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KONTINUITET
– stafett, Bach
och Händel

A

tt vara en "nobody" – en i raden – utan identitet tycker ingen om.
Självklart vill våra patienter bli igenkända, veta vi bryr oss och att
vi "kan" deras sjukhistorie – de vill ha kontinuitet. Tyvärr kan inte
vårt sjukvårdssystem bjuda på detta i alla lägen, – "stafettläkare"
har därför blivit en lösning – på gott och ont.
Dagens "stafettläkare" är generellt kunniga, fokuserade och effektiva.
Annat var det förr: Dr John Taylor var "stafett-cataractkirurg" med celebra patienter: J.S.Bach opererade han 1750. Bach blev omedelbart blind på båda ögonen och avled fyra månader senare. Något bättre gick det för Händel som Taylor
opererade i London 1758. Han dog inte – men blind blev han!
Dåtidens "stafettläkare" bytte inte arbetsplats – de flydde!
Så är det gudskelov inte längre. Vår tids stafett-kollegor gör en stor insatts i form
av praktiskt patientrelaterad problemlösning. Patienter med cataract kommer
in – och människor utan cataract vandrar ut ur kliniken. Problemet är löst, alla
borde vara nöjda, men så är tyvärr inte alltid fallet. En del patienter upplever sig
som "cataracten med ett personnummer" och det är synd; – inte bara för patienten utan också för stafettläkaren. Stafettläkaren får nämligen bara halva lönen!
Den bästa delen, – att få se resultatet av välutfört arbete, se den nöjda patientens
tacksamma leende – den går hen miste om.
Så, "Kära Stafettkollega, du blir lurad på kontinuiteten, – förlåt, konfekten!"
Aloha!
J.Bergen, Kihei, Maui. Hawaii

Læs også artikel på side 16.
Oftalmolog udkommer fire gange årligt og redigeres af nordiske øjenlæger for at informere om emner af fælles interesse for øjenlægerne
i Norden, praktiserende såvel som forskere. Tidsskriftet er reklamefinansieret. Distribueres gratis til samtlige øjenlæger i Norden, og til
abonnerende optikere og institutioner.
Artiklernes synspunkter er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.
Kollegiale annoncer på maks. fire-fem linier kan indrykkes mod betaling af 500 kroner ekskl. moms.

Af Toke Bek,
Aarhus Universitetshospital

Fra dyremodel
til patientbehandling

ved retinale vaskulære sygdomme
Baggrund:
Forstyrrelser i nethindens og synsnervens blodforsyning er involveret
i patogenesen ved de hyppigste
blindhedsforårsagende sygdomme
i den vestlige verden, herunder
aldersrelateret makuladegeneration,
diabetisk retinopati og primært
åbenvinklet glaukom. For at kunne
udvikle nye behandlingstilbud, samt
for at kunne forbedre den eksisterende behandling, er det nødvendigt
at få et mere detaljeret kendskab
til sygdomsudviklingen ved disse
tilstande. Nethindens blodgennemstrømning reguleres af det arterielle
fødetryk og af karrenes modstand,
som overvejende er betinget af modstandskarrenes diameter. Studier af
diameterreguleringen i disse kar in
vivo er begrænset af opløseligheden
ved billeddannelsen gennem øjets
optik, samt af at nethindens blodkar
ikke umiddelbart er tilgængelige for
undersøgelser in vitro. Studier på
bedøvede forsøgsdyr er endvidere
begrænset af, at karrenes respons på
specifikke interventioner i mange

tilfælde sløres af modregulatoriske
fænomer, således at effekten af en
given intervention ikke kan uddifferentieres nærmere.
Strategi:
For at håndtere disse udfordringer
er der ved øjenafdelingen på Århus
Universitetshospital etableret aktiviteter rettet mod:
1) At udvikle dyremodeller, der
gør det muligt at studere de
mekanismer, der er involveret i
reguleringen af diameter og tonus
i nethindens arterioler in vitro.
2) At overføre viden opnået på disse
dyremodeller til behandlingsmæssig intervention.
Udforskningen af nethindens
arterioler under normale forhold
foregår på retinale blodkar fra grise,
som hentes hver morgen på Danish
Crowns slagteri i Horsens og transporteres afkølet til øjenafdelingens
laboratorieenhed. Her kan nethindeblodkarrene være monteret i in vitro

forsøgsopstilling inden for en time,
efter at øjet er fjernet.
For at få adskilt de forskellige
elementer, som bidrager til tonusdannelsen i nethindens arterioler,
er undersøgelserne startet på den
mest simple karmodel, nemlig det
isolerede retinale kar. Der er anvendt
flere eksperimentelle tilgange. Ved
den såkaldte isobarisk tilgang (1),
hvor karret kanyleres med glaspipetter, er det muligt at måle ændringer
i kardiameteren under kontrollerede
ændringer i tryk og flow, mens man
ikke kan kontrollere den spænding,
der dannes i karvæggen, som i
mange tilfælde er afgørende for at
kunne gennemføre farmakologiske
forsøg. Ved den såkaldte isometriske
tilgang udstrækkes karret mellem to
tynde wirer, hvilket giver mulighed
for at studere ændringer i karvæggenes spænding, men ikke ændringer
af karrets diameter og blodgennemstrømningen (2). Dette grundlag er
successivt udvidet, ved at modellen
er tilføjet flere anatomiske komponenter, der bidrager til dannelsen
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Figur 1. a) Perivaskulære celler loaded med den calcium følsomme fluorofor Oregon
Green viser hyperfluorescens umiddelbart efter tilsætning af ATP. b) Udsnit af billede a
med markering af to celler. c) Fluorescensudviklingen som funktion af tiden i de to celler
markeret i b. (Fremstillet af post. doc. Mikkel Misfeldt).

af kartonus. Den første udvidelse
har bestået i at studere ændringer
i karrenes kontraktile egenskaber
med bevaret nethindevæv omkring.
Efter fjernelse af dette væv fra karret
er undersøgelserne gentaget, og den
forskel, der er observeret før og efter
fjernelsen af vævet, antages at skyldes påvirkning fra det fjernede væv
(3). Disse undersøgelser er suppleret
med konfokalmikroskopiske undersøgelser af vævet efter at cellerne er
loaded med et farvestof, der fluorescerer, når der frisættes ioniseret
calcium i cellens cytoplasma, og cellen dermed er aktiv. Dette har ført til
opdagelsen af en ny celletype (Figur
1), som er ansvarlig for at koordinere
kontraktionen i karvæggens glatte
muskelceller, og dermed for at ændre
karrets diameter (4). Efterfølgende er
modelgrundlaget udvidet til at omfatte studier af diametereguleringen

i arterioler med forskellig kaliber, og
senest ved at etablere en model, der
kan anvendes til at studere blodgennemstrømningen i et helt perfunderet retinalt segment.
Hidtidige opdagelser
De hidtidige undersøgelser har ført
til nogle opdagelser, som potentielt
kan overføres til patientbehandling.
For det første har laboratorieundersøgelserne vist, at PGF kan kontrahere retinale kar in vitro, og det er
efterfølgende vist, at behandling med
PGF2 som øjendråber kan kontrahere patologisk dilaterede retinale
arterioler hos patienter med diabetes
mellitus (5). Dette har ført til igangsættelse af et længere varende prospektivt randomiseret forsøg rettet
mod at studere, om behandling med
PGF2 agonister også kan reducere
konsekvenserne af den forøgede
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med tafluprost i Europa og USA efter en maksimal opfølgning på 12 måneder: Inden for hver hyppighedsgruppe vises bivirkningerne i faldende rækkefølge. Øjne: Meget almindelig (≥1/10): konjunktival/okulær
hyperæmi Almindelig (≥1/100 til <1/10): øjenkløe, øjenirritation, øjensmerte, ændringer i øjenvipper (forøget
længde, tykkelse og antal af vipper), tørre øjne, misfarvning af øjenvipper, fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, erytem på øjenlåget, sløret syn, forøget tåredannelse, pigmentering på øjenlåget, øjenudflåd,
reduceret visuel skarphed, fotofobi, øjenlågsødem og
øget irispigmentering. Ikke almindelig (≥1/1.000 til
<1/100): overfladisk punktformig keratitis, astenopi,
konjunktivalt ødem, blefaritis, ubehag i øjnene, flare i
det forreste kammer, konjunktivale follikler, allergisk
konjunktivitis, celler i det forreste kammer, konjunktival pigmentering og unormal følelse i øjet. Nervesystemet: Almindelig (≥1/100 til <1/10): hovedpine. Hud og
subkutane væv: Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100):
hypertrikose på øjenlåget. Overdosering: Der er ikke
rapporteret tilfælde af overdosering. Det er usandsynligt, at der vil forekomme overdosering efter okulær administration. Hvis der forekommer overdosering, bør
behandlingen være symptomatisk. Udlevering: B. Tilskud: ja. Hjælpestoffer: Glycerol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, hydrochloridsyre og/eller natriumhydroxid til pHjustering,
vand til injektion. Opbevaringstid: 2 år. Efter den første åbning af en foliepose: 28 dage. Særlige opbevaringsforhold: Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Efter åbning af folieposen: enkeltdosisbeholderne
opbevares i den originale foliepose, må ikke opbevares over 25°C. Åbnet enkeltdosisbeholder med overskydende opløsning skal kasseres umiddelbart efter
brug. Pakninger og priser ekskl. rec. gebyr: enkeltdosisbeholder 30 x 0,3 ml 292,75 DKK og 90 x 0,3 ml
862,60 DKK (sep 08). Dato for første markedsføringstilladelse: 30. april 2008.

Figur 2. Trace fra Retinal Vessel Analyzer måling af diameteren af en retinal arteriole med en diameter
omkring 70 mikrometer under hvile (grønne linier) og under forøgelse af blodtrykket ved løft af en
håndvægt (rød linie). Lige efter blodtrykket stiger (ved 175 sekunder) ses der en kortvarig dilatation af
karret efterfulgt af en reflektorisk kontraktion, som udtryk for karrets trykautoregulation. (Fremstillet
af overlæge Ph.D. Peter Jeppesen).

blodgennemstrømning, og dermed
reducere udviklingen af diabetisk
retinopati. Et andet laboratoriefund
har været, at GABA induceret relaksation af retinale arterioler medieres
via GABAC receptoren (6). Denne
receptor er velbeskrevet i nethinden, men man har hidtil ikke haft
kendskab til, hvilken rolle denne
receptor spillede i synsorganet. Det
er nu håbet at kunne overføre den
observerede vasorelaserende virkning af GABAC receptor stimulering
til patientbehandling. Der er allerede
udviklet mediatorer med virkning
på GABAC receptoren rettet mod
brug ved CNS sygdomme, og der er
derfor indledt et samarbejde med
forskningsgrupper, der arbejder
med syntese af lægemidler med det
formål at udvikle GABAC mediatorer,
der kan anvendes inden for oftalmologien. Endelig er der identificeret
stoffer i nethinden, som medvirker
ved den relaksation af retinale kar,
som opstår under hypoxi, og der
planlægges kliniske studier rettet
mod at overføre disse fund til patientbehandling. Den relaksation,
som ses i nethindens blodkar ved
hypoxi, er formentlig en meget basal

reguleringsmekanisme, som sikrer,
at nethindens blodgennemstrømning
hele tiden matcher behovet, og ud
over mulig behandling af sygdomme
med retinal hypoxi er det derfor også
forventningen, at man ved specifik
intervention på disse mekanismer vil
kunne ændre diameteren af nethindens blodkar i tilfælde, hvor denne
er patologisk ændret af andre årsager
end hypoxi.
De kliniske undersøgelser gennemføres med en såkaldt Retinal
Vessel Analyzer, som er et fundus
camera med en videoenhed, der gør
det muligt at optage sammenhængende sekvenser af nethinden med
en varighed af flere minutter (Figur
2). Specielt software korrigerer for
billedforskydninger under øjenbevægelserne, og på baggrund af kontrastforskelle mellem karvæggene
og den omkringliggende nethinde,
kan ændringer i diameteren af nethindens blodkar beregnes (7). Hvis
man samtidig lader patienten løfte
en håndvægt, vil blodtrykket stige,
og den deraf følgende kontraktion af
diameteren af nethindens blodkar,
såkaldt trykautoregulation, kan
derefter måles. Man kan desuden

stimulere nethinden med blinkende
lys, hvorved metabolismen under
normale forhold vil øges og karrene
dilatere, såkaldt metabolisk autoregulation. Disse lokale reguleringsmekanismer er forstyrrede ved retinale
karsygdomme som f.eks. diabetisk
retinopati, og målemetoden kan derfor anvendes til at vurdere effekten af
behandlingsmæssig intervention på
disse mekanismer.
Konklusion
Den beskrevne forskningsplan er
en såkaldt translationel tilgang,
hvor resultaterne af eksperimentel
forskning omsættes til patientbehandling. De enkelte elementer i
denne strategi vil de kommende
år blive søgt udbygget, dels ved at
udvide repertoiret af eksperimentelle
teknikker, såvel in vivo som in vitro,
og dels ved at omsætte resultaterne
fra den basale laboratorieforskning
til kliniske interventionsstudier rettet mod undersøgelse af potentielt
nye behandlingstilbud til de hyppige
synstruende retinale vaskulære sygdomme.
Referencer: www.oftalmolog.com
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Af Per Nellemann

Professor Toke Bek er tildelt
Synoptikfondens hæderslegat 2012

S

om sædvanlig kunne synoptikfondens hæderslegat
atter i år uddeles. Professor
Toke Bek havde æren efter
mange års flittigt og dygtigt
arbejde i oftalmologien og efter talrige videnskabelige publikationer.
Synoptikfondens lægelige bestyrelsesmedlem er Professor Jan Ulrik
Prause, som havde sørget for et godt
og underholdende videnskabeligt
program med foredrag om vaskulære
sygdomme, med modeller i denne
øjenforskning belyst fra Århus og
København med dyremodeller.
Jens Folke Kiilgaard stod for
omtalen af den københavnske grisemodel, og i øvrigt også for strålebehandling melanom med Ruthenium.
Vi fik samtidig geologiske oplysninger om det radioaktive Kvanefjeld
ved Narsaq i Sydgrønland. Det
radioaktive Thorium, som er en god
Beta-kilde, findes i Narsaq sammen
med Uran. Thorotrast med Thorium
blev herostratisk berømt for sine
gode røntgenbilleder, men kedelige
cancerogene virkning. Halveringstiden er relativ kort, og Thorium
kunne derfor være et godt alternativ
til uran til atomkraft.
Kiilgaard nævnte ikke, men det
vi så nu med tanke på det nordiske:
Det var den svenske kemiker Jöns
Jacob Berzelius, som opdagerede
Thorium og gav det navn efter tordenguden Tor.
Toke Bek gav et hurtigt vue over
sine diabetesarbejder og viste en

spændende video, hvor dynamiske
småblødninger, og andre extravasater ændres. Det meste handlede om
'grise retina-arteriolemodellen', og
Toke Bek giver her i dette nummer
en oversigt over, hvor velegnet denne
grisemodel er til alle typer fysiologiske og farmakologiske projekter.
Lektor dr.med. Thomas Corydon
stod for molekylærbiologiske metoder til brug i behandlingen af nethindesygdomme.
Behandlingen kunne foregå ved

Toke Bek holdt
indlæg: Fra
dyremodel til
patientbehandling
ved retinale, vaskulære sygdomme.

at sprøjte normale gensekvenser
direkte i retina til erstatning for de
manglende eller defekte gensekvenser, og på den måde genskabe en vis
normal funktion. Gensekvenserne
skal også bindes til en vector, som
oftest er afsvækket virus i form af for
eksempel adenovirus. Man har nu i
Aarhus opført en bygning beregnet
til kun denne type forskning. Rapportørens sure bemærkning: Bedre
sent end aldrig. For lidt over ti år
siden var man knapt så begejstret
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for en vaccine mod leverkræft med
adenovirusvector, fordi vaccinen
kunne være behæftet med bivirkninger.... man kunne foreksempel blive
forkølet.
Fra Reykjavik kunne Sveinn
Hadarson fortælle om 'Måling af
Oxygentensionen ved retinale vakulære sygdomme'. Sveinn Hadarson
kunne vise i pseudofarver, hvordan
ilttensionen kunne variere ved forskellige former for okklusion. Pseudofarverne var naurligvis kalibrerede
til oxygentensionen og var derfor
mere nøjagtige end den umiddelbare
iagtttagelse af lyse arteroler og mørke
venoler.
Efter en fin forfriskning kunne
det vellykkede seminar afsluttes. 

Jan Ulrik Prause i samtale med Toke Bek.

Stenopæisk spalte
I stærkt solskin blændes man. Måske skygger man øjet med
hånden fra den temporale side. Eller som en hatteskygge
ovenfra. Det sidste velkendt fra billeder af polarforskeren Knud
Rasmussen. I Grønland blænder solen, is og sne samtidigt,
oppefra og nedefra.

Stenopæisk spalte konstrueret af patronhylster til
venstre. Øverst til højre på
brilleglas, dernæst under
hatteskygge og nederst med
hånden.

Af Mogens Norn

M

oderen opfordrer barnet til
at lave ”kikkert” med begge
hænder. Eller måske kun
med den ene hånd for det ene øje,
mens det andet øje lukkes. Man kan
øge visus ved at indsnævre åbningen
til et stenopæisk hul (græsk Stenos,
som betyder snæver) og således
se gennem hullet mellem digitus
1 og 2, nærmest øjet, og dig. 5 og
håndfladen som loft længst væk,
altså gennem et ”rør”. Et lignende
rør bruger jeg ofte, konstrueret af et
patronhylster (Fig. til venstre). Det
fylder ikke meget i en lomme og kan
let anvendes til fuglestudier, hvis
man har glemt den tunge kikkert.
Stenopæisk hul eller spalte anvendes ved brille – bestemmelse (1.2).
Hvis synet bedres, er prøveglasset
næppe optimalt. Måske skal cylinderglasset blot drejes 5-10 grader, så
er visus optimalt.
Begyndende cataract har øget
blænding, så visus måske er bedre
med stenopæisk hul end optimalt
brilleglas. (omvendt ved AMD?)
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for en vaccine mod leverkræft med
adenovirusvector, fordi vaccinen
kunne være behæftet med bivirkninger.... man kunne foreksempel blive
forkølet.
Fra Reykjavik kunne Sveinn
Hadarson fortælle om 'Måling af
Oxygentensionen ved retinale vakulære sygdomme'. Sveinn Hadarson
kunne vise i pseudofarver, hvordan
ilttensionen kunne variere ved forskellige former for okklusion. Pseudofarverne var naurligvis kalibrerede
til oxygentensionen og var derfor
mere nøjagtige end den umiddelbare
iagtttagelse af lyse arteroler og mørke
venoler.
Efter en fin forfriskning kunne
det vellykkede seminar afsluttes. 

Jan Ulrik Prause i samtale med Toke Bek.

Stenopæisk spalte
I stærkt solskin blændes man. Måske skygger man øjet med
hånden fra den temporale side. Eller som en hatteskygge
ovenfra. Det sidste velkendt fra billeder af polarforskeren Knud
Rasmussen. I Grønland blænder solen, is og sne samtidigt,
oppefra og nedefra.

Stenopæisk spalte konstrueret af patronhylster til
venstre. Øverst til højre på
brilleglas, dernæst under
hatteskygge og nederst med
hånden.

Af Mogens Norn

M

oderen opfordrer barnet til
at lave ”kikkert” med begge
hænder. Eller måske kun
med den ene hånd for det ene øje,
mens det andet øje lukkes. Man kan
øge visus ved at indsnævre åbningen
til et stenopæisk hul (græsk Stenos,
som betyder snæver) og således
se gennem hullet mellem digitus
1 og 2, nærmest øjet, og dig. 5 og
håndfladen som loft længst væk,
altså gennem et ”rør”. Et lignende
rør bruger jeg ofte, konstrueret af et
patronhylster (Fig. til venstre). Det
fylder ikke meget i en lomme og kan
let anvendes til fuglestudier, hvis
man har glemt den tunge kikkert.
Stenopæisk hul eller spalte anvendes ved brille – bestemmelse (1.2).
Hvis synet bedres, er prøveglasset
næppe optimalt. Måske skal cylinderglasset blot drejes 5-10 grader, så
er visus optimalt.
Begyndende cataract har øget
blænding, så visus måske er bedre
med stenopæisk hul end optimalt
brilleglas. (omvendt ved AMD?)

Inuit (eskimoerne) opfandt spaltebrillen (snebrillen) allerede 500
år før Kristi fødsel. Den har en horisontal spalte (3). Jeg har prøvet en
vertikal spalte, der giver tilsvarende
blændings frit optimalt visus. MEN
UHENSIGTSMÆSSIGT! Én fugl
kunne jeg studere, men jeg opdagede
slet ikke, at 3-4 andre fugle landede,
selvfølgelig horisontalt for den første.
Inuitbrillen er velkonstrueret efter
generationers erfaringer, udformet
lidt forskelligt i forskellige circumpolare regioner (3).
Jeg har forsøgt at tilpasse den
stenopæiske spalte til den moderne
brille med styrke. Så kan man se
skarpt gennem den påklistrede
spalte med omgivelserne mindre
detailleret og skifte til almindeligt

syn ved at hæve hovedet en smule
(Fig. øverst t.h.) eller anbringe stenopæisk spalte under hattens skygge.
Helst en hat med sort skygge, bøjet
ned på siderne, så vi får bedst mulig
afskærmning (Fig .)
Nederst til højre i figuren ses
teknikken for bedst mulig horisontal
stenopæisk spalte med én hånd.
Spaltens højde kan varieres, så man
får bedst muligt detaljeret syn uden
dobbeltsyn. Så undgår man apparater.
Konklusionen er måske, at hånden er nærmest – hånden. Men
husk, at indsnævre spalten til 2-3
mm.
Referencer: www.oftalmolog.com

Et julestearinlys, set med kikkert-tunnel-synsfelt.
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Kvanteprikker
– QD lys

Af Per Nellemann

Når LED lys kaldes fremtidens lys, er der kun tale om den
nærmeste fremtid. Lidt længere ude i fremtiden kommer vi nok
til på en eller anden måde at anvende lys fra kvanteøer.

Kvanteprikkerne har en halv – nul
dimensional udstrækning og har
derfor et såkaldt skarpere ’density of
states’ , som energiniveauerne kaldes inden for faststof fysikken, end
strukturer med højere dimensioner.
Det medfører utrolige og store

praktiske anvendelsesmuligheder,
men hvor de fleste er på forskningsstadiet.
De uovertrufne transport- og optiske egenskaber har ført til forskning
i højeffektive lysdioder, højeffektiv
UVA til hvidt lidt, fluorescens, fiber-

Elektronmikroskopi af Kvanteprik på 8 nm
bestående af CdSe/CdS

E

n kvanteprik, kvanteø
og kvantepunkt, (eng.
Quantum dot, QD) er et
halvlederkrystal på størrelse
med nogle få nanometer. På
grund af den ultramikroskopiske
størrelse opfører halvlederen sig som
en såkaldt potentialbrønd, der fastholder elektroner i tre dimensioner.
I størrelse svarende til et område nogenlunde svarende til størrelsen på
elektronens de Broglie bølgelængde,
altså få nanometer.
På grund af fastholdelsen er
elektronernes energiniveauer kvantiserede ligesom i et atom. Det er
derfor, man kalder kvanteprikker for
’kunstige atomer’.

Kvanteprikker, som er coated E med Svovl S, Zink, Zn , -OH eller Zinksulfid, ZnS kan
kobles til proteiner i form af Petider og DNA eller med dobbelte svovlbindinger til alverdens
andre stoffer.
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Kolloidale CdSe kvanteprikker kan
fluorescere i mange farver ved UV belysning. Farven er afhængig af størrelsen. Her
fra 2,5 - 6 nm.

optisk lysregenerering, diodelasere
og forskellige detektorer.
I den sædvanlige halvlederproduktion begynder man med en tynd
skive silicium og fjerner det, man ikke skal bruge. Man arbejder fra toppen og nedad, men det er omvendt i
tilvirkningen af kvanteprikker.
Her arbejder man fra bunden og
opad. I kvanteprikker behøver man
kun 100-1.000 atomer, og det er
hvad man arbejder med. Denne basis
på 1-6 nanometers størrelse kan fungere som en mikroelektronisk enhed
som en transistor i nanoelektronik.
En milliard kvanteøer kan sidde på
en nålespids og vil fungere med hastigheder på 1 pico sec. eller mindre
ved ekstremt lavt energibehov.
Det har vist sig, at nanokrystallernes
størrelse har betydning for den farve
fluorescens, der fås ved bestråling
med UV-lys mod kvanteøer. Man
kan få et skift fra blåt til rødt med
stigende størrelse. Når disse krystaller indlejres i plastic, polyresin, kan
kvanteprikker samles i en flerlaget
nanofilm, som indeholder forskellige
farve-gradueringer. Hvorefter talrige
muligheder er åbne. Og så fremdeles.
Kvanteprikker kan kobles til protei-

ner og på den måde sætte sig mange
steder i kroppen. Det giver umiddelbart store diagnostiske og terapeutiske muligheder. Men desværre medfører det også risiko for helt nye og
uventede farlige bivirkninger. Nanopartiklerne kan sætte sig overalt, og
helt evident kan de små elektroniske
’sandpartikler’ sætte sig helt perifert

i lungerne, hvis de indåndes og der
måske give anledning til silikose.
I disse vindmølletider kunne
man tænke på, at kvanteprikker
nok i fremtiden kan anvendes til
fremstilling af solceller med en virkningsgrad på 65%, det vil sige over
dobbelt så meget som dagens bedste
masseproducerede solceller.


Kvanteprikker til brug for solceller har en ekstrem stor udnyttelse af solenergien. Der
er kun et mindre energitab fra absorption til udgående el-ledning. Planternes cirka 10%
energiudnyttelse er væsentligt dårligere.
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Kontinuitet
Att se samma doktor vid
varje besök på kliniken och
att slippa berätta sin livshistorie varje gång är kontinuitet
för patienterna – och det
uppskattas.

F

ör mig är det annat: Det är
JAG som är kontinuiteten –
och jag älskar det!
Tänk dig, att efter att ha
undersökt ett barn – få höra:
"Ja, jag ville att du kollade min son,
för du minns väl att du opererade
mig för skelning när jag var seks?
Det var ju jag som alltid hade rottsvansar som du drog i ... och förresten
hälsar mamma att hon mår bra, men
mormor med den gröna starren dog
nu i våras... så frågan är: När skall
jag börja kontrollera mig?". Sådant
gör mig lycklig – det är kontinuitet –
i fjärde generation. (Och om du lovar
att aldrig säga det till någon, skall jag
avslöja att man skulle kunna halvera
min lön utan att jag skulle säga upp
mig. Den dagliga belöningen i form
av vänliga ord och glada leenden
från patienterna överstiger med god
marginal den pekuniära.)
Det tar lång tid att bli "Den gamle
doktorn", men när man väl är där,
har man fått uppleva och lärt otroligt
mycket såväl fackligt som mänskligt.
Kaj Pollak skriver i sin bok "Att växa
genom möten" att "varje människa
du möter är utsänd för lära dig
något" och jag är benägen att hålla
med. Vi läkare har privilegiet att

ha människors förtroende – såväl i
kliniken som utanför. En snabbkonsultation i ICA-kön eller på bensinmacken tillhör vardagen – vi känner
ju våra patienter – och de oss!
Jag som bor en bit utanför staden har
såklart en spaltlampa hemma.
Mina grannar är inte smartare än
staborna: de kör också vinkelslip
utan skyddsglasögon – och de vet att
jag brukar vara hemma och se Rapport vid 19.30-tiden – alltså kan de
komma förbi för en konsultation och
mysstund. Slipgraden avlägsnas, kaffet kommer fram och vi kan i lugn
och ro diskutera de nyaste hydrauloljorna och planera älgjakten.
Sådant tillhör vardagen för en läkare
på landet. Lite mindre vanligt är
assistansen vid komplicerade grisförlossningar när veterinären inte kan
komma fram på grund av snö, – eller
akutbehandlingen av grannens häst
som fått en anafylaktisk chock – och
överlevde!
Det är länge sedan jag tappat räkningen på antalet stygn (sting) som
satts i tjurkalvarna som gått mot
taggtråden (pigtråden) eller hundarna som varit för nära vildsvinen.
Med kontinuiteten och förtroendet
kommer även de plågsamma situationerna som t.ex när mackägaren
(tankbestyreren) bad mig känna på
frugan som inte mått bra på sistone.
Som vanligt lyste hon upp i ett stort
leende när jag kom in i "privaten"
bakom affären. Efter lite snack fick
jag lägga handen på hennes abdomen – och stämningen förändrades
drastiskt: En knölig massa fanns där
levern skulle varit. Att förklara min

Af Jack Bergen

oro på ett skonsamt sätt är bland det
svåraste jag varit med om.
De – kort efter – moderlösa barnen
gick i samma skola som mina ungar
– så det gavs tillfällen att trösta och
uppmuntra dem. Det lindrade min
sorg något liksom bensinpåfyllningstillfällena; de blev terapi för
änklingen och mig.
I bland kunde vi njuta av de ekvilibristiska manöverna som "Lill-Filip"
(mackägarens systerson) bjöd på när
han backade sin enorma timmerbil
med släp i rätt läge för dieselpumpen. Denne 35-åring som uppfyller
Transportstyrelsens alla krav för
högsta behörigheterna var i flera år
pojken som satte mitt tålamod på
prov när jag försökte få honom att
acceptera lappar och glasögon. Amblyopibehandlingen lyckades – och
på fredag kommer han in med sin
son för skiaskopi!
I drygt 34 år har jag befunnit mig på
samma plats – och nu när mitt hår
har antagit en mycket ljusare färg,
händer det allt oftare att patienterna
frågar mig om jag nu är kvar vid
nästa återbesök.
Självklart svarar jag "JA" fast jag passerat "bäst före datum", men jag är
minst lika oroad av tanken om att
inte vara behövd av mina patienter i
en när framtid.
Att vara bonde, präst, polis eller
läkare är inte enbart ett yrke – det
är en livsstil – vars kontinuitet först
bryts i Fonus' väntrum.
J.Bergen. Jämsunda.
Læs også lederen på side 2
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Miriam Kolko
Glostrup Universitets
Hospital, Øjenafdelingen
og Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns
Universitet

Dorte Skytt Jensen
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi,
Københavns Universitet

Miriam Kolko og Dorte Skytt Jensen har fået et Medivit Legat for at undersøge Müller cellernes rolle
ved grøn stær. Her er deres jordnære beskrivelse af projektet.

Grøn stær er andet
end forhøjet tryk i øjet

T

idligere blev grøn stær opfattet som en konsekvens af
for højt øjentryk, hvilket sekundært medførte nervecelledød. Øjentrykket er fortsat
anerkendt som den væsentligste risikofaktor for udvikling af grøn stær,
men årsagen til nervecelledøden er
ikke klarlagt.
Der findes forskellige teorier
omkring baggrunden for udvikling af grøn stær. Ydermere er der
en generel enighed om, at grøn
stær er et spektrum af forskellige
sygdomsforløb, som alle resulterer
i nervecelledød. I den ene ende af
spektret kan man forestille sig at en

ubalance i øjentrykket i højere grad
medfører nervecelledød, mens årsagen til udvikling af grøn stær i den
anden ende af spektret kan tænkes at
skyldes en manglende energitilførsel
til nethindens nerveceller og dermed
til synsnerven. Forskningen i det
nærværende projekt er fokuseret på
at forstå en af mekanismerne bag
udvikling af den nervecelledød, som
finder sted ved grøn stær.
Således fokuserer vi på Müller cellerne, som er nervecellernes
støtteceller og er essentielle for opretholdelsen af nervecellernes energitilførsel. En anden vigtig funktion

af Müller cellerne er at opretholde en
balance i det signalstof som muliggør transmission af nervesignalet til
hjernen (glutamat). Selvom glutamat
er essentielt for signaleringen mellem nerveceller og dermed afgørende
for opretholdelsen af synet, vil en
ophobning af glutamat medføre at
nervecellerne dør på grund af en
overstimulering. Müller cellerne forhindrer netop denne overstimulering
ved at fjerne overskydende glutamat
fra nervecellerne (se figur 1). Aktuelt
er vi ved at opsætte en række laboratoriemodeller for grøn stær, som
tager udgangspunkt i samspillet mellem nervecellerne og Müller cellerne.
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Figur 1: Müller cellerne ligger indlejret
mellem nervecellerne og blodårerne og
strækker sig gennem hele nethinden.
Energitilførslen til Müller cellerne kommer i form af glukose fra blodårerne,
samt fra de indre energikraftværk,
mitokondrierne. Müller cellerne er
essentielle for at tilføre energi til
nervecellerne samt for at opretholde
balancen af signalstoffet glutamat.
Nervecellerne frigiver glutamat som
signal, der videresendes til hjernen, og
for at bevare en intakt signal transmission er det nødvendigt at fjerne glutamat
igen fra synapsen. Glutamat optages
af Müller cellerne, og herved undgås
overstimulering af nervecellerne, som
ellers kunne medføre celledød.

Vores hypotese er, at Müller cellerne
er påvirkede ved grøn stær og derfor
ikke er i stand til at beskytte nervecellerne.
Vi ønsker at undersøge, hvordan Müller cellernes energiniveau
påvirker deres evne til at beskytte
nervecellerne. Generelt kan celler
bruge sukker eller lignende stoffer til
at lave energi fra; men den primære
energiproduktion i cellerne sker i
mitokondrierne. Defekter i mitokon-

drierne menes at være involveret i
mange aldersrelaterede sygdomme.
Studier fra hjernen har vist, at glutamatbalancen her er betinget af intakt
energitilførsel til astrocytterne; hjernens støtteceller. På tilsvarende vis
kan man forestille sig, at Müller cellers evne til at opretholde glutamatbalancen i nethinden er afhængig af
en bevaret energitilførsel.
Vores aktuelle projekt har netop
til formål at undersøge, hvordan

Müller cellerne påvirkes, når deres
energiapparat sættes ud af funktion.
Dette har vi i første omgang gjort
ved at berøve dem for energi og ilt.
Vores foreløbige undersøgelser afslører en ændret evne til at fjerne overskydende glutamat fra nervecellerne,
når Müller cellerne er stressede. For
at belyse vigtigheden af mitokondriefunktion ønsker vi i næste omgang
at mindske mitokondrie-aktiviteten
i Müller cellerne og undersøge,

Müller celler

Ødelagt energikraftværk
(mitokondrier)

?

Nervecelle
død

Grøn stær

Arvelige
øjensygdomme
Figur 2: Målet for det aktuelle projekt er at undersøge hvordan Müller cellerne påvirkes, når deres indre energikraftværk, mitokondrierne, er ødelagt. Vores hypotese er,
at når dette energikraftværk ikke fungerer korrekt, kan det ændre Müller cellernes
evne til at beskytte nervecellerne. Hvis nervecellerne dør, fører det til grøn stær eller
andre øjensygdomme.

hvordan det ændrer deres evne til
at beskytte nervecellerne (figur 2).
Vi er i gang med at opsætte en cellemodel, hvor vi kan dyrke kulturer
af nerveceller og herefter indsætte
små brønde, hvor vi har dyrket Müller celler i.
Dermed vil de to celletyper
komme i nærkontakt med hinanden,
hvilket giver mulighed for at studere
samspillet mellem de to celletyper.
Vi ønsker at undersøge, om tilstedeværelsen af Müller celler hjælper
med at beskytte nervecellerne mod
celledød.

Desuden vil vi studere, om aktiviteten i Müller cellernes mitokondrier
er nødvendig for at opretholde Müller cellernes funktion og dermed deres evne til at beskytte nervecellerne.
Vores overordnede mål er, at
opbygge et miljø til at studere sammenspillet mellem nerveceller og
Müller celler. Således forestiller vi os,
at behandlingsstrategier rettet mod
Müller cellernes energimetabolisme
på sigt kan tænkes at blive aktuel i
forebyggelse af nervecelledød i nethinden og dermed i behandlingen af
grøn stær.
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Af Peter Koch Jensen

En schweizerkniv konverteret til
hovedbåret operationsmikroskop
Gennem den sidste halve snes år har jeg daglig været ledsaget af min schweizerkniv (Swiss army knife). Specielt på vildmarksture er det en uvurderlig følgesvend

I

en lille kompakt bæltetaske er der i min version
(Figur 1) indeholdt en 8 cm lineal med kompas,
termometer og forstørrelsesglas; desuden en lille fokuserbar lommelampe (MagLite) og ikke mindst kniven
med mange funktioner. Disse har ofte gjort fyldest til
minor kirurgi som for eksempel at fjerne små splinter i
min hånd. Det er imidlertid under primitive forhold et
meget stort problem med den anden hånd at holde lys,

forstørrrelsesglas samt et instrument. Gennem lang tids
eksperimenter har jeg opdaget, at man kan placere
lyset på brillestangen, idet fjeder-ringens diameter passer stramt over lygten, så holdesnoren kan tvindes et par
gange rundt om lygten og brillestangen. Dette fungerer
fint med binokulært syn. Hvis der er behov for forstørrelse, kan man hægte linealen komfortabelt på brillekanten, idet kompasset rager lidt frem, og forstørrelsesglasset centrerer perfekt for pupillen (Figur 2). Lyset
refokuseres i arbejdsafstanden (5 cm med pågældende
forstørrelsesglas). Hvis man ikke har briller, kan forstørrelsesglasset fint kompensere for presbyopien, hvis man
stikker linealen og lygten op under en tætsiddende hue
eller stramt hovedtørklæde.
Det kræver nogen øvelse på grund af den korte arbejds-

Figur 1: Bæltetaske med indhold: lygte, lineal (termometer, lup,
kompas) og schweizerkniv (funktion vist: filet pincet, nål, hulkniv/
nål og mini-skruetrækker; ikke vist: tandpirk, kuglepen, sav,
kapselåbner, skrutrækker, bærekrog, stort og lille knivblad).

Figur 2: lygte (Maglite) monteret med holdesnoren tvundet x2
rundt om brillestangen. På brillekanten hænges linealen med
luppen på 20D som giver x5 forstørrelse.

Figur 3: mikrokirurgen arbejder på egen hånd (splintektomi).

afstand (Figur 3) og manglende binokularitet, der dog
kompenseres fint af den beskedne skarphedsdybde.
Sværhedsgraden svarer nogenlunde til direkte oftalmoskopi.
Til undersøgelse af øjets forreste afsnit er det ganske
komfortabelt at have begge hænder fri til at spærre
øjenlågene op, eller hvis man skal fjerne et overfladisk

Figur 4: begge hænder er fri til opspiling af øjenlåg ved undersøgelse
af øjet.

fremmedlegeme. Jeg medbringer desuden en lille stålflaske med 70% ætylalkohol til desinfektion, optænding
eller som kaffetilsætning. Det gælder om at holde vægten
nede, så de medbragte ting skal have flere funktioner –
helst mindst 3 (citat: Svend Ulstrup, kajakbygger, naturlivsinstruktør).
Dette må vel siges at være tilfældet!
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EVA ?

Birgit Sander, cand.scient
og ph.d, laboratorieleder,
Øjenafdelingen Glostrup Hospital

EVA – ETDRS – Snellen: Mange navne til et kært barn

E

VA er en elektronisk videreudvikling af ETDRS
systemet (Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study),
en visusmåling der er baseret på en systematisk og forbedret
Snellen-tavle.
Snellen-tavlen blev udviklet sidst
i 1800 tallet, primært baseret på et
samarbejde mellem Donders og Snellen fra Utrecht. For normalt syn blev
bogstaverne konstrueret til en højde
på 5 bueminutter og med detaljer
på 1 bueminut. Bogstavhøjden for
normalt syn blev dermed fastlagt til
8.73 mm på 6 meters afstand, dvs.
den kendte 6/6 eller 1.0 visus.

Hvorfor er Snellen ikke optimal ?
Det største problem er den manglende standardisering, dvs der bruges
forskelligt antal linier og belysningen
er ikke standardiseret. Desuden
er der stor forskel på antallet af
bogstaver på linien, og man kan
ikke ensartet måle visus, når nogle
linier har fem eller flere bogstaver og
andre linier kun et bogstav. Det er
også hensigtsmæssigt, at synsevnen
fordobles med samme interval over
hele tavlen, f.eks en fordobling for
hver tredje linie. Snellen-tavlen er
en tidlig standard og opfylder derfor
ikke alle disse detaljer. For at ramme
en fordobling for et bestemt antal

Fig 1. Den første og smukkeste
visustavle, stjernebilledet
Mizar og Alcon, der er placeret
i Karlsvognen (fra ESO Online
Digitized Sky Survey)

Fig 1. Den første og smukkeste visustavle, stjernebilledet Mizar og Alcon, der er placeret i
Karlsvognen (fra ESO Online Digitized Sky Survey)

linier skal man bruge en geometrisk
progression, dvs at højden i hver
linie er en konstant ratio i forhold
til den foregående. Den oprindelige
Snellen-tavle havde en progression i
bogstavstørrelser ret tæt på en ideel
geometrisk progression, blot med en
linie for meget til at være præcis.
Snellens tavle og den overordnede
ide om en geometrisk progression
blev bredt accepteret, og man anvendte tidligt spændvidden fra 6/6 til
6/60. Der blev undervejs modificeret
en del på den oprindelige tavle, f.eks
har man introduceret 6/7.5 linien.
En anden modifikation var anvendelse af decimal notering, fra 0.1 til
1.0 i spring på 0.1, men denne skala
er længere væk fra den geometriske
progression, dvs. at reglen om at et
spring på f.eks tre linier halverer
eller fordobler synsevnen, kommer
ikke til at passe over hele tavlens
spændvidde.
ETDRS systemet
I de store undersøgelser af diabetisk
retinopati i 1980’erne anvendtes en
helt systematisk tavle, der kaldes
ETDRS efter studiet (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study).
Grundprincippet blev allerede
anvendt af John Green, der introducerede en lignende tavle i 1867. Han
brugte en helt regulær geometrisk

MAR = 1 minute of arc
Fig. 2. Visustavler måler minimal
angle of resolution, dvs den mindste
synsvinkel, der kan erkendes, og
bogstaverne er designet til en størrelse
på 5 bueminutter med detaljer på 1
bueminut.

6 metre testing distance
Fig. 2. Visustavler måler minimal angle of resolution, dvs den mindste synsvinkel der kan erkendes
og bogstaverne er designet til en størrelse på 5 bueminutter med detaljer på 1 bueminut.
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progression, og afstanden mellem
eller 1 meter, og man kan måle helt
bogstaver og linier var proportional
ned til linien, der svarer til 6/240 eltil bogstavstørrelsen. Bortset fra at
ler 20/800 på en systematisk måde
han brugte 11 bogstaver på hver
linie (dengang må klinikkerne have
EVA
været store !) var hans tavle magen
Den elektroniske udvikling har også
til ETDRS, men hans tavle blev
indhentet visustavlerne, og Electrodesværre overset. Den nuværende
nic Visual Acuity er den elektroniske
ETDRS-tavle blev konstrueret af
udgave af ETDRS, der anvendes i
Bailey og Lovie og kombineret med
forskningsøjemed. Det er svært at få
en ny bogstavtype (Sloan letters) i
plads til mange bogstaver på linien
1982 til den kendte tavle med fem
på en skærm, og derfor har man i
bogstaver pr. linie. Der er 14 linier
EVA systemet valgt kun at vise et
fra top til bund, dvs visus svarendeFig. 3. ETDRS
bogstav
ad gangen. Bogstavet er til
tavle, dækker fra visus 2.0 (eller 6/3) til 0.1(eller 6/60). Formelt noteres visus med
tavlen i logMAR
enheden, af
og her
går visus fra
til 6/3 til 6/60. Progression mel- ETDRS gengæld
omgivet
4 streger
for-0.3attil 1.0, dvs. for visus bedre en 1.0 er der
tal og visus 1.0 svarer til snellen decimal 0.1. Det er meget forvirrende hvis man er vant
lem linierne er fast, 1.26. Visus kanettil negativt
give
samme
synsmæssige
resultat
en decimal notation og man kan derfor angive antal læste bogstaver i stedet for. Det ses tit i
er ligeså
som sædvanlig
skal man af
huske
at angive måleafstanden, der
angives som logMAR, et udtryk artikler ogsom
forgodt,
et bogstav
omgivet
andre
standardmæssigt er 4 m. Den viste tavle er tænkt til brug på højre øje, der er separate tavler til
der står for logaritmen til minimal refraktionbogstaver.
og hvert øje.
angle of resolution, dvs logaritmen
Denne detalje er nødvendig for at
til synsvinklen. Denne skala kan let
tage hensyn til crowding effekten,
forvirre, fordi en synsvinkel på f.eks dvs det forhold at mange patienter
10 bueminutter, svarende til 0.1 eller får bedre visus for enkeltsymboler i
6/60 i Snellen, har en logMAR på 1,
forhold til visus for symboler, der er
mens en synsvinkel på 1 bueminut,
omgivet af andre.
svarende til 1.0 eller 6/6, har en
En nyskabelse er den elektroniske
logMAR værdi på 0, og bedre visus
procedure, idet det ikke længere er
får negative logMAR værdier. Derfor
undersøgeren, der styrer hvilke bogangiver man tit visus i antallet af
stavstørrelser, der skal læses. Man
læste bogstaver. Hvert bogstav giver
starter med en omtrentlig visus, og
en logMAR værdi på 0.02. Beslutter
derfra skal undersøgeren kun regiman sig for at bruge ETDRS systestrere, om patienten har læst korrekt.
met, kan man med fordel bruge et
Det er maskinen, der efter et fast
fast noteringsskema. Standardmæsprogram vælger hvilket bogstav, der
sigt måles ETDRS på 4 meter, men
derefter skal vises. Systemet minder
ved nedsat visus rykkes ind til 2 og/
lidt om autoperimetri, hvor lysin-
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Fig. 2. Visustavler måler minimal angle of resolution, dvs den mindste synsvinkel der kan erke
og bogstaverne er designet til en størrelse på 5 bueminutter med detaljer på 1 bueminut.
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Fig. 3. ETDRS tavle, dækker fra visus 2.0
(eller 6/3) til 0.1(eller 6/60). Formelt noteres
visus med ETDRS tavlen i logMAR enheden,
og her går visus fra -0.3 til 1.0, dvs. for visus
bedre end 1.0 er der et negativt tal, og visus
1.0 svarer til snellen decimal 0.1. Det er
meget forvirrende, hvis man er vant til en
decimal notation, og man kan derfor angive
antal læste bogstaver i stedet for. Det ses tit
i artikler og er ligeså godt. Som sædvanlig
skal man huske at angive måleafstanden,
der standardmæssigt er 4 m. Der er separate
tavler til refraktion af hvert øje.

hver klinik eller undersøger bruger
sin egen metode. Det sker ikke ved
ETDRS og der er også et helt fast
system for måling af synsevnen ved
svær synsnedsættelse, dette ligner
klinisk praksis med fingertælling,
håndbevægelser og lyssans.
Denne lille gennemgang skulle
gerne understrege, at en god visusmåling kræver lidt omhu, og selv om
vi nu har OCT og mange andre gode
undersøgelsesmetoder
er det
stadig visus m
Fig. 3. ETDRS tavle, dækker fra visus 2.0 (eller 6/3) til 0.1(eller
6/60). Formelt
noteres
I daglig klinik er Snellen-tavlen
tensiteten for nye stimuli fastlægges
visusmålingen, der er den primære
ETDRS
tavlen
i logMAR enheden,
og her går
fra -0.3 opsummering
til 1.0, dvs.affor
visus bedre en 1.0 e
stadig anvendelig,
menvisus
har man
efter
en indbygget
algoritme.
synsfunktionen.
et negativt tal og visus 1.0 svarer
snellen
0.1. Det er meget forvirrende hvis man er
mangetilmed
nedsat decimal
syn eller ønsker
Sammenligning
af
Snellen
med
ETDRS
at
lave
langtidsopfølgning,
er
det
www.oftalmolog.com
til en decimal notation og man kan derfor angive antal læsteReferencer:
bogstaver
i stedet for. Detses tit i
/ EVA:
relevant at skifte til ETDRS systemet,
artikler og er ligeså godt, somelektronisk
sædvanlig
skal man huske at angive måleafstanden, der
Når man måler visus, er det selvføleller som lystavle. Ud
standardmæssigt
er
4
m.
Den
viste
tavle
er
tænktmed
til brug
gelig vigtigt med en optimal korrekover de tekniske detaljer
antal på højre øje, der er separate tavler til
tion
og standardiserede
lysforhold,
bogstaver pr. linie og progression er
refraktion
og hvert
øje.
det er også rutine, at man checker
der faste regler for, hvordan man skal
udspørge patienten. Patienten skal
med pinhole ved uventet lav visus
f.eks. opfordres til at gætte og må
for at sikre sig, at der ikke gemmer
sig en refraktionsfejl. I tabel 1 er vist gerne dreje hovedet. Det, man søger,
er det maksimale antal bogstaver, der
forskellige notationer fra Snellen og
kan læses over hele tavlen. Det kan
ETDRS systemet, og sammenligner
man ETDRS med klinikkens Snellen lyde besværligt, men der er også fordele. Hvis patienten f.eks. læser 6/9
tavle, vil de fleste sikkert opdage,
og et par bogstaver på næste linie
hvor usystematisk deres Snelleneller endnu værre, når patienten med Fig 4. Til elektroniske tavler har man i EVA
tavle er, idet linierne på klinikkens
systemet (Electronic Visual Acuity) valgt
en synsnedsættelse i den ene del af
tavle ikke hedder det samme, og der
kun
præsentere
et bogstav ad gangen.
Da har ma
4.atTil
elektroniske
tavler
synsfeltet læser 2-3 bogstaver på flereFigamblyope
mangler linier ved nedsat visus. Vi
patienter ser isolerede bogstaver
linier, mangler vi en standardiseret præsentere
måler derfor ikke særligt præcist i
et bogstav
ad gangen. D
bedre end bogstaver
omgivet af andre
det område, hvor der er mange paSnellen notation. Man bliver som
(crowding effekt), er hvert bogstav omgivet
af 4 streger. omgivet af andre (crowdi
undersøger i tvivl om notationen og bogstaver
tienter med øjensygdomme.

Tabel 1. Sammenligning af visus
notationer med to forskellige Snellen
notationer og visus målt på ETDRStavlen – angivet i logMAR enheder. Læg
mærke til at der i området 6/30 til 6/60
mangler linier på Snellen-tavlen, da vi
normalt ikke bruger 6/38 og 6/48, mens
ETDRS tavlen med en meget systematisk
opbygning dækker hele området i jævne
spring. Derfor er en Snellen-måling i det
lave visusområde mindre præcis, også
fordi der er færre bogstaver på linien.
Synsvinklen i bueminutter er anført til
højre i tabellen og viser en fordobling
for hver tredje linie i ETDRS/logMAR
systemet, mens Snellen tavler ikke har
den samme systematik, f.eks mangler der
to linier mellem 0.1 og 0.2 ved decimal
notation. Allernederst i tabellen er
angivet visus 6/3, (mellemliggende linier
er udeladt). Husk at kørekortsgrænsen
for privat kørsel er 6/12, for erhvervskørsel 6/7.5, men der skal tages hensyn
til synsfelt og synet på det andet øje.
Detaljerede krav kan f.eks ses på Værn
om Synets hjemmeside
(www.vos.trafiksyn)

Snellen

Snellen decimal

logMAR

synsvinkel bueminutter

6/60

0.1

1.0

10

6/48

0.13

0.9

7.9

6/38

0.16

0.8

6.3

6/30

0.2

0.7

5.0

6/24

0.25

0.6

4.0

6/18

0.3

0.5

3.15

6/15

0.4

0.4

2.5

6/12

0.5

0.3

2.0

6/9

0.7

0.2

1.6

6/7.5

0.8

0.1

1.25

6/6

1.0

0.0

1.0

2.

-0.3

0.5

….
6/3

27

