multifocal choroiditis and fibrosis 
syndrome. The central area shows still some 
good sensitivity. The lower and temporal cen-
tral visual field with fibrosis and chorioretinal 
atrophy has low sensitivity. Microperimetry 
follow-up controls help in these cases to assess 
the evolution of the disease since visible 
morphological change might appear later than 
functional changes.   

Figure 7.
Fundus microperimetry of a young woman’s 
left eye with angioid streaks. The nasal part 
of the macula with large areas of fibrosis 
and atrophy due to angioid streaks has low 
sensitivity. Still, the temporal inferior part 
shows quite good sensitivity. Also here the 
assessment of the functional change helps us 
to follow the progress of the disease. 
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presented for a fixed amount of time 
at the fundus position the investiga-
tor wishes to investigate and the 
patient presses a stick-button when 
he perceives the stimulus. The eye 
movements during the investigation 
are corrected automatically with a 
fundus movements tracking system. 
Microperimetry is at the same time 
performing a continual fixation 
recording during the entire exam. 

This means 
that while 
the patient is 
looking at the 
fixation target 
the eye move-
ments are 
recorded by a 
tracking mod-
ule. At the end 
of the exam 
a map of the 
patient fixa-
tion positions 

is available and the results are also 
analyzed and given as fixation of the 
central 2 or 4 degrees over time in 
percentages. At the end of an exam 
a colour picture is acquired and the 
perimetry results are integrated with 
the fixation pattern.

In clinical routine the visual acu-
ity (VA) is one of the most important 
parameters in the visual perfor-
mance of a patient. It is of course not 
the only parameter of importance. 
The peripheral visual field can be 
assessed by a conventional peri-
metry exam. Regarding the central 
visual field most of the perimetry 
devices do have a macular program. 
Nevertheless it is often difficult to 
determine a visual field defect in the 
macula especially when the patient 
has only small or a relative central 
or paracentral scotoma. Additionally 
the fixation location in the retina is 
not assessed in conventional peri-
metry and it is therefore not always 
easy to identify the corresponding 

location of the scotoma in the retina. 
Often the Amsler chart helps to 
roughly detect a functional defect in 
the central ten degrees of the visual 
field. With microperimetry we do 
have nowadays the possibilities to 
integrate the retinal function with 
the topographical retinal location. 
This device allows specialized retinal 
clinics to investigate retinal function 
in choroidal or retinal neovasculari-
zation before and after therapy, in 
vitreoretinal disease before and after 
surgery and to determine whether 
the patient’s disease is located in 
the retina or in the following visual 
pathway. Finally MP1 is also useful 
to understand and assess unknown 
macular diseases.  

The importance to distinguish the 
visual acuity and the central visual 
field has been elaborated recently by 
different authors. Richter-Mueksch 
et al. delineates that the visual acuity 
measured before and after vitreo-
retinal surgery may underestimate 
functional benefit. In other words, 
the results of vitreoretinal surgery 
were better in microperimetry than 
in visual acuity. Springer et al. inves-
tigated patients with central serous 
chorioretinopathy (CSCR). The MP1 
enabled quantification of functional 
defects in patients with CSCR. Al-
though visual acuity was only slightly 
reduced, all patients showed exten-
sive scotomata in fundus perimetry, 
which correlated well with the loca-
tion of the pathology. 

 The retinal microperimetry (MP1) 
allows an accurate analysis of the 
central retinal function, combining a 
digital retinography, a computerized 
perimetry and a fixation assessment 
in one exam. In combination with 
other retinal investigation devices, 
MP1 has already helped us and will 
in the future help us to follow and to 
understand retinal diseases. 

"The eye 
movements 
during the 
investigation 
are corrected 
automatically 
with a fundus 
movements 
tracking system." 
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Kalenderår

Kongenit/infantil katarakt
Kumuleret risiko pr. 100.000 børn

Blå =drenge

Rød = piger

Indledning
Grå stær hos børn er en sjælden 
sygdom. I Danmark er den samlede 
risiko for at få diagnosticeret en eller 
anden form for katarakt i løbet af 
barne- og ungdomsårene (0 til 17 år), 
10.8 pr. 10.000 børn.

Tilstanden kan være medfødt eller 
opstå senere i barneårene af forskel-
lige årsager. Børnekatarakt kan 
forekomme som en isoleret sygdom, 

men ses også 
i forbindelse 
med andre 
øjen- eller 
systemsyg-
domme. 
Børn med 
medfødt grå 
stær risi-
kerer varig 
synsnedsæt-
telse, hvis 
katarakten 
er tæt nok 

til at give sløret eller manglende bil-
leddannelse på nethinden så tidligt, 
at den normale synsudvikling bliver 
kompromitteret.  I den vestlige 
verden er kongenit katarakt årsagen 
til stærkt reduceret synsevne og 
blindhed hos mellem 4 og 12%, 
svarende til ca. 6/100.000 børn. 
Ethvert barn er op til 7-års alderen i 
risiko for at udvikle amblyopi, hvis 
der ikke dannes ens og klare billeder 
på begge nethinder. Selvom katarakt 
opstået senere i 
barnealderen 

ikke er helt så truende i sig selv for 
synsevnen på sigt, kan den være en 
følge af andre sygdomme, fx uveitis, 
som i sig selv kan have indflydelse 
på synet. Endvidere kan katarakt hos 
børn forekomme efter stumpe eller 
perforerende traumer mod øjet, hvor 
traumets karakter, bl.a. ledsagende 
øjenlæsioner, kan have betydning for 
synsevnen på sigt.

Øjets linse og katarakt
Linsens udvikling starter omkring 
25. gestationsdag, hvor overflade-
ektodermen i relation til øjenblæren 
fortykkes, invagineres og danner 
linseblæren (33. - 36. gestations-
dag). På samme tidspunkt dannes 
a. hyaloidea i fissura choroidea, som 
går frem og forgrener sig omkring 
linseblæren og danner det primære 
corpus vitreum; dette tilbagedannes i 
løbet af 3. - 4. gestationsmåned.

De posteriore epitelceller i linse-
blæren forlænges i løbet af 5. til 7. 
gestationsuge og danner de primære 
linsefibre, som fylder lumen i blæ-
ren op og som siden mister deres 
intracellulære organeller og nuclei 
og danner den embryonale kerne. 
Denne består uforandret hele livet 
igennem og ses i den fuldt udviklede 
linse som en rund kugle inden for 
den føtale kerne. I løbet af 8. ge-
stationsuge udvikles de sekun-
dære linsefibre fra det anterio-
re linseepitel ved linseækva-

tor. De 

forlænges fremad under det anteriore 
linseepitel og bagud under linse-
kapslen og mødes og danner med 
deres stumpe ender Y-suturerne på 
henholdsvis for- og bagfladen. Ved 
slutningen af 3. gestationsmåned 
kan den føtale kerne skelnes fra den 
embryonale. Slutteligt dannes de 
kortikale fibre omkring den føtale 
kerne, som ikke danner suturer, da 
fibrenes ender spidser til. Ved føds-
len udgøres linsen primært af den 
embryonale og den føtale kerne med 
et lille lag cortex.

Øjets linse er et avaskulært organ, 
som er transparent på grund af for-
men og organisationen af de mature 
linsefibre. De sekundære linsefibre 
mister deres organeller og kerner på 
deres vej fra ydre til indre cortex og 
bliver hermed mere gennemskin-
nelige samt metabolisk inaktive. 
Desuden medvirker den velordnede 
struktur af de høje koncentrationer 
af de vandopløselige proteiner, kry-
stallinerne, til linsens transparens. 
Selvom fibrene er metabolisk inak-
tive, opretholdes homeostase mellem 
cellerne via intercellulære kanaler, 
connexoner. Enhver ubalance i 
homeostasen i linsecellerne og/eller 

en forstyrrelse i de yderst 
velordnede arrangemen-
ter både i og mellem 

Af Birgitte Haargaard
Øjenklinikken,
Rigshospitalet Børnekatarakt

"Ethvert barn 
er op til 7-års 
alderen i risiko 
for at udvikle 
amblyopi, hvis 
der ikke dannes 
ens og klare 
billeder på begge 
nethinder. "
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Blå =drenge

Rød = piger

linsefibrene kan forårsage uklarheder 
i linsen og dermed katarakt.

Mutationer i forskellige gener kan 
forårsage kongenit katarakt. Det 
være sig mutationer i mere overord-
nede gener som PAX6 og PITX3, 
eller i gener, som er ansvarlige for 
de cytoplasmatiske krystalliner el-
ler for proteiner i connexonerne i 
cellemembranen. Mekanismen bag 
grå stær hos Down’s syndrom-børn 
er muligvis en øget aktivitet af frie 
radikaler, mens fx galaktosæmi giver 
en metabolisk ubalance ved at akku-
mulere osmotiske stoffer, som får lin-
sefibrene til at svulme op og danne 
opaciteter. Et stumpt traume mod 
øjet giver en forbigående deformation 
af linsen, som kan influere på det 
komplekse system af linsecellerne, 
mens et penetrerende traume kan 
forårsage katarakt som følge af kap-
selbrud og hydrering af linsefibrene.

 
Kongenit/infantil katarakt
Kongenit eller infantil katarakt er 
den hyppigste form for grå stær hos 
børn.  Til denne undergruppe af 
børnekatarakt hører de familiært 
forekommende former, katarakt as-
socieret med syndromer, fx Down’s 
syndrom og/eller katarakt associeret 
med kongenitte øjenanomalier, fx 
PFV (Persistent Foetal Vasculature), 
samt katarakt med ”kongenit” mor-
fologi, fx bagre polstær. Størstedelen 
af tilfældene diagnosticeres inden for 
de første 3 leveår.

Forekomsten er den samme 
blandt drenge og piger (Fig. 

1), og den kumulerede risiko for at 
få kongenit/infantil katarakt har 
i Danmark været stabil gennem 
flere dekader. Omkring 2/3 af børn 
med kongenit/infantil katarakt har 
bilateral katarakt, og de fleste har 
kun katarakt (71%) uden andre 

øjenanomalier eller 
systemiske 

sygdom-

me. Omkring 1/4 - 1/3 er arvelige, 
og disse er altovervejende bilaterale; 
hovedparten følger autosomal do-
minant arvegang (89%). Medfødt 
grå stær, som er associeret med 
andre øjenmisdannelser, er i 2 ud 
af 3 tilfælde ensidige. De hyppigste 
øjenanomalier associeret med 
kongenit/infantil katarakt er 
PFV og microcornea 

Kongenit/infantil katarakt
Akkumuleret risiko pr. 100.000 børn

Traumatisk katarakt
Akkumuleret risiko pr. 100.000 børn

Tabel 1. Syndromer/kromosomanomalier associeret med kongenit/infantil 
katarakt i Danmark 1977-2001 blandt børn, 0-17 år. 

Antal cases

Trisomy 21 (Down) 29

Rhizomelic chondrodysplasia punctata (Conradi) 6

Lowe syndrom 4

WAGR syndrome* 3

Deletion 11p13 (uden Wilm’s tumor) 2

Nance-Horan syndrome 2

COFS syndrome† 2

Galactosæmi 2

Walker-Warburg syndrom (HARD ± E)‡ 2

Cockayne syndrom 1

Hallermann-Streiff syndrom 1

Wolf-Hirschhorn syndrom 1

Trisomy 3 1

Marfan 3

Turner 1
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*WAGR = Wilm’s tumor, Aniridi, Genitale anomalier, og mental Retardation
†COFS = Cerebro-Oculo-Facial-Skeletal
‡HARD ± E = hydrocephalus, agyri, retinal dysplasi, med eller uden encephalocele
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og/eller microphthalmus. Mindre 
hyppige anomalier er kolobomer, 
aniridi og lenticonus. 

Kongenit/infantil katarakt kan 
være associeret med forskellige 
syndromer, som udgør ca. 6% af alle 
tilfælde (Tabel 1). Det hyppigste syn-
drom associeret med børnekatarakt 
er Down’s syndrom. Dog er forekom-
sten af katarakt blandt børn med 
Down’s syndrom kun ca. 1.4%, mens 
meget tidlig katarakt diagnosticeret 
i neonatalperioden blandt Down’s 
syndrom børn er mindre end 1%.

Traumatisk katarakt
Traumatisk katarakt er den næsthyp-
pigste form for grå stær hos børn og 
er typisk unilateral. Den adskiller 
sig fra de andre former for børneka-
tarakt ved at forekomme mere end 
dobbelt så hyppigt hos drenge. Inci-
densen af traumatisk katarakt stiger 
signifikant med alderen for drenge, 
og er således hyppigere forekommen-
de hos drenge på 10 år og derover. 
Over en 20-årig periode er inciden-
sen blandt drenge dog faldet drastisk 
i Danmark (Fig. 2), formentligt med 
hovedårsag i forebyggende tiltag. De 
fleste øjentraumer 
hos børn og unge 
opstår ved leg 

eller ved sportsaktiviteter. Traumer, 
der forårsager katarakt, er hyppigst 
penetrerende, og involverer oftest 
skarpe metalgenstande, træpinde, 
sten, små bolde eller fyrværkeri, 
der rammer øjet med stor hastig-
hed. Sådanne traumer kan medføre 
ledsagende skader på øjet, såsom 
korneale læsioner, hyphæma, læsio-
ner af iris, bulbusruptur og retinale 
skader. Omfanget af associerede 
skader i forbindelse med traumatisk 
katarakt er naturligt betydende for 
synsprognosen og øger også risikoen 
for postoperative komplikationer. 
Omkring halvdelen af børn med 
traumatisk katarakt opnår et visus 
på ≥ 0.5, og de børn, der opnår et 
dårligere visus har oftere andre øjen-
skader end kun katarakt. Typen af 
traume, stumpt eller perforerende, er 
i sig selv ikke prognostisk brugbart.

Andre typer katarakt
Sjældnere typer af børnekatarakt 
ses som følge af forskellige øjensyg-
domme og/eller systemsygdomme, 
fx uveitis, Coats’ sygdom, ROP og 
diabetes. Katarakt kan også opstå 
sekundært til medicin (primært ste-

roid) eller stråleterapi, samt efter 
intraokulær operation. 

I denne gruppe af 

børnekatarakt stiger incidensen med 
stigende alder, og forekomsten er ens 
blandt piger og drenge.

Sammenfatning
Selvom børnekatarakt er sjældent 
forekommende, er den skyld i blind-
hed eller svagtsynethed hos mange 
børn verden over. Katarakt kan være 
medfødt med eller uden andre øjen- 
eller systemsygdomme, eller kan 
være en følge af en erhvervet sygdom 
eller traume. Traumatisk katarakt 
er hyppigere hos drenge, men med 
faldende forekomst. Den tidlige tætte 
kongenitte katarakt er den potentielt 
set mest alvorlige katarakttype hos 
børn, idet sygdommen kan forhindre 
eller begrænse den tidlige synsud-
vikling og dermed forårsage perma-
nent nedsat syn.  

 

Typisk kongenit katarakt med uklarhed i 
linsekernen (venligst udlånt af overlæge 
Regitze Bangsgaard, Glostrup Hospital). 
Bringes med tilladelse fra forældrene.

Postoperativt billede efter kongenit katarakt 
operation med ilæggelse af intraokulær linse 
(venligst udlånt af overlæge Vibeke Henning, 
Glostrup Hospital).
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Uddelingen foregik på Hotel Scan-
dinavia i København, hvor fonden 
havde sørget for god forplejning af 
såvel ånd og fornuft som mave. Hans 
havde inviteret kliniske venner, som 
kom langvejs fra.  

Alistair Fielder fra London fortalte 
om en opfølgning af Hans’ disputats-
arbejde‚ ’Prematurity and the Eye’, 
Rudolf Gutthoff fra Rostock om det 
aktuelle tema ’socalled accomodative 
intraocular lenses from an ultrasonic 
point of view’, og David ben Ezra fra 
Tel Aviv om det klinisk altid tunge 
emne uveitis hos børn.

Hans selv afsluttede elegant, som 
vanligt, med sit eget forskningsfelt 
samt nyere neurooftalmolgiske em-
ner inden for det kognitive, om hvor-
dan vi ser forkert. Det var for eksem-
pel interessant, at Fledelius kunne 
fastslå, at de myopes akselængde 
også tiltager efter 18 års alderen. 

Synoptikfondens hæderslegat 
           til Hans Fledelius

Synoptikfondens 

hæderslegat til 

betydningsfulde øjenlæger 

er i år, den 13. udddeling, 

givet til Hans Fledelius, 

som en anerkendelse af 

et livslangt engagement 

inden for ultralyds 

diagnostik, behandlingen 

af de for tidligt fødte og 

andre oftalmomedicinske 

kerneområder. 

Det er jo kontroversielt i forhold 
til den tidligere lærdom, hvor myo-
piens tilvækst netop skulle ophøre 
på grund af den naturlige øjenvækst-
standsning. Men mest drejede det sig 
om harmoniseringen af de enkelte 
optiske parametre under barndom 
og opvækst hos præmature og hos 
helt raske børn.

Professor Jan Ulrik Prause, som 
er formand i bedømmelseskomitéen, 
begrundede valget af netop Hans 
Fledelius, og formanden for bestyrel-
sen af Synoptikfonden direktør Rolf 
Kuhberg overrakte Hans en ckeck på 
intet mindre end dkr. 100.000 under 
stor applaus.

    

Hans Fledelius modtager hædersle-
gatet af direktør Rolf Kuhberg.

I eftermiddagssolen fra venstre direktør Rolf Kuhberg, Jan Ulrik Prause, 
David ben Ezra, prismodtageren Hans Fledelius, Rudolf Gutthoff, og 
Alistair Fielder.

Af Per Nellemann



Det er altid hyggeligt at møde aner-
kendelse. Ikke mindst i eget land.

Jeg var glad og stolt over at mod-
tage denne kollegiale anerkendelse, 
som i tid netop falder sammen med 
40 år tilbragt i øjenfaget. Jeg valgte 
derfor i et tilbageblik at komme ind 
på områder, hvor pionerindsatser er 
faldet i min lod, og hvor jeg har kun-
net bidrage med frontlinieresultater.

Med tanke også på den veldædige 
Synoptikfond kaldte jeg min fest-
forelæsning ’Noget om syn og optik, 
og om måder at se på’. Den sidste 
del af titlen tangerede synsdefekter 
hos præmature, men gik primært på 
de sære kognitive forstyrrelser, man 
iblandt ser hos chiasma-patienter. 
Det afspejler min mangeårige inte-
resse for neuro-oftalmologien, men 
temaet skal i øvrigt lades uomtalt 
her.

 
Prominente forelæsere udefra
En særlig stor glæde var det, at gode 
videnskabelige venner havde takket 
ja til at komme på dagen. De gjorde 
den festlig med fornemme forelæs-
ninger. Professor Al Fielder, London, 
om præmature børns øjne, professor 
Rudolf Gutthoff fra Rostock, om 
avancerede anvendelser af ultralyd 
(intraokulærlinsers mulige ak-
kommodation!) og professor David 
BenEzra, Jerusalem/Tel Aviv, om 

Noget om syn og optik, 
og om måder at se på

Redaktionen har anmodet prismodtageren om at glæde Oftalmologs læsere med nogle 

punkter fra synoptikpris-forelæsningen den 4. november 2007, 

på Hotel SAS Radisson i København

uveitis hos børn og nye behandlings-
perspektiver. Alt sammen inden for 
faglige funktionsområder hvor jeg 
op gennem årene har haft et chef-
ansvar.

 
Rigshospitalets Projekt 1959-61
Kort efter min start på Rigets øjenaf-
deling i 1967 foreslog overlæge Jens 
Edmund mig at se på de præmature 
børn, som var omfattet af RH’s pro-
spektive projekt 1959-61. Obstetri-
kere og pædiatere stod bag det store 
projekt, som inkluderede mere end 
9000 konsekutive graviditeter, og de 
børn som kom ud af det. Øjenlæger 
havde ikke undervejs været tilknyt-
tet. 

Neonatologien var endnu ikke 
etableret som fagdisciplin, og de 
præterme børn kørte efter kærlig 
pleje kombineret med survival of the 
fittest. 

Hvor særligt behov forelå, blev 
ilt givet på tragt, i ikke-definerede 
mængder, men i øvrigt var nøgleor-
det i netop den periode sparsomhed 
med oxygentilførsel. Hyperoxygene-
ringens rolle for præmaturblindhe-
den (retrolental fibroplasi, RLF) var 
jo netop afdækket primo 1950’erne. 

Den alvorlige øjensygdom havde 
da også blot aktualitet for knap 
2 % af mine overlevende 'fittest' 
præmature børn fra ’Projektet’, som 
for mine formål var afgrænset ved 

Hans Fledelius
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fødselsvægt < 2000 g. 'Kun' 1% var 
blinde. Det var således klart, at en 
disputats-orienteret øjenopgave 
ikke alene kunne baseres på reti-
nopathy of prematurity (ROP), som 
sygdommen siden kom til at hedde. 
Den kliniske klassifikation udkom i 
1984, et arbejde jeg selv havde taget 
del i.

Præmaturitetens oftalmologiske 
omkostninger
Mine undersøgelser fandt sted 
1969-72, hvor godt 300 overle-
vende ex-præmature med samt en 
fuldbåren kontrolgruppe kom til 
såkaldt fuld øjenstatus omkring de-

res 10-års alder. Visus var en vigtig 
parameter, men mange præmature så 
rimeligt normalt, om end deres 6/6 
var af en lidt ringere kvalitet end hos 
de mature. 

Hele 90% af de præmature enkelt-
øjne kunne bringes til at se <6/9 
eller bedre. Skelen og andre former 
for afvigende binokularitet var 4 
x hyppigere blandt de præmature, 
formentligt afspejlende en sværere 
start på den naturlige indlæring af 
synsfunktionen, hvor grader af hjer-
neskade også kunne spille ind. Dette 
fandt yderligere udtryk i børnenes 
psykosociale relationer. Såkaldt 
skoletunghed forelå 3 x hyppigere 

i min præmaturgruppe end blandt 
kontrollerne.

Det cerebrale 
Oftalmoskopisk beskrev jeg større 
papilekskavationer i præmaturgrup-
pen. I mangel af anden god forkla-
ring kunne det statistisk have drejet 
sig om  massesignifikans, i en analy-
seserie hvor svært mange spørgsmål 
var stillet, og jeg anså det blot for 
et bifund. Men det er interessant at 
sammenholde det med de epokegø-
rende svenske fund 20 år senere om-
kring intraventrikulære blødninger 
og påfølgende periventrikulær leu-
komalaci, som hyppigt ses hos meget 

Ultralydmåling 
Fledelius anno 1969. 

Immersionsmetoden med 
stort kontaktglas, øjen-

måling på 10 årig dreng. 
Potentiometer måletrin 
på oscilloscopaksen fra 
ekko til ekko, manuelt. 

Derefter vandkalibrering. 
I stor modsætning til 

dagens automatiserede 
bip-maskiner.
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små præmature. Som følgetilstande 
beskrives såvel ’skoletunghed’ som 
synstab, kognitive forstyrrelser - og 
en højere cup/disc ratio. 

Det var gruppen omkring Lena 
Jacobsson og Ann Hellström, som 
først publicerede disse fund. Skot-
ske Gordon Dutton fremhævede 
ved et nyligt A-kursus for danske 
oftalmologer præmaturitet som den 
hyppigste årsag til dårligt syn hos 
mindre børn. 

Refraktion og ultralyd
Det refraktionsmæssige supplerede 
jeg med aksiale ultralydmålinger, 
dengang en primitiv pioner-disciplin 
som jeg måtte bygge op fra bunden. 
Det var fascinerende over flere år at 
samle alle disse ganske besværlige 
målinger ind, uden på forhånd at vi-
de noget om facit i den anden ende. 
Efter den endelige databehandling 
var det spændende at sammenholde 
resultaterne med de mange nye op-
lysninger om øjets reelle optik, som 
europæiske og japanske pionerer på 
området i netop den periode løbende 
bidrog med. 

Alt andet lige…
Den fysiologiske optiks klassiske 
optiske bænk, med dens mulige vidt-
gående analyser af enkeltfaktorers 
indflydelse, blev nu suppleret med 
valide oplysninger om naturens re-
elle mangfoldighed. Her er ’alt andet 
aldrig lige’. 

Jeg kunne føje konkret talmæssig 
viden til allerede kendte sammen-
hænge, bl.a. omkring emmetropise-
ringsprocessen. Øjet vokser jo 6-7 

mm fra termin til konfirmand, hvil-
ket højligen skulle myopisere, hvis 
ukompenseret, men affladning af 
cornea og linse samt dybere kammer 
trækker refraktionsmæssigt modsat. 

Mirakuløst harmonisk afstemt 
holder disse koordinerede processer 
de fleste børn og unge på emmetro-
piens smalle og bekvemme vej.   

Vækstdeficit hos datidens præmature
Jeg kunne ud fra mine tal beskrive, 
at det præmature øje ved 10-års-
alder var ligeså meget mindre end 
kontroløjet (kortere akse, krummere 
cornea), som pigers øjne generelt er 
mindre end drenges. Trods lige fin 
emmetropi og (næsten) lige så fin 
6/6, i øjne der tiest fremstod som 
normale. 

Men yderligere kunne jeg beskrive 
en formodet læsionel komponent hos 
mine før-skole myope børn i præ-

maturgruppen. 
Jeg analyserede 
30 øjne hos 15 
sådanne børn og 
fandt, at akserne 
ikke var så lange 
som normalt 
for myopigrad. 

Samt at forreste kammers faktorer 
ikke kompenserede, men trak mod 
myopi. Cornea var krummere, kam-
meret fladere, og linsen tykkere.

Disse mere foetale proportioner 
må ses i relation til forreste øjenaf-
snits programmerede betydelige 
vækstfase tidligt i livet, hvor netop 
det ’præmature noxe’ sætter ind, 
øjensynligt med en opstandsende ef-
fekt. – For noget læsionelt talte også 

at disse tidlige myopier korrigeret 
ofte lå på 6/12-6/9 niveau, hvor 
almindelige juvenilmyoper normalt 
scorer mindst 6/4.5.

Hvor en oplagt hereditær basis 
ikke foreligger, er før-skole myopi i 
øvrigt sjælden. I populationen kan 
man hos tidligt myope børn ofte af-
dække en præmatur baggrund, hvis 
man ellers forhører sig derom.

Den præmature væksthypotese
Påfølgende har jeg opstillet min 
præmature øjenvæksthypotese. Den 
går ud på, at tilsyneladende normale 
øjne i gruppen enten har fuld vækst 
eller moderat reduceret øjenvækst, 
mens læsionelle øjne er mere vækst-
hæmmede. Præmaturitetsmyopien er 
lige nævnt, og skalaens nedre ende 
tegnes af øjnene med cicatriciel ROP, 
som forbliver helt små. Uden retina 
med funktion intet vækststimulus! 

I øvrigt mener jeg, at enhver 
videregående undersøgelse af bør-
neøjne bør indeholde en måling af 
øjenstørrelse. Et lille uudviklet øje 
er biologisk tilbagestående, og det 
reducerede funktionspotentiale (med 
amblyopi oveni) skal beagtes, når 
f eks øjenkirurgi med henblik på    
synsetablering er på tale. Øjenstør-
relse og morfologi er altid vigtig.

Sorsby: øjenvækst slutter ved 13 år ?
Som afslutning vil jeg berøre Sorsby’s 
klassiske 1950’er hypotese om øjets 
vækstfaser. Med formodet endeligt 
vækststop omkring de 13 år  skulle 
øjet således gå helt fri af pubertets-
spurten, hvor som bekendt især de 
unge mænd vokser ovenud. Det er 
også perioden, hvor den almindelige 
juvenile myopi især manifesterer 
sig, og disse øje får jo længere akser. 
Dette slår f ex igennem i alle voksne 
oculometriske materialer. 

Den aksiale vækst må således 
have en refraktionsneutral basiskom-
ponent, og oven i denne en myopi-
serings-relateret. Særligt spændende 

– No interpretation without an experienced brain!
– Yes, sound reflection is what it is all about . . .

"Mine 
undersøgelser 
fandt sted 
1969-72"
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Stod alle konger frem i rad,hver i sin magt og vælde.De mægted ej at få C-radmed aksen ret at spille.

Gik alle fyrster frem i flok,trods guld og alskens møje,den tanke er helt ækvivok:at de ku' skabe øje.

Ja, selv med Østens vise dèr,to nubiske, én koptisk,
ikkun lagt op til krise dèr,og ikke no'ed synoptisk.

Ja, selv med NASA's bedste chips:de synets vink, som styr' os,vil kun ku' gi' moleste tipsom verden, som omgi'r os.

Beethovens'k er vort syns musik,trods mønster balylonisk.Halleluja for den metrik
som gør vort syn symfonisk !

bliver sådanne vækstteorier, når 
hidtil stabile emmetrope oppe i 
20’erne pludselig udvikler voksen-
myopi, som f ex de gennem nordi-
ske arbejder dokumenterede sene 
universitetsmyopier. Også disse er 
primært aksiale – og udsiger altså, at 
udvoksede og tilsyneladende stabile 
øjne kan tage fat igen. Mekanismen 
bør her være scleral re-modellering 
set i relation til den løbende ana- og 
katabolisme. - Det er i øvrigt ikke 
kun akademikere, det sker for. Trig-
gere og biokemiske mediatorer synes 
i dag ikke fastslået.

Basisvækst + refraktionsforlængelse
Follow-up af en gruppe af mine 
disputatsbørn pegede på en refrakti-
onsneutral basisvækst på ca 0.3 mm 
fra alder 10 til 18-19 år, men oven i 
dette tilkom en refraktionsændrings-
relateret øjenakseforlængelse. Jo 
længere øjenakse ved 18-19 år, jo 
mere myopi var der udviklet – eller 
omvendt. Med de angivne yder-

punkter i alder kunne resultaterne 
imidlertid intet udsige, om hvorvidt 
Sorsby alligevel kunne have ret vedr. 
vækststop ved netop de 13 år. Sorsby 
må her have tænkt på den mediane 
teenager med stabil emmetropi, må 
man tro. 

Med den meget reproducerbare 
IOLMaster som målereskab har 
jeg søgt at komme nærmere ind på 
denne problematik. Egne børnebørn 
og vennebørn møder op og hjælper 
videnskaben lidt videre. Prælimi-
nært synes der at være serielle hol-
depunkter for, at Sorsby’s 13 år ikke 
holder.

Men herom senere. 
Dette må være, hvad Oftalmologs 

rammer kan holde til, og hvad jeg 
her har valgt at koge mine 45 minut-
ters taletid ned til.

Til sidst endnu en tak til Synop-
tikfonden, fordi den også rummer en 
niche for dansk og nordisk oftalmo-
logi. Det er vi øjenlæger glade for. 
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Siden 1997 har især en gruppe om-
kring Spoerl, Wollensak og Seiler 
udviklet denne behandling. Når 
riboflavin bliver bestrålet med UV 
lys dannes der frie radikaler. Disse 
skaber krydsbindinger mellem col-
lagenfibrene i cornea. De frie radi-
kaler ødelægger også levende celler. 
I in vitro forsøg øger cross-linking 
trækstyrken på human cornea med 
en faktor 4,5 (formentlig lidt mindre 

in vivo, hvor 
cornea kun får 
riboflavin fra 
forsiden). UV 
cross-linking 
fordobler også 
den tid, det 
tager at opløse 
cornea, hvis 
den lægges i et 
bad med en-
zymer, hvilket 
indikerer, at 
behandlingen 
vil kunne gavne 
patienter med 
hensmeltning af 
cornea.

I klinikken 
udføres behandlingen således: I 
dråbebedøvelse fjernes corneaepite-
let. Der dryppes nu med riboflavin 

UV cross-linking af cornea
Ny behandling ved keratoconus, ectasier og hensmeltning

hvert femte minut i en halv time. I 
spaltelampe kontrolleres, at den gule 
riboflavin har mættet cornea og at 
corneatykkelsen er mindst 400 µm. 
Herefter bestråles cornea med UVA 
lys (370 nm) i 30 minutter. Efterbe-
handlingen er bandagelinse, profy-
laktisk antibiotika og smertestillende 
dråber/tabletter. Efter få dage er 
cornea igen epiteldækket, men stro-
maet er let uklart, fordi keratocytter 
og nerver dør ned til 300 µm dybde. 
Efter 3-6 måneder er keratocytter og 
nerver vokset ind i stromaet i nor-

malt omfang. Endotelcellerne bliver 
ikke påvirket af behandlingen. Der 
ses lettere stromalt slør med syns-
nedsættelse til ca. 0,5 i 1-2 måneder.

Til dato er der publiceret un-
dersøgelser med resultatet af i alt 
knap 100 patienter behandlet for 
keratoconus. Kun en lille del er fulgt 
i mere end fem år. Patienterne havde 
alle keratoconus med progression på 
begge øjne og blev behandlet på det 
dårligste øje. Hos alle stoppede pro-
gressionen på det behandlede øje og 
de fleste havde fortsat progression på 

Setup til UV cross-linkingForskellen i stivhed mellem behandlet (øverst) 
og ubehandlet cornea. Foto: Spoerl et al.

Af Klavs Højgaard

Hvis cornea mættes med riboflavin øjendråber (vitamin B2) og derefter 

bestråles med ultraviolet lys, sker der en cross-linking mellem corneas collagene 

fibre. Dette øger corneas styrke, hvilket kan stoppe progressionen ved 

keratoconus og ectasi efter excimerlaserbehandling. Samtidig øges resistensen 

mod enzymtisk hensmeltning ved infektion og autoimmun sygdom.

"Indtil vi 
har større 
erfaring, bør 
behandlingen 
reserveres 
sværere 
tilfælde, hvor 
der er reel 
risiko for, at 
transplantation 
bliver 
nødvendig."
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det ubehandlede øje. 60 % fik sam-
tidig affladet deres conus med > 1 D. 
Der er ikke set nogen bivirkninger. 

Det er nærliggende at blive begej-
stret, men behandlingen er endnu 
ikke velundersøgt. Selv om de første 
100 behandlinger har været uden 
komplikationer, kan komplikati-
onsfrekvensen statistisk godt være 
over 5 %, og langtidsvirkningen er 
ukendt. Ubehandlet stopper progres-
sionen alligevel spontant hos ¾ af 
alle med keratoconus. Indtil vi har 
større erfaring, bør behandlingen 
reserveres sværere tilfælde, hvor der 
er reel risiko for, at transplantation 
bliver nødvendig.

På baggrund af de gode resultater 
ved behandling af keratoconus er 
patienter med post-lasik ectasier be-
handlet. Der er kun offentliggjort få 
kasuistiske meddelelser herom. I alle 
tilfælde er progressionen stoppet, og 
en del har opnået regression. In vitro 
forsøgene har ført til behandling af 
hensmeltende corneale ulcerationer. 
Også meddelelser om denne behand-
ling er kasuistiske. Der var effekt i ¾ 
af behandlingerne.

Behandlingen er CE godkendt og 
kan derfor bruges frit af øjenlæger, 
men der er brug for yderligere pro-
spektive undersøgelser, før behand-
lingen kan blive rutine.

Fortsat fra side 22



Flodhestens 
                  tårefilm

Jeg fandt meget høj blinkefre-
kvens, når øjet var over vandover-
fladen (19,7 per minut) mod lav 
frekvens under vand (5,6 per minut, 
hhv. 117 og 64 observationer). Flod-

Hvordan samle rød øjenslim fra en flodhest??? Illustration: Mogens Norn.

hesten blinker ikke, når den passerer 
vandspejlet, men lukker næse og 
ører.

   En tilskuer kaldte mig for ”Man-
den, der går tur med flodhesten”, 
fordi jeg fulgte dens hoved helt tæt 
op ad bassinets glasvæg, mens den 
gik på bassinets bund.

   Flodhestens tårefilm må være 
helt speciel, fordi den mangler li-
pidlaget. Måske er dens slim særlig 
velegnet til behandling af tørt øje? 
Men hvordan indsamle slim fra et af 
verdens farligste dyr?

Af Mogens Norn

Dyrepasser Lee Seron har iagttaget 
rød slim specielt omkring øjnene, 
navnlig ved canthus externus. Et par 
røde klatter på panden mener han, 
skyldes kast med hovedet.

Zoologisk Have i København har lige indviet et Savanna- 

landskab med bl.a. 3 flodheste (hippopotamus amphibius). 

De svømmer rundt i søen og kan observeres med deres øjne 

over og under vandoverfladen. Huden tåler ikke udtørring, fordi 

flodhesten ikke har talgkirtler, men kun secernerer rødligt slim.
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Santen satsar stora resurser inom 
forskning och utveckling av lä-
kemedel i ögonsjukdomar. Den 
huvudsakliga grundforskningen be-

drivs i Japan. 
Dessutom har 
Santen samar-
betsavtal med 
forskningsin-
stitut och fö-
retag interna-
tionellt. Detta 
för att driva 
utvecklingen 
framåt och 
vara delaktig i 
förbättringen 
av det kliniska 

arbetet inom sjukvården.
Under 1990 talet har verksamhe-

ten internationaliserats. Dotterbolag 
finns idag USA, Europa och Asien. 
Stora internationella multicenter 
studier drivs med nya potentiella 
läkemedelskandidater. Focus inom 
forskning och utveckling är inom 
glaukom, torra ögon samt retina.

I Europa är Norden ett mycket 
viktigt centrum för Santen. Det eu-
ropeiska huvudkontoret är beläget i 
Finland. Där finns produktionen av 
våra ögonläkemedel till Europa och 
USA.

Preserve Vision 
without Preservatives

Santen är ett av världens ledande företag inom ögonforskning. Företaget etablerades i 

Japan 1890 och är idag ett internationellt och välkänt företag inom oftalmologin

För den nordiska ögonläkarkåren 
innebär det närhet till produktion 
med hög leverans säkerhet, ökade 
möjligheter till anpassade lösningar 
för den ”skandinaviska patienten”.

I de skandinaviska länderna 
bedrivs även en omfattande klinisk 
forskning i fas II, III, IV.

Santen har i de skandinaviska 
länderna en organisation som till-
varatar service ock kommunikation 
kring våra nuvarande och komman-
de ögonläkemedel till oftalmologisk 
personal i Sverige, Norge och Dan-
mark. I Island har vi en samarbets-
partner, men är även där själva.

Santen erbjuder konserveringsfria 
alternativ
För Santen är det en viktig målsätt-
ning att kunna erbjuda konserve-
ringsfria alternativ till samtliga våra 
ögonpreparat.

Inom torra ögon; Artelac, Oftagel 
(ej  ännu i Danmark), Ocutears, samt 
Oxyal (konserverad i flaskan, men 
konserveringsfri i ögat).

Inom glaukom; Oftan, Optimol , 
Fotil, Fotil forte, Timosan, Timosan 
depot. Infektion; Oftaquix. Allergi; 
Lecrolyn.

Nyheter är Oftaquix och Timosan 
som kan innebära att fler patienter 

får möjlighet till en framgångsrik 
behandling med mindre risk för 
komplikationer

Konserveringsmedel är nöd-
vändigt för bibehålla sterilitet och 
stabilitet i droppflaskan. Däremot är 
konserveringsmedel, och speciellt 
bensalkonklorid, ofta en mycket ne-
gativ faktorn för ögat. Många arbeten 
visar att bensalkonklorid kan påver-
ka ögats lipidlager via substansens 
tvålliknande effekt, allergiska ef-
fekter kan framkallas med påverkan 
på konjunktiva, samt direkt toxiska 
effekter, både på ytskiktet, konjunk-
tiva, kornea, samt inre strukturer 
som linsen, trabekelverket.

En större glaukom studie nyligen 
publicerad visar på mycket positiva 
effekter vad gäller lokala biverkning-
ar vid byte från droppflaska med 
bensalkonklorid till konserverings-
fria administrationssätt.

För oss på Santen är det därför 
mycket positivt att för patienter 
känsliga för konserveringsmedel 
kunna erbjuda dessa alternativ, spe-
ciellt för patienten med torra ögon, 
vilket även är ett vanligt inslag hos 
glaukompatienten.

"För den 
nordiska 
ögonläkarkåren 
innebär det 
närhet till 
produktion med 
hög leverans 
säkerhet”.
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