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Dette forhold skyldes blandt 
andet, at vi nu stiller større 
og mere omfattende krav til 

den optimale glaukom-operation:

-    Operationen skal være teknisk 
ukompliceret og minimalt 
invasiv for at reducere den            
postoperative, afløbshindrende, 
subkonjunktivale fibrose samt 
den postoperative kataraktdan-
nelse. (Figur 1.)       

               

Minimalt Invasiv, Fistulerende 
Glaukomkirurgi
Udviklingsarbejde i Glaukomklinikken, Rigshospitalet, København
1993-2008  

Af  Svend Vedel Kessing John Thygesen Ole I. Nissen

- En effektiv revisionsproce-
dure skal være til rådighed for at 
kunne opnå en tilfredsstillende 
trykreduktion uden topikal drå-
bebehandling, som kan frem-
kalde øget fibrose og compliance 
problemer.

- Operationen skal medføre et 
ubehandlet, postoperativt intrao-
kulært tryk (IOP) på 15 mm 
Hg for  fremskredent glaukom 

og 18 mm Hg for moderat 
glaukom for at hindre eller for-
mindske synsfelt progression i 
alle tilfælde.

- Operationen skal kombineres 
med antiproliferativ behandling 
med Mitomycin C (MMC) i alle 
øjne (komplicerede og ukompli-
cerede) for at kunne opnå denne 
tryksænkning.

- MMC applikationsmetoden skal 
give mulighed for en nøjagtig 
tilpasset, individuel dosering for 
i de ukomplicerede tilfælde at 
kunne undgå MMC komplika-
tioner som hypotoni, avaskulære 
fistulationsblærer eller infektion. 

- Operationen skal være mikro-
penetrerende for at undgå tidlig 
hyperfistulation (”bulk outflow”) 
og ophævet kammer. 

Trabekulektomien, som stadig er 
”the golden standard” for fistuleren-
de operationer, opfylder ikke  oven-
stående krav. Den nyligt publicerede, 
moderne trabekulektomi (Stalmans 
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Af  Svend Vedel Kessing, 
John Thygesen og Ole I. 
Nissen.

Mens den operative 
behandling af cataract er tæt 
på det optimale med den 
nuværende pseudophake 
operations teknik, gør 
tilsvarende forhold sig 
desværre ikke gældende for 
den operative behandling af 
glaukom. Dette forhold 
skyldes bl.a., at vi nu stiller 
større og mere omfattende 
krav til den optimale 
glaukom operation: 
- Operationen skal være 
teknisk ukompliceret og 
minimalt invasiv for at 
reducere den postoperative, 
afløbshindrende,
subconjunctivale fibrose 
samt den postoperative 
katarakt dannelse (Figur 1). 

Figur 1. Bon’mot til 
glaukomkirurger (Kessing, 
1996)

- En effektiv revisions 
procedure skal være til 
rådighed for at kunn opnå 
en tilfredsstillende 
trykreduktion uden topical 
dråbebehandling, som kan 
fremkalde øget fibrose og 
compliance problemer. 
- Operationen skal medføre 
et ubehandlet, postoperativt 

intraoculært tryk (IOP) på 
15 mmHg for  fremskredent 
glaukom og  

18 mmHg for moderat 
glaukom for at hindre eller  
formindske synsfelt 
progression i alle tilfælde. 
- Operationen skal 
kombineres med  
antiproliferativ behandling 
med Mitomycin C (MMC) i 
alle øjne (komplicerede og 
ukomplicerede) for at opnå 
denne tryksænkning. 
- MMC applikations 
metoden skal give mulighed 
for en nøjagtig tilpasset, 
individuel dosering for i de 
ukomplicerede tilfælde at 
kunne undgå MMC 
komplikationer som 
hypotoni, avasculære 
fistulationsblære eller 
infektion.
- Operationen skal være 
mikro-penetrerende for at 
undgå tidlig hyperfistulation 
(”bulk outflow”) og 
ophævet kammer.

Trabekulektomien, som 
stadig er ”the golden 
standard” for fistulerende 
operationer, opfylder ikke 
ovenstående krav. Den 
nyligt publiserede, moderne 
trabekulektomi (Stalmans I, 
Gillis A, Lafaut AS et al, 
2006) har ganske vist 
reduceret forekomsten af 
tynde, cystiske 
fistulationsblærer, mens 
forekomsten af den totale 
avasculære bleb, og dermed  
den vigtigste risiko faktor 
for infektion, formentlig er 
uændret. Raten af korttids-
komplikations er endvidere 

blevet mindre, men 
forekomsten af 
postoperativ cataract må 
forventes at være uforandret 
høj (pga. iridektomien ?). 
Operations teknikken er 
endelig blevet mere 
kompliceret og revision af 
MMC trabekulektomier 
frarådes pga. de dårlige 
resultater. ”Tube-shunt” 
kirurgi tilrådes i stedet. 

Den ret nye non-
penetrerende dybe 
sclerektomi opfylder heller 
ikke de nævnte krav, 
selvom forekomsten af 
komplikationer, 
sammenlignet med 
traditionel trabekulektomi, 
er reduceret. Operations 
teknikken er endnu mere 
teknisk kompliceret og som 
ved trabekulektomien 
anvendes den unøjagtige 
intraoperative MMC 
applikation med en MMC 
vædet svamp.  Endelig er 
det postoperative trykfald 
ved den dybe sclerektomi 
mindre end ved 
trabekulektomien, og for at 
bevare et acceptabelt 
trykniveau skal den non-
penetrerende operation 
oftest omdannes til en 
mikropenetrerende 
operation ved hjælp af en 
YAG laser goniopunktur.

Første generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
Drømmen om en let og 
hurtig, minimalt invasiv, 
mikropenetrerende  
procedure blev 

Figur 1. Bon’mot til glaukomkirurger, Kessing, 1996.      

Mens den operative behandling af katarakt er tæt på det optimale med den nuværende pseudophake 
operationsteknik, gør tilsvarende forhold sig desværre ikke gældende for den operative behandling af glaukom.
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internationalt vakt ved 
lanceringen af den 
subconjunctivale Holmium 
laser sclerostomi i 1993 
(Figur 2).

Figur 2. Øverst: Holmium 
laser apparat. Nederst: 
subconjunctival Holmium 
laser sclerostomi.   

Den sclerale 
fistulationskanal havde en 
diameter på 150-200µm, 
dvs. det drejede sig om en 
kanal i det mikroskopiske 
område 
(mikropenetrerende).  Ved 
anskaffelsen af ikke mindre 
end 6 dyre Holmium lasere 
satte Danmark en uofficiel 
verdens rekord.
Drømmen bristede 
imidlertid i løbet af kort tid 
på grund af iris 
incarceration i 
sclerostomien, hvilket  
medførte en uacceptabel lav 
succesrate. Iris 

incarcerationen  var 
forårsaget af sclerostomiens 
beliggenhed tæt på iris 
roden (Figur 3), samt af 
Holmium laserens udtalte 
kollaterale, termiske effekt 
(Kessing SV, Boberg-Ans J 
og Heegård S, 2000). 

Anden generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
For at imødekomme 
behovet for anvendelse af 
de 6 dyre Holmium lasere 
udviklede vi i 1994 den 
Intrastromale Holmium 
Laser Keratostomi, ILK 
(Kessing SV, Boberg-Ans J, 
Heegaard S, 2000). 
For at undgå iris 
incarceration blev den 
fistulerende laser kanal 
(grøn, Fig.3) , flyttet 
centralt for Schwalbes linie 
på cornea. Samtidig blev 
mikrokanalen, fra at være 
udækket ved den 
subconjunctivale
sclerostomi (som Elliot 
proceduren), nu dækket 
(som trabekulektomien), 
idet  ILK keratostomien  
penetrerede gulvet i en 
kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision (rød, Fig. 3).

Figur 3. Øverst: Holmium 
laser sclerostomi (første 
generation). Nederst: Ny 
Intrastromal Holmium 
Laser Keratostomi (ILK). 
Rødt: kirurgisk kanal. 
Grønt: Holmium laser 
kanal.

Proceduren opfyldte således 
alle glaukom kirurgers drøm 
om en ren korneal, 
fistulerende operation uden 
conjunctival lap og 
iridektomi. 
Figur 4 illustrerer ILK 
teknikken og den optimale 
diffuse bleb dannelse samt 
den subconjunctivale, 
sclerale U-formede åbning 
af tunnel incisionen (indsat 
postoperativt foto: Fig. 4: 
3).

Figur 4. ILK  teknik:
1. Subconjunctival 
mitomycin C (MMC);  
2. Cornea incision;
3. Kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision til 
subconjunctival rummet;  
4. Intrastromal Holmium 
laser keratostomi;  
5.10-0 nylon sutures. 

Den ny teknik gav os
endvidere mulighed for at 
udvikle en ny og nøjagtig 
MMC applikations metode: 
Præoperativ subconjunctival 

Figur 4. ILK  teknik: 
1. Subconjunctival mitomycin C (MMC); 
2. Cornea incision; 
3. Kirurgisk corneo-scleral tunnel incision til 

subconjunctival rummet; 
4. Intrastromal Holmium laser keratostomi; 
5. 10-0 nylon suturer.
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Fortsat fra side 3

I, Gillis A, Lafaut AS et al, 2006) har 
ganske vist reduceret forekomsten 
af tynde, cystiske fistulationsblærer, 
mens forekomsten af den totale 
avaskulære bleb, og dermed den 
vigtigste risikofaktor for infektion, 
formentlig er uændret. Raten af 
korttidskomplikationer er endvidere 
blevet mindre, men forekomsten af 
postoperativ katarakt må forventes 
at være uforandret høj (pga. iridek-
tomien?). Operationsteknikken er 
endelig blevet mere kompliceret og 
revision af MMC trabekulektomier 
frarådes pga. de dårlige resultater. 
”Tube-shunt” kirurgi tilrådes i stedet.

Den ret nye non-penetrerende dy-
be sklerektomi opfylder heller ikke 
de nævnte krav, selvom forekomsten 
af komplikationer, sammenlignet 
med traditionel trabekulektomi, er 
reduceret. Operationsteknikken er 
endnu mere teknisk kompliceret og 
som ved trabekulektomien anvendes 
den unøjagtige intraoperative MMC 
applikation med en MMC vædet 
svamp. Endelig er det postoperative 
trykfald ved den dybe sclerektomi 
mindre end ved trabekulektomien, 
og for at bevare et acceptabelt tryk-
niveau skal den non-penetrerende 
operation oftest omdannes til en mi-
kropenetrerende operation ved hjælp 
af en YAG laser goniopunktur.  

Første generation af den minimalt 
invasive, fistulerende kirurgi
Drømmen om en let og hurtig, mi-
nimalt invasiv, mikropenetrerende 
procedure blev internationalt vakt 
ved lanceringen af den subkonjunk-
tivale Holmiumlaser sklerostomi i 
1993.  (Figur 2) 

Den sklerale fistulationskanal 
havde en diameter på 150-200µm, 
dvs., at det drejede sig om en kanal 
i det mikroskopiske område (mikro-
penetrerende). Ved anskaffelsen af 
ikke mindre end seks dyre Holmi-
umlasere satte Danmark en uofficiel 
verdensrekord. 

Drømmen bristede imidlertid i 
løbet af kort tid på grund af irisin-
karceration i sklerostomien, hvilket  
medførte en uacceptabel lav succes-
rate. Irisinkarcerationen var forår-
saget af sklerostomiens beliggenhed 
tæt på irisroden (Figur 3), samt af 
Holmiumlaserens udtalte kollaterale, 
termiske effekt(Kessing SV, Boberg-
Ans J og Heegård S, 2000).

Anden generation af minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi
For at imødekomme behovet for an-
vendelse af de 6 dyre Holmiumlasere 
udviklede vi i 1994 den Intrastroma-
le Holmiumlaser Keratostomi (ILK) 
(Kessing SV, Boberg-Ans J, Heegaard 
S, 2000). For at undgå iris inkarcera-
tion blev den fistulerende laserkanal 
(grøn, Fig.3) flyttet centralt for 
Schwalbes linje på kornea. Samti-
dig blev mikrokanalen, fra at være 
udækket ved den subkonjunktivale 
sklerostomi (som Elliot proceduren), 
nu dækket (som trabekulektomien), 
idet ILK keratostomien penetrerede 
gulvet i en kirurgisk korneoskleral 
tunnel incision (rød, Figur 3). 

Proceduren opfyldte således alle 
glaukom kirurgers drøm om en ren 
korneal, fistulerende operation uden 
conjunctival lap og iridektomi. Figur 
4 illustrerer ILK teknikken og den 
optimale diffuse blebdannelse samt 
den subkonjunktivale, sklerale u-

formede åbning af tunnelincisionen 
(indsat postoperativt foto Fig. 4: 3).

Den ny teknik gav os endvidere 
mulighed for at udvikle en ny og 
nøjagtig MMC applikations metode: 
Præoperativ subkonjunktival MMC 
injektion (Fig. 4-1 og Fig. 5). 
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internationalt vakt ved 
lanceringen af den 
subconjunctivale Holmium 
laser sclerostomi i 1993 
(Figur 2).

Figur 2. Øverst: Holmium 
laser apparat. Nederst: 
subconjunctival Holmium 
laser sclerostomi.   

Den sclerale 
fistulationskanal havde en 
diameter på 150-200µm, 
dvs. det drejede sig om en 
kanal i det mikroskopiske 
område 
(mikropenetrerende).  Ved 
anskaffelsen af ikke mindre 
end 6 dyre Holmium lasere 
satte Danmark en uofficiel 
verdens rekord.
Drømmen bristede 
imidlertid i løbet af kort tid 
på grund af iris 
incarceration i 
sclerostomien, hvilket  
medførte en uacceptabel lav 
succesrate. Iris 

incarcerationen  var 
forårsaget af sclerostomiens 
beliggenhed tæt på iris 
roden (Figur 3), samt af 
Holmium laserens udtalte 
kollaterale, termiske effekt 
(Kessing SV, Boberg-Ans J 
og Heegård S, 2000). 

Anden generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
For at imødekomme 
behovet for anvendelse af 
de 6 dyre Holmium lasere 
udviklede vi i 1994 den 
Intrastromale Holmium 
Laser Keratostomi, ILK 
(Kessing SV, Boberg-Ans J, 
Heegaard S, 2000). 
For at undgå iris 
incarceration blev den 
fistulerende laser kanal 
(grøn, Fig.3) , flyttet 
centralt for Schwalbes linie 
på cornea. Samtidig blev 
mikrokanalen, fra at være 
udækket ved den 
subconjunctivale
sclerostomi (som Elliot 
proceduren), nu dækket 
(som trabekulektomien), 
idet  ILK keratostomien  
penetrerede gulvet i en 
kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision (rød, Fig. 3).

Figur 3. Øverst: Holmium 
laser sclerostomi (første 
generation). Nederst: Ny 
Intrastromal Holmium 
Laser Keratostomi (ILK). 
Rødt: kirurgisk kanal. 
Grønt: Holmium laser 
kanal.

Proceduren opfyldte således 
alle glaukom kirurgers drøm 
om en ren korneal, 
fistulerende operation uden 
conjunctival lap og 
iridektomi. 
Figur 4 illustrerer ILK 
teknikken og den optimale 
diffuse bleb dannelse samt 
den subconjunctivale, 
sclerale U-formede åbning 
af tunnel incisionen (indsat 
postoperativt foto: Fig. 4: 
3).

Figur 4. ILK  teknik:
1. Subconjunctival 
mitomycin C (MMC);  
2. Cornea incision;
3. Kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision til 
subconjunctival rummet;  
4. Intrastromal Holmium 
laser keratostomi;  
5.10-0 nylon sutures. 

Den ny teknik gav os
endvidere mulighed for at 
udvikle en ny og nøjagtig 
MMC applikations metode: 
Præoperativ subconjunctival Figur 3. Øverst: Holmium laser sclerostomi 

(første generation). Nederst: Ny Intrastromal 
Holmium Laser Keratostomi (ILK). Rødt: 
kirurgisk kanal. Grønt: Holmium laser kanal.
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internationalt vakt ved 
lanceringen af den 
subconjunctivale Holmium 
laser sclerostomi i 1993 
(Figur 2).

Figur 2. Øverst: Holmium 
laser apparat. Nederst: 
subconjunctival Holmium 
laser sclerostomi.   

Den sclerale 
fistulationskanal havde en 
diameter på 150-200µm, 
dvs. det drejede sig om en 
kanal i det mikroskopiske 
område 
(mikropenetrerende).  Ved 
anskaffelsen af ikke mindre 
end 6 dyre Holmium lasere 
satte Danmark en uofficiel 
verdens rekord.
Drømmen bristede 
imidlertid i løbet af kort tid 
på grund af iris 
incarceration i 
sclerostomien, hvilket  
medførte en uacceptabel lav 
succesrate. Iris 

incarcerationen  var 
forårsaget af sclerostomiens 
beliggenhed tæt på iris 
roden (Figur 3), samt af 
Holmium laserens udtalte 
kollaterale, termiske effekt 
(Kessing SV, Boberg-Ans J 
og Heegård S, 2000). 

Anden generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
For at imødekomme 
behovet for anvendelse af 
de 6 dyre Holmium lasere 
udviklede vi i 1994 den 
Intrastromale Holmium 
Laser Keratostomi, ILK 
(Kessing SV, Boberg-Ans J, 
Heegaard S, 2000). 
For at undgå iris 
incarceration blev den 
fistulerende laser kanal 
(grøn, Fig.3) , flyttet 
centralt for Schwalbes linie 
på cornea. Samtidig blev 
mikrokanalen, fra at være 
udækket ved den 
subconjunctivale
sclerostomi (som Elliot 
proceduren), nu dækket 
(som trabekulektomien), 
idet  ILK keratostomien  
penetrerede gulvet i en 
kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision (rød, Fig. 3).

Figur 3. Øverst: Holmium 
laser sclerostomi (første 
generation). Nederst: Ny 
Intrastromal Holmium 
Laser Keratostomi (ILK). 
Rødt: kirurgisk kanal. 
Grønt: Holmium laser 
kanal.

Proceduren opfyldte således 
alle glaukom kirurgers drøm 
om en ren korneal, 
fistulerende operation uden 
conjunctival lap og 
iridektomi. 
Figur 4 illustrerer ILK 
teknikken og den optimale 
diffuse bleb dannelse samt 
den subconjunctivale, 
sclerale U-formede åbning 
af tunnel incisionen (indsat 
postoperativt foto: Fig. 4: 
3).

Figur 4. ILK  teknik:
1. Subconjunctival 
mitomycin C (MMC);  
2. Cornea incision;
3. Kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision til 
subconjunctival rummet;  
4. Intrastromal Holmium 
laser keratostomi;  
5.10-0 nylon sutures. 

Den ny teknik gav os
endvidere mulighed for at 
udvikle en ny og nøjagtig 
MMC applikations metode: 
Præoperativ subconjunctival 

Figur 2. 
Holmiumlaser apparat (nederst spalte 1). 
Subkonjunktival Holmiumlaser sklerostomi 
(ovenfor).  
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internationalt vakt ved 
lanceringen af den 
subconjunctivale Holmium 
laser sclerostomi i 1993 
(Figur 2).

Figur 2. Øverst: Holmium 
laser apparat. Nederst: 
subconjunctival Holmium 
laser sclerostomi.   

Den sclerale 
fistulationskanal havde en 
diameter på 150-200µm, 
dvs. det drejede sig om en 
kanal i det mikroskopiske 
område 
(mikropenetrerende).  Ved 
anskaffelsen af ikke mindre 
end 6 dyre Holmium lasere 
satte Danmark en uofficiel 
verdens rekord.
Drømmen bristede 
imidlertid i løbet af kort tid 
på grund af iris 
incarceration i 
sclerostomien, hvilket  
medførte en uacceptabel lav 
succesrate. Iris 

incarcerationen  var 
forårsaget af sclerostomiens 
beliggenhed tæt på iris 
roden (Figur 3), samt af 
Holmium laserens udtalte 
kollaterale, termiske effekt 
(Kessing SV, Boberg-Ans J 
og Heegård S, 2000). 

Anden generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
For at imødekomme 
behovet for anvendelse af 
de 6 dyre Holmium lasere 
udviklede vi i 1994 den 
Intrastromale Holmium 
Laser Keratostomi, ILK 
(Kessing SV, Boberg-Ans J, 
Heegaard S, 2000). 
For at undgå iris 
incarceration blev den 
fistulerende laser kanal 
(grøn, Fig.3) , flyttet 
centralt for Schwalbes linie 
på cornea. Samtidig blev 
mikrokanalen, fra at være 
udækket ved den 
subconjunctivale
sclerostomi (som Elliot 
proceduren), nu dækket 
(som trabekulektomien), 
idet  ILK keratostomien  
penetrerede gulvet i en 
kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision (rød, Fig. 3).

Figur 3. Øverst: Holmium 
laser sclerostomi (første 
generation). Nederst: Ny 
Intrastromal Holmium 
Laser Keratostomi (ILK). 
Rødt: kirurgisk kanal. 
Grønt: Holmium laser 
kanal.

Proceduren opfyldte således 
alle glaukom kirurgers drøm 
om en ren korneal, 
fistulerende operation uden 
conjunctival lap og 
iridektomi. 
Figur 4 illustrerer ILK 
teknikken og den optimale 
diffuse bleb dannelse samt 
den subconjunctivale, 
sclerale U-formede åbning 
af tunnel incisionen (indsat 
postoperativt foto: Fig. 4: 
3).

Figur 4. ILK  teknik:
1. Subconjunctival 
mitomycin C (MMC);  
2. Cornea incision;
3. Kirurgisk corneo-scleral 
tunnel incision til 
subconjunctival rummet;  
4. Intrastromal Holmium 
laser keratostomi;  
5.10-0 nylon sutures. 

Den ny teknik gav os
endvidere mulighed for at 
udvikle en ny og nøjagtig 
MMC applikations metode: 
Præoperativ subconjunctival 
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MMC injektion (Fig. 4-1 og 
Fig. 5).

Figur 5. Præoperativ 
subconjunctival MMC 
injektion  

MMC doser baseret på
præoperative ”risk-of-
failure” faktorer blev 
injiceret 1 uge præoperativt 
for at have maksimal effekt 
på operationsdagen. 
Denne nøjagtige injektions 
applikation gav os mulighed 
for at foretage  en  MMC 
dosis /respons undersøgelse 
(Kessing SV, Flesner P, 
Jensen PK, 2006), der viste, 
at MMC dosis betinger 
graden af bleb avascularitet, 
men  ikke, som forventet, 
forekomsten af den 
uønskede tynde, cystiske 
bleb med risiko for oculær 
hypotension eller infektion. 
Denne morfologi, som 
forekommer hyppigt ved 
traditionel MMC 
trabekulektomi, men næsten 
ikke ved ILK, uanset MMC 
dosis, syntes derfor at 
afhænge af 
operationsteknikken. I 
modsætning til traditionel 
trabekulektomi teknik 
bevare den nye ILK teknik 
den conjunctivale, limbale 
normalanatomi (Fig. 6 A,B 
og C) og dette synes at være 
grundlaget for den optimale 

IDK bleb morfologi (Fig.6 
B).

Figur 6. Skematisk tegning 
af den conjunctivale, 
limbale morfologi. A. 
normal anatomi. B. ILK. C. 
Traditionel trabekulektomi 
med limbus-baseret 
conjunctival flap. 

Efter 2 år var den totale 
succes (IOP  20mmHg 
uden og med medikamentel 
behandling) for 
komplicerede, refraktære 
glaukom tilfælde 88 % med 
den nye ILK, mens vi kun 
havde en succes rate på 28 
% ved den gamle Holmium 
laser sclerostomi. Svarende 
hertil var forekomsten af  
tidlig iris incarceration 
henholdsvis 13 og 54 %. 
Den ændrede beliggenhed 
af den fistulerende laser- 
mikrokanal (grøn kanal på 
Figur 3) nedsatte, som 
forventet, forekomsten af 
okkluderende iris 
incarcerationer. Imidlertid 
havde ændringen af
proceduren fra at være en 
åben ”full thickness”  
fistulation  til at være en 

dækket, korneal procedure 
uden tvivl også betydning 
for den mindre forekomst af 
flade, forreste kamre og 
dermed iris incarcerationer. 

Anvendelsen af Holmium 
laseren til ILK proceduren 
havde dog betydelige 
ulemper (Kessing SV, 
Boberg-Ans J, Heegaar S, 
2000). For det første var 
laseren ustabil og dyr i drift 
(éngangs prober), dernæst 
var den kollaterale termiske 
effekt for udtalt, hvilket ofte
medførte  problemer med 
kanaldannelsen, og endelig 
dannede den pulserende 
laser kun en spalte-formet 
revne i Membrana 
Drscemeti (MD), da 
laserfunktionen ophørte ved 
kontakt med  kammervand. 
Rutinemæssig, tidlig 
postoperativ YAG laser 
åbning af det interne laser 
kanalostium var derfor 
nødvendig for at undgå 
kanalocclusion. ILK 
metoden blev anvendt af 
flere danske øjenafdelinger 
fra 1994 til 2000, hvor 
laserproduktionen ophørte. 

Tredje generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
Da den minimalt invasive 
ILK teknik og den nye, 
nøjagtige MMC 
applikations metode syntes 
at opfylde kravene til den 
optimale operation, foretog 
vi et eksperimentelt arbejde 
på griseøjne for at finde 
frem til en erstatning for 
Holmium laseren. 

Figur 5. 
Præoperativ subconjunctival MMC injektion.
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MMC doser baseret på præope-
rative ”risk-of-failure” faktorer blev 
injiceret en uge præoperativt for at 
have maksimal effekt på operations-
dagen.

Denne nøjagtige injektions ap-
plikation gav os mulighed for at 
foretage en MMC dosis / respons 
undersøgelse (Kessing SV, Flesner P, 
Jensen PK, 2006), der viste, at MMC 
dosis betinger graden af bleb ava-
skularitet, men ikke, som forventet, 
forekomsten af den uønskede tynde, 
cystiske bleb med risiko for okulær 
hypotension eller infektion. Denne 
morfologi, som forekommer hyppigt 
ved traditionel MMC trabekulek-
tomi, men næsten ikke ved ILK, 
uanset MMC dosis, syntes derfor at 
afhænge af operationsteknikken. I 
modsætning til traditionel trabeku-
lektomi teknik bevarer den nye ILK 
teknik den conjunctivale, limbale 
normalanatomi (Fig. 6 A, B og C), 
og dette synes at være grundlaget 
for den optimale IDK bleb morfologi 
(Fig.6 B). 

Efter to år var den totale succes 
(IOP  20 mm Hg uden og med me-
dikamentel behandling) for kompli-

cerede, refraktære glaukomtilfælde 
88 % med den nye ILK, mens vi kun 
havde en succesrate på 28 % ved den 
gamle Holmiumlaser skerostomi. 
Svarende hertil var forekomsten af 
tidlig iris inkarceration henholdsvis 
13 og 54 %. Den ændrede belig-
genhed af den fistulerende laser- 
mikrokanal (grøn kanal på Figur 3) 
nedsatte, som forventet, forekomsten 
af okkluderende irisinkarceratio-
ner. Imidlertid havde ændringen af 
proceduren fra at være en åben ”full 
thickness” fistulation til at være en 
dækket, korneal procedure uden 
tvivl også betydning for den mindre 
forekomst af flade, forreste kamre og 
dermed iris inkarcerationer.

Anvendelsen af Holmiumlaseren 
til ILK proceduren havde dog bety-
delige ulemper (Kessing SV, Boberg-
Ans J, Heegaard S, 2000).  For det 
første var laseren ustabil og dyr i 
drift (éngangs prober), dernæst var 
den kollaterale termiske effekt for 
udtalt, hvilket ofte medførte proble-
mer med kanaldannelsen, og endelig 
dannede den pulserende laser kun 
en spalte-formet revne i Descemets 
membran (MD), da laserfunktionen 
ophørte ved kontakt med kammer-
vand. Rutinemæssig, tidlig postope-
rativ YAG laser åbning af det interne 
laser kanalostium var derfor nødven-
dig for at undgå kanalokklusion. ILK 
metoden blev anvendt af flere danske 
øjenafdelinger fra 1994 til 2000, 
hvor laserproduktionen ophørte.

Tredje generation af minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi
Da den minimalt invasive ILK teknik 
og den nye, nøjagtige MMC ap-
plikations metode syntes at opfylde 
kravene til den optimale operation, 
foretog vi et eksperimentelt arbejde 
på griseøjne for at finde frem til 
en erstatning for Holmiumlaseren. 
Til vores overraskelse syntes an-
vendelsen af bipolær diatermi at 
overgå Holmiumlaseren, både hvad 
angår teknisk stabilitet, effektivitet 
samt histologiske resultater. Efter 
eksperimentelle undersøgelser af 
den histologiske effekt af forskellige 
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MMC injektion (Fig. 4-1 og 
Fig. 5).

Figur 5. Præoperativ 
subconjunctival MMC 
injektion  
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præoperative ”risk-of-
failure” faktorer blev 
injiceret 1 uge præoperativt 
for at have maksimal effekt 
på operationsdagen. 
Denne nøjagtige injektions 
applikation gav os mulighed 
for at foretage  en  MMC 
dosis /respons undersøgelse 
(Kessing SV, Flesner P, 
Jensen PK, 2006), der viste, 
at MMC dosis betinger 
graden af bleb avascularitet, 
men  ikke, som forventet, 
forekomsten af den 
uønskede tynde, cystiske 
bleb med risiko for oculær 
hypotension eller infektion. 
Denne morfologi, som 
forekommer hyppigt ved 
traditionel MMC 
trabekulektomi, men næsten 
ikke ved ILK, uanset MMC 
dosis, syntes derfor at 
afhænge af 
operationsteknikken. I 
modsætning til traditionel 
trabekulektomi teknik 
bevare den nye ILK teknik 
den conjunctivale, limbale 
normalanatomi (Fig. 6 A,B 
og C) og dette synes at være 
grundlaget for den optimale 

IDK bleb morfologi (Fig.6 
B).

Figur 6. Skematisk tegning 
af den conjunctivale, 
limbale morfologi. A. 
normal anatomi. B. ILK. C. 
Traditionel trabekulektomi 
med limbus-baseret 
conjunctival flap. 

Efter 2 år var den totale 
succes (IOP  20mmHg 
uden og med medikamentel 
behandling) for 
komplicerede, refraktære 
glaukom tilfælde 88 % med 
den nye ILK, mens vi kun 
havde en succes rate på 28 
% ved den gamle Holmium 
laser sclerostomi. Svarende 
hertil var forekomsten af  
tidlig iris incarceration 
henholdsvis 13 og 54 %. 
Den ændrede beliggenhed 
af den fistulerende laser- 
mikrokanal (grøn kanal på 
Figur 3) nedsatte, som 
forventet, forekomsten af 
okkluderende iris 
incarcerationer. Imidlertid 
havde ændringen af
proceduren fra at være en 
åben ”full thickness”  
fistulation  til at være en 

dækket, korneal procedure 
uden tvivl også betydning 
for den mindre forekomst af 
flade, forreste kamre og 
dermed iris incarcerationer. 

Anvendelsen af Holmium 
laseren til ILK proceduren 
havde dog betydelige 
ulemper (Kessing SV, 
Boberg-Ans J, Heegaar S, 
2000). For det første var 
laseren ustabil og dyr i drift 
(éngangs prober), dernæst 
var den kollaterale termiske 
effekt for udtalt, hvilket ofte
medførte  problemer med 
kanaldannelsen, og endelig 
dannede den pulserende 
laser kun en spalte-formet 
revne i Membrana 
Drscemeti (MD), da 
laserfunktionen ophørte ved 
kontakt med  kammervand. 
Rutinemæssig, tidlig 
postoperativ YAG laser 
åbning af det interne laser 
kanalostium var derfor 
nødvendig for at undgå 
kanalocclusion. ILK 
metoden blev anvendt af 
flere danske øjenafdelinger 
fra 1994 til 2000, hvor 
laserproduktionen ophørte. 

Tredje generation af 
minimalt invasiv, 
fistulerende kirurgi: 
Da den minimalt invasive 
ILK teknik og den nye, 
nøjagtige MMC 
applikations metode syntes 
at opfylde kravene til den 
optimale operation, foretog 
vi et eksperimentelt arbejde 
på griseøjne for at finde 
frem til en erstatning for 
Holmium laseren. 

Figur 6. Skematisk tegning af den conjunc-
tivale, limbale morfologi. A. normal anatomi. 
B. ILK. C. Traditionel trabekulektomi med 
limbus-baseret conjunctival flap.
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energiindstillinger af den bipolære 
diatermi unit, samt evaluering af for-
skellige udformninger af en bipolær, 
diatermisk mikronål, blev ”output” 
fastsat til 3 Watt og diaterminålens 
form valgt som vist i Figur 7. Mikro-
spidsen har en diameter på 170 µm 
(Figur 7).

En sammenligning af keratostomi 
histologien ved eksperimentel ILK 
og den nye Intrastromale Diater-
miske Keratostomi (IDK) på enukle-
rede menneskeøjne (Figur 8) viste 
klare fordele ved den diatermiske 
keratostomi. For det første var IDK 
mikrokanalen totalt gennemgående, 

dernæst var graden af kollateral, 
termisk, stromal vævskoagulation 
(eosinofili) passende afgrænset til 
kanalens vægge og ikke diffust 
udbredt som ved Holmiumlaser-
keratostomien, og endelig var den 
diatermiske mikro-kanals vægge helt 
regelmæssige.

Den postoperative kliniske ultra-
lyds biomikroskopi (UBM, Figur 8) 
af den nye IDK procedure viste også 
en gennemgående, regelmæssig mi-
krokanal (hvid pil) beliggende foran 
Schwalbes linje. 

De kliniske resultater af de første 
10 MMC IDK operationer på kom-
plicerede, refraktære primære og se-
kundære glaukomøjne, udført af den 
samme operatør, var opmuntrende 
(Kessing SV, Heegaard S, Nissen OI, 
2006). Efter 34 måneder (24-42) 
var gennemsnits IOP 11 mm Hg 
(6-16) uden behandling. Dette gode 
resultat blev dog kun opnået efter 

IDK revision med gennemskæring 
af den okkluderende subkonjunkti-
vale fibrose indvendig fra (”internal 
needling”) i 50 % af øjnene. Denne 
nye procedure, foretaget via den 
oprindelige korneo-sklerale tunnel 
incision (Figur 9), giver mulighed for 
en bred gennemskæring af fibrosen 
i modsætning til den traditionelle 
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Til vores overraskelse 
syntes anvendelsen af 
bipolær diatermi at overgå 
Holmium laseren, både 
hvad angår teknisk 
stabilitet, effektivitet samt 
histologiske resultater. Efter 
eksperimentelle 
undersøgelser af den
histologiske effekt af
forskellige energi 
indstillinger af den bipolære 
diatermi unit, samt 
evaluering af forskellige 
udformninger af en bipolær, 
diatermisk mikronål, blev  
”output” fastsat til 3 Watt 
og diatermi nålens form 
valgt som vist i Figur 7. 
Mikrospidsen har en 
diameter på 170 µm (Figur 
7, indsat foto). 

Figur 7. Øverst: Bipolær, 
diatermisk IDK- micronål. 
Nederst: Oertli’s bipolære 
IDK Glakomunit. 

En sammenligning af 
keratostomi histologien ved 

eksperimentel ILK og den 
nye Intrastromale 
Diatermiske Keratostomi 
(IDK) på enuclerede 
menneskeøjne (Figur 8) 
viste klare fordele ved den 
diatermiske keratostomi. 
For det første var IDK
mikrokanalen totalt 
gennemgående, dernæst var 
graden af kollateral, 
termisk, stromal 
vævskoagulation
(eosinofili) passende 
afgrænset til kanalens 
vægge og ikke diffust 
udbredt som ved 
Holmiumlaserkeratostomien
, og endelig var den 
diatermiske mikro-kanals 
vægge helt regelmæssige. 

Figur 8. Øverst tilve.: 
Eksperimentel Holmium 
laser keratostomi (ILK-
enucleret øje). Øverst tilhø.: 
Diatermisk keratostomi 
(IDK- enucleret øje) 
Nederst tilhø.: Postoperativt 
UBM af  IDK patient. Hvid 
pil: diatermisk keratostomi. 
(UBM billedet spejlvendt i 
forhold til Figur 3, dvs 
kornea til hø. og sclera til 
ve., iris nedad, bleb tilve.). 

Den postoperative kliniske 
ultralyds biomikroskopi 

(UBM, Figur 6) af den nye 
IDK procedure viste også 
en gennemgående, 
regelmæssig mikrokanal 
(hvid pil) beliggende foran 
Schwalbes linie. 
De kliniske resultater af de 
første 10 MMC IDK 
operationer  på 
komplicerede, refraktære 
primære og sekundære 
glaukom øje, udført af den 
samme operatør, var 
opmuntrende (Kessing SV, 
Heegaard S, Nissen OI, 
2006). Efter 34 måneder 
(24-42) var gennemsnits 
IOP 11 mmHg (6-16) uden 
behandling. Dette gode 
resultat blev dog kun opnået 
efter IDK revision med 
gennemskæring af den 
occluderende
subconjunctivale fibrose 
indvendig fra (”internal 
needling”) i 50 % af øjnene. 
Denne nye procedure, 
foretaget via den 
oprindelige corneo-sclerale 
tunnel incision (Figur 9), 
giver mulighed for en bred 
gennemskæring af fibrosen i 
modsætning til den 
traditionelle ”needling” 
udvendig fra (”external 
needling”).   

Figur 9. IDK revision med 
“internal needling”.  Øverst 
tilve.: Sekundært glaukom 

Figur 7. Øverst: Bipolær, diatermisk IDK- 
micronål.
Nederst: Oertli’s bipolære IDK Glakomunit.
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diatermiske keratostomi. 
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Diatermisk keratostomi 
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forhold til Figur 3, dvs 
kornea til hø. og sclera til 
ve., iris nedad, bleb tilve.). 

Den postoperative kliniske 
ultralyds biomikroskopi 

(UBM, Figur 6) af den nye 
IDK procedure viste også 
en gennemgående, 
regelmæssig mikrokanal 
(hvid pil) beliggende foran 
Schwalbes linie. 
De kliniske resultater af de 
første 10 MMC IDK 
operationer  på 
komplicerede, refraktære 
primære og sekundære 
glaukom øje, udført af den 
samme operatør, var 
opmuntrende (Kessing SV, 
Heegaard S, Nissen OI, 
2006). Efter 34 måneder 
(24-42) var gennemsnits 
IOP 11 mmHg (6-16) uden 
behandling. Dette gode 
resultat blev dog kun opnået 
efter IDK revision med 
gennemskæring af den 
occluderende
subconjunctivale fibrose 
indvendig fra (”internal 
needling”) i 50 % af øjnene. 
Denne nye procedure, 
foretaget via den 
oprindelige corneo-sclerale 
tunnel incision (Figur 9), 
giver mulighed for en bred 
gennemskæring af fibrosen i 
modsætning til den 
traditionelle ”needling” 
udvendig fra (”external 
needling”).   

Figur 9. IDK revision med 
“internal needling”.  Øverst 
tilve.: Sekundært glaukom 

Figur 9. IDK revision med “internal needling”.  
Øverst tilve.: Sekundært glaukom (idiopatisk 
dilaterede, episclerale kar); øverst tilhø.: Af-
sluttet primær MMC-IDK med subconj. hæm.; 
nederst tilve.: Fire måneder postop. med fibrøs 
bleb skrumpning; nederst tilhø.: ”Internal 
needling” uden hæm.(MMC avascularitet!).
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eksperimentelle 
undersøgelser af den
histologiske effekt af
forskellige energi 
indstillinger af den bipolære 
diatermi unit, samt 
evaluering af forskellige 
udformninger af en bipolær, 
diatermisk mikronål, blev  
”output” fastsat til 3 Watt 
og diatermi nålens form 
valgt som vist i Figur 7. 
Mikrospidsen har en 
diameter på 170 µm (Figur 
7, indsat foto). 

Figur 7. Øverst: Bipolær, 
diatermisk IDK- micronål. 
Nederst: Oertli’s bipolære 
IDK Glakomunit. 

En sammenligning af 
keratostomi histologien ved 

eksperimentel ILK og den 
nye Intrastromale 
Diatermiske Keratostomi 
(IDK) på enuclerede 
menneskeøjne (Figur 8) 
viste klare fordele ved den 
diatermiske keratostomi. 
For det første var IDK
mikrokanalen totalt 
gennemgående, dernæst var 
graden af kollateral, 
termisk, stromal 
vævskoagulation
(eosinofili) passende 
afgrænset til kanalens 
vægge og ikke diffust 
udbredt som ved 
Holmiumlaserkeratostomien
, og endelig var den 
diatermiske mikro-kanals 
vægge helt regelmæssige. 

Figur 8. Øverst tilve.: 
Eksperimentel Holmium 
laser keratostomi (ILK-
enucleret øje). Øverst tilhø.: 
Diatermisk keratostomi 
(IDK- enucleret øje) 
Nederst tilhø.: Postoperativt 
UBM af  IDK patient. Hvid 
pil: diatermisk keratostomi. 
(UBM billedet spejlvendt i 
forhold til Figur 3, dvs 
kornea til hø. og sclera til 
ve., iris nedad, bleb tilve.). 

Den postoperative kliniske 
ultralyds biomikroskopi 

(UBM, Figur 6) af den nye 
IDK procedure viste også 
en gennemgående, 
regelmæssig mikrokanal 
(hvid pil) beliggende foran 
Schwalbes linie. 
De kliniske resultater af de 
første 10 MMC IDK 
operationer  på 
komplicerede, refraktære 
primære og sekundære 
glaukom øje, udført af den 
samme operatør, var 
opmuntrende (Kessing SV, 
Heegaard S, Nissen OI, 
2006). Efter 34 måneder 
(24-42) var gennemsnits 
IOP 11 mmHg (6-16) uden 
behandling. Dette gode 
resultat blev dog kun opnået 
efter IDK revision med 
gennemskæring af den 
occluderende
subconjunctivale fibrose 
indvendig fra (”internal 
needling”) i 50 % af øjnene. 
Denne nye procedure, 
foretaget via den 
oprindelige corneo-sclerale 
tunnel incision (Figur 9), 
giver mulighed for en bred 
gennemskæring af fibrosen i 
modsætning til den 
traditionelle ”needling” 
udvendig fra (”external 
needling”).   

Figur 9. IDK revision med 
“internal needling”.  Øverst 
tilve.: Sekundært glaukom 

Figur 8. Øverst tilve.: Eksperimentel 
Holmium laser keratostomi (ILK-enucleret 
øje). Øverst til højre.: Diatermisk 
keratostomi (IDK- enucleret øje)
Nederst til højre.: Postoperativt UBM 
af IDK patient. Hvid pil: diatermisk 
keratostomi. (UBM billedet spejlvendt i 
forhold til Figur 3, dvs kornea til hø. og 
sclera til ve., iris nedad, bleb tilve.).



”needling” udvendig fra (”external 
needling”). 

Treogtredive (33) måneder (19-38) 
efter ”intern needling” var gennem-
snits IOP 10 mm Hg (8-14) uden 
medicinering. Det viste sig, at det var 
muligt at foretage stump åbning af 
tunnel incisionen så sent som seks 
måneder efter operationen, samt at 
mikrokeratostomien, også på dette 
tidspunkt, var velfungerende. De 
gode resultater ved IDK revision var 
således i klar kontrast til de dårlige 
resultater ved revision af trabekulek-
tomi.

Den foreløbige og overraskende 
konklusion var således, at den simp-
le, billige bipolære diathermi teknik 
var klart bedre end den højteknolo-
giske, dyre Holmiumlaser teknik.

Ved en efterfølgende, dansk 
MMC-IDK multicenter undersøgelse 
blev den nye teknik anvendt af 4 
kirurger for at belyse, om IDK pro-
ceduren er et muligt alternativ til 
trabekulektomi (Kessing SV, Nissen 
OI, Thygesen J, Flesner P, Otland 
N, Riise P, 2008). For 34 øjne med 
fremskredent glaukom (Cup/Disc 
ratio  0,8) var den totale succes 
(IOP 15 mmHg med og uden me-

dikamentel behandling) 76 % efter 
11 måneder (3-34). Det postoperative 
gennemsnits IOP±SD var 10 ± 2,5 
mm Hg. Enoghalvfjerds (71) procent 
af de 34 øje var uden medikamentel 
behandling.

For 20 øjne med moderat 
glaukom(Cup/Disc ratio:  0,7) var 
den totale succes (IOP 18 mmHg 
med og uden medikamentel behand-
ling) 80 % efter 8 måneder (4-20). 
Det postoperative gennemsnits 
IOP±SD var 13 ± 4 mm Hg. Tres (60) 
procent af de 20 øjne var uden medi-
kamentel behandling. Det vil sige en 
tendens til bedre forløb for gruppen 
med fremskredent glaukom. IDK re-
vision med ”internal needling” blev 
kun foretaget i 24 % af alle øjnene 
med en total succes på 69 %, heraf 
67 % uden postoperativ medikamen-
tel behandling. En større revisions 
aktivitet kunne uden tvivl have øget 
succes raterne og nedsat behovet for 
postoperativ medikamentel behand-
ling. Efter mislykket trabekulektomi 
var den totale succes rate 80 %, heraf 
i 60 % uden medikamentel behand-
ling.

En sammenligning af resultaterne 
for den mest erfarne IDK kirurg (33 
IDK operationer) med de mindst 
erfarne ( 11 operationer per ki-

rurg) viste samme totale succes rate 
trods samme antal ”risk-of-failure” 
faktorer per øje, men signifikant 
flere postoperative, tryksænkende 
procedurer og midlertidige postope-
rative komplikationer for de mindre 
erfarne. ”IDK- knivtiden” for den 
mest erfarne kirurg var 15 minutter 
(10-20 min). Bortset fra 1 tilfælde 
med permanent synsnedsættelse på 
grund af hypotensions makulopati 
blev der ikke konstateret nogen al-
vorlige komplikationer.

De foreløbige resultater af MMC-
IDK proceduren, udført af 4 forskel-
lige operatører med varierende IDK 
erfaring, er således lovende. Teknik-
ken synes at være lettere og hurtigere 
end trabekulektomi, og i modsæt-
ning til denne muliggør IDK tek-
nikken let og effektiv revision med 
”internal needling”. Anvendelsen af 
MMC til alle øjne er uden komplika-
tioner med sufficient trykfald baseret 
på nye, opgraderede kriterier.

Det kan således konkluderes, at 
MMC-IDK  synes at være et  let og 
hurtigt alternativ til trabekulektomi 
som førstegangs indgreb - og også 
bør forsøges efter mislykket MMC 
trabekulektomi, i stedet for ”shun-
ting”. 
Referencer: www.oftalmolog.com 
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Glas er en blanding af silikater og 
alkali-mineraler, som smeltes 
sammen ved meget høj tempera-

tur. Helt som vulkanernes magma eller 
mange bjergarter, som det også ligner.

Allerede i tusindårige ægyptiske teg-
ninger kan man se glaspustere arbejde 
med at forvandle det bløde flydende ma-
teriale til det hårde og skønne gennem-
sigtige materiale, som vi også beundrer i 
vore dage.

En af de yngre glas kunstnere/ glasde-

Pernille Bülow 
– en nordisk glasdesigner

Af Per Nellemann

signere er Pernille Bülow i Svaneke på 
Bornholm. Hun er uddannnet i Småland 
på glasskolan i Orrefors 1982. 

I 1989 overtog hun Snogebæk 
glashytte på Bornholm og har nu en 
større virksomhed med 25 ansatte. Bü-
low glas forhandles i mange butikker. 

Pernille Bülow er kendt for de stærke 
farver og enkle former, hvad enten det 
drejer sig om funktionelle brugsting eller 
spændende unika. Hun har modtaget 
Formland-prisen i både 1991 og 1999.

www://bulowglas.dk
or english version 
info@pernillebulow.dk 

Glas er et ældgammelt materiale, både 
geologisk og i menneskets historie. 
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Andre nethindeforandringer, 
såsom små og store røde plet-
ter samt skarpt og uskarpt 

afgrænsede hvide pletter, er ligeledes 
af betydning ved vurdering af en 
række sygdomme i denne struktur. 

Det er veldokumenteret, at en 
fotografisk registrering af mulige 
nethindeforandringer medfører en 
større diagnostisk sikkerhed end 
traditionel oftalmoskopi, hvorfor 

Ultra-højtopløselig OCT
De første erfaringer med Heidelberg Spectralis

Lars Loumann Knudsen
Overlæge, dr.med., Ph.d.
Øjenafdelingen 
Aalborg Sygehus Syd
samt
Praktiserende speciallæge
HH Seedorff’s Stræde 3-5, 1.
8000 Århus C

fotografisk dokumentation af forskel-
lige nethindesygdomme har vundet 
stor udbredelse. Inden for de sidste 
år har udviklingen af billedbaserede 
beslutningsstøttesystemer taget fart, 
med introduktion af systemer, der 
visualiserer nethindens forskellige 
lag. Det klassiske apparatur til denne 
fremstilling har været OCT Stratus 
fra Zeiss, som har vundet indpas i 
en lang række øjenklinikker landet 
over. Udviklingen er dog fortsat, og 
som det sidste nye skud på stam-
men er der fremkommet ultrahøj-
opløselige OCT systemer fra såvel 
Topcon, Zeiss (Cirrus) og Heidelberg 

Engineering (Spectralis). I denne 
artikel præsenteres forfatterens før-
ste erfaringer med Spectralis OCT 
fra Heidelberg Engineering, som 
primært benyttes til vurdering af 
nethindeforandringer og glaucom.  

Om udstyret
Spectralis fra Heidelberg Engi-
neering er et multifunktions kon-
fokalt scanninglaser apparat til de-
taljeret fremstilling af nethinden og 
dennes vaskulære systemer. En lang 
række funktioner kan udføres og 
kombineres parvist som illustreret 
nedenfor. 

1. Infrarød fotografering
En relativt langbølget fotografering, 
der primært fremstiller de dybere 
lag i nethinden. Teknikken er bl.a. 
velegnet til visualisering af pigment-
epithel forandringer ved AMD, men 
også ved kontrol af patienter der 
behandles med klorokin præparater 
(Fig 1).

2. Rødfri fotografering
En relativt kortbølget fotografering, 
der primært fremstiller nethindens 
overflade. Teknikken er blandt andet 
velegnet til visualisering af epireti-
nale membraner samt fremstilling 
af nethindens nervetrådslag ved 
glaucom (Fig 2).

Oftalmologi er et visuelt orienteret speciale, hvor diagnostik og vurdering 
af behandlingseffekt i høj grad bygger på de forskellige vævs udseende. 
Dette gælder ikke mindst øjets nethinde, hvor sygdomme i macula-
området blandt andet defineres ud fra områdets tredimensionale 
udseende. 

Fig. 1.
Infrarød fotografering med fremstilling af dybe 
retinale forandringer svarende til pigmentepi-
thelet hos patient med AMD.

Fig. 2.
Rødfri 
fotografering og 
OCT hos patient 
med epiretinale 
membraner på 
nethinden.
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3. Fluorescein angiografi
En dynamisk og angiografisk un-
dersøgelse, der primært visualiserer 
det retinale karsystem, herunder 
vaskulære lækage og flowændringer. 
Ved belysning med blåt lys (490 nm) 
vil fluorescein molekyler exciteres 
og efterfølgende henfalde under 
udsendelse af grønt lys (515 nm). 
Dette betyder, at man ved hjælp af de 
rette filtre kan opnå et meget tydeligt 
indtryk af, hvor dette stof befinder 
sig i nethinden. Da fluorescein skal 
belyses samt efterfølgende udsender 
relativt kortbølget lys, er stoffet mest 
velegnet til fremstilling af retinale 
forhold, hvorimod choroidale for-
andringer kun i mindre grad kan 
vurderes ved denne teknik.

4. Fluorescein autofluorescens
Bestemmelse af fluorescein autofluo-
rescens omfatter samme fotografiske 
metode som ved fluorescein an-
giografi. Man indsprøjter dog ikke 
stoffet fluorescein, men foretager 
fluorescens bestemmelse uden ind-
gift af farvestof, hvorved vævenes 
egen fluorescens fastlægges. Stoffet 
lipofuscin findes i ydersegmentet 
af sansecellerne, det vil med tiden 
afsnøres herfra, optages i pigmente-
pithelcellerne, nedbrydes og fjernes. 
Ved forstyrrelser i dette system 
kan lipofuscin akkumuleres i eller 
omkring pigmentepithelcellerne, 
hvilket bl.a. ses ved senil maculo-
pati. Hvis pigmentepithelcellerne går 
til grunde, vil Lipofuscin forsvinde. 
Da Lipofuscin fluorescerer, kan man 

ved denne fotografiske metode få et 
semikvantitativt indtryk af pigment-
epithelcellernes lipofuscinindhold 
og dermed indirekte et mål for deres 
funktionstilstand. Ved akkumulation 
af lipofuscin i pigmentepithelceller-
ne, vil autofluorescens fotografering 
medføre synlig hyperfluorescens. 
Hvis pigmentepithelcellerne er gået 
til grunde, ses ingen autofluorescens 
(sorte områder) (Fig 3).

5. ICG angiografi
En dynamisk og angiografisk un-
dersøgelse, der primært fremstiller 
nethindens choroidal kredsløb ved 
hjælp af stoffet Indocyanin grønt 
(ICG). ICG molekylet exciteres og 
udsender efterfølgende relativt lang-
bølget lys, hvorved dybereliggende 
strukturer lettere fremstilles. Stoffet 
er næsten fuldstændigt bundet til 
plasmaproteiner, hvorfor der skal 
være meget udtalt retinal karskade 
for at se lækage, ligesom man må 
vente relativt længere, inden denne 
ses.

6. ICG autofluorescens
Ved ICG autofluorescens benyttes 
samme fotografiske metode som ved 
ICG angiografi. Man indsprøjter ikke 
stoffet ICG, men foretager fluore-
scens bestemmelse uden indgift af 
dette farvestof.

ICG autofluorescens kan benyttes 
til vurdering og opfølgning af ma-
ligne choroidale melanomer, idet me-
lanin fluorescerer ved den anvendte 

bølgelængde. Man kan således få et 
semikvantitativt indtryk af mela-
ninmængden i en given choroidal 
proces.

7. Ultra-højtopløselig OCT
Heidelberg Spectralis er et OCT 
apparatur, der udfører målinger i 
spektral domaine, hvorved der kan 
udføres langt flere scan per tidsen-
hed (40.000/sec.), hvilket mindsker 
betydningen af øjenuro. Den axiale 
og transverselle opløsning er anført 
til henholdsvis 7(3,5) og 14 my. 
I praksis synes de enkelte celler i 
nethinden samt dennes små blodkar 
oftest at kunne betragtes (Fig. 4).

8. Eyetracking system
Ved hjælp af to forskellige lasere gen-
kender systemet nethindens place-
ring, hvilket danner basis for, at flere 
tidsmæssigt forskelligt registrerede 
billeder kan alignes og overlejring. 
Min erfaring er, at dette system fun-
gerer i praksis, men at patienter med 
megen øjenuro fortsat er vanskelige 
at undersøge.

9. Midling af billeder
Ved hjælp af indbygget software kan 
en lang række billeder overlejres 
hinanden, hvorved opnås et bedre 
signal støj forhold. Ved midling af 
billeder med megen støj (autofluore-
scens måling, senfaser af fluorescein 
angiografi) medfører dette, at den 
tilfældige støj fjernes og billederne 
fremstår meget skarpe.

Fig. 3.
Autofluorescens billede af macularegionen hos 
patient med AMD.

Fig. 4.
Ultrahøjopløselig OCT hvor de enkelte celler i nethinden anes. Der ses pigmentepithelløsning og 
sensorisk løft af retina. 
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Fig. 5.
Multifunktionalitet med samtidig fremstilling 
af fluorescein angiografi og OCT. Der ses 
pigmentepithelløsning samt fluorescein 
sivning svarende til opbrud af pigmentepithe-
let med choroidal neovaskularisation (pil).

Fig. 6.
Multifunktionali-
tet med samtidig 
fremstilling 
infrarødt foto 
og OCT. Der ses 
druser og let løft 
af pigmentepithe-
let på snit gennem 
foveola.

10. Multifunktionalitet
En række af ovenstående funktioner 
kan udføres parvist. En sådan sam-
mensmeltning af forskellige undersø-
gelses modaliteter synes fordelagtig.

Flu + ICG
Flu + OCT  (Fig. 5)
ICG + OCT
Rødfrit foto + OCT
Rødfrit foto + Flu (Fig. 6)

Sammenfatning
Mit første indtryk af Heidelberg 
Spectralis er, at der er tale om et 
relativt let anvendeligt apparatur, 
som giver en lang række muligheder 
i forbindelse med undersøgelse og 
behandling af nethindesygdomme 
og glaucom. Der er primært tale om 
teknikker til fremstilling af nethin-
dens struktur, hvilket i sig selv er 
interessant. Det er indlysende, at 
vævenes funktion også er af inte-
resse, og da eventuelle strukturelle 
nethindeforandringer ikke nødven-
digvis modsvarer de funktionelle 
forandringer, ville muligheden for 
sådanne funktionsundersøgelser 
(multifokal erg, mikroperimetri) 
også være af interesse. Da funktions-
undersøgelser tager relativt lang tid, 
ville det være optimalt med andre 
apparater til udførelse af funktions-
test, som efterfølgende kunne over-
lejres de strukturelle fund.

Forfatteren har ingen økonomisk el-
ler anden interesse i produkter fra 
Heidelberg Engineering, men er inde-
haver af det omtalte udstyr. 
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9. Sandbjerg Kursus i Børneoftalmologi
14.-16. november 2008
Arrangører:  Marianne Haim, Kirsten Baggesen, Dorte Ancher Larsen og  
 Lotte Welinder.
Emne:  Børn, som har svært ved at se
Ligesom i tidligere år arrangerer vi et kursus i børneoftalmologi i november. 
Stedet er igen Sandbjerg Gods ved Sønderborg.
Årets tema er:  Børn, som har svært ved at se • klinik
  • genetik
  • rehabilitering
Program er under udarbejdelse.

Henvendelse og tilmelding til sekretær Inger Højgaard, 
Øjenafdelingen, Århus Sygehus NBG,
telefon 8949 3249 eller gaard@as.aaa.dk inden 15.09.2008
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Der er fremdeles tilbage-
vendende interesse for mit 
trafikmedicinske forsknings-

projekt:
”Visual functions and traffic acci-
dents. A Danish study based on 359 
motor vehicle accidents resulting in 
human injury, with case reports”. 

Arbejdet blev i sin tid (1999) 
desværre ikke accepteret som sup-
plementum i Acta Ophthalmologica. 
Jeg havde derfor opgivet at få det 
udgivet.

Et projekt af tilsvarende art og 
omfang var ikke tidligere gennemført 
i Skandinavien. Problemstillingen i 
dag er ikke mindre relevant, end den 
var på daværende tidspunkt. Lov-
givningen på området er i Danmark 

Trafikoftalmologisk forskningsprojekt 
nu tilgængeligt på internettet

Af Knud Erik Alsbirk
Persenbakken 43, 5034 Bergen, Norge
E-mail: alsbirk@dadlnet.dk

uændret fra 1999. Den demografiske 
udvikling har medført, at der med 
den fremadskridende ”ældrebølge” 
nu er langt flere bilister i moden al-
der med synsproblemer, end da data-
indsamlingen blev gennemført (ifølge 
svenske tal næsten en fordobling). 
Yderligere står vi som øjenlæger i dag 
bedre rustet end nogensinde til at 
kunne afhjælpe disse ældre bilisters 
synsproblemer.

 På denne baggrund – og med 
de nye muligheder, der har åbnet 
sig – har jeg derfor besluttet, at 
publikationen i sin helhed skal være 
tilgængelig på internettet for alle 
trafikmedicinsk og -oftalmologisk 
interesserede læsere. Det kan ses 
som et historisk, men stadig aktuelt 
videnskabeligt dokument. Jeg kan 
kun dybt beklage, at dette sker med 
så stor forsinkelse.            

Det er mit håb, som det var, da 
jeg gennemførte studiet, at arbejdet 
på trods af den ikke ønskede udsæt-
telse i fremtiden kan bidrage til at 
reducere antallet af meningsløse 
synsrelaterede  trafikulykker. Få si-
tuationer i livet byder vort syn på en 
så skæbnesvanger opgave, som når 
det gælder ansvaret for liv og helse 
bag rattet i et motorkøretøj i tidens 
dynamiske trafik. – Det er desuden, 
som det var i sin tid, mit ønske, at 
publikationen skal kunne tjene som 
et relevant skandinavisk opslagsværk 
for de kolleger, der jævnligt sidder 

over for patienter med et syns-/ køre-
kortproblem.  

Studiet findes nu som PDF-fil 
med hyperlinks og downloades 
på internetadressen: http://www.            
retsmedicin.au.dk/publikationer/
afhandlinger.

Både abstract, dansk og engelsk 
resume er her tilgængeligt, såvel som 
links til hele den trafikmedicinske 
publikation med litteraturoversigt og 
detaljeret dokumentation for særligt 
interesserede. Publikationen kan 
desuden i samlet, printet version 
(135 sider) bestilles pr. efterkrav 
(190 D kr. eller 200 N kr. + porto) 
ved henvendelse til forfatteren. 

Opdateret, relevant information 
(siden 1999) om emnet med lit-
teraturreferencer kan findes på føl-
gende link fra Transportøkonomisk 
Institut (TØI), Oslo: http://tsh.toi.
no/?21291#text9328

Mange gode kræfter støttede og 
hjalp mig i sin tid med at gennem-
føre studiet. Jeg vil her rette en stor 
tak til de forskningsfonde, kolleger 
og andre, som i sin tid bakkede mig 
op i projektets dataindsamlings-,  
analyse- og skrivefase. En særlig tak 
til Retsmedicinsk Institut, Århus 
Universitet, hvorfra arbejdet også 
udgik, for velvilligt at give adgang til 
projektet gennem instituttets hjem-
meside.  

Abstract: www.oftalmolog.com 
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Foto. Morten Langkilde. 

Illustration  fra et case med dødelig udgang.. Bilisten –en 76-årig mand havde massive 
synsproblemer. 

Illustration  fra et case med 
dødelig udgang. Bilisten – en 
76-årig mand – havde massive 
synsproblemer.

Foto: Morten Langkilde.
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A Danish  study based on 359 motor 
vehicle accidents  resulting in hu-
man injury, with case reports 

By K.E. Alsbirk, Department of 
Ophthalmology, Aarhus University 
Hospital, and Institute of Forensic 
Medicine, University of Aarhus, 
Denmark.

ABSTRACT.
Purpose and methods: A descriptive 
and analytical study of visual func-
tions in Danish drivers involved in 
automobile accidents has been per-
formed. A total of 562 active (i.e. not 
passengers) road users, aged > years 
10 involved in 359 car accidents re-
sulting in human injury in the police 
district of Aarhus county (284,000 
inhabitants) was registered: 405 car 
drivers (156 aged > 50 years) and 
157 unprotected road users were 
included. The participation rate was 
76%. The non responders' vision was 
evaluated through  contact to opht-
halmologists or general practitioners. 
In this way vision data was obtained 
in 93% of the study group. A control 
group of 138 randomly selected acti-
ve car drivers, aged  > 50 years, were 
correspondingly examined with a 
participation rate of 83%. If availa-
ble, police reports were studied in 
all relevant accidents. A case/control 
study was performed in 204 drivers 
(91 cases and 113 controls), aged > 
50 years. Eighty two vision/accident 
relevant case reports and 24 accident 
reports on medical conditions are 
published separately, 43 illustrated. 

Results and discussion:   Among 
the investigated car drivers invol-
ved in accidents, 1.6% aged < 50 
years had a corrected  visual acuity 
below the legal level at the time of 

Visual Functions 
and Traffic Accidents

abstract

the accidents. Correspondingly, the 
proportions were 8% in 50 69 year 
old persons and 25% in drivers aged 
> 70 years. No significant differences 
could be demonstrated on visual pa-
rameters between males and females, 
although a longer period since last 
visual test was found in males (p< 
0.01).  In twelve out of 14 drivers 
(86%) with unilateral reduction of 
visual acuity, being involved in inter-
section accidents, the collision hap-
pened from the side with impaired 
vision (p< 0.02). Eleven of such 
bumpings (79%) took place from 
the left side (p< 0.06).   A renewal 
of optical correction was sufficient 
to legalize the driver's vision in 15 
of 17 accident drivers with visual 
acuity at (2) or below (15) the legal 
limit  (88%, 95% confidence interval 
(CI):[64% 99%].  Tested binocularly, 
correspondingly 8 out of 9 drivers 
(89%) with visual acuity below 0.5 
achieved legal vision after today=s 
standard by new glasses.  In 16 % 
[CI: 10 23%] of the accident involved 
drivers aged > 50 years, an acute or 
chronic medical condition, including 
significant visual problems, was 
estimated to be of contributory im-
portance for the accidents. 

   Multiple logistic regression 
analyses with vision/accident risk 
estimates were carried out on 
204 drivers aged > 50 years  (the 
case/control study) with correction 
for age, sex, annual driving, daily 
alcohol consumption, percentage of 
urban and professional driving, and 
visual reaction time. Traffic accident 
risk was found to be significantly 
associated with quality of vision.  Il-
lustratively each accident is further 
individually evaluated for such an 
association. Contrast sensitivity 

(odds ratio (OR) = 1.99, [CI: 1.3-
3.1], p= 0.003), and to a less degree 
unilaterally reduced visual acuity 
(OR=5.21,[CI: 1.3-20.6], p= 0.02), 
and binocular visual acuity (OR= 
4.35, [CI: 1.1-17.5], p= 0.03) seemed 
to be important test variables. Bino-
cular visual acuity was identified as a 
stronger risk indicator than monocu-
larly tested visual acuity (OR= 3.65, 
[CI: 0.9-15.6], p= 0.08). It can not be 
ruled out that stereopsis (OR= 2.15, 
[CI: 1.0-4.7], p= 0.05) and the time 
interval since last visual test (OR= 
1.55, [CI: 0.97-2.5], p= 0.07) are 
critical factors.  No association was 
found with central or paracentral vi-
sual field defects, visual field defects 
tested a.m. Donders, colour vision 
defects or refraction. Several visual 
variables tested were found mutually 
associated.  The health consequen-
ces of accidents with driver's visual 
acuity at or below the lawful limit 
did not differ from the main group 
of accidents. A vision/accident as-
sociation  is cautiously estimated 
as probable in 430 [216-761] traffic 
accidents with human injury in Den-
mark per year, or one per day.

Conclusions: Elderly drivers' 
compensation for their increasing 
visual problems in the form of a 
change in driving behaviour is not 
fully adequate.  One way to reduce 
the problem may be to perform more 
efficient and consistent re testing of 
drivers' vision at appropriate inter-
vals and  with adequate procedures.  
Due to the fast growing population 
of elderly drivers world-wide, this 
seems increasingly relevant. Further-
more, when applied to relevant age 
groups, a screening program may to 
some extent function as a valuable 
health prophylaxis, including pre-
vention of diseases and blindness. 
The implementation of such steps in 
individual countries, however, is a 
question of health politics.

For selected group of drivers at 
doubt,  modern visual attenuation 
test methods such as useful field of 
view and/or interactive driving simu-
lators might be useful in the future.

Key words: vision, driving, traf-
fic accidents, legislation, Denmark, 
visual function, case reports, Epi-
demiology, motor vehicle accidents, 
human injury. 
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Denne artikel blev støttet af Swiss 
National Science Foundation (SNSF).
Forfatterne og deres klinikker har in-
gen økonomiske interesser i PASCAL 
laseren. 

Vi er begge ansat på afdelinger, 
der for nylig har anskaffet en 
PASCAL laser. I det følgende 

beskrives laseren og vores foreløbige 
erfaringer. 

I oftalmologien har man anvendt 
laserbehandling siden 1960erne. Til 
behandling af proliferative retinopa-
tier og ekssudative maculopatier er 
laserbehandling stadig standarden. 
Selvom laserapparaterne er forbed-
ret gennem årene, har princippet i 
behandlingen været det samme. Ved 
aktivering af laseren blev energien 
afsat i et enkelt punkt på nethinden.  
Man har haft mulighed for at ændre 
på størrelsen af dette punkt (spot 
size), energien i den enkelte laserud-
ladning, varigheden af laserapplika-
tionen (exposure time) og tidsinter-
vallet mellem skuddene (shot rate).

I juni 2006 blev PASCAL (Pattern 
Scan Laser) laserapparatet lanceret 
til klinisk brug. Denne laser giver 
mulighed for at applikere adskillige 
laserskud på én gang. Dette betyder, 
at blot ved et tryk på fodpedalen kan 
man placere mellem 1 og 25 skud på 
nethinden i forskellige mønstre.

Som ved de konventionelle ar-
gon lasere, kan man også anvende 
PASCAL laseren til Iridotomier og 
trabekuloplastik.

PASCAL® Photocoagulator 
– en nyskabelse inden for retinal laser

Steen Rugaard Christensen, 
Øjenafdelingen, Næstved Sygehus, 
Denmark

Pascal W. Hasler, Øjenafdelingen,
Glostrup Hospital, Denmark, and 
University Eye Clinic of Basel, 
Switzerland

PASCAL laseren leveres som en 
enhed med spaltelampe, et bord, 
som passer til kørestolspatienter og 
en computer med touch screen (Fig. 
1-3).

Den anvendte laser er som andre 
argon lasere en frekvensfordoblet 

Nd;YAG laser med bølgelængde på 
532 nm. 

Det tager cirka et minut at starte 
computeren. Herefter vælges der 
mønster, størrelse af de enkelte laser-
punkter, afstand mellem punkterne, 
energi og varighed af applikationen. 
Disse parametre udvælges nemt på 
computerens touch screen, og der-
ved har man til enhver tid overblik 
over de anvendte parametre.  

Energien kan både justeres på 
skærmen og på spaltelampen med en 
lille drejeknap, men ikke i pedalen 
som flere øjenlæger formentlig er 
vant til. 

Efter endt behandling kan man 
aflæse antal skud, anvendt energi og 
behandlingens varighed. 

Den enkelte behandler har mu-
lighed for at gemme sine foretrukne 
indstillinger til diverse behandlinger, 
f.eks for panretinal behandling og 
maculær laser. 

PASCAL laseren rummer flere po-
tentielle fordele sammenlignet med 
traditionel laser, herunder mulighed 
for mere ensartet afstand mellem 
laserpunkterne på retina, kortere 
behandlingstid og færre smerter for 
patienten.

Der er en vifte af mønstre, man 
kan vælge imellem (se www.optime-
dica.com, hvor man kan prøve simu-
lator). På det cirkulære mønster kan 

Fig.1 
Laseren set fra behandlerens side.

Fig. 2 
Der er flere muligheder for at tilpasse 
albuestøtter til den enkeltes behov.

Fig. 3 
Laserens touch screen med diverse indstil-
lingsmuligheder. Billedet venligst udlånt af 
Optimedica©.
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man vælge kun at bruge en del af 
cirkelen. De kvadratiske mønstre går 
fra to gange to til det maksimale fem 
gange fem mønster. Til panretinal 
behandling kan man med fordel an-
vende de store kvadratiske mønstre, 
da der ofte opnås en god ensartet 
placering af skuddene (Fig. 4-7).  

Til maculær laserbehandling 
er der mulighed for at anvende et 
mønster, der dækker macula med 
50 skud med to tryk på pedalen. Pa-
tienten ser under behandlingen på et 
fiksationslys. Vi har imidlertid ikke 
følt os fristede af denne mulighed, 
da ødemet ofte er fokalt i macula, og 
man derved risikerer at overbehand-
le visse områder og underbehandle 
andre. Hertil kommer, at patienten 
muligvis har ekscentrisk fiksation på 

grund af ødemet, hvilket kan føre til 
skud i fovea. Ved maculære ødemer 
anvender vi i stedet mindre buefor-
mede mønstre,  to gange to firkanten 
eller blot enkeltskud. 

Behandling af perifere retinale 
rifter og huller giver en særlig ud-
fordring. Der er mønstre beregnet 
til denne situation, bueformede eller 
cirkulære. Da disse forandringer 
ofte sidder helt perifert, løber man 
imidlertid ofte ind i optiske proble-
mer forårsaget af patientens linse/
pseudofaki og begrænsningerne ved 
Goldman trespejlet. Dette medfører, 
at disse mønstre egner sig bedst til 
mere  posteriort beliggende læsioner. 
For de fleste rupturer vil behandlin-
gen således fortsat være med enkelte 
skud. 

Den kortere behandlingstid med 
PASCAL laseren er en af de væsent-
ligste fordele ved dette apparat. Mu-
ligheden for at give flere laserskud 
ad gangen medfører, at den enkelte 
behandling kan udføres op til seks 
gange hurtigere. Tidsbesparelsen er 
naturligvis størst hos de patienter, 
der skal have flest laserskud, det vil 
sige ved panretinale behandlinger. 
Ydermere er det vores indtryk, at 
patienten kan nøjes med færre besøg 
for at gøre behandlingen færdig.

Ud over den reducerede be-
handlingstid oplever patienten 
sædvanligvis  færre smerter end 
ved traditionel argon laser behand-
ling. Dette forhold tilskrives den 
reducerede exposure time. Ved de 
konventionelle lasere bliver der 

Fig. 4 
Fundusfoto med forskellige mønstre lagt på. Billedet venligst udlånt af 
Optimedica©.

Fig. 5 
Fundusfoto med friske laserspor. Billedet venligst udlånt af Optime-
dica©.

Fig. 6 
Fundusfoto med nærbillede af friske laserspor. Billedet venligst 
udlånt af Optimedica©.

Fig. 7 
Fundusfoto fra patient med grenveneokklusion som har modtaget 
supplerende behandling med Pascallaseren.  



sig med disse indstillinger på kon-
ventionelle lasere på grund af fravær 
af data vedrørende sikkerheden. Som 
konsekvens af den lavere exposure 
time må energien ofte sættes højere 
på PASCAL laseren, end man er vant 
til. Kortere behandlingstid og mini-
mering af smerter for patienten er en 
stor gevinst, da det øger compliance. 
Hertil kommer, at man oftere vil 
påbegynde behandlingen samme dag 
uden forsinkelse, og at man minime-
rer brugen af retrobulær anæstesi og 

sædvanligvis anvendt en exposure 
time på mellem 0,1 og 0,2 sekunder, 
oftest med en nedre grænse på 0.08 
sekunder for at undgå skade på 
retina, pigmentepitelet og Bruchs 
membran.  PASCAL laseren vil 
sædvanligvis anvende tider på mel-
lem 0,01 og 0,02 sekunder, selvom 
længere tider også er en mulighed. 
Ifølge producenten og publicerede 
histologiske studier er disse korte 
intervaller imidlertid sikre. Vi vil 
dog ikke anbefale, at man forsøger 

anden præmedicinering. Risikoen er, 
at man måske giver mere laser, end 
man ellers ville have gjort.  

Prisen på en PASCAL laser er 
cirka tre til fem gange så høj som 
prisen på en konventionel argon 
laser. Det vil derfor typisk være øjen-
afdelinger med et større antal daglige 
laserbehandlinger, der vil have mest 
gavn af laseren, set i forhold til pri-
sen.





Kongenit katarakt er poten-
tielt en meget synstruende 
sygdom på grund af risikoen 

for amblyopiudvikling, hvis ikke 
katarakten bliver opereret i tide. 
I Danmark er kongenit katarakt 
den direkte årsag til svagsyn el-
ler blindhed hos 4% af børnene i 
Synsregisteret. Den første opgave 
er derfor at få opereret børn med 
synstruende  katarakt så betids, at 
synsudviklingen kan komme på ret 
kurs. Operation giver imidlertid et 
andet problem. Glaukom, som i sig 
selv er en synstruende sygdom, har 
således længe været kendt som en 
af de mest alvorlige komplikationer 
til operation for medfødt grå stær. 
Det har været nævnt, at risikoen for 
glaukom er særligt høj ved operation 
i løbet af de første fire leveuger. In-
ternationalt anbefales operationstids-
punktet for tidlig tæt katarakt, under 

hensyntagen til både synsudvikling 
og glaukomudvikling, at være seks 
til ti leveuger afhængig af, om den 
grå stær er unilateral eller bilateral.

Der er blevet foreslået en række 
risikofaktorer for udvikling af glau-
kom efter operation for børnekata-
rakt: Operationsalder, mikrokornea, 
nukleær katarakt, operationsteknik, 
operation for sekundær katarakt. 
Ydermere hævder nogle studier, at 
primær intraokulær linseimplan-
tation (IOL) reducerer risikoen for 
efterfølgende glaukom, mens andre 

Af Birgitte Haargaard 
1. reservelæge
Øjenklinikken, Rigshospitalet

Tabel 1. Glaukomrisiko efter operation i forhold til operationsalder

Tid siden operation Risiko for glaukom (95 % konfidensinterval)

Operationsalder

0-8 mdr 9+ mdr

1 år 5.4 (3.2-9.6) 0.7 (0.3-1.9)

2 år 7.5 (4.7-12.0) 1.1 (0.5-2.5)

3 år 8.1 (5.1-2.7) 1.6 (0.8-3.2)

4 år 9.3 (6.1-12.7) 1.6 (0.8-3.2)

5 år 12.7 (8.7-18.6) 1.8 (1.6-5.0)

6 år 18.8 (13.5-25.8) 1.8 (1.6-5.0)

7 år 21.4 (15.6-28.8) 3.2 (1.8-5.5)

8 år 26.2 (19.6-34.4) 3.6 (2.1-6.1)

9 år 31.9 (24.4-41.1) 4.1 (2.4-6.8)

10 år 31.9 (24.4-41.1) 4.1 (2.4-6.8)

Thomas Olsen 
overlæge
Øjenafdelingen, Århus Sygehus

John Thygesen 
overlæge 
Øjenklinikken, Rigshospitalet

Børnekatarakt kan være medfødt eller erhvervet og forekomme isoleret 
eller associeret med andre øjenanomalier som mikrokornea eller 
systemiske sygdomme som Down’s syndrom (Oftalmolog, nov. 2007). 
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tværtimod mener, at IOL øger risikoen. Alle disse 
risikofaktorer for glaukom er blevet undersøgt 
i et stort dansk populationsbaseret materiale af 
opererede kataraktbørn1. I denne opgørelse var 
operationsalder < 9 måneder den eneste afgørende 
risiko for senere udvikling af glaukom1.

Glaukom kan opstå når som helst efter den 
primære kataraktoperation, også flere årtier efter. 
Cirka 25% bliver opdaget inden for det første år 
efter operationen, men de sidste 25% først mere 
end ti år efter. Risikoen for glaukom efter katarak-
toperation i forhold til operationsalder (0-8 mdr 
og > 9 mdr) er angivet i Tabel 1. 

Den præcise årsag til glaukom efter operation 
for børnekatarakt kendes ikke. Det er dog klart, 
at operationen i sig selv giver den forøgede risiko. 
Faktorer som inflammation af trabekelværket 
postoperativt eller stoffer i corpus vitreum, der 
virker toksisk på trabekelværket, kan være med-
virkende.   

Hos børn under 2 år kan glaukomdiagnosen 
være svær at stille alene på baggrund af trykmå-
ling, da trykket ikke altid er tydeligt forhøjet ved 
glaukom. Derimod ses der ofte en tiltagende eks-
kavation af papillen med ledsagende udtynding af 
nervetrådsbræmmen samt en øgning af kornea-
diameteren og/eller af akselængden; sidstnævnte 
er særlig karakteristisk for børn under to år som 
udtryk for et eftergivende bulbus. Det er derfor 
afgørende, at der både bliver målt et tryk og en ak-
selængde samt oftalmoskoperet ved de postopera-
tive kontroller. Afhængig af trykmålingsmetoden 
skal man være opmærksom på, at trykmålingen 
kan give for lave værdier ved måling i universel 
anæstesi. Da den centrale korneatykkelse kan 
være større hos kataraktopererede børn, uanset 
om der er implanteret linse eller ej, kan dette 
fejlagtigt  betyde, at der måles for høje trykværdier 
hos disse børn.    

Sammenfatning 
Et barn med tidlig medfødt tæt bilateral grå stær 
skal naturligvis opereres på grund af den høje 
risiko for amblyopi. 
Den efterfølgende betydelige risiko for postopera-
tiv udvikling af glaukom, selv mere end 10 år efter 
operationen, hvor risikoen er op til 32%, kræver 
en tæt og langvarig opfølgning, særligt af børn 
med tidlig operation for medfødt grå stær uafhæn-
gigt af, om der er foretaget primær intraokulær 
linseimplantation eller ej.

Reference
1Haargaard B, Ritz C, Oudin A, Wohlfahrt J, Thygesen J, Olsen T, 
Melbye M. Risk of glaucoma after pediatric cataract surgery. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2008 May;49(5):1791-6. Epub 2008 Jan 25.
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Der lægges megen vægt på sundhed 
og sygdom i dag. Stat og kommune 
arbejder for rationalisering af sy-
gehusvæsen, sundhedscentre og 
livsstilspropaganda. Læger og øvrige 
sundhedspersonale slider med ind-
sats, baseret på lægevidenskab (1), 
metaanalyser (2), statistisk bevist 
med kontrolforsøg og med kolos-
sale tekniske fremskridt. Alligevel 
trives den alternative behandling 
som aldrig før. Nogle mener, at man 
burde bygge bro mellem det alterna-
tive og den etablerede autoriserede 
lægevidenskab og lægekunst. Jeg har 
studeret et alternativt emne historisk, 
nemlig irisanalyse (3-6). Spørgsmålet 
er nu, om denne disciplin de sidste 
20 år er udviklet, så vi kan bruge den 
i dag til brobygning, eller irisanalyse 
fortsat er falsk. For at belyse proble-

 Interviews med enogtyve 
             danske irisanalytikere

Af  Mogens Norn

met har jeg interviewet 21 danske 
irisanalytikere.

Metode
Telefoninterviews er opnået ved 
søgning i telefonbøger, på computer, 
telefonoplysning og anmodning til 
den interviewede om kontakt med 
kollega. Der er i en periode på ni må-
neder foretaget omkring 100 opkald. 
Mange irisanalytikere kunne ikke 
svare i telefontiden for ikke at blo-
kere for klient-/patienttilgang, andre 
kunne ikke finde tid mellem patien-
ter i første omgang. Én blev kontaktet 
13 gange med flere direkte korte 
personlige interviewønsker uden 
resultat. En blev fornærmet over seks 
telefonforsøg, havde ikke lyst til at 
fortælle om sin irisanalyse, ”tør ikke, 
føler sig truet”. Kontakt lykkedes ikke 

i yderligere syv tilfælde, grundet 
sygdom, ukendt adresseændring, 
ophørt irisanalysevirksomhed.

En ønskede direkte interview i 
egen klinik, hvilket blev effektueret.  
En anden blev interviewet i lokal-
radio. 

Det lykkedes at fuldende i alt 
21 interviews på syv kvinder og 14 
mænd fordelt over hele landet med i 
alt 12 konkrete spørgsmål.

Som indledning på interviewet 
nævnte jeg, at jeg har studeret iris-
analysens historie på Medicinsk 
Museion, København, og nu ønskede 
at interviewe fem til ti minutter om 
irisanalysen i dag. Ved tvivl blev 
spørgsmålene gentaget og uddybet. 
De fleste svarede beredvilligt og de-

Irisanalytikers dokumentationer.

Netversion

Kamæleonøje
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taljeret, mange omstændeligt ud over 
det stillede spørgsmål. Det kunne 
derfor blive nødvendigt at afbryde. 
Intervieweren var altid neutral uden 
kommentarer til svaret. Interviewet 
kunne blive langvarigt, men altid 
venligt og interessant.

Andre oplysninger
Ved de individuelle interviews 
fremkom også mange andre interes-
sante oplysninger, såsom at ”penge 
tæller” om en meget travl kollega. 
At homøopatiske midler forhandles 
af irisanalytikere. Det er svært at 
oparbejde en irisanalysepraksis. En 
dansk forening er forsøgt dannet i 
1989, men samarbejdet mislykkedes. 
Møder og fagblad eksisterer ikke. 
”Irisanalytikere er så forskellige”. 

    Inspiration: En fortalte, at han 
kendte en person, der havde helt blå 
iris. Personen  fik en plet i iris en 
måned før vedkommende fik erkendt 
en discusprolaps i den korrekte lo-
kalitet ifølge irisskema i bøgerne. (1). 
Efter den overbevisende oplevelse 
blev han irisanalytiker.

Historisk stof: Går stadig igen hos 
irisanalytikere. Syfilis, gonore, mala-
ria og tuberkulose påståes fortsat at 
være nedarvede sygdomme til trods 
for, at microorganismerne er påvist 
og kan bekæmpes.

”Fremskridt”? Psykisk irisana-
lyse (amerikaneren Read), anvendt 
esoterisk psykoterapi, religiøs tro. 
Australsk computerprogram er 
udarbejdet. Det tjekker iris og kan 
straks udskrive diagnosen efter iris-
skemaet. 

Aktuelle diagnoser som hyper-
cholesterolæmi, osteoporose, AIDS, 
piskesmældslæsion, fibromyalgi, 
stress etc. har fået udpeget deres 
lokalisation i irisskemaet.

Erfaring: En har erfaret, at kræft 
i højre bryst viser sig i venstre iris, 
altså krydset mod reglerne. Han har 
dog ikke gjort systematiske undersø-
gelser om dette emne. Nogle flytter 
iriszoner efter egen erfaring, så de 
tilpasses organerne. Et iristegn kan 
jo brede sig og derfor ende et andet 
sted, dog i nærheden af den oprinde-
lige lokalisation.

Diagnose: Irisanalysen kombi-
neres ofte med andre diagnostiske 
metoder, såsom pendulering, aura 
undersøgelse, diagnostik på fodsål 

eller ydre øre (efter den franske eller 
kinesiske version), blodprøver, aus-
kultation, infrarødt foto af varm eller 
kold hud etc. 

Terapi: Efter anamnese, udspør-
gen og irisanalyse iværksættes be-
handling: Homøopatisk eller natur-
lægemidler, Goethes plantebøger, vi-
tamintilskud, massage, craniosacral 
pulsation, akupunktur, neuralterapi, 
afbalancering (postulogi), zoneterapi 
etc.

Diskussion.
Hvorfor er irisanalyse fortsat så stor 
en succes i dag? Det autoriserede sy-
stem har stats-/ sygesikringstilskud. 
En kontant betaling giver bedre 
effekt. Irisanalytikeren beregner sig 
god tid til samtalen, anamnesen, 
der er vigtigere end selve irisanaly-
sen. Samtalen  skaber kontakt med 
patienten. Den moderne højtek-
nologiske lægevidenskab (genom 
– nanoteknologi) er uforståelig for 
patienten (7).

Følgende postulater fra de inter-
viewede strider mod anatomiske, 
fysiologiske og lægevidenskabelige 
facts i dag: Irisfarvenuancer og  -
former gengives ikke  korrekt i fotos, 
er afhængig af belysning og fokuse-
ring. Arcus senilis er udfældninger i 
cornea, ikke i iris. Trods ivrigt langt 
studium af iris kender de fleste ikke 
sygdommen iritis og vil ikke henvise 
til øjenlæge, ved sammenvoksninger 
(synechier) til linsen, der er synstru-
ende. Der går ikke motoriske nerve-
baner til iris. Lymfe findes ikke i iris 
eller omkring iris. Den er tværtimod 
badet i kammervand, der er et sekret 
fra strålelegemet (corpus ciliare). 
Lærdom kan ikke nedarves. Microbe 
sygdomme betragtes fortsat af nogle 
som nedarvede.

Nærværende interviews viser, 
at danske irisanalytikere i dag er 
en broget skare, med vidt forskel-
lig baggrund og uddannelse. Nogle 
er tilhængere af Peczely, Liljequist, 
Josef Deck, Andreas Roux eller 
andre systemer, alle gør deres egne 
erfaringer og ændrer system. De 
fleste irisanalytikere arbejder kun 
todimensionalt, selvom spaltelampen 
kan give vigtige tredimensionale 
informationer.

Irisanalytikeren er også alternativ 
terapeut og supplerer med andre 

diagnostiske metoder. Det alternative 
marked er fordoblet i de sidste 13 år. 

Her skal ikke tages stilling til 
andre alternative grene. Irisanalysen 
har ikke ændret sig væsentligt i de 
sidste 120 år, den enkelte analytiker 
ændrer sit system i forhold til læ-
rebogen ifølge egne erfaringer, ofte 
som forenklinger. Han lægger måske 
mere vægt på den indledende ”gode 
samtale” med klienten frem for de-
tailstudiet af iris. 

Der er mange irisanalytikere, der 
har en stor travl praksis, hvilket kan 
undre i et så oplyst land som dagens 
Danmark. Lægerne og sundheds-
personalet burde have bedre tid til 
omsorg og den gode samtale, altså 
politisk opbakning, så vort autorise-
rede sundhedssystem blev sufficient 
trods glædelige, men tidskrævende 
teknologiske fremskridt.

Irisanalytikerne er gennemgående 
sympatiske, omsorgsfulde, alvorlige 
mennesker, der er  stolte over deres 
erfaringer. Ærgerligt, at deres analyse 
er et ubevist falskneri, støttet af øko-
nomisk vinding. Patienterne bliver 
narret og risikerer at få udskudt en 
nødvendig lægebehandling.   
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Danskerne elsker alternativ behandling
Andelen af den voksne danske befolkning, 
som har brugt en eller flere former for 
alternativ behandling inden for det seneste år, 
er steget fra 10 procent i 1987 til 22,5 procent  
i 2005. Det viser en opgørelse fra Statens 
Institut for Folkesundhed.

Geografisk fordeler brugen sig i I Region 
Hovedstaden, i Region Sjælland og Region 
Syddanmark, hvor andelen, der har brugt 
alternativ behandling er
større end landsgennemsnittet.

http://www.dr.dk/Nyheder/Ind-
land/2007/08/22/110008.

Resultat.
Spørgsmål nr. 1: Den interviewedes 
uddannelse i iris analyse:   Tolv af 
de 21 irisanalytikere havde læst 
til Heilpraktiker herhjemme i 2-3 
år og blev herefter eksamineret af 
Amtslæge i Tyskland (Westphalen, 
Salling Bosted 80  km syd for Ham-
borg, Baden- Baden, Zobrüchen nær 
den franske grænse). Irisanalysen 
udgjorde en vekslende del af heil-
praktiker- uddannelsen, skønsmæs-
sigt 8-10%, måske 15% afhængig 
af interesse. Én særlig interesseret 
nævnte dog 40%.

Én er uddannet i såkaldt biome-
dicin (heilpraktik?) her i Danmark 
som internat og weekend kursus 
fordelt over 4 år med irisanalyse 
som tilvalgsfag i 1½ måned. En 
gennemførte ikke sin heilpraktiker 
uddannelse.

Tre er uddannet hos danske iris-
analytikere, hvoraf en kun nævnte 
et fredags- søndags- kursus 2 gange 
i alt efter hjemmestudier.  En anden 
er uddannet hos analytiker i Sokur i 
Pakistan i 9 måneder , hvor han på 
gaden studerede øjnene uden forstør-
relsesglas.

Følgende uddannelser omfatter 
hver én interviewet: Homøopat- 
uddannelse i 1½ år i Danmark og 
Tyskland med hjemmeopgaver.  
Akupunktør uddannelse, i 3 år, 
mens hans irisanalyse uddannelse 
angives spændende, men ikke effek-
tiv nok. Udelukkende selvstudium i 
Danmark med bøger og computer.

 Spørgsmål nr. 2: Har du anden 
uddannelse før irisanalysen? Ja, iri-
sanalytikere udgør en broget skare: 
Klejnsmed, ingeniør, værkfører, 
revisor, 3massører , fysioterapeut, 3 
sygeplejersker, laborant, 2 sygehjæl-
pere, officer i flyvevåbenet, advokat-
sekretær, beskæftigelses-  vejleder, 
optiker, kostvejleder , skolelærer, 
pædagog, merkonom med egen 
skobutik med 16 ansatte damer. 
De fleste har opgivet disse hverv til 
fordel for helt at kunne hellige sig 
irisanalyse og anden alternativ be-
skæftigelse.

Spørgsmål nr. 3: Hvor mange patien-
ter har du iris- analyseret?  Kun 14 
kunne umiddelbart besvare spørgs-
målet, så det  kunne bearbejdes sta-
tistisk. De 14 anvendte analysen fra 
2 gange ugentlig til 15-20 gange dag-
lig. En enkelt havde 2 års ventetid! 
Analysen varede fra ½ til 2 timer, 
afhængig af supplerende alternativ 
diagnostik og behandling. Analysen 
blev eventuelt gentaget 3-6 måneder 
senere , en enkelt kontrollerede 
regelmæssigt efter 3 måneder, 6 
måneder og sidste analyse efter et år, 
angiveligt fordi ændring af iris efter 
rette behandling (homøopati) først 
kommer tidligst efter 3 måneder.

Tre af de 14 irisanalytikere var 
ophørt med denne beskæftigelse: 
En var skuffet, havde arbejdet sam-
men med en læge, men begge tror 
nu ikke længere på sagen. En anden 
mener, at analysen kun hjælper få og 
han kan ikke leve af dette arbejde. 
Den tredje er optiker og er ophørt til 
gunst for sit optikerarbejde. 

De 14 havde arbejdet med analyse 
fra 3 til maksimalt 35 år, gennem-
snitligt i  tolv år. Der er i alt foretaget 
386.049 irisanalyser , altså gen-
nemsnitlig   27.575 per analytiker, 
hvoraf en del på samme patient. Det 
nærværende materiale på 21 iris-
analytikere repræsenterer altså langt 
mere end 100.000 patienter, mere 
end antallet af indbyggere i Århus.

Spørgsmål nr. 4: Hvilke optiske 
hjælpemidler anvender du ved din 
irisanalyse?  Ni af 21 anvender 
spaltelampe, såsom Heinz, Topcon, 
MMC, en angiver, at hans spalte-
lampe er museal med svingarm.To af 
de 9 supplerer med fotos. 

Detaljeret irisanalyseskema



oftalm
olog 

40
Juni 2008

    Syv bruger kun fotos: Polaro-
idkamera, videooptagelse, udprint 
eller skærm, der kan vises patienten 
og sammenlignes med senere opta-
gelser. En bruger ringblitz- digital- 
kamera uden direkte undersøgelse. 
Der tages 6 billeder som forstørres 
på computerskærm til journal og pa-
tient. Han mener ikke, farvenuancer 
kan have stor betydning. En anden 
har modsat mening og hævder, at 
apparatet har sufficient automatisk 
indstilling.

    De resterende fem irisanalyti-
kere bruger lup med lys (6-12 gange 
forstørrelse). Vest-Pakistan- eleven 
hævder dog at kunne se 80% af 
iristegnene helt ”uden forstørrelse”. 
De fleste anfører, at spaltelampe og 
nyeste fotoapparater er for dyre.

Spørgsmål nr. 5: Betyder en brun 
skleralplet noget for dig? Sklera (det 
hvide af øjeæblet) ligger jo udenfor 
iris (regnbuehinde)?  I overens-
stemmelse med mange irisanalyse- 
lærebøger (Bernhard Jensen etc.) 
anvender 16 af de 21 analytikere 
den brune plet (eller snarere gule 
fremhæver fire: smørklat, slimet 
gul) som tegn på leverlidelse (måske 
galde, øget cholesterol, nikotin, 
fødevareallergi). Tre mener  , at kun 
blodsprængninger har betydning. De 
resterende bruger ikke sklera til de-
res irisanalyse. Flere anvender efter 
behov supplerende analyse af ansigt , 
ydre øre eller fodsål.

Spørgsmål nr. 6:  Hvor findes salt/ 
cholesterolringen. Er det i hornhin-
den eller i selve iris?  Flertallet, 16 af 
de 21 er ikke i tvivl trods gentaget 
spørgsmål. Det er helt sikkert, at 
cholesterolringen  (arcus senilis) 
sidder i selve iris, ikke i cornea. Den 
kan sidde overfladigsk eller dybt i 
irisvævet. Ældre forandringer ligger 
dybest.  Én tilføjer, at  ridser i horn-
hinden  kan give falsk billede i øjet.  

    Én mener, at salt og medicin-
forgiftning kan ses både i iris og 
cornea, set i spaltelampen. Tre kan 
ikke besvare spørgsmålet. Den ene 
af disse er ligeglad, ”det må de lærde 
finde ud af”. Den anden tror mere 
på hornhinde end iris ”set fra siden 
i spaltelampen”. Den sidste angiver 
korrekt, at ringen er i cornea. Han er 
optiker med kontaktlinse speciale.

Spørgsmål nr. 7: Medinddrager du 
selve pupilkanten i din bedømmelse? 
Kan en sort klo - formet dannelse 
herfra henover linsen være tegn på 
en øjenlidelse?  Flertallet (13/21) 
medregner pupilkanten i sin analyse 
som tegn på diabetes, syre-base-uba-
lance eller neurasteni, én benævner 
den karamelranden. Hvis den er pøl-
seformet, er det tegn på diabetes.  En 
anden mener , at pupilkanten ikke 
giver éntydige tegn. De resterende 6 
anvender ikke pupilkanten i deres 
analyse.

    Klo – formede dannelser be-
mærkes af 8, som tegn på ubalance, 
sygdom, nervebetinget underfunk-
tion af tilsvarende iris – lokaliteter. 
En mener, at stort hak er medfødt, i 
højre pupil arvet fra faderen, i ven-
stre fra moderen. Resten har ikke set 
eller lagt vægt på disse fund. 

  
    Den klo – formede dannelse 

eller forkert pupil – facon er efter de 
flestes mening ikke tegn på sygdom 
i selve øjet.  Kun én af 21 mener, det 
kan være tegn på iritis (regnbuehin-
debetændelse) . Det er optikeren, der 
også ser efter lysvej i sin spaltelampe 
og ved positivt fund henviser til 
øjenlæge. En anden mener, at iris har 
et særligt skær ved iritis, en tredje 
erklærer at ”iritis tager jeg mig selv 
af!”, en fjerde er overbevist om, at 
iritis kun kan ses i øjets lokalisation 
opad – nasalt i analytikerens iris-
skema. To ville stille diagnosen på 
anamnesen/ sygehistorien. Resten 
kender desværre ikke den hyppige, 
syns - truende øjensygdom.

Spørgsmål nr. 8: Ifølge nogle iris-
analytikere viser sygdom i højre øje 
sig som en plet i højre iris, sygdom 
i venstre øje i venstre iris. – Eller er 
det som andre hævder således, at  en 
plet på højre iris er  tegn på sygdom i 
højre eller venstre  øje, mens en plet 
på venstre iris er tegn på klarsyn/
clairvoyance? De fleste interviewede 
tror på det først nævnte postulat : 
Clairvoyance er uafhængig af  øjen-
pletten i venstre iris, men lokaliseret 
i hjernefeltet, i hypofysepletten eller 
pletten for det tredje øje, pinealøjet, 
epifysen, i øverste del af iris (fig.1). 
Tre af de 21 vil ikke tolke psykiske 
evner. Den sidste hævder, at venstre 
iris indikerer det spirituelle, han 

vælger irisskema efter egne 20 års 
erfaringer med analysen.   

Spørgsmål nr. 9: Livmoder og skede: 
Er iris’  lokalisationen for vagina 
(skede) perifert for uterus (livmoder), 
så barnet billedligtalt fødes ud af øjet 
mod periferien, eller centralt mod 
pupillen? De fleste (15/21)  mener, 
vagina pletten ligger perifert, så bar-
net fødes nedad ud af øjet. To mener, 
vagina ligger centralt for uterus, så 
barnet ”bliver født ind i sig selv”. 
En analytiker erkender, at nedre 
del af iris’ lokaliteter mellem klok-
ken 4½ og 7½ ” er noget rod oven 
i hinanden”. En anden tror ikke på 
irisskemaets detaljer. De resterende 
to ved ikke.

Spørgsmål nr. 10: Forklaring på 
irisanalyse: Hvilken forbindelse er 
der mellem organ (lever, nyre, øje, 
hjerte) og organets lokalisation i iris?  
Elleve af de 21 interviewede irisana-
lytikere (11/21) er overbeviste om, at 
der går nervetråde fra de pågældende 
organer til de tilsvarende lokaliteter 
i regnbuehinden. En beskriver, at 
der går hvide nervefibre til medulla 
oblongata, hvorfra motoriske og 
autonome nerver går til syns -centret 
bag øjet. En anden er ligeglad med, 
om det er reflekser eller nerveforbin-
delser. En tredje fortæller, at øjnene 
er en del af hjernen og at et neuralt 
netværk fra organer ender i hjernen, 
et andet netværk i iris. En fjerde tror 
ligeledes på nervebaner og beretter 
om hyrden, der i det 16. århundrede 
så sit får brække et ben, hvorpå en 
plet opstod i tilsvarende irislokalitet. 
En historie, der svarer til ungareren 
Ignaz Peczely’s oplevelse med uglen, 
der brækkede sit ben i 1835. .Flere 
beretter om Walther Lang fra Tübin-
gen, der mener at have påvist 1 mil-
lion nervebaner fra diverse organer 
til iris. En mener, at det er giftstoffer, 
fra organet, der passerer op til iris ad 
nervebaner. Han tror, at  irislagune 
kan opstå ved at nerven trækker på 
en iris – tråd. Endelig mener en ner-
vetilhænger, at der også findes kraft-
linier, ligesom til hånden, hvor man 
kan se ”hvad du har gennemgået”.

    Yderlige tre analytikere mener, 
at nerver kan spille en rolle: En næv-
ner kommunikation mellem celler til 
hele organer og iris, snarere betinget 
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af nerver end meridian energi. Den 
anden holder på forbindelse mellem 
iris og organer, jf. akupunktur af øret 
, der  formentlig er betinget af både 
nerver og meridianer. Den tredje tror 
på elektriske strømme i meridiansy-
stemet, jf. ydre øre, fodsål, hånd og 
trigger - punkter i musklerne. 

    De resterende 7 tror ikke på 
nervebaner. To udelukkende energi-
baner og meridianbaner, . En tror på 
lymfebaner, mens en anden korrekt 
erklærer, at der ikke er lymfe i eller 
omkring iris. Resten er skeptiske, 
har ingen teori og fastslår, at irisana-
lyse - lærebøgerne er usikre, ”de har 
ikke det endelige svar”.

Spørgsmål nr. 11: Er der en sjæl 
efter døden?  Nogle få studsede ved 
spørsmålet, fordi det strengt taget 
ikke er indenfor emnet irisanalyse. 
Alle var dog så venlige at give deres 
svar. Kun én fornægter sjæl efter 
døden og én håber: ”Vejen i livet er 
målet, ikke døden”. – Resten (19/21) 
tror på en sjæl efter døden, heraf 5 
på sjælevandring, reinkarnation. Én 
mener, selv at have været indiansk 
medicin – kvinde flere gange og 
senere spåkone i Paris. En irisana-
lytiker udpegede og genkendte en 
gammel guldsmedebutik i en græsk 
by, selvom han aldrig havde været 
der i sit nuværende liv. Én påstår 
tidligere at have været bådebygger i 
1600’tallet.

Spørgsmål nr. 12: Findes der hjælpe 
- ånder?  Elleve af de 21 svarer ube-
tinget, at der findes hjælpe - ånder 
og ni får hjælp af dem i det kliniske 
arbejde, navnlig ved behandlingsfor-
slag: ” Min skytsengel giver de rigtige 
naturpræparater efter shamaistisk 
drøm med patientbillede i 3 nætter”. 
– ”En tilskuer har set en græker stå 
i hjørnet usynlig for patienten, der 
hjalp”. Nogle  hjælpe – ånder kan 
nævnes ved navn (Ivan, svigerfar, en 
afdød indianer). De skiftes måske ud, 
når vi udvikler os. En irisanalytiker 
erklærede, at han trods lille uddan-
nelse alligevel har mange succeser 
grundet hjælpe- ånder og reinkar-
nation.

    To ved ikke, om hjælpen kun 
er intuition, den ene mener, ” at min 
analyse bygger på exact lærdom og 
erfaring”. 

    Tre tror næppe på hjælpe – ån-
der, men én på håndspålæggelse og 
craniosacral terapi, én vejleder sig 
selv og mener, at lærdom nedarves, 
angivelig bevist ved rotteforsøg. Én 
udelukker ikke helt begrebet hjælpe 
– ånder, er selv kristen. Resten ved 
ikke, om der findes hjælpe-ånder.



Mal et øje og støt
Dansk Glaukomforening

Den 6. marts i år var på verdensplan 
udnævnt til "World Glaucoma Day". 
Alcon Danmark markerede denne 
dag ved de danske øjenlægers års-
møde i Kolding den første weekend 
i marts ved at lade øjenlægerne male 
øjne på mindre lærreder. 

For hvert maleri, øjenlægerne 

malede, lovede Alcon at donere 100 
kroner til Dansk Glaukomforening. 
Det blev til i alt 73 flotte og meget 
forskellige malerier og derved 7.300 
kroner, som blev overrakt på patient-
foreningens generalforsamling i april 
måned.
Se det færdige resultat på forsiden!

Foto: Michel Schaumburg


