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Han som sade "Det är dyrt att vara fattig" 
– målade detta. O.Bergen, – far till J. Bergen.

Charlotte Lie
Jørundsgate 4
N-7030 Trondheim

SYNSPUNKT

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.

Det är dyrt 
att vara fattig
Min far var annorlunda. Det var han som sade ovanstående – har du ont 

om pengar, kan du inte köpa in större och därmed billigare partier – och 

du får svårt att pruta. Han sade också: Har du ont om pengar, köp oxfile’! 

Du får mindre mängd – men bättre kvalitet! I längden blir det en bra in-

vestering.

Har nyss läst en intressant artikel i Acta: ”Ekonomiska funderingar kring 

IOL-typer och efterstarr”*. Man jämför en billigare IOL med en lite dyrare. 

Den billigare IOL orsakar fler behandlingskrävande fall av efterstarr. YAG-

kapsulotomier är inte gratis och i slutänden blev den billigare cirka 100 

kronor dyrare än den dyra linsen!

Vad kan man lära av detta?

Man skall lyssna till sin far!

Glad påsk!

Hälsningar, Jack Bergen, Trebarnsfar.

*  Economic considerations related to Choice of intraocular lens and posterior capsule 
opacification frequency – a comparison of three different IOLs.

Felix Cullin, Tobias Busch, Mats Lundström
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 Den oculo-myokardielle refleks, 
som også kaldes Aschner-
Dagnini refleksen eller den tri-

gemino-kardielle refleks refererer til 
det faktum, at manipulation med øjet 
og/eller øjenmusklerne kan medføre 
nedsat hjertefrekvens, rytmeforstyr-
relser, og i værste tilfælde egentligt 
hjertestop. Som konsekvens af den 

Aschner-Dagnini refleksen 
– dykkerefleksen

Alle øjenlæger har oplevet det. Aschner-Dagnini refleksen, der udløser langsom hjerte-
aktion og lavt blodtryk, risiko for besvimelse og hjertestop i forbindelse med kirurgi og 
kontaktglasundersøgelse af øjet i spaltelampe. Hvad er det der sker, og hvorfor har vi 
denne refleks?

nedsatte hjertefrekvens indtræder der 
blodtryksfald og eventuel besvimelse. 
Det er endvidere beskrevet, at respi-
rationsfrekvensen nedsættes ligesom 
motiliteten i mave-tarm systemet 
reduceres. 

Fænomenet blev først beskrevet 
i 1908 af Dagnini og fire måneder 
senere af Aschner. Giuseppe Dagnini 

(1866-1928) var læge i Bologna, hvor 
han interesserede sig både for hjerte-
karsygdomme og for øjensygdomme. 
Bernhard Aschner (1883-1960) var 
obstetriker i Wien og beskrev uaf-
hængigt af Dagnini også fænomenet. 
Særligt Aschner var metodisk i sin 
undersøgelse og beskrivelse af fæno-
menet. F.eks. klippede han i dyrefor-
søg systematisk n. oculomotorius, n. 
trochlearis, n. abducens og n. facialis 
over en ad gangen for at finde frem 
til den ansvarlige nerve. Herudover 
stimulerede han enhver gren af n. 
trigeminus og fandt, at dette kunne 
udløse refleksen.

Siden er der lavet en del ekspe-
rimentelle studier, og fænomenet er 
særligt beskrevet inden for anæste-
siologien og hoved-hals kirurgien. 

Epidemiologi 
Der er ikke lavet større studier, der 
alene tilsigter at undersøge hyp-

Jørgen Villumsen

Guiseppe Dagnini (1866-1928). Bernhard Aschner 1883-1960.

Nigel Datta

Af Nigel Datta og Jørgen Villumsen
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pigheden af fænomenet, men den 
angives at optræde meget ofte i for-
bindelse med manipulation af øjen-
musklerne f.eks. ved skelekirurgi og 
kirurgi for nethindeløsning. Bartner 
& Billet beskrev i 1958, at op imod 
45 patienter døde på grund af dette i 
USA hvert år. Det var primært børn 
under syv år, der blev skeleopereret 

Der er i øvrigt ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem alder, vægt 
eller forudgående hjerterytme, men i 
et studie fandt man, at forudgående 
tilfælde af besvimelse var en risiko-
faktor. 

Gilmore udførte skelekirurgi i 
1956 på 17 patienter og fandt, at ma-
nipulation af rectus musklerne førte 
til udtalt aktivering af refleksen. I et 
andet studie fandt man, at manipu-
lation af m. rectus medialis førte i 
højere grad til refleksaktivering. Men 
den generelle opfattelse er, at den 
første muskel, der manipuleres, ud-
løser det kraftigste respons, og man 
formoder, at det skyldes udtrætning 
af refleksen. 

I efterfølgende studier i 1957 og 
1958 fandt man, at tryk på bulbus 
og påvirkning af de intraorbitale 
strukturer under og efter enukleation 
også fremkaldte refleksen. Endvidere 
fandt man, at retrobulbær anæ-

stesi i høj grad hæmmede refleksen. 
Bernhard J. Schaller har forsøgt at 
definere tilstanden som et fald på 
minimum 20% i hjertefrekvens og 
blodtryk umiddelbart efter stimula-
tion af n. trigeminus. 

Patogenese 
Årsagen til fænomenet er, at der fin-
des en kobling mellem de afferente 
baner i nervus trigeminus og de ef-
ferente baner i nervus vagus. Nervus 
trigeminus er den femte hjernenerve. 
Det er bl.a. ansigtets sensoriske 
nerve og forsyner også nerver til øjet, 
som det fremgår af figur 1. 

Nervus vagus, der er den 10. hjer-
nenerve, består af ca. 20% efferente 
fibre til organer og 80% afferente 
sensoriske fibre fra organerne til 
CNS. Nerven forsyner organer fra 
halsen og ned til colon transversum 
og er således afgørende for funktio-
nen af mange vigtige organer herun-
der hjertet, lungerne, mavesækken 
og tarmsystemet. Fra øjet kommer 
der sensoriske nervefibre via nervus 
trigeminus, som ender i trigeminus 
kernen. Fra denne kerne løber korte 
internukleære fibre til vaguskernen 
i formatio reticularis i hjernestam-
men. Den efferente gren fra nervus 
vagus påvirker sinusknuden i hjertet. 

Figur 1. Oculocardiac.

Oculo-cardiac reflex pathway

Long and short ciliary nerves

Ciliary ganglion

(via ophthalmic division V nerve)

Gasserian ganglion

Heart

Vagus

Trigeminal sensory nucleus

(in floor of IV ventricle)

Dette kan medføre en nedsat eller 
helt ophørt hjertefrekvens. Den 
nedsatte hjertefrekvens vil føre til re-
duceret blodtryk, blandt andet fordi 
der udover reduktionen i frekvensen 
også er et nedsat slagvolumen. 

Hvorfor har vi denne refleks? 
Refleksen er ofte en komplicerende 
faktor i forbindelse med øjenlægens 
arbejde, og man kan med rimelighed 
spørge, hvorfor vi har denne refleks. 

Refleksen menes at være en del af 
et større reflekssystem, den såkaldte 
oxygen conserving reflex. Refleksen 
findes f.eks. hos sæler og skildpad-
der, der skal dykke og bevare så me-
get ilt som muligt og samtidigt sikre, 
at denne ilt distribueres til hjernen. 

Dykkerefleksen aktiveres i det 
øjeblik et dyr eller menneskes hoved 
rammer det kolde vand. 

Herefter stimuleres grenene fra 
nervus trigeminus, og refleksen 
udløses via nervus vagus. En række 
fysiologiske mekanismer aktiveres, 
hvilket medfører optimering af 
blodtilførslen til hjerte og hjerne på 
bekostning af blodforsyningen til 
de indre organer. Hos kaniner fører 
refleksen af ukendte grunde primært 
til hæmning af respiration, hvor den 
hos hunde og mennesker primært fø-
rer til bradykardi. Hos alle er reflek-
sen mere aktiv under fuld bedøvelse 
end i vågen tilstand. 

Fysiologisk baggrund 
Den fysiologiske baggrund er ikke 
kendt med sikkerhed. Den mest 
udbredte teori er, at refleksen skal 
forhindre cerebral iskæmi. Der 
ses endvidere nedsat respirations-
frekvens, og hos spædbørn ses 
endvidere lukning af strubehovedet, 
hvilket forhindrer vand i lungerne 
i forbindelse med f.eks. babysvøm-
ning. Umiddelbart synes det ikke 
logisk med bradykardi, men studier 
har vist, at bradykardi er det mest 
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iltbesparende respons ved nedsat 
respirationsfrekvens. 

Når der kan udvikles et respons 
ved kirurgi, som virker uhensigts-
mæssigt, skyldes det en unaturlig 
aktivering af en del af refleksen. 

Behandling og forebyggelse 
Typisk vil rytmeforstyrrelserne 
forsvinde i det øjeblik, man stopper 
manipulationen af øjet eller øjen-
musklerne. Ofte er reaktionen min-
dre ved en rolig og mere beskeden 
manipulation af øjet. 

Den langsomme hjerterytme 
forsvinder som regel, så snart på-
virkningen ophører, og en effektiv 

Ved tryk på øjet 
kan man udløse 
bradycardi, som kan 
gå over i AV-blok og 
Asystoli.

retrobulbær anæstesi forhindrer også 
refleksen, men selve anlæggelsen af 
anæstesien kan dog også udløse re-
fleksen. Refleksen kan forebygges og 

behandles med atropin eller andre 
antikolinerge lægemidler. 

De fleste tilfælde af bradykardi vil 
være benigne og selvlimiterende når 
påvirkningen af øjet ophører. Dog er 
der beskrevet alvorlige rytmeforstyr-
relser og endog dødsfald. Samlet set 
kan man betragte refleksen som et 
interessant fysiologisk fænomen, der 
hører med til hverdagen for øjenlæ-
gen. 

I Wien kan købes kager opkaldt efter 
Guiseppe Dagnini  –  Pasticceria 
Santo Stefano.
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 I fladskærme og de gamle CRT (ka-
todestrålerør) -skærme dannes 
billedet ved raster-scanning. Der 

dannes et billede ud fra individuelle 
farvepunkter, de kaldes pixels som er 
en forkortelse af picture elements. I 
computergrafikken dannes rasterbil-
ledet som bitmap, der er en matema-
tisk matrice funktion, en ”dot matrix” 
datastruktur, der repræsenterer 
netværket af pixels, som kan ses på 
skærmen eller på papirprint. 

 Rasterbilledet fås fra en region 
af computerens billedhukommelse, 
“frame buffer”, ligesom en “frame” 
er et enkelt billede i en film. Dette 
hukommelsesafsnit er oprettet for at 
aflaste hovedprocessorens hukom-
melse med det omfattende arbejde 
med at genopfriske billedhukommel-
sen. Der er derfor direkte korrespon-
dens mellem en pixels position på 
skærmen og i framebufferen.

De data, der produceres i pc’en og 
i pc’ens hukommelses-output vil fin-
de sted i computersproget, de binære 
tal ”bits” (’1’eller’0’ ), som normalt er 
arrangeret i 8-bit bytes. 

Computerfarve

For at kunne danne rasterbilleder 
med forskellige intensiteter og farver, 
må der lagres en del information 
for hver pixel i framebufferen. Hver 
farvepixel repræsenteres af flere bits, 
og skærmens elektriske kredsløb 
omdanner hvert pixels digitale værdi 
til en passende intensitetskontrol på 
skærmen.

Hvis skærmen kun er monokrom 
sort/hvid, er farveværdierne kun 
lagret 1-bit binært. De fire primær-
farver rød/ grøn/blå/hvid kan klares 
med en 4-bit palet svarende til 22. 

8-bit paletten, som på VGA skærmen 
(640x480 pix.) giver væsentlig flere 
farver 28 = 256. Imidlertid kan 

Af Per Nellemann

Op til flere elektroniske skærme har i årevis været en 
del af dagligdagen både på arbejdet og i fritiden. Vi 
betragter det som en selvfølgelighed, at der også kan 
komme billeder ud af flimmerskærmen. Men hvordan 
bliver billedet og farverne til på den magiske skærm?

VGA 
paletten med 

256 farver

RGB-raster-billede.
1-bit 'color' 8-bit color 16-bit color
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hver af disse 256 farver defineres 
af mere end 8 bits, for eksempel 24 
bits, hvoraf otte kan definere de tre 
primærfarver. 

True colour
Dagens skærme arbejder med 224 
= 16,7 MIO farver, og det er nok ti 
gange flere, end vi normalt kan skel-
ne. Man taler da om ”true color”. Da 
skærmen ellers er uændret og stadig 
begrænset af sin farvespændvidde 
(gamut), er det noget af en tilsnigelse 
at kalde disse farver virkelige. 

For at kunne skifte billede hur-
tigt har mange rasterskærme en 

referencetabel, en ”colour look-up-
table” (CLUT), som definerer den 
palet eller sæt af farver, der arbejdes 
med. LUT lades samtidig med det 
anvendte program og er derfor under 
programmørens kontrol. Et index 
identificerer hver farve i tabellen og 

angiver den mængde rød, grøn og 
blå, som det pågældende index inde-
holder. For at tegne en bestemt farve, 
lagrer tegneprogrammet det index, 
der hører til den ønskede farve i 
stedet for værdien i sig selv, og der 
spares en del tid.

Pseudofarver 
I mange illustrationer arbejdes med 
såkaldte pseudofarver, hvor karak-
teristiske kraftige farver er valgt for 
bedre at illustrere for eksempel arte-
rier i rødt, vener blå og galdegange 
grønne.

Vi kender også til tricket med at 

Billede fra Mars med Burns klipper 
gengivet i pseudocolour.

oftalm
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Reklame, Precision Optical Imaging.
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8-bit colour

24-bit 'true colour'

En pixel i SED, Surface Emission Display.

foretage en visuel kvantitering med 
en farverovergang fra blå til rød, når 
der skal afbildes temperatur eller 

aktivitet. Fra iskold blå til gloende 
rød. Med indekserede farver foregår 
illustrationen nemt.

8-bit colour

24 bit 'true colour'

Pixels i
frame buffer

Pixels i
frame buffer

De 8 bits, der hører til hver pixel i 
frame buffer fungerer som viser til et 
sæt af RBG lookup tabeller

Pixels 
screen

Digital-to-analog converters (DACs)

Pixels 
screen

Lookup Tabeller

24 bit som hører til hver pixel
i frame buffer deles i tre 8-bit
grupper af RGB komponenter

   256 posteringer
  256 posteringer
256 posteringer

En pixel i et SED Surface Emission Display

Små kulstof (C60)
nanorør som
udsender elektroner

Red, green and
blue phosphors

Transparent 
screen

Farve Raster Display

8-BIT FRAME BUFFER

CRT DISPLAY
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1080i/p

720p

PAL 576i/p

480i/p, DV NTSC

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 3916 8400, Fax 3916 8401, www.novartis.dk                   
OPHTHA-11/2011-63

Forkortet produktinformation for Lucentis® (ranibizumab) 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning           
Indikation: Lucentis er indiceret hos voksne til behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (AMD), synsnedsættelse grundet diabetisk maculaøden (DME) og synsnedsættelse grundet maculaødem som følge 
af retinal veneokklusion (RVO) (grenveneokklusion eller centralveneokklusion). Dosering*: Lucentis skal indgives af en øjenlæge med erfaring i intravitreale injektioner. Den anbefalede dosis er 0,5 mg (0,05 ml). Behandlingen gives 
en gang om måneden og fortsættes, indtil maksimal synsstyrke er opnået, dvs. når patientens synsstyrke er stabil ved tre på hinanden følgende månedlige undersøgelser. Derefter månedlig monitorering. Behandling genoptages når 
monitoreringen viser tab af synsstyrke. Månedlige injektioner skal da gives, indtil der igen er stabil synsstyrke ved tre på hinanden følgende månedlige undersøgelser. Intervallet mellem to doser bør ikke være mindre end 1 måned. Hvis 
der ved behandling af synsnedsættelse grundet DME eller RVO ikke ses nogen bedring i synsstyrken i løbet af de tre første injektioner, kan fortsat behandling ikke anbefales. Der er nogen erfaring med Lucentis administration sammen med 
laserbehandling. Når det gives samme dag, bør Lucentis gives mindst 30 minutter efter laserbehandlingen. Lucentis kan anvendes til patienter, der tidligere er blevet behandlet med laser. Overdosering: Tilfælde af overdosis givet ved uheld 
er blevet indberettet fra de kliniske studier i våd AMD og fra postmarketing data. De hændelser, som var mest forbundet med disse tilfælde var stigning i det intraokulære tryk, forbigående synstab, nedsat synsstyrke, cornea ødem, smerte 
i cornea og øjensmerter. Hvis en overdosis forekommer, skal det intraokulære tryk monitoreres og behandles, i fald den behandlende læge skønner det nødvendigt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over 
for et eller flere af hjælpestofferne. Patienter med aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner. Patienter med aktiv svær intraokulær inflammation. Bivirkninger*: Meget almindelige (>10 %): Intraokulær inflammation, 
vitrit, corpus vitreum-løsning, nethindeblødning, synsforstyrelse, øjensmerter, mouches volantes, konjunktival blødning, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, øget tåreflod, blefarit, tørt øje, okulær hyperæmi, 
øjenkløe, forhøjet intraokulært tryk, næsesvælgrumskatar, hovedpine, ledsmerter.  Almindelige (1-10 %): Nethindedegeneration, nethindesygdom, nethindeløsning, retinarift, løsning af retinal pigmentepitel, retinal pigmentepitelrift, 
nedsat syn, corpus vitreum blødning, corpus vitreum sygdom, uveit, irit, iridocyklit, katarakt, nukleær katarakt, opacifikation af bageste kapsel, punktformet keratit, hornhindeabrasion, lysvej i forreste kammer, sløret syn, blødninger ved 
injektionsstedet, øjenblødninger, konjunctivit, konjunctivitis allergi, udflåd, lysfornemmelser som flimren, fotofobi, okulært ubehag, øjenlågsødem, øjenlågsirritation, øjenlågssmerter, konjunktival hyperæmi. Urinvejsinfektion, anæmi, 
angst, hoste, kvalme, allergiske reaktioner (udslæt, urticaria, kløe, eksem). Ikke almindelige (0,1-1 %): Blindhed, endophthalmitis, hypopyon, hyphaema, keratopati, iris adhæsion, hornhindeaflejring, cornea ødem, striae corneae, smerter 
ved injektionsstedet, irritation ved injektionsstedet, abnorm følelse i øjet, øjenlågsirritation. Interaktioner*: Der er ikke udført formelle interaktionsstudier. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Intravitreale 
injektioner, herunder injektioner med Lucentis, er blevet sat i forbindelse med endoftalmit, intraokulær inflammation, rhegmatogen nethindeløsning, nethinderift og iatrogen traumatisk katarakt. Der skal altid anvendes korrekt aseptisk 
injektionsteknik ved indgivelse af Lucentis. Patienterne skal monitoreres i ugen efter injektionen for at muliggøre tidlig behandling, hvis der skulle forekomme en infektion. Der er set stigning i det intraokulære tryk inden for 60 minutter 
efter injektion af Lucentis. Både intraokulært tryk og perfusionen af synsnervepapillen skal monitoreres og behandles på behørig vis. Der er en potentiel risiko for arterielle tromboliske hændelser efter intravitreal anvendelse af VEGF 
(vaskulær endotelial vækstfaktor)-hæmmere. For patienter med kendt risiko for apopleksi eller transistorisk cerebral iskæmi skal det derfor overvejes nøje, om behandling med Lucentis er hensigstmæssig, og om den mulige gavnlige 
effekt opvejer den potentielle risiko. Der er begrænset erfaring ved behandling af patienter med tidligere tilfælde af RVO og patienter med iskæmisk BRVO og CRVO. Behandling kan ikke anbefales hos patienter med RVO, som viser tegn 
på irreversibel iskæmisk synstab. Der er risiko for immunogenicitet ved brug af Lucentis. Da der muligvis er øget systemisk eksponering hos patienter med DME, kan en øget risiko for overfølsomhedsreaktioner hos disse patienter ikke 
udelukkes. Lucentis bør ikke administreres samtidig med andre anti-VEGF lægemidler (systemisk eller okulært). Risikofaktorer forbundet med udvikling af en rift i pigmentepitelcellelaget i retina efter anti-VEGF-behandling for våd AMD 
inkluderer en stor/eller høj løsning af det retinale pigmentepitel. Ved opstart af Lucentis-behandling bør der udvises forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for rifter i pigmentepitelcellelaget i retina. Behandlingen bør afbrydes hos 
individer med rhegmatogen nethindeløsning eller makulært hul i stadium 3 eller 4. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Lucentisbehandlings-proceduren kan fremkalde midlertidige synsforstyrrelser, som 
kan påvirke evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Patienter, som får disse symptomer, må ikke føre bil eller betjene maskiner, før disse midlertidige synsforstyrrelser aftager. Fertilitet, graviditet og amning*: Der er ingen data fra 
anvendelse af ranibizumab til gravide kvinder. Studier på cynomolgusaber indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet eller embryonal/føtal udvikling. Den systemiske eksponering for ranibizumab 
er meget lille efter okulær indgivelse, men på grund at dets virkningsmekanisme skal ranibizumab betragtes som potentielt teratogent og embryo-/føtotoksisk. Ranibizumab må derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre den 
forventede fordel ved behandlingen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Kvinder, der ønsker at blive gravide, og som er blevet behandlet med ranibizumab, anbefales at vente i mindst 3 måneder efter den sidste behandling, før 
barnet undfanges. Det er ukendt, om Lucentis udskilles i human mælk. Amning frarådes under behandling med Lucentis. Der er ingen data vedrørende fertilitet. Udleveringsgruppe: BEGR. Priser (AUP + eksp. gebyr) og pakninger pr. 
18. februar 2013: 10 mg/ml, injektionsvæske, opløsning: Vnr. 137641, 1 htgl.: kr. 9890,60 (registerpris). Dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. De afsnit, som er markeret med *, er omskrevet og/eller forkortet i forhold 
til det produktresumé, som Lægemiddelstyrelsen/EMA har godkendt. Baseret på produktresumé dateret: 13. januar 2013.        
For yderligere information kan hele produktresuméet vederlagsfrit rekvireres hos Novartis Healthcare A/S.
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Direkte farve
Antallet af bits/pixel bestemmer, 
hvor mange forskellige tabel-index, 
der kan arbejdes med. 

Når der bliver voldsomt mange 
bits, bliver det mulige antal farver for 
store og upraktiske til et farvekort 
(colour map). Når der arbejdes med 
de højere farvedybder, kan frame 
bufferen skrives direkte ind i de da-
tastrukturer, som direkte styrer RGB 
kanonerne, og man bruger derfor 
udtrykket ”direct colour”.

Bitmap formatet er historisk
Det gamle bitmap-billede er mest 
omtalt af didaktiske grunde, BMP 
formatet var populært, inden inter-
nettet kom til. GIF, JPG, TIF og PNG 
formaterne er bedre egnet til visning 
på internettet, fordi disse formater 
er komprimerede og ikke fylder så 
meget.

Billedredigering
Til redigering af billeder er raster-
formater velegnede, fordi den enkelte 

pixel kan ændres i programmer til 
billedbehandling som Adobe Photo-
shop, Corel Photoshop og GIMP.

En væsentlig ulempe er- at ra-
stergrafik er afhængig af opløsnin-
gen. I stor forstørrelse får billedet 
”pixelering”, så man kan tydeligt se 
de enkelte raster. En nyere skærm 
derhjemme kan vise ca. 100 pixel 
per inch (PPI) og en god ny hjemme-
printer kan klare 2400 dots per inch 
(DPI), så det kan være problematisk, 
at skærmen giver et mere uskarpt 
billede, end printeren kan give. Tid-
ligere var det omvendt med skærmen 
med den bedste opløsning. 

Som en tommelfingerregel vil 
en opløsning på 150-300 DPI 
være tilstrækkeligt for en almin-
delig 4–farve printer (CMYK, 
Cyan,Magenta,Yellow,blacK).

Vektor grafik
For at få en bedre opløsningsevne 
arbejder man i den skarphedskræ-
vende grafiske branche med vektor-
grafik.

Man kan lidt forenklet sige, at 
vektoren udtrykker en slags sti eller 
retning, hvortil der kan knyttes for-
skellige handlinger. Tykkelse, farve, 
form, fyldning og så fremdeles, alt 
sammen flere handlinger, som kan 
udtrykkes kort i en struktur, som 
beskriver, hvordan en genstand teg-

Vektor video-standarder.

Almindelige videoopløsninger. Pseudocolor Index.
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nes, og derfor ikke kræver så meget 
hukommelse.

Her anvender man vektorpro-
grammer som Adobe Illustrator, 
Corel Draw og Linkscape. 

De tilhørende filer har suffixer 
som EPS, PDF, WMF og SVG.

TV, Video og BIO
Det gamle katodestrålerørs TV i det 
europæiske PAL system, amerikan-

ske NSTC og fransk-rusiske SECAM 
har en billedstørrelse på 720X 480 
pixels. PAL hviler på en 180 gra-
ders fasedifference i skærmsignalet 
mellem to efterfølgende linier på 
skærmen og giver derfor bedre og 
stabile farver end NTSC, som ikke 
har denne finesse. Som det siges om 
NTSC: 

Never Twice the Same Color eller 
Never The Same Color. Det var for 

Det gratis 
tegneprogram 
Inkscape hat 
vektor grafik

Framebuffer af mærket sun i et videokort

Skarphedstest på tv og pc skærm.Forskellen på vector og bitmap.

fristende, at undlade, men proble-
merne med hvordan TV-signalet kan 
blive til farver på skærmen slipper 
læseren for. 

7x Magnification

Vector

Bitmap
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Rastergrafik

PAL og de andre analoge TV-for-
mater erstattes som bekendt gradvist 
af det digitale med HDTV og DBT 
(Digital Video Broadcasting – Ter-
restial).

HDTV (High Definition) har en 
større opløsningsevne end PAL som 
navnet siger. Den laveste opløsning 
i HDTV er 720p (1280x720 pixels) 
har 0,9 Megapixels per billede/frame 
og det højeste hjemme-TV 1080p 
(1920x1080 pixels) svarende til 2,1 
Megapixels. Blue-ray formatet knyt-
ter sig til HDTV. 

Ejendommeligt nok synes farve-
definitionen at være bedre i den 
ældre DVD med op til 10 bits farve 
præcision for de tre video-farve-
kodende kanaler (To krominans 
og en luminans kanal). Blue-ray 
standarden har kun 8 bits farve præ-
cision per kanal.

Hvad er så bedst. Digitale film el-
ler fotografiske 35 mm film? I et per-
fekt 35 mm skud kan man komme 

op på 20 mega pixels, men oftest ti 
gange mindre. Men man kan ikke 
direkte sammenligne pixels med 
fotografisk opløsning. I stedet må 
fotografering ske ved hjælp af ”Stan-
dard Resolution Card”. Den skarpe-
ste fotografiske film Fuji Velvia 50 
kom i 1990 og overgik den tidligere 
golden standard Kodakrome 25 i 
både skarphed og hastighed. Velvia 
har en opløsningsevne på 160 linier/
mm (400 linier/inch). For at scanne 
alle detajer på et Velvia 50 diapositiv 
kræves 87 Megapixels. Imidlertid 
skifter teknikken meget hurtigt. Med 
UltraHDTV kommer opløsningen nu 
op på 4300 pixellinier. 

Men som filmanmeldere har for 
vane at sige: ”Film skal ses i bio-
grafen.” Og det enkelte filmprojekt 
sigter mod oplevelser, som ikke på 
forhånd kan afgøre et valg mellem 
sølvfotografier eller transistorbil-
leder. Tænk blot på 1942-klasikeren 
Casablanca. 

Fra filmen Casablanca.

Ref: 
Bue-ray. Wikipedia 2012
Computer Geneated Color. Jackson, R., el al 1994. 
Wiley Cichester, England
Comparison of rastergraphics editors. Wikipe-
dia 2013
DIY Calclator. The Origin of the Computer Con-
sole/Display/Screen/Monitor. 2013 
High definition TV. Wikipedia 2013
Video Graphics Array. Wikipedia 2013
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Received from Finland

Subject: High Myopia (-12D) 
in 3 year old boy.

As a sample of the extremes!

Dear Dr. Vikari,
My name is Amil and I am father 
of Krish Turakhia. Last year (Dec 
2012) we took Krish for his first 
eye exam and were told that he is 
high myopic.
Since then we have taken two 
other opinions and both have told 
us that he is myopic. Below are 
three prescriptions:
First Doctor: (India - Eye dilated 
using atropine - mildly undercor-
rected, suspect axial myopia and 
pseudo myopia)
Right eye (DV) Sph (7.00) Cyl 
(2.5) Axis (5) V (6/36) Left eye 
(DV) Sph (7.00) Cyl (1.5) Axis 
(155) V (6/36)
He said that during retinal exam 
with computer he found full 
correction to be around -8.5 D 
however these results can often 
be deceptive. He also used tradi-
tional lens and light method and 
gave us above prescription.

Second Doctor:  (Full correction - 
Suspect axial myopia) Right eye Sph
(10.75) Cyl (2.00) Axis (120) Left eye 
Sph (11.00) Cyl (2.00) Axis (71)
Per second Dr. we should not give 
our son under correction rather give 
him full correction, he prescribed us 
following. We were not sure if eyes 
were properly dilated or not. Dur-
ing this exam our son was not co-
operating while looking at Snellen's 
chart. Then they thought of dilating 
his eyes. He used following drops to 
dilate the eyes:
Proparicane
cyclopentolate
tropicamide
Uneolasparine -- This is how it 
sounded.
He also did retinal exam on comput-
er and found the correction around 
-10.5D and -11 D and after tradi-
tional lens and light method gave us 
about prescription.
Third Doctor: (Full correction - Con-
fident about axial myopia )
Right eye Sph (12.00) Cyl ( 2.75) 
Axis (110) Left eye Sph (10.50) Cyl 
(2.75) Axis (080)
During this visit he was co-operating 

and read lots of 
letters on Snel-
lens chart with 
glasses with 
-7D prescrip-
tion. His eyes 
were then    di-
lated for tradi-
tional lens and 
light method and during this exam 
above prescription was found. cyclo-
pentolate was used to dilate his eyes. 
When asked if his eyes are properly 
dilated, Dr. did say it is not and 
there is possibility of getting higher 
numbers but he was confident that 
what he has given is correct.
We are very concerned as our son is 
very young for this higher prescrip-
tion.
I understand that you have not 
looked at our son and it is very un-
fair of me to come to you with my 
son's personal problem. But I write 
to you with lot of hope and opti-
mism to get some valuable advice 
and guidance. Please forgive us as 
it was not our intent to spam your 
email box.
Regards, Amil Turakhia

Kaisu Viikarini has received the two mails below. Read 'Myopia in youngsters' on page 18.

»

Dear friends!
I'm sad that you, like the most, 
apparently have given up but do 
read what this girl, typically under-
standing anything about the idea, 
tells about the ***** critique of my 
writings!

So I googled for books to cure myo-
pia and your name came up. Readers 
have rated your books 5 stars and 
given really long and good reviews.
I don't expect you to read this becau-
se I mean I'm just another person 
looking for a cure to this disease. But 
if you are I want to ask you: have you 
actually been able to cure myopia? 
Do you think I can be specs-free 
too?? Is it all gonna be okay??
Because I really want to cure this.
Waiting eagerly for your reply

Sincerely,
Vrinda

20.1.2013 18:38, Vrinda Anand 
kirjoitti:
Madam,
My name is Vrinda and I am 17 
years old. Lately I have been having 
problems seeing distant things.
So I went to get my eyes checked.
And it turned out that I have myopia.
(-1 in right eye and -.75 in left) and I 
have had head pain and strain also.
I will have to wear glasses in this 
condition and all everyone tells me 
is that wearing specs permanently 
and regularly will make my power 
constant.
Its depressing and sad because I 
don't wanna wear glasses all my life.

»
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 In this message she raises the ques-
tion to a general dicussion. What 
are going to do with the low myop-

ics. And when is it time for correc-
tion.  In the descibed case she opens 
the question, whether or not a low 
grade of myopia accompained by 
headache and eye strain might be due 
to a slight hyperopia. She believes 
that this myopia should be treated 
with plus glasses.

My own practise is more expect-
ing or you might say practical. As 
long as the child/teenager can see TV 
and read the class board I am satis-
fied and will not prescibe glasses 
for Kr DK 2.000,- to 4.000,-  with 
the risk, that the glasses are placed 
in the drawer most of the time. 
The magnitude should generally be 
above minus 1,- diopter. ( This at-
titude  worked also well in my two 
children). 

In children with myopia, who under 
3-4 years or kindergarten age a pos-
sible rare mesenchymal disorder is 
investigated.

Concerning Plus Glasses. In cases 
of eye strain and high AC/A ratio 
with very close reading distance 
I am liberal in prescribing +1,0 to 
+ 2,0 reading glasses. Mutifocal 
glasses seldom, but always in cases 
of esotropia with hypermetropia and 
convergent excess. It is matter con-
troversy (see ref.). 

In the case of using plus glasses 
in the treatment of myopia I am not 
so convinced as Kaisu. If a Sciascopi 
or Autorefractive  measuments in 
cycloplegia shows a substantial 
hyperopia, I would would prescibe 

the plus glasses, and also in minor 
degress (+1-2 ) if there is considerabe 
strain. The latter, telling the parents, 
that it might be worth trying. In 
most patients and especilly children,  
I would never prescibe plus glasses 
without a cycloplegia measurement.

Eye strain is a very common prob-
lem in ophthalmological practice. 
Whether it is due to computer work, 
reading, watching TV, driving or 
any number of other activities. Eye 
strain overlaps tension headache and 
supraorbital neuralgia.

If there is extra time, I would 
advice some tips. Take Breaks. If 
you sitting at a desk, rise and strech 
your arms. Or shift focus to distance 
out of the window on a regular 
basis. If you are driving, check your 
speedometer often. The speedometer 
issue, I am convinced, also helps the 
account for fines, and thus tension 
headache. 

What is your  experience? 

Myopia in youngsters
Kaisu Viikarini has for a long time been interested in eye 
strain of several causes.

Af Per Nellemann
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 Till största delen består hornhinnans 
genomsynliga substans av stromat. 
Detta är uppbyggt av ungefär 200 

tunna lameller. Varje enskild kupig la-

mell är uppbyggd av i mikroskop syn-
liga parallellt anordnade collagen fibrer. 
De olika lamellerna är orienterade så att 
fibrerna bildar olika vinklar mot varan-
dra. Fiber-anordningen i en enstaka frisk 
hornhinne-lamell kan liknas vid exem-
pelvis den i en tesil eller ett durkslag. 
Sådana kan staplas på varandra och sta-
peln kan vridas kring sin egen axel eller 
förskjutas i sidled. Detta är den anato-
miska bakgrunden till hornhinnans po-
lariserande kors. Gemensamt är, att vi 
har betraktat omvärlden genom enstaka 
kupiga tesilar, durkslag eller genom mer 
eller mindre plana rutiga metallnät.

Dessa är avsedda att skydda ögat 

Af Johannes Widakowich 

Den mänskliga själens sanna spegel är tvivels utan den friska 
tårfilmen som samtidigt har till uppgift att skydda hornhinne-
epitelet vilket är extremt smärtkänsligt "Ont som ögat" heter 
det i svensk folkmun. 

Själens spegel

mot elektromagnetisk strålning. 
Försöken visar att metalltrådarnas 
anordning och orientering kan 
påverka känslan av bländning och 
ögats kontrastkänslighet.

Detta talar starkt för att det finns 
en optisk skyddsfunktion dold i 
corneas lamellsystem utöver den 
mekaniskt stödjande.
Referencer: www.oftalmolog.com 
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We walk by faith 
– not by sight Av Jack Bergen

 Dessa tankar tvingar ju en “nu-
tidsmänniska” att sätta sig vid 
datorn – och låta sig förundras.

Homeros ( om han nu fanns) var 
blind – men lyckades göra sig världs-
berömd i all tid.

Louis Braille – stackaren som 
klantade till det i faderns verkstad 

och stack sig i ögat med en syl.  Fick 
troligen en sympatisk ofthalmi – och 
förlorade kort efter synen även på 
andra ögat.  Hans arbeten är vida 
kända och använda.  

Man kan bli president i USA även 
om man är synskadad - Franklin D 
Roosevelt blev.  Han ledde USA ge-

Senast jag var i New York såg jag denna banderoll. 
Första reaktionen var överraskning - sedan förnekelse 
– och nu eftertanke…. Vad driver den “synlösa” 
framåt – och hur långt kan hen nå?

nom Andra Världskriget – till seger. 
Ray Charles skapade ett speciellt 
Rhythm n Blues-sound som vi alla 
diggar. Stevie Wonder drabbades 
troligen av retinopathy of the prema-
ture, blev blind men fortsätter glädja 
oss med sin musik. Andrea Bocelli 
fick  vid 12 årsåldern en skallskada 
medan han höll på med fotboll. 
Synen försvann, men hans intresse 
för musik – som fanns redan innan 
– blomstrade nu för fullt. Han har bl 
a sagt att “En person bestämmer sig 
inte för att bli sångare – det är folks 
reaktion på sången som leder dig 
dit.”
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Av Jack Bergen

Har du hört talas om Dr Jacob 
Bolotin – the Blind Doctor? Lär 
vara den förste blindfödde som blev 
legitimerad läkare. Särskild berömd 
blev han för sitt arbete med hjärt- 
och lungsjuka. Var en strålande 
stetoskopör. I dag finns Dr Bolotins 
Award for the Blind, 100.000$, som 
ges till den eller de som gjort något 
utöver det vanliga för synskadade.

Även Sverige har fått uppleva en 
absolut enastående person med syn-
skada: Gustaf Dalén ( 1869 – 1937).  
Inte mindre än 99 patent tog han. 
Klippljusapparaten och Solventilen 
gjorde hans fyrar unika – och håll-
bara: Blockhusuddens fyr i Stock-
holm var första fyren i världen som 
utrustades med Daléns uppfinningar. 

När det elektrifierades 1980, upp-
täckte man att fyren aldrig behövt 
repareras! Man kan ju undra om fy-
rarna i Panamakanalen höll lika bra 
– de sattes upp 1912, samma år som 
Herr Dalén miste synen i en olycka! 
En glasflaska exploderade och ska-
dade honom svårt – han överlevde 
men miste synen. Få veckor senare 
tilldelades han Nobelpriset i fysik . 
Återgick till jobbet och fortsatte få 
fantastiska ideer under 1920-talet 
vilket bl a ledde till den numera 
världsberömda AGA-spisen.

Dessa öden och många liknande 
kan fylla mig med beundran och ge 
mig kraft att trösta när vi inte alltid 
lyckas med våra uppdrag!

J. Bergen, Ordförande i Synskadades Vänner, Blekingeavd. 
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Det er nu godt 350 år siden, 
glandula lacrimalis blev 
påvist. Mennesket (homo 
sapiens) har altid kunnet 
græde af psykiske grunde. 
Det kan dyrene ikke. Dog 
mente Charles Darwin 
(1809-82), at elefanten kan 
græde emotionelt (1).

  I 1864 græd min oldefader ved 
meddelelsen om, at krigen var tabt 
ved Dybbøl. – Vi elsker vor danske 
kronprins Frederik bl. a. fordi han 
kan græde. – Det er dog mest kvin-
der, der græder psykogent.

Allerede 1500 f. Kr. står skrevet i 
papyrus Ebers, at tårer kommer fra 
hjertet (2). Ægypterne behandlede 
tåre- og slimafsondringer med myr-
rha og bleisalz.

Galen (130-200 e.Kr.) brugte 
skarpe lægemidler mod xeroftalmi 
(tørt øje uden udsondringer (3)).

  Af Mogens Norn.

Tidligere mente man med Galen, 
at sygdom skyldtes Ubalance mel-
lem de fire legemsvæsker: Blod, sort 
galde, grøn galde og slim (herunder 
også tårer). Hvis der var for lidt slim 
(flegma) behandlede man med sved- 
og spytfremkaldende midler såsom 
kviksølv (Hg). – Senere f.eks. ved 
syfilis. En øget spytsekretion tydede 
på et godt behandlingsresultat (4).

Allerede Galen beskrev ”tåre-
punkter”, som afleder ned i næsen 
men skam også ind i øjet, efter hans 
mening (5).

I 1574 beskrev Giovanni B.C 
Leone de fra førende tårekanaler (6), 
som A. v. Graefe kunne sondere i 
1854. Bowmann lagde navn til de af 
ham konstruerede sonder i 1857 (7).

Hvor produceres tårerne?  –  De 
ældste kilder mener, at tårerne 
kommer fra hjernen, der opfattes 
som en kirtel (5,6). Endog så sent 
som i 1656. Den gang måtte man 
ikke skære i døde. I det antikke 
ægypten foretog man vivisektion på 
dødsdømte forbrydere, men man 

undersøgte næppe orbitas indhold 
nøje. Galen mener, at tårerne pro-
duceres af to kirtler (6,8), nemlig 
glandula lacrimalis, som findes me-
dialt, formentlig identisk med det, vi 
i dag kalder carunclen (caro betyder 
flæsk); og den laterale kirtel, kaldet 
glandula innominata (anonym). 
Denne beskrivelse harmonerer med 
en række dyrearters øjne, som har 
udtalt blinkhinde (plica semiluna-
ris). Men, hvordan skulle øjets over-
flade kunne beskyttes, når tårerne 
kun fandtes medialt?

Det er nu godt 350 år siden, Niels 
Steensen fandt tårekirtlen.

Niels Steensen
Nicolaus Stenonis (1638-1686) 
var kgl. Anatom ved Københavns 
Universitet. Han var søn af Steen, 
hans efternavn altså Steensen, ikke 
det svenske Stenson, som fejlagtig 
anført af oftalmo-medicinens nestor: 
Hirschberg (9,10). Steensen beskrev 
som den første i verdenen tårekirtlen 
og dens udførselsgange i 1660, på får 

Tårekirtlens 
historie   
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og kalv i Leyden, Holland, publiceret 
i 1661 og 1662(5). Han sonderede 
de små punkter på kirtlen med 
vildsvinehår i fornix superior lateralt 
(5,8). Steensen fastslog, at tårerne 
udelukkende dannes i den innomi-
nate kirtel (6,9). I første omgang var 
undersøgelserne kun udført på dyr, 
idet Steensen ikke mente, der var 
forskel. 

(Efternavnet Steensen blev næppe 
dengang ført videre. Hans søn skulle 
sandsynligvis døbes Nielsen efter 
fader Niels. - Jf. min oldemoder hed 
Else Jensdatter (1825-99), faderen 
hed naturligvis Jens. Senere er det 
slægtsnavnet, der går videre i mand-
lig linie. I den københavnske telefon-
bog har 53 Steensen som efternavn,  
kun 4 med ét e, ingen Stenson i dag.)

Allerede i 1660 havde Steensen 
beskrevet ductus parotis (4), der 
fortsat bærer hans navn. Steensen 
viste, at hjertet er en muskel og han 
arbejdede også som geolog, påviste, 

at jordens lagdeling var formet under 
havet (5). Han holdt forelæsninger i 
Theatrum Anatomicum på Universi-
tet nær Domkirken i København.

Steensen blev også interesseret 
i andet end naturvidenskab. Han 
studerede teologi, konverterede fra 
protestant til katolik i 1667. Han 
blev katolsk biskop og ”apostolisk vi-
car” over det hovedsagelig protestan-
tiske Nord-Tyskland i 1675. Senere 
nøjedes han med at være en fattig, 
asketisk munk. Han dør i Schwerin, 
begraves ærefuldt på opfordring af 
storhertug Cosimo III i Medici kapel-
let, San Lorenzo, Firenze, Italien.

Steensens sidste besøg i det pro-
testantiske København blev skjult i 
det katolske kloster. Han blev ikke 
primært anerkendt efter fortjeneste i 
sit fædreland af religiøse grunde!

Danmark blev senere stolt af 
Steensen. Der blev i 1961 opført et 
Steno-monument , fornemt opstillet 
foran Universitetsbiblioteket; Nørre 

Alle 47, skabt af Gottfred Eikhoff 
(11) og i 1965 holdtes et velbesøgt 
internationalt Steensen-symposium 
med 57 deltagere og 28 ledsagere. 
Lad mig nævne nogle få danske 
koryfæer: Vilh. Møller-Christensen, 
Eigill Snorrason, Bengt Lindskog, 
Erik Warburg, Mogens Fog.(11). 

Først i 1900-tallet erkendte man, 
at også den basale tåresekretion kom 
fra tårekirtlen (2), ligesom den re-
flektoriske og psykiske. Tårerne dan-
nes i glandula lacrimalis , som består 
af en større orbital del og en mindre 
parietal, der delvis adskilles af apo-
neurosis levator palpebrae. Dens 
ductuli udmunder lige foran fornix 
superior lateralt. Desuden findes de 
små accessoriske kirtler (Krause, 
Wolfring)(12). Tårekirtlens histologi 
blev beskrevet fra 1860érne (8). 

Resumé: 
Steno berømmelse vandt, 
senere Gud han fandt. 

        


