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20 år med refraktiv laserbehandling i Norge

Fra PRK til IntraLASIK

Jan Guldahl
Øyekirurg , sjef Trondheim Øyelegesenter

Ønsket om å være brillefri
I flere århundrer har man forsøkt
å bedre synet med briller og linser.
Den første kontaktlinsen ble laget
av Frederick A. Muller i Tyskland
i 1887. Denne artikkelen handler
imidlertid om å bli kvitt brillene og
linsene.
Verdens første refraktive inngrep
ble utført i Oslo i 1885 av professor
Hjalmar Schiøtz. Etter grå stær kirurgi fikk en pasient en astigmatisme
på 19.50 D. Fire måneder postoperativt brukte Schiøtz en von Graefe
kniv til å gjøre en 3.5 millimeter penetrerende insisjon ved limbus i den
bratte meridianen og astigmatismen
ble redusert til 7.00 D.
I 1960 kom RK (radiær keratotomi) som i praksis stort sett ikke
brukes lenger i vestlige land. Så kom
excimerlaseren og utviklingen av
lasermetodene PRK (photorefraktiv
keratektomi) og senere LASIK (LASer In situ Keratomileusis) av gresk ;
keratos – cornea og mileusis- å forme
ut. Den viktigste pioner innenfor
refraktiv kirurgi var spanjolen professor Jose Ignacio Barraquer Moner
som i 1949 utførte de grunnleggende
studier av det som senere skulle
bli den viktigste av alle refraktive
prosedyrer – LASIK. IntraLASIK er
så en videreutvikling av LASIK og
den mest avanserte av alle etablerte
laserbehandlinger i dag.

Kort historikk innen refraktiv kirurgi
1885 Hjalmar Schiøtz i Oslo utførte
verdens første refraktive inngrep. (1).
1898 Hollenderen Leendert Jan
Lans utførte den første systematiske
studie av snittkirurgi for behandling
av astigmatisme (2).
1943 Japaneren Tutomu Sato utførte den første humane keratotomi
med en anteroposterior tilnærming,
men cornea dekompensasjon oppstod i de fleste tilfellene (3,4).
1949 Spanjolen Jose Ignacio Barraquer Moner gjorde studier i Bogota
Columbia med lammelær kirurgi.
Han regnes som ”den moderne refraktive kirurgis far”. (5)
1960 Russeren Svyatoslav Fyodorov utførte RK i Sovjetunionen med
en anterior keratotomi tilnærming
(6,7).
1978 Leo Bores introduserte RK i
USA (8).
1983 Trokel og Srinivasan viste
hvordan en excimerlaser kunne fjerne corneavev ved refraktiv kirurgi i
USA (9).
1985 Theo Seiler i Tyskland utførte den første excimerlaser behandling på et blindt øye. (10).
1986 John Marshall i England
benevnte den nye teknikken Photorefractive keratectomy (PRK) (11).
1988 Marguerite B. McDonald utførte den første PRK på et friskt øye i
USA (12).

1990 Ioannis Pallikaris i Hellas
utførte den første LASIK. (13).
1994 PERK-studien – studien
med 10 års oppfølgning av RK i USA
ble publisert (14).
PERK-studien viste at langtidsresultatene med RK var langt dårligere
enn først antatt. PERK er forøvrig en
av de beste prospektive studier som
er gjort noensinne.
2000 Intralase® (Abbott Medical
Optics Inc., Santa Ana, California)
en femtosekundlaser , femtolaser
eller FS-laser fikk FDA-godkjenning
i USA. Når LASIK utføres med Intralase® benevnes prosedyren IntraLASIK. Over 4 millioner prosedyrer
er utført med IntraLASIK frem til i
dag.
Kort om corneaanatomi og refraksjon
De optiske komponenter i øyet utgjøres av cornea, linsen og akselengden. Den brytende kraften ligger ca
2/3 i cornea og ca. 1/3 i linsen. Alle
disse tre komponentene er med på å
fokusere et objekt på retina. Linsen
er den eneste komponent som er
naturlig justerbar (opptil presbyopialderen).
Siden cornea står for den største
del av brytningen og er lett tilgjengelig, har interessen for refraktiv kirurgi historisk vært rettet mot denne
delen av øyet.

Corneas anatomi
Epitelet

tykkelse sentralt 50-60 mikron, perifert 70-80
mikron
Bowmans membran
tykkelse 12 mikron
Stroma
tykkelse ca. 500 mikron – utgjøres av et lag på 200
lameller
Descemets membran tykkelse 15-20 mikron i voksen alder
Endotelet
utgjør et encellet lag med hexagonale celler
Stromaet utgjør ca. 90 prosent av corneatykkelsen.
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kan være alvorlige og de er først og
fremst relatert til det mekaniske
snittet. Man utviklet derfor en laser (femtolaser) for å lage snittet i
cornea. Denne metoden benevnes
IntraLASIK og betyr at to lasere benyttes . Alle komplikasjonene knyttet til den mekaniske knivmaskinen
er da historie.

Bildet viser pasienten under Intralase®.
Foto: Trondheim Øyelegesenter.

De to hovedmetodene for refraktiv
laserkorreksjon
Man kan enten laserbehandle på corneas overflate etter at epitelet først
er fjernet (overflatebehandling) eller
dypere nede i stromaet (lammelær
behandling).
Ved overflatebehandling fjernes
epitelet og så utføres laserbehandlingen direkte på Bowmans membran.
Epitelet kan fjernes mekanisk med
børste eller skalpell (PRK),med en
alkoholløsning (LASEK) eller med en
mekanisk maskin (Epi-LASIK). En
laser kan også benyttes til å fjerne
epitelet. Etter en overflatebehandling
legges en bandasjelinse på i noen
dager for å minske ubehaget og
smertene ved epitelialiseringen. Bivirkningene ved overflatebehandling
er smerter de første dager hvor synet
også er dårlig. LASEK og Epi-LASIK
er begge varianter av PRK .
Ved lammellære behandlinger
som LASIK lages et snitt i det dypereliggende stroma (i lammellene) med
en liten håndholdt mekanisk maskin
med et knivblad . Slik bevares både
epitelet og Bowmans membran
intakt. Dette gir raskere tilheling og
mindre postoperativt ubehag , slik at
pasientene vanligvis kan gå på jobb
og kjøre bil neste dag.
LASIK er en mye mer foretrukket
metode blant pasientene, pga mangel
på smerter og raskere normalisering
av visus. Men også denne metoden
har risko for komplikasjoner som

Starten i Norge
Vi var tre øyeleger i Trondheim som
høsten 1990 anskaffet den første
excimerlaser i Norge. Laseren var
av merket Summit og ble plassert i
Oslo.
Det var en førstegenerasjons laser
av type bredstrålelaser (broad beam).
Operasjonsmetoden var i starten kun
PRK, myope opptil –6.0 og ett øye
om gangen. Etter hvert behandlet vi
større grader av myopi. Senere ble
behandling av astigmatisme også
mulig.
Metodene
PRK medførte til dels store smerter,
og var en av grunnene til at andre
metoder etter hvert overtok. Synet
var ustabilt en stund, og det var risiko for arrdannelser i cornea (haze)
som kunne bestå i mange måneder.
Risikoen for haze viste seg å være
større jo større refraksjonsfeil man
behandlet . Man søkte derfor etter en
bedre metode og fant det i LASIK.
Ved LASIK lages et lite lokk i
hornhinnen med en liten mekanisk
maskin med et knivblad (Mikrokeratom) slik at laserbehandlingen
gjøres i selve stromaet – altså under
Bowmans membran.
Ved LASIK behandles begge øyne
samtidig. Det er ingen smerter, rask
tilheling og man går rutinemessig

Nærbilde av pasienten under Intralase®.
Foto: Trondheim Øyelegesenter.

på jobb og kjører bil neste dag. På
grunn av den raske, smertefrie prosedyren med fantastisk synsresultat
allerede neste dag , ble LASIK i USA
kjent som ”wow-faktor”. LASIK er
grunnen til at laserkorreksjon for å
bli brillefri er et av de hyppigst foretatte inngrep i verden i dag.
På grunn av komplikasjoner
knyttet til det mekaniske snittet ved
LASIK, som tidligere nevnt, ville
man finne en bedre metode for å
lage snittet i cornea. IntraLASIK ble
derfor utviklet.

Mikrokeratomen tas bort fra øyet etter at
LASIK-prosedyren er avsluttet.
Foto: Trondheim Øyelegesenter.

Med IntraLASIK er nesten samtlige komplikasjoner ved den tradisjonelle LASIK-metoden historie. For
pasientene er det mer beroligende å
høre at det lille lokket i hornhinnen
skal lages med en laser enn med en
mekanisk maskin. Ulempen er den
store kostnaden med Intralase ® ,
nærmere NOK 3 mill. Dette er nok
grunnen til at mange små klinikker
vegrer seg for denne investeringen.
Fordelen med IntraLASIK er at lokket i cornea blir laget med høyere
kvalitet. Formen blir helt sirkulær ,
tykkelsen blir helt jevn og vinkelen
på sidesnittet blir helt konstant. Som
følge av dette gror lokket enda bedre
og raskere. IntraLASIK ble i 2007
godkjent lasermetode for astronauter
i NASA og var før det allerede godkjent laserbehandling for amerikanske jagerpiloter.
Ny overflatebehandling – forsøk på å
minske bivirkningene
Før introduksjonen av femtolaseren
arbeidet man parallelt med å redusere de store bivirkningene ved PRKmetoden. Det resulterte i LASEK og

excimerlaser fjernes corneavev mer
sentralt enn perifert slik at en sentral
avflating av cornea oppnås.
Ved en astigmatismebehandling
fjernes en cylindrisk vevsmasse som
avflater en meridian mer enn meridianen 90 grader borte.
Ved en hypermetropibehandling
fjernes mest corneavev i midt-periferien slik at sentrale del av cornea blir
mindre avflatet.
Mikrokeratomen på øyet under LASIKprosedyren. Foto: Trondheim Øyelegesenter.

Epi-LASIK som begge er varianter av
PRK.
Ved LASEK benyttes en alkoholløsning for å løsne epitelet. Epitelet
rulles til side før laserbehandlingen,
og legges deretter på plass. Lykkes
man ikke med dette må man fjerne
epitelet, og da blir operasjonen som
en PRK. Bivirkningene er mindre
enn ved PRK slik at begge øyne ofte
opereres samtidig. Som ved PRK
legges en bandasjelinse på etter behandlingen , og den skal ligge i 3-5
dager.
EpiLASIK ligner på LASEK men
i stedet for en alkoholløsning løsnes
epitelet med en mekanisk maskin
noe lik en mikrokeratom. Epitelet
brettes til side etter at det er løsnet,
så utføres laserbehandlingen før
epitelet legges tilbake igjen. Til slutt
kontaktlinse som ved PRK og LASEK. Bivirkningene ved LASEK og
Epi-LASIK er klart mindre enn ved
PRK.
Det er også mulig å fjerne epitelet
med en laser, men det blir fortsatt en
overflatebehandling med de dertil
hørende bivirkninger, og er ingen
egentlig forbedring.
Excimerlaseren
I siste nummer av Oftalmolog var det
en gjennomgang av lasere inkl. excimerlaseren. Det henvises til denne
artikkelen.
Alle moderne excimerlasere er
koblet til en ”eyetracker”, som regel
av infrarød type, som er aktiv i to
eller tre plan og slik sørger for at
laserpulsene blir korrekt levert til
ablasjonssonen i cornea uavhengig
av øyets bevegelser.
Ved en myopibehandling med

Femtolaseren
Femtolaseren kan brukes til en
rekke prosedyrer i refraktiv kirurgi.
Her skal kun omtales funksjonen i
forbindelse med IntraLASIK hvor
den lager lokket i cornea med en fantastisk presisjon. Laseren kalles femtolaser fordi laserpulsen kun varer et
femtosekund som er 10 –15 sek. For å
sammenligne så er et femtosekund i
forhold til et sekund det samme som
et sekund i forhold til 32 millioner
år. Femtolaseren er en laser som virker i det nær infrarøde området og
bølgelengden er 1053 nm.
Man bestemmer på forhånd tykkelsen på lokket og det bør være
minst 100 mikron. Det sikrer at lokket inneholder både Bowmans membran og epitellaget. Hver laserpuls
skaper en liten boble inni vevet som
danner en plasmasky som løsner
vevet ovenfor boblene. Tilslutt lages
sidekuttet på samme måte. Hele
prosessen tar under 30 sekunder og
overvåkes på dataskjerm. Skulle problemer oppstå kan prosessen stanses
når som helst – og man kan etter 10
min starte på nytt.
Siden lokket med femtolaseren
kan lages så tynt som 100 mikron
medfører dette at langt flere kan bli
kandidater ved IntraLASIK . Ved
LASIK er lokket i cornea tykkere og
en mindre del av cornea er følgelig
tilgjengelig for behandling. (15).
Også ved IntraLASIK skal det
være minimum 250 mikron tykkelse
i stromaet under lokket når behandlingen er gjort ferdig. Dette for å
unngå keratokonusutvikling.
Det er derfor langt færre pasienter
i dag som må avvises til IntraLASIK
enn det var før med LASIK. Nå kan
disse pasientene behandles med IntraLASIK – før måtte de ofte velge en
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stammer fra bølgefrontanalysen i
Zywave-aberometeret.
Som ledd i vårt kvalitetsarbeid ble
Trondheim Øyelegesenter ISO-9001
sertifisert våren 2010.

Vår optiker under en forundersøkelse med Orbscan og Zywave-aberometeret.
Foto: Trondheim Øyelegesenter.

overflatebehandling med det besvær
det medfører.
Jeg har snart behandlet 3000
øyne med IntraLASIK og har så langt
ikke hatt noen alvorlige bivirkninger.

En del klinikker utfører overflatebehandling i form av LASEK og noen
få gjør PRK.
En enkelt klinikk tilbyr overflatebehandling som Epi-LASIK.

Forundersøkelsen
Ved forundersøkelsen , som for langsynte kan vare opptil to timer, utføres corneatopografi med Orbscan
og bølgefrontanalyse med Zywave.
Under bølgefrontanalysen registreres
også data for iris-recognition. Dette
betyr at pasientens iris blir registrert.
Slik sikrer man at det er riktig øye
som blir behandlet i laseren og at
øyet dessuten blir behandlet i helt
riktig posisjon. Dette er viktig da
bølgefrontundersøkelsen på forundersøkelsen foretas med pasienten i
sittende stilling, mens selve laserbehandlingen foregår med pasienten i
liggende stilling.
Ved Trondheim Øyelegesenter
utføres forundersøkelsene av to optikere som begge selv er laserkorrigert
av undertegnede. Den ene har vært
hos oss i fem år og den andre i snart
to år.

Hvilke brillestyrker kan behandles ?
På Trondheim Øyelegesenter behandler vi nærsynte opp til – 12 ,
langsynte opp til + 7 og astigmate
opp til – 7.
Mange av våre behandlinger er
bølgefrontstyrte. Vi bruker bølgefrontstyrt behandling på alle langsynte, på astigmate mer enn – 2 og
ellers på de med tynne hornhinner.
Eksempel på en bølgefrontstyrt
behandling: + 4.83 – 3.36 119 grader.
Det gjøres ved forundersøkelsen
først en omfattende vanlig refraksjon, men verdiene som tilslutt
programmeres inn i excimerlaseren

Hvor mange private laserklinikker finnes i
Norge i dag ?
I 2010 finnes ca 30 private klinikker
som tilbyr refraktiv laserkorreksjon
i Norge.
LASIK er fortsatt den dominerende behandling og utføres av alle
unntatt to klinikker.
Syv klinikker har anskaffet IntraLASIK , flere ville gjort det hvis
prisen var lavere.

Hva vil fremtiden bringe innen refraktiv
laserkorreksjon ?
I 2010 dominerer fortsatt LASIK i
hele Europa bortsett fra i Italia. Italienerne gjør fortsatt mye PRK, dette
pga. av mange medieoppslag om
komplikasjoner med (tradisjonell)
LASIK for en del år tilbake.
I årene fremover vil LASIK mer og
mer bli utført med en femtolaser som
lager lokket , altså en IntraLASIK prosedyre. På grunn av økt sikkerhet
og få bivirkninger er IntraLASIK i
dag det beste tilbudet innen refraktiv
laserkorreksjon. Mikrokeratomen vil
mer og mer gå over i pensjonistenes
rekker på grunn av uakseptable bivirkninger.
I september 2010 er femtolasere
fra i alt fem fabrikanter tilgjengelige,
men ingen har så omfattende erfaring i bruk som Intralase®. Neste angrepspunkt for femtolaseren er presbyopibehandling, og man arbeider
nå hardt med å gjøre prosedyrene
intrastromale ,hvilket vil si at man
laserbehandler uten å lage et lokk i
cornea. En ting er helt sikkert – vi
går en spennende fremtid i møte som
øyekirurger !!!
Takk til Helene og Per i redaksjonen for gode innspill.
Referencer: www. oftalmolog.com 
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Operasjonsrommet med femtolaseren til venstre og excimerlaseren til høyre.
Foto: Trondheim Øyelegesenter.
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Undersøgelsesteknik
og status
Stræk
huden:over behandling
vokslign. knude
= BCC

mens ruheden bevares hos den maligne tumor.
Af Karen Skjødt

30% af alle cancertilfælde
i Danmark udgøres af
ikke-pigmenterede kutane
karcinomer. Hovedparten er
basocellulære karcinomer,
mens pladecellekarcinom
udgør mindre end 1/6 del.
Meibomsk karcinom er stadig
sjælden.

B

asocellulære karcinomer (BCC)
kan udgøre store problemer
især i øjenlågene, selv om de
ikke metastaserer.
Recidiv frekvensen er langt højere efter
behandling på øjenlåg sammenlignet
med BCC andre steder. Dette skyldes
efter alt at dømme en mindre aggressiv resektion end nødvendigt, idet
recidiver oftest ses ved fx punktum-

Uspecifik læsion?

Fig. 2. Når huden strækkes, ses vokslignende ændring af huden ved BCC.
Kanten visualiseres også bedre.

nære læsioner eller andre anatomiske fikspunkter.
I bestræbelsen på at bevare
funktion fjernes ikke nok væv, med
recidiv til følge
Undersøgelse
Følgende gode tips kan være en
hjælp, når tumor skal vurderes:
Stræktest: ved uspecifik tumor eller
ved nodulær tumor, hvor kanten
enkelte steder er usikker (fig. 1 + fig.
2.).
Keratin +/- : )
Keratin har skæl, crustae har ikke
skæl (us. pt. i spaltelampe)
- BCC har crustae, der kan fjernes.
- keratin der let fjernes: seborhoisk
vorte, aktinisk keratose (husk på
SCC hvis der er induration)
- Fastsiddende keratin: Bowens sygdom, SCC , Cutant horn, (husk at 10
% af cutane horn har SCC i bunden)

Fig 1. Uspecifik tumor: Brug stræktest.

Destruktion +/- :
- Ikke-destruktiv læsion: Skubber
andet væv til side. Se i spaltelampen
om normale hudadnexa er tilstede
(lanugohår, cilier, normale hudkirtler)
- Destruktiv læsion: Tab af cilier,
substanstab, fibrose, træk på hud.
Adherent til underliggende væv.
Herudover vurderes størrelse, elevation, pigmentering, nekrose og
teleangiektasier som vanligt.

Vandtest: Er det en seborrhoisk vorte?
Vand glatter ruheden hos vorten,

Fig. 3. Destruktiv læsion: Hud, orbikularis,
cilier ødelagt af tumor. Tarsalplade ses som
rest, delvist eroderet)

Behandling
Præcancroser: Behandlingsmulighederne er kirurgi men medicinske
behandlinger tilbydes også. Følgende
er velundersøgt og reelle alternativer
i visse situationer:
PDT:
Egner sig primært til benigne læsioner, men store områder med tynde
overfladiske tumores eller prækan-

kroser kan behandles tilfredsstillende.
Da recidivfrekvensen ligger på 1520%, er behandlingen med PDT ikke
egnet til maligne nodulære tumores.
Imiquimod (Aldara) og 5-fluorouracil (Efudix) er effektivt til Aktinisk
keratose, Bowens sygdom og meget
overfladiske basocellulære karcinomer. Kan være en tilfredsstillende
behandling, hvis tumor overfladisk
dækker et stort område, men skal
følges med hyppige kontroller og
hyppige biopsier.
BCC
Manglende kirurgisk ekspertise
medfører ofte, at små tumores eksideres, mens de store eller mediale
tumores stråle- eller cryobehandles.
Nedenfor gennemgås ændrede
behandlingsindikationer:
Cryoterapi:
- Der er international konsensus om,
at cryo skal undgås som behandling,
undtagen hvis lægen har meget stor
erfaring, og andre muligheder er
opbrugt.
Der er god effekt på små velafgrænsede tumores, men behandlingen giver nekroser og pigmentering,
og kirurgi foretrækkes pga. kosmetisk bedre resultat.
Behandling er mangelfuld på store
tumores og bør ikke foretages.
Strålebehandling: Strålebehandling
er i dag ikke rutinebehandling, men
forbeholdes enkeltstående tilfælde,
hvor andre muligheder ikke kan
bruges.
Stråling har god effekt på små
velafgrænsede tumores.
Store tumores (>6 mm), dårligt
afgrænsede eller mediale tumores
har en markant recidivfrekvens efter
strålebehandling, så her er stråling
kontraindiceret.
Strålebehandling giver cikatriser
og sequelae, der forværres over tid.
Der er risiko for tumorudvikling
alene på grund af stråling. Recidiver
er ligeledes overordentligt svære at
behandle og som regel med funktionelt og kosmetisk meget dårligt
resultat.
Kirurgi er at foretrække, specielt

Fig. 4. Efter rekonstruktion.

da mikroskopi giver sikkerhed om
radikalitet i modsætning til stråling.
Kirurgi
Små velafgrænsede tumores under
6 mm i størrelse fjernes med 3 mm
margen.
Større tumores, der kræver rekonstruktion, dårligt afgrænset tumor
som morphea, recidiver efter kirurgi
og strålebehandling fjernes med en
margen på min. 4 mm eller mere.
Konventionel mikroskopi bør kun
bruges til små velafgrænsede tumores og er ikke egnet til større rekonstruktioner. Til gengæld bør der så
foretages frysemikroskopi, da det er
afgørende, at operationen er radikal
før en rekonstruktion.
Hurtig paraffin undersøgelse,
hvor svaret leveres efter et par dage
er også en mulighed. Ulempen er, at
patienten skal gå med et åbent sår.
Ødem og evt. infektion kan medføre
dårligere visualisering og medføre
unødig eksision af normalt væv.
Konklusion:
Behandlingen af BCC har de seneste
tiår ændret sig.
Nye medicinske metoder vinder
indpas til præcancroser og superficielle tumores, men egner sig ikke
til regelrette cancerformer på øjenlågene.
Gamle velprøvede behandlingsformer som bestråling eller cryothermi
bruges ikke mere rutinepræget.
Behandlingen er nu primært kirurgisk specielt til store tumores.
Dette kræver en del subspecialisering, men interessen er stigende og
er indført flere steder i Danmark og
det øvrige Norden.


Velegnet også til røykere

• Skandinavias mest brukte
AREDS-preparat.
• Personlig service
• Omgående levering
• Aktuelt produktsortiment både til ikke-røykere
og røykere

www.pharmex.no
tlf. 6677113555

ofta l m ol og 16 S e p t e m b e r 2010

Billedkunstnere og deres
øjensygdommes påvirkning
Øjet og lyset 19
I van Goghs
Stjernenat, La
Nuit Etoilée
har man lidt
forhastet
ventileret, at
ringene om
lyset var en
fremstilling af
regnbuesynet
ved akut
glaukom.
MoMa New
York.

Af Per Nellemann

Billedkunstnere bliver ramt
af øjensygdomme som
alle andre, så det ville være
ejendommeligt, om der ikke
var malere, der på grund af
øjensygdom havde et sløret
syn eller dårlig farvediskrimination, som gjorde det
vanskeligt eller helt umuligt
at male.

D

er er flere kolleger, som indgående har beskrevet problemerne biografisk og oftalmologisk:
Philippe Lanthony i Paris, Michael
Marmor i Stanford, James Ravin i
Toledo, Ohio og Trevor-Roper i London, andre mere kasuistisk.

I ’Lazarus opvækkelse efter Rembrandt’
(La Surrection de Lazare) kunne den gule
dominans give mistanke om, at van Gogh
var toksisk påvirket.

Vi kommer omkring mange dele
af oftalmologien.
Edgar Degas (1834-1917) fik en
progressiv central retinal sygdom,
som tidligt gjorde det pinagtigt og
senere umuligt for ham at male.
Gergia O' Keefe (1887-1986) fik i
sin meget høje alder senil maculopati, som fik hende til at udfolde sine
kunstneriske evner i keramik.
Van Goghs (1853-1890) til tider
meget gule billeder som ’Lazarus
opståen, efter Rembrandt’ (La Surrection de Lazare ) har givet mistanke om digitalisforgiftning som
forklaring, men de mængder, som
van Gogh indtog efter ordination
af dr. Paul-Ferninand Gachet, var
i homøopatisk størrelsesorden.
Paul Gachet var læge for andre
betydelige impressionister: Pissaro,
Renoir, Manet. Van Gogh havde nok
bipolær sindssygdom og under en
indlæggelse på asylet Rémy Martin
indtog han giftige tungmetalholdige
malerfarver i selvmordshensigt, men
hvilke farver og mængden er uklart,

Van Goghs portræt af sin læge Paul Gachet,
som ofte anvendte digitalis i sin homøopatiske behandling. Her afbildet i 1890 med et
digitalisblad. Musée d'Orsay, Paris.

så dennne toksiske påvirkning er
nok heller ikke gangbar.
Man har også haft mistanke om
akut glaukom som årsag til ringe
omkring lyset i cafébilledet (Café
de Nuit) og Stjernenatten (La Nuit

Maleri af Theodor Philipsen. Med solen i
øjnene. Saltholm 1892. SMK.
"Skoven" på Saltholm. Kvæg ved vandhullet.
1913 af Theodor Philipsen havde grøn
stær sent i livet. Holdt op med at male fra
1917 på grund af blindhed. Billederne fra
den sidste periode er klodsede og uden de
lysvirkninger, han tidligere mestrede. SMK.

Efter 1907 blev Philipsens syn væsentligt
dårligere, og det sidste billede blev malet i 1914.
Tre år senere var Philipsen praktisk talt blind og
da omkring 80 år.
Her i 'Parti fra Saltholm' er lyssætning, detaljer
og komposition langt fra glansperioden, nu et
meget ringe billede. Ca 1910. Kastrupgaardsamlingen.

Etoilée). Heller ikke den forklaring er
overbevisende.
Theodor Philipsen (1840-1920) var
helt samtidig med Monet og er kendt for
sine impressionistiske billeder af køer
i landskabet på øen Saltholm mellem
København og Malmø. Philipsen havde
troligen grøn stær, og i de seneste billeder
kan man se hans besvær med et aftagende syn. Hans meget ældre storebroder var
i øvrigt øjenlæge i København. Philipsen
er kort blevet omtalt her i Oftalmolog for
nogle år siden.
Den grønlandske folkekære tusch-

tegner og akvarelmaler Alibak Johansen
(1921-2007) kom fra den lille ø Vester
Ejland ved Aasiat ved Diskobugten, og
han fik op i alderen som mange inuitter akutte anfald af grøn stær. Han fik
diagnosen stillet i Nuuk, som han da var
flyttet til og fik foretaget iridectomier i
1979 på øjenafdelingen på Rigshospitalet
i København. Han oplyste, at synet var
sløret under anfaldene. Der var ikke
regnbuesyn, men et rødlilla skær i synet.
Anfaldene havde ikke givet synskomplikationer. Han har malet enkelte billeder,
som illustrerer farveændringen.
Edvard Munch (1863-1944) ekspressionistens fader har skildret forløbet af
stor blødning i sit eget glaslegeme i 1930.
På et stykke papir med tegnede terner,
har han vist, hvordan blødningen sad
helt centralt og gradvist blev mindre.
Som Marmor bemærker, kom han på
denne måde 17 år, før Amsler kom med
sit ternede Amslerkort til registrering af
centrale retinasygdomme.

Alibak Johansen har malet
dette billede med tusch og akvarel
i efterforløbet af et akut glaukomanfald. Synsfeltet domineredes af
rødlilla farver, som var anderledes
end de røde farver, der ses ved
solnedgangen eller om vinteren.
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Med alderen bliver øjets linse gul og i
fremskreden alder næsten maghognibrun
som hos maleren Monet. Farven er
markeret i farveatlasset Munsells notation.
(Efter Philippe Lanhony)

Munchs bipolære sygdom med
svære behandlingskrævende depressioner har givet sig til kende i
Munchs billeder. Det er behandlet
andetsteds.
Grå Stær
Da grå stær er en folkesygdom, er

naturligvis tidligt beskrevet den grå
stærs indflydelse på farve og skarphed før og efter cataractoperation.
Med alderen bliver linsen, som vi
ved, gullig, og allerede i 18 års alderen er linsen så gul, at farvematchningen er påvirket. Og kommer vi til
de meget gamle, kan vi uden besvær
forstå, at der ikke kan komme meget
blåt og grønt lys gennem den mahognibrune cataract. Disse patienter,
som opereres, klager jo ligefrem
over, at selvom alting er skønt og
klart efter operationen, så er det forfærdeligt blåt alt sammen.
Claude Monet (1840-1926) fik
dobbeltsidig grå stær sent i livet.
Øjensygdommen havde stor og dominerende indflydelse på hans sidste
billeder. Selvom det for en øjenlæge
er oplagt, hvad forklaringen var
på hans sidste grimme (sv.fula) og
dårligt sælgende billeder, så nævnes
det ikke med et ord i en stor udstilling i 1980 på Ordrupgårdmuseet
nord for København, selvom der var
mindst ti svært påvirkede billeder
med uharmoniske, grove strøg med
orange, røde, brune og sorte farver.
Til gengæld var et specielt afsnit

Mellem 1916 og 1923 var Monets billeder
malet i sorte og mørke farver og den rødlige
del af spektret.
Efter Monets cataractoperation var Monet
plaget af et for ham ubehageligt blå-syn
på det opererede højre øje. Det venstre
havde også en fremskreden brunescerende
cataract. Der eksisterer billeder af den
japanske bro over åkandedammen i
Giverny malet efter operationen. Det er
meget tænkeligt, at det ene er malet med
det højre øje og det andet med det venstre.
Museée Marmottan, Paris.
Ikke alle billeder malede Monet færdig på
grund af dårligt syn.

Højre øje 1923.

Venstre øje 1923.

The sun breaking through the fog.
The Parliament seen from St. Thomas
Hospital, 1904.

Til sidst kunne Monet knapt nok se,
hvad han lavede. Sort/brun og rød/
orange.

helliget Monets sene periode ved
ustillingen på Louisiana 1993. Fra
lidt over 70-årene fik Monet udtalt
besvær med at se farverne ordentligt
klart og beskrev selv, at ”rød synes
mudret for mig”, og at ”han malede
mere og mere mørkt, som et gammelt billede”. Monet søgte flere da
kendte øjenlæger. Polack, Valude og
Morax (også kendt fra Pateurinstituttet og behandlingen af Marie Curie).
Morax anbefalede operation, men
Monet var bange for enhver operation. En tysk øjenlæge tilbød operationsfri behandling og kun i Tyskland,
men hans omdømme var elendigt.
Den femte øjenlæge var den ovenud
dygtige Richard Liebreich, som dog
var 83 år gammel og næppe i stand
til at udføre det corneale Graefe-snit
helt betryggende. Også selvom han
havde gode forudsætninger fra tiden
som von Graefes højre hånd i Berlin.
Monet og Liebreich kendte måske
hinanden fra London, som de begge
var flygtet til, da den preussiskfranske krig brød ud. Monet fordi
han ville undgå militærtjenesten og
Liebreich fordi han fulgte Napoleon

Monet i sygesengen 1923 efter
cataractoperation på højre øje.
Original på Museée Marmottan,
Paris

Liebreich konstruerede en vaiant af
Helmholtz' oftalmoskop i sin tid i
Berlin. Forfatterens eksemplar.

III, da kejserdømmet brasede sammen i 1870. Liebreich havde
en stor stjerne hos den kejserlige familie, fordi han havde kureret kejserinde Eugenies mor for akut glaukom. Ved kirurgi
uden lokal anæstesi, som endnu ikke fandtes.
Liebreich blev øjenlæge og underviser på St. Thomas’s Hospi-

Den amerikanske impressionist
Mary Cassatt fik svære problemer
med synet på grund af grå stær og
diabetes. 'Young woman in green.
Outdoors in the sun.' er fra 1914 og
er malet med grå stær og allerede
tre år efter var Cassatt ude af
stand til at male.

Degas og Cassat var venner.
Pastelbilledet fra 1884 fremstiller
Mary Cassatt. 40 år gammel.
Degas var 10 år ældre og mærket
af sit svage syn.

Edgar Degas' sene
billeder bærer præg af hans
centrale maculasygdom
med grovere strøg og
sløring i forhold til de
tidlige billeder. 'Danseuses
à la barre' 1888, 54 år
gammel. Pilips Collection,
Washington.
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Måleopstilling.

Ved en stor Rouault udstilling i
Manchester 1974 blev 186 billeder
undersøgt og farvebalancen fotometrisk
gennemgået i tidens bedste standard.
Den spektrale refleksion blev målt gennem interferensfiltre med 10 nm interval
gennem et opalglas, hvorpå billedet var
projiceret (inklusive rammen, hvis den
var malet).

Omkring 70-årene fik Rouault en overvægt
af blå i forhold til røde farver, se c 1945.

I de seneste år havde Rouaults palet en
overvægt af de røde farver.

tal, og Monet malede parlamentet i
flere billeder netop med udsigt fra
St. Thomas. Men det vides ikke, om
de to mødtes.
Den sjette og sidste øjenlæge,
som Monet konsulterede, var
Charles Coutela, som havde lettere
ved at tilråde operation, for synsstyrken var nået ned på L+P (ser lysets retning) på højre øje og 6/60 på
venstre øje. Monet måtte gennemgå
tre operationer, som det dengang
var lege artis. Januar 1923 blev der
foretaget iridectomi efterfulgt af
ekstrakapsulær catataractekstraktion. Og til sidst discission af den
uundgåelige efterstær, men først to
år efter mente Monet at se så godt
som inden den grå stær.
Det lange postoperative forløb
var ved at tage livet af Monet, så han
havde overhovedet ikke lyst til at
gennemgå en operation på venstre
øje. Vi har derfor mulighed for at
se, hvordan Monet så overvejende
blåligt og ligefrem generende blåt på
højre øje og orange, rødt, brunt og
sort på venstre øje.
Billederne fra den sidste periode
findes overvejende på Musée Mar-

mottan, Paris. De blev til overs i
boet, de kunne sælges af hans galleriejervenner Bernheim og Gaston
Durand-Ruel. Durand-Ruel fortalte
sin søn, at billederne for ham var
”afskyelige, ubeherskede”: ”Det er
tydeligt, at han (Monet) intet ser og

ikke længere er i stand til at gøre
rede for farverne.”
Det har utvivlsomt været medvirkende for Monets afvisning af
operation, at den amerikanskfranske impressionist Mary Cassatt
(1844-1926) havde haft et meget
lidt tilfredsstillende operationsforløb. Cataract-diagnosen stilledes
på grund af synsproblemer i 1912,
da hun var 68 år. Diagnosen blev
konfirmeret af den kendte Edmond
Landolt i 1913, som også havde
taget sig af Degas, der var Cassatts
ven.
Operation foretoges først i 1917
på det ene øje og 1919 på det andet.
I det andet øje var stæren ’ikke
moden’ og var derfor muligvis
opereret intrakapsulært, som da
var en helt ny metode. Operationen
var umiddelbart vellykket, men en
skjult infektion i en ellers sund tand
forårsagede en voldsom infektion,
som forhindrede synet i at komme
tilbage. Teorien om lokale infektioner var da populære.
Som hos Degas forsvandt detaljerne, og paletten fik færre kulører,
da cataracten begyndte at udvikle
sig. Cassatt måtte også som Degas
anvende pastelkridt, fordi oliemaling var for synskrævende.
At Cassatt senere fik diabetes var
også medvirkende til, at Cassatt helt

Rouault malede i stort set samme stil i hele sin aktive maleperiode, i alle årene med
refererence til ungdommens arbejde med sakrale glasmosaikker. Le Roi 1933 og Cirque
Étoile Filante 1934.

George Rouault blev ret så gammel
og malede til et par år før sin død.
Foto 1953 Yvonne Chevalier.

måtte ophøre med at læse
og male.
Hvornår kan man tidligst se
en påvirkning af maleriet ved
aldersforandringer i linsen og
grå stær?
Der er, så vidt jeg ved, kun
lavet en enkelt undersøgelse. Den sene impressionist Rouault (1871-1958)
var velegnet til en sådan
undersøgelse over tid, da
Rouault blev meget gammel,
og han malede til sin død.
Det var også medvirkende,
at Rouault stort set malede
med samme stil og motivvvalg i sin maleperiode. Han
var hele livet påvirket af sin
ungdoms uddannelse inden
for kirkernes glasmosaikker. Ved en stor udstilling i
Manchester bød lejligheden

sig. Man fandt da, at Rouault
fra begyndelsen af 70-årene
begyndte at få en mindre
rød palet og mere blå. Først
i 80-årene blev der en dominans af de røde farver. Man
målte ikke mindre end 186
billeders spektrale refleksion
gennem et matglas, hvorpå billedet blev projiceret. Rouault
malede ofte rammen også, så
den blev taget med.
For nogle år siden var der
en stor Picassoudstilling på
Louisiana, og det havde været
en god ide at gentage Rouault
undersøgelsen. Picassos malestil ændrede sig imidlertid for
meget til, at det kunne blive en
anvendelig undersøgelse. Og
endelig er det også muligt, at
Picasso var farveblind. Mere
om det næste gang.
Referencer:
www.oftalmolog.com
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Høj forekomst af synsproblemer
hos døve og hørehæmmede børn
Synet er den vigtigste støttesans for hørelsen og er en afgørende
faktor i den sproglige og sociale udvikling hos hørehæmmede
og døve børn. Undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle
børn med sensorineural hørenedsættelse også har problemer
med synet. En særlig indsats er derfor nødvendig for at sikre,
at synsproblemer opdages så tidligt som muligt.

Af centerleder Ole
E. Mortensen
Videnscentret for
Døvblindblevne

og informationsmedarbejder Bettina
U. Møller
Videnscentret for
Døvblindblevne

U

dviklingen af dele af nethinden og synsnerven sker i løbet
af fjerde fosteruge – i samme
periode udvikles dele af det indre
øre som labyrinten og sneglen. Udefrakommende påvirkning i fostrets
fjerde uge som for eksempel toxoplasmose eller cytomegalovirus vil
derfor kunne føre til anormal udvikling af både syn og hørelse, hvorved
et dobbelt sansetab kan optræde.
Det er én mulig årsag til alvorlige
synsproblemer hos børn, som samtidig har en hørenedsættelse eller
er døve. Andre årsager kan være for
tidlig fødsel, komplikationer i forbindelse med fødslen, iltmangel og
infektioner som meningitis, som kan
forårsage skader på såvel syns- som
høresansen. Og endelig findes der
over 40 forskellige syndromer, som
både rammer syn og hørelse.
40-60 pct. med nedsat hørelse – og syn
En række internationale undersøgelser peger på en høj forekomst af
synsproblemer og -anomalier hos
døve eller hørehæmmede børn.
En engelsk review-artikel fra 2006
refererer 19 undersøgelser, hvoraf

det samlet fremgår, at 40-60 pct. af
alle døve/hørehæmmede børn har
en eller anden form for synsanomali
(ref. 1).
De i undersøgelserne omtalte
anomalier spænder fra de helt milde
som brydningsfejl til de langt mere
alvorlige, som fx degeneration af nethinden. Nogle kan således korrigeres
og afhjælpes, andre kan opereres
med godt resultat, mens atter andre
kun i nogen grad eller slet ikke kan
korrigeres eller behandles i øjeblikket.
Hos døve eller hørehæmmede
børn er der stor risiko for, at selv et
lille synsproblem kan komme til at
hæmme barnet unødigt, ikke mindst
i forhold til områder som kommunikation, social interaktion, tilegnelse
af information og sikker færden på
egen hånd. Og selv små myopier,
som hos børn uden høreproblemer
måske blot ville observeres, bliver
derfor vigtige at korrigere hos døve
og hørehæmmede børn.
Med den høje forekomst af synsanomalier hos de hørehæmmede
og døve børn er det derfor af stor
vigtighed, at der sættes fokus på
det dobbelte sansetab, og at de rette
initiativer sættes i værk. Folkene bag
review-artiklen taler på baggrund af
de mange undersøgelser for en målrettet screening af døve og hørehæmmede børns syn.

Dansk undersøgelse
Kirsten Baggesen fra Aalborg, som er
tilknyttet Center for Døvblindhed og
høretab (det tidligere Aalborgskolen,
en skole for hørehæmmede, døve
og døvblinde børn) gennemførte
sammen med ansatte på skolen i
skoleåret 2001/2002 en undersøgelse
af synet hos de af skolens børn, som
ikke allerede var tilmeldt døvblindevejledningen – altså døve og hørehæmmede elever (ref. 2).
I det pågældende skoleår var 75
elever tilknyttet skolen, som blev
inddelt i fem grupper:
• Ingen synsproblemer
• Refraktionsanomalier
• Øjenlidelser
• Cerebrale synsnedsættelser
• Oculo-motoriske problemer
Blandt de 75 børn blev der hos
24 børn (svarende til 32 pct.) fundet
mindst én synsanomali. Deres hoveddiagnoser var:
• Refraktionsanomalier, 6 børn
• Øjenlidelser (glaukom, katarakt,
colobom m.m.), 11 børn
• Oculo-motoriske problemer, 7
børn
Otte af dem havde mere end ét
synsproblem ud over hoveddiagnosen. Undersøgelsens klare budskab
var, at der også her var flere synsproblemer blandt døve og hørehæmmede børn sammenlignet med hørende
børn på almindelige skoler.

Ingen sammenhæng mellem grad
Den norske syns- og mobilitypædagog
Sissel Torgersen gennemførte i 2008 en
undersøgelse af synet hos 65 børn med
hørenedsættelse i alderen 0-9 år (ref. 3).
Børnene fik deres syn undersøgt og refraktion, visus, synsfelt, motilitet, strabisme, farvesyn, kontrastsyn, mørkesyn og
visuokontruktion og/eller perception blev
vurderet efter standardiserede metoder.
Resultatet af den norske undersøgelse
var, at 39 af børnene (svarende til 60 pct.)
havde mindst én synsanomali:
• perception og/eller visuokontruktion:
21 børn
• refraktion: 17 børn
• strabisme: 12 børn
• visus: 7 børn
Sissel Torgersen fandt ingen sammenhæng mellem graden af hørenedsættelsen
og synsnedsættelsen hos de forskellige
børn. Hun understreger desuden, at det
var de færreste af børnene, der havde
en meget alvorlig synsnedsættelse/øjensygdom. Ikke desto mindre peger hun
på vigtigheden af, at der er fokus på og
handles på selv de mindste synsproblemer, fordi synet spiller en så stor rolle i
kompensationen for hørenedsættelsen.
Usher syndrom
Der er som tidligere nævnt i dag kendskab til mere end 40 forskellige syndromer, som kan medføre døvblindhed (ref.
5). Usher syndrom er dog langt det mest
udbredte.
Der findes tre forskellige typer af
syndromet. Usher 1 består af medfødt
døvhed, RP (retinitis pigmentosa) samt
manglende vestibulærfunktion. Usher 2
medfører hørenedsættelse og RP, mens
Usher 3 er progredierende hørenedsættelse og evt. progredierende vestibulærdysfunktion samt RP.
I alt ni gener er i øjeblikket blevet
endeligt identificeret som værende involveret i Usher syndrom.
En dansk undersøgelse fra 1997 med
udgangspunkt i RP-registret viste en forekomst på godt 5 per 100.000, svarende
til omkring 270 danskere med Usher
syndrom – flest med Usher 2 og næstflest
med Usher 1. Usher 3 er næsten ikkeeksisterende i Danmark (ref. 4). Dette tal
svarer nogenlunde til de forekomster, der
er beregnet i andre dele af verden.
Der synes at være forskel på, hvordan
og hvor hurtigt RP udvikler sig i de for-

skellige typer af Usher syndrom. I Usher
type 1 indtræder synsproblemerne typisk
i løbet af barnets første 10 leveår, mens
RP i Usher 2 kan have en langsommere
udvikling.
For børn og unge er det især natteblindhed, adaptationsproblemer,
blændingsproblemer og begyndende
indsnævring af synsfeltet, der først giver
problemer. Senere kan flere problemer
indtræde – fx katarakt, som optræder hos
omkring 75 pct. af personer over 50 år
med Usher syndrom.
Du kan læse mere om Usher syndrom
på www.dbcent.dk/usher_syndrom.
For såvel Usher syndrom som en række andre syndromer og sygdomme, hvori
indgår RP eller andre progredierende
øjenlidelser, gælder det, at syndromet ofte
først diagnosticeres, når synsproblemerne
opdages og diagnosticeres hos det barn,
som indtil da er blevet opfattet som ”kun”
døv eller hørehæmmet.
Særlig opmærksomhed afgørende
I dag får langt de fleste børn, der fødes
døve, et CI (cochlear implantat), som er
et særligt hørehjælpemiddel som implanteres i det indre øre og omsætter lyd til
elektriske impulser, der giver en form for
kunstig hørelse.
På døve- og centerskolerne har der
tidligere været en særlig fokus på evt.
synsproblemer hos de døve og hørehæmmede elever. Men i dag går de fleste elever
med CI og høreapparater enkeltintegreret
i almindelige folkeskoler, hvor der ikke er
samme fokus på synet.
For at sikre, at synsproblemer opdages
så tidligt som muligt, er det vigtigt, at
alle, som kommer i kontakt med børn
og unge med høreproblemer – forældre,
lærere, pædagoger, sundhedspersonale
m.fl. – er særligt opmærksomme på synet. Både med henblik på at afhjælpe de
problemer, som findes, så godt som muligt, og med henblik på at diagnosticere
eventuelle syndromer.
Litteratur: www.oftalmolog.com


Faktaboks
Se mere om døvblindblevne på
www.dbcent.dk.

Litteratur
1. Nikolopoulos TP et al.
Evidence-based Overview of
Ophtalmic Disorders in Deaf
Children: A Literature Update.
Otology and Neurotology 2006;
27 (2); S1-S24
2. Baggesen K. Synsproblemer
blandt dove/hørehæmmede
skolebørn. NYT 2-2007; 8. Videnscentret for Døvblindblevne.
3. Torgersen S. Synsscreening
av barn med hørselshemning.
Mastergradsopgave, Det medisinske fakultet, Universitetet i
Oslo, februar 2009
4. Rosenberg T et al. The prevalence of Usher syndrome and
other retinal dystrophy-hearing
impairment associations. Clinical Genetics 1997; 51 314-321.
5. Se udgivelsen “17 syndromer
og sygdomme, som kan medføre
erhvervet døvblindhed” (Videnscentret for Døvblindblevne
2008) for en kort beskrivelse af
nogle af de oftest forekommende
døvblindhedssyndromer. Bestilles gratis på dbcent@dbcent.dk.

Sir Arthur Conan Doyle
ofta l m ol og 24 S e p t e m b e r 2010

Vor berømte skrivende kollega
Far til Sherlock Holmes og Dr. Watson

Af O.A. Jensen

Arthur Ignatius Conan
Doyle blev født 22. maj 1859
i Edinburgh, Skotland som
ældste søn af 10 børn. Hans
far: Charles Altamont Doyle
og hans mor: Mary Foley
var begge af irsk afstamning
og katolikker, hvorfor Arthur
blev sendt til den romerskkatolske Jesuit forskole:
Hodder Place i Stonyhurst
i en alder af ni år. Han
forlod skolen i 1875 og afviste
samtidig kristendommen og
blev agnostiker.

Sir Arthur Conan Doyle.
Foto 1912 af E.O. Hoppe.

Studieår
Fra 1876 til 1881 studerede Conan
Doyle medicin på Edinburgh Univer-

sity (grundlagt 1582), der blandt sine studerende har berømtheder som
Charles Darwin, David Hume, Lord
Palmerston, Robert Louis Stevenson,
Sir Walter Scott, den tidligere premierminister Gordon Brown og mange
flere. Én af hans lærere var kirurgen
Joseph Bell (1837-1911), der var
Senior Surgeon på Royal Infirmary i
Edinburgh. Han skal være et forbillede for Sherlock Holmes figuren.
Én af Bells læresætninger lød: ”Læg
mærke til alt, brug Deres øjne, øren
og fingre, inden De fælder Deres
dom”, egenskaber, som genfindes
hos Sherlock Holmes, og som vi som
læger stadig har brug for.
Under studiet var han assistent
hos dr. Reginald Hoare i Birmingham. Her eksperimenterede han
med gelsemiumtinktur. Gelsemium
(gelsemium sempervirens), gul jasmin eller Carolina Jessamine, staten
South Carolinas nationalblomst, fås
af den tørrede rod. Tinkturen har
en centraldepressiv virkning. Doyle
forsøgte med stigende doser, hvilket
gav hovedpine og akkomodationsbevær, og endte i en dyb depression.
Han indstillede derfor forsøget, vel
også fordi der både fra Tyskland og
England var meddelt dødsfald, således i The Lancet i 1873, altså seks
år før han begyndte sine forsøg. Sine
iagttagelser beskrev han i British
Medical Journal i 1879. Alkaloidet
findes ikke beskrevet i nogen af de
Conanske skrifter, hvor kokain og
morfin er de omtalte gifte.
Foruden Bell var Sir Robert Christison (1797-1882), en af grundlæggerne af den moderne nefrologi, en
inspiration for Doyle. Sir Robert og
flere andre på Edinburgh Universitetet undersøgte Calabar bønnen (fra

Sir Arthur ved
skrivebordet.
Foto 1912 af E.O.
Hoppe.

området af Calabar i det sydøstlige
Nigeria) og dens aktive substans,
eserin (fysostigmin). Den bekendte
oftalmolog, Argyll Robertson gav sig
selv en dråbe Calabar ekstrakt i det
ene øje og iagttog en miotisk effekt.
Fra Tyskland rapporteredes Calabar
ekstrakt til behandling af glaukom.
Efter embedseksamen var Conan
Doyle skibslæge på SS Mayumba til
den vestafrikanske kyst.
Almenpraksis
I 1882 blev han partner i sin tidligere klassekammerat, George Budds
praksis i Plymouth, men uoverensstemmelser fik Doyle til at oprette
en selvstændig praksis i Porthmouth
samme år på 1 Bush Villes i Elm
Grove, Southsea. Her deltog han
ivrigt i livet i den fashionable forstad
til Porthmouth. Han var målmand

Edinburgh University. Østfacaden af the
Old College. I 1887 blev der sat et tårn på.
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Joseph Bell
(1837-1911).
Surgeon at
The Royal
Infirmary,
Edinburgh.

i Porthmouth Association Football
Club, var ivrig cricketspiller og
golfspiller (handicap ikke anført).
Senere blev han valgt til formand
for Crowborough Beacon Golf Club,
East Sussex.
I 1885 skrev han disputats om
tabes dorsalis, hvordan han så fik tid
til det, og i samme år giftede han sig
med Louisa Hawkins, der havde tuberkulose og døde i 1906. De havde
to børn. I 1907 blev han gift med
Jean Elizabeth Leckie, med hvem
han fik tre børn. Hun døde i London
i 1940.
Oftalmologi
Allerede i Porthmouth-tiden havde
Doyle interesseret sig for ”eye work”
og lært at refraktionere og give briller. Hans lærer her var Mr. Vernon
Ford på Porthmouth and South
Hants Eye and Ear Infirmary. I 1890
rejste Doyle til Berlin for at høre om
Robert Kochs behandling af tuberkulose. Han havde en personlig interesse heri, da som omtalt hans første
kone havde sygdommen, og hans
svoger døde af meningitis, formentlig
tuberkuløs.
Under togrejsen mødte han Sir
Malcolm Morris, en dermatolog
med praksis i Harley Street. Morris
forsikrede ham om, at provinslivet
var tidsspilde og forhørte om hans
eventuelle interesse i andre dele af

Sir Robert
Christison
(1797-1882). Én af
grundlæggerne af
moderne nefrologi.

professionen. Da Doyle jo tidligere
havde haft gang på øjenhospitalet
i Porthmouth, sagde Morris: ”Why
not specialize upon the eye”. I den
senere, delvis autobiografiske roman
The Stark Munro Letters, er der følgende citat:” There is money in ears,
but the eye is a gold mine”. Adskillige kolleger har jo sandet det!
Doyle opgav nu sin praksis i
Southsea og tog til Wien, hvor han
overværede forelæsninger ”at the
Krankenhaus”. Ernst Fuchs holdt
forelæsninger der, men om Doyle
overværede dem vides ikke. Han tog
videre til Paris og tilbragte få dage
hos den bekendte franske oftalmolog
Edmond Landolt.
I marts 1891 returnerede han til
London og oprettede en øjenpraksis
på 2 Devonshire Place tæt på Harley
Street. Han var klar over, at mange
af ”the big men” ikke havde tid eller
lyst til at refraktionere, ”hvilket i tilfælde af astigmatisme kan tage lang
tid med retinoskopi”.
Han blev medlem af The Ophthalmological Society of the United
Kingdom og blev konsulent på The
Royal Westminster Eye infirmary i
High Holborn.
Han havde kun få patienter i sin
praksis, og efter en kraftig influenza
besluttede han at opgive sin praksis
og bruge al sin tid på at skrive, hvilket også var mere indbringende.
Litterær virksomhed
Allerede under studietiden havde
Conan Doyle publiceret flere artikler
og noveller. Hans første store arbejde
var: A Study in Scarlet publiceret i
Beeton´s Christmas Annual 1887.
Her forekommer Sherlock Holmes
for første gang. De fleste romaner og
noveller blev publiceret i The Strand
Magazine.
Conan Doyle skrev fire romaner
og 56 noveller om Sherlock Holmes
og dr. Watson. Næsten alle historierne er fortalt af Watson. Efterhånden
opstod der en hel kult om de fiktive
Holmes og Watson og den er stadig
levende.
De fire romaner: A Study in Scarlet
(1887), The Sign of Four (1890), The
Hound of the Baskervilles (1902) og
The Valley of Fear (1914) blev lige-

som novellerne publiceret med års
mellemrum.
Novellerne er grupperet i Adventures
of Sherlock Holmes (1891), Memoirs
of Sherlock Holmes (1892), The Return of Sherlock Holmes (1903), His
Last Bow (1917) og The Case-Book of
Sherlock Holmes (1927).

Sherlock Holmes
som portrætteret i The Sherlock
Holmes Museum.

Sherlock Holmes
Conan Doyle påtænkte en overgang
at bruge navnet Sherrinford Holmes,
men endte med fornavnet Sherlock
efter en kendt cricketspiller. Efternavnet Holmes skal være inspireret
af den amerikanske digter og læge
Oliver Wendell Holmes.
Sherlock Holmes kalder sig selv
for ”consultant detective”. Watson
opregner hans egenskaber som kemiker, kendskab til anatomi, geologi,
spændende litteratur og omtaler ham
som violinist, bokser og fægter og
med praktisk kendskab til Britisk
retsvidenskab. Han fremhæves endvidere for indsigt i forskellige gifte
som belladonna og opium. Han skal
have opfundet en metode til påvisning af blod, som dog ikke er omtalt
i værkerne.
Det er morsomt, at The Royal
Society of Chemistry 16. Oktober
2002 tildelte ham et “Extraordinary
Honary Fellowship upon Sherlock
Holmes, the first detective to exploit
chemical science as a means of detection”. Det var endda i hundredåret
for Conan Doyles knighthood.
Holmes indledte, om end fiktivt,
en tradition, hvor videnskab og rationel tænkning er allierede i kampen
mod det onde.
John Hamish Watson
Engelsk læge og ven til og assistent
for Sherlock Holmes. Han beskrives
som en stærkt bygget atletisk type,
der havde spillet rugby og været læge
i The Army Medical Department i
Afghanistan (også krig dér dengang).

221b Baker Street. Hansom cab i forgrunden.

Han blev såret i det ene ben eller en
arm (forskellige angivelser) af en Jezail
bullet. Jezail er en musket. I The Sign of
Four møder han sin tilkommende kone
Mary Monston, mens Sherlock forbliver
ungkarl.
Watson køber en praksis af old Mr.
Farquehar, der p.gr.a. sygdom (St. Vitus´
dance) og alder må holde op. Patienttallet var dalet, men Watson havde tiltro til
sin ungdom og energi og var overbevist
om, at i løbet af få år ville det blive en
blomstrende forretning. Conan Doyle
har nok tænkt på sin egen praksis i
Southsea. I The Adventure of the Norwood
Builder sælger han på opfordring af
Sherlock Holmes sin praksis i Kensington til en doktor Verner, som var en
fjern slægtning til Holmes, og det var
i virkeligheden Sherlock Holmes, som
betalte.
Sherlock Holmes roser Watson for
hans tjenstiver og intelligens.
221b Baker Street
Bogstavet b efter gadenummeret angiver, at det var en lejlighed på første sal.
Adressen eksisterede ikke på den tid,
hvor Conan Doyle først publicerede
sine historier i 1887. Numrene på det
tidspunkt gik kun op til 100. Gadenummeret 221b blev tildelt the Sherlock
Holmes Museum den 27. Marts 1990 af
Dame Shirley Porter, lederen af Westminster City Council.
Sherlock Holmes mødte dr. Watson
første gang i A Study in Scarlet, hvor
de sammen den næste dag inspicerer
værelserne i 221b Baker Street og lejer
dem af Mrs. Hudson. På første sal boede
Holmes med sit kontor med udsigt til
Baker Street, og bagved lå hans soveværelse. Watsons soveværelse var på anden
sal med udsigt til en gård, hvor der
voksede et platantræ. Hele indretningen

af lejligheden med detaljer er illustreret
af Russell Stutter i 1995 med ny version
i 2008.
Denne lejlighed var udgangspunkt for
deres mange undersøgelser og løsning
af kriminelle gåder i det Viktorianske
England og resulterede i romanerne og
novellerne samlet i The Complete Novels
and Stories vol.I/II. Bantam Classics 2003.
Det skal lige nævnes, at det berømte
udsagn: ”Elementary my dear Watson”
ikke findes i romanerne eller novellerne,
men i The Crooked Man bemærkede Holmes, at Watson havde brugt en hansom
cab til sin tur, da der ikke var støv på
hans støvler, hvilken observation fik
Watson til at udbryde: ”Excellent”, men
Holmes svarede ”Elementary”.
I 1893 blev Doyle træt af at skrive om
Sherlock Holmes og sendte ham i døden
i Reichenbach vandfaldet ved Meiringen
i Schweiz i møde med sin dødsfjende,
professor Moriarty, skildret i The Final
Problem. Publikum nærmest tvang
Conan Doyle til at genoplive Sherlock
Holmes, hvilket skete i The Return of
Sherlock Holmes i 1903 med novellen The
Adventure of the Empty House.
Efter opklaring af flere kriminalgåder
trak Sherlock Holmes sig tilbage til Sussex og tilbragte sin alderdom med at
studere bier.
Medicin og Oftalmologi i Doyles skrifter
I The Story of The Bald-Headed Man spørger Mr. Thaddeus Sholto Watson, om
han har medbragt sit stetoskop. “Da jeg

Sir Basil Rathbone, den mest populære fremstiller af Sherlock Holmes.
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der efter en lang dags arbejde sad oppe
den halve nat for at udføre iridektomier
og linseekstraktioner på fåreøjne, som
blev sendt ham af landsbyslagteren. Det
var en rædsel for hans husbestyrerinde,
som skulle fjerne resterne den næste dag.
Desuden The Adventures of Gerard fra
1903 om Napoleons soldater og The Lost
World fra 1912 om en professor Challenger, der opdager et land med gamle
planter og dyr.
The New Revelation fra 1918 er hans
personlige undersøgelse af spiritisme.
Sherlock Holmes og dr. Watson tegnet af
Sidney Paget.

har mistanke til min mitralklap, vil jeg
værdsætte Deres mening om mitralen”.
Watson hører på hjertet, men finder
intet galt.
I The Sign of Four undersøger Holmes
og Watson et lig og konstaterer, at musklerne er hårde som et bræt, i en tilstand af
ekstrem kontraktion, meget mere end ved
almindelig rigor mortis. Ansigtet er forvredet i et Hippokratisk smil, såkaldt: risus sardonicus. De konkluderer, at døden
skyldes et alkaloid, en strykninlignende
substans, som fremkalder tetanus.
I Silver Blaze er en kniv med et elfenbenshåndtag mordvåbnet. Den havde
et meget fint blad til brug i fint arbejde.
”This knife is surely in your line”, sagde
Holmes. ”It is a cataract knife”, svarede
Watson.
I The Adventure of the Golden Pince-Nez
er et par briller knuget i en død mands
hånd, et vigtigt bevis i mordet. Holmes
undersøger dem nøje og finder, at glassene er af betydelig styrke, og da optikere
ikke er særlig talrige, skulle det ikke være
vanskeligt at spore den kvindelige ejer.
I The Stock-Broker´s Clerk finder
Holmes og Watson en selvmorder, der
har hængt sig i sine seler. De skar ham
ned, og Watson fandt hans puls svag og
uregelmæssig, men hans åndedræt blev
bedre, og der var en let skælven af hans
øjenlåg. De hældte koldt vand over ansigtet, og Watson hævede og sænkede hans
arme (faktisk kunstigt åndedræt).
Non-Sherlockian skrifter
Conan Doyle skrev en hel del noveller og
romaner udover Sherlock Holmes historierne. Heriblandt The Doctors of Hoyland
i Round the The Red Lamp fra 1894. Det er
en historie om en ung dr. James Ripley,

Conan Doyles senere liv
Doyle deltog i Boerkrigen (1899-1902)
som frivillig læge på The Langman Field
Hospital ved Bloemfontein. Han skrev en
kort artikel: The War in South Africa. Its
Cause and Conduct; desuden en bog om
krigen: The Great Boer War, der retfærdiggjorde UK´s rolle i krigen. Han mente
selv, at skrifterne var tilskyndelsen til, at
han blev slået til ridder i 1902.
Han engagerede sig også i politik og
forsøgte at komme i Parlamentet, men
blev ikke valgt.
Derimod kæmpede han for retfærdighed, bl.a. i to sager. Den første (1906) angik en halvindisk advokat, George Edalji,
hvor han i forsvaret brugte sin oftalmologiske kunnen. Edalji var anklaget for at
have mutileret får og kvæg om natten. Da
Doyle mødte ham i en hotellobby, så han,
at han holdt avisen tæt til øjnene og lidt
skråt, tydende på myopi og astigmatisme,
ting, der var uforenelige med en natlig
fremfærd. Efter tre år i fængsel blev han
frikendt, delvis p.gr.a. af Doyles forsvar.
Den anden sag handlede om en Oscar
Slater, der var dømt for mord. Det påståede mordvåben kunne ikke forklare
læsionerne i øjet og hjernen. Han blev
frikendt efter flere år.
Spiritisme
En mangeårig ven var den amerikanske
magiker Harry Houdini, der anså spiritisme for fup, mens Doyle gik ind for
spiritismens påståede videnskabelighed.
Dette førte til brud på deres venskab.
Sir Arthur Conan Doyle døde 71 år
gammel af et hjerteanfald. Han ligger
begravet i Minstead, New Forest. På hans
gravsten står: Steel True, Blade Straight.
Arthur Conan Doyle, Knight, Patriot,
Physician & Man of Letters.
Referencer: www.oftalmolog.com
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