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Det er tid til
julegaver
H

er ved vintersolhverv og juletid kan vi i mørket glæde os over, at det
snart igen bliver lyst. Og vi kan glæde os over at give gaver og få gaver.
Vor medredaktør, Klaus Trier, har hele tre gaver til os, som I kan læse i
hans fine oversigtsartikel om WHO's myopimøde i foråret.
Myopibehandlingen er nu kommet ind i et egentligt evidensbaseret regi, hvor
myopiforskningen før var overvejende epidemiologisk. Man kunne blot lægge
hovedet på skrå og se bekymret og alvorlig ud, når man så tallene om den stigende frekvens af alvorlig myopi.
Der er tre julegaver til forebyggelse og behandling, som ikke har noget at gøre
med briller (glasögon) og simple kontaktlinser.
1. Øjendrypning med atropin 0,01 %
2. Tabletbehandling med koffein-derivatet 7-methylxanthin.
3. Brugen af kontaktlinser med let nærtillæg i periferien.
. . . . og endelig, en generel gave: Mindst to timers frisk luft og sol om dagen.
Men det er ikke kun gavnligt for øjet.
Disse julegaver er ganske vist ikke egnede til at lægge under træet eller i julesokken, men de løfter stemningen i det myopidannende mørke og kan gøres
klar til nye nytårsstrategier i 2016.

Adresseændring
bedes meddelt på oftalmolog@grafia.dk

God jul/helg og godt nytår!

Per Nellemann
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Af Klaus Trier

Alarmerende WHO rapport:
Stigende forekomst af myopia
truer den globale folkesundhed
På baggrund af studier fra især Østasien, men på det seneste også fra vestlige lande som USA
og Storbritannien, som utvetydigt viser stigende andel af nærsynede blandt skolebørn, indkaldte
generalsekretæren for FN’s verdenssundhedsorganisation WHO, Margaret Chan, til et tredages
globalt videnskabeligt myopi-møde i samarbejde med Brien Holden Vision Institute, University
of New South Wales, Sydney, Australien. Mødet fandt sted i marts 2015 med deltagelse af 26
eksperter fra alle WHO-regioner samt to repræsentanter fra WHO’s hovedsæde i Geneve. Fra
Norden deltog Olavi Pärssinen, Jyväskylä University, samt forfatteren til denne artikel.

Fundus ved excssiv myopi med udtynding
af retina, chorioidal atrofifortegning af
papillen. Foto: Kennedy Instituttet

I

løbet af mødet præsenterede
hver deltager resultaterne af egen
forskning inden for epidemiologi,
sundhedsøkonomiske beregninger,
myopikomplikationer og myopikon-

trol. Der blev nedsat arbejdsgrupper,
som skulle diskutere standarder for
undersøgelsesteknikker til screeningsbrug, klassificering af nærsynethed i forhold til sværhedsgrad og
grad af komplikationer samt anbefalinger vedrørende mulig intervention. Resultaterne af den afsluttende
plenumdiskussion blev sammenfattet
i en rapport, som nu er offentliggjort
på WHO´s hjemmeside www.who.int
Baggrund
Det anslås, at omkring 27 % (1,9
mia.) af verdens befolkning i 2010
var nærsynede, heraf 2,8 % (170
mio.) svært nærsynede (defineret
som fem dioptrier eller derover). I
mange lande overstiger prævalensen

af nærsynethed nu 50 %. I Sydkorea
er for eksempel 97 % af alle 19-årige,
der møder op til session nærsynede,
mens man i Taiwan har fundet
96 % nærsynede og 38 % svært
nærsynede blandt 1-års universitetsstuderende. For at få tilstrækkelig
mange rekrutter til militæret blev
grænsen for kassation i Taiwan for
nogle år siden hævet fra -10 dioptrier
til -12 dioptrier. På baggrund af den
stigende forekomst af nærsynethed
skønnes det, at der i 2050 vil være
omkring 52 % (5 mia.) nærsynede,
heraf 10 % (925 mio.) svært nærsynede. Maculadegeneration som følge
af svær nærsynethed er allerede nu
den væsentligste årsag til blindhed
i visse storbyer i Japan og Kina og
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kan i fremtiden komme til at udgøre
et alvorligt problem for folkesundheden på globalt plan. Man ønsker
derfor fra WHO's side at styrke
indsatsen dels i forhold til at sikre,
at alle nærsynede har adgang til passende optisk korrektion, men også
i forhold til at identificere effektive
metoder til at begrænse nærsynethed
det være sig livsstilsændringer eller
optisk/farmakologisk intervention.
Det er her værd at bemærke, at hvis
man ved intervention kan nedsætte
progressionen af nærsynetheden
med blot 50 %, så vil det potentielt
kunne reducere forekomsten af svær
nærsynethed med 90 % og dermed
dramatisk reducere forekomsten af
synstruende komplikationer såsom
myop maculadegeneration og nethindeløsning.
På grund af det store antal ekstremt fattige i udviklingslandene
er ukorrigeret nærsynethed fortsat
den mest almindelige årsag til synsnedsættelse i verden. Det bør her
bemærkes, at en ukorrigeret nærsynethed på -1,50 dioptrier medfører
moderat synstab, mens allerede
-4,00 ukorrigeret vil være ensbetydende med social blindhed. Det
globale produktionstab som følge af
ukorrigeret afstandssyn er beregnet
til omkring 200 mia. USD.
Omkring 1 % af europæere og
1-3 % af asiater udvikler patologisk
myopi, defineret som høj myopi med
atrofiske forandringer i retina. Myop

maculadegeneration er den væsentligste årsag til synsnedsættelse hos
myope og forekommer hos 10 % af
patienter med patologisk myopi, bilateralt i 15 % af tilfældene.
Ved svær myopi er der fundet en
mangedoblet risiko for nethindeløsning, katarakt og glaucomatøst
synsfeltsudfald.
Frem til 2050 forventes antallet
af personer med høj myopi at stige
næsten fem gange. De direkte udgifter til håndtering af nærsynethed
i Singapore med en befolkning på
tre mio. udgør allerede nu omkring
755 mio. USD årligt, hvilket svarer
til 328 mia. USD årligt for hele bybefolkningen i Asien.

tiltagende hypermetrop svarende til
den perifere del af retina, især når
nærsynetheden bliver korrigeret
med et brilleglas. Da den perifere del
af retina udgør et langt større areal
end den centrale, er teorien, at det
nærsynede øje opfatter sig selv som
overvejende hypermetropt og i et
forsøg på at vokse sig til emmetropi
undergår en accelereret længdevækst
og derfor bliver tiltagende nærsynet
svarende til den centrale del af retina.
Intensivt nærarbejde anføres at
fremme øget længdevækst af øjet på
grund af mekanisk påvirkning af de
extra-okulære muskler samt kontraktion af ciliar-musklen.
Intensiv uddannelse anføres at
fremme nærsynethed, idet dette er
forbundet med færre timer tilbragt
udendørs. Blandt de forhold ved
udendørs ophold, som modvirker
nærsynethed anføres først og fremmest den højere lysintensitet. Dette
understøttes af, at nærsynethed
ser ud til at progrediere hurtigere i
vinterhalvåret end i sommerhalvåret.
Mangel på D-vitamin har været
forbundet med større forekomst af
nærsynethed, men dette kan også
skyldes, at D-vitamin er en markør
for den samlede varighed af ophold
i sollys.
Arvelige forhold anses fortsat som

Årsager til nærsynethed
Som årsager til udvikling af nærsynethed hos et barn anføres optiske
årsager, som f.eks. at det nærsynede
øje reelt kun er nærsynet svarende
til den centrale del af retina, men

Fortsættes på side 6

Stærke minus myopi glas kan give
astigmatisk fortegning

Stærke minus myopi glas kan forårsage
primatisk farvesforskydning.
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Fortsat fra side 4
forklaring på 60-80 % af variationen
i refraktion og øjets akselængde. Der
er således stærk association mellem
forekomst af nærsynethed hos forældre og børn, selv når der tages højde
for miljøfaktorer. Imidlertid kan kun
under 1 % af tilfældene forklares ved
specifikke myopi-gener.
Myopikontrol
Tidligere tiders tro på at underkorrektion bremser myopiprogressionen
har ikke kunnet eftervises videnskabeligt. Tværtimod har to studier vist,
at underkorrektion muligvis ligefrem
accelererer myopiprogressionen.
Brilleglas med progressiv plus
læsefelt reducerer tilsyneladende
myopiprogressionen, men så lidt at

det er klinisk irrelevant. Dog menes
det, at myopiprogressionen reduceres med 58 % i en undergruppe
karakteriseret ved insufficient akkomodation kombineret med excessiv
convergens for nær. Brilleglas med
”executiv” læsefelt menes at reducere
myopiprogressionen mere end brilleglas med almindelig læseaddition.
Teorien er her, at et større areal af
den perifere retina ved ”executiv”
læseaddition er omfattet af plusadditionen, hvilket måske i højere grad
reducerer stimulus for yderligere
længdevækst af øjet. Et specialdesignet brilleglas med 360 graders
plusaddition i periferien havde kun
effekt på myopiprogressionen i en
undergruppe bestående af børn med

nærsynede forældre. Dette specielle
brilleglas markedsføres i Østasien af
Zeiss under navnet MyoVisionTM:
www.youtube.com/watch?v=JYp11szdJ_E

Tidligere tiders tro på at hårde,
gas-permeable kontaktlinser kunne
reducere myopiprogressionen har
ikke kunnet bekræftes. Derimod
menes bifokale kontaktlinser, linser
med plus korrektion for det perifere
synsfelt, kontaktlinser med multiple
ringe med plus korrektion samt kontaktlinser med udvidet dybdeskarphed at reducere såvel myopiprogression som øjets længdevækst med op
til 58 %. En tilsvarende reduktion af
myopiprogressionen er fundet med
orthokeratologi linser (”sove-linser”
eller ”nat-linser”). Den forøgede

(tafluprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)
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brug. Hvis der anvendes mere end et topikalt oftalmisk lægemiddel, skal de enkelte lægemidler administreres med mindst 5 minutters mellemrum. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive
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vedrørende brugen: På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der forekomme de samme typer kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals angina og hjerteinsufﬁciens) og hypotension bør behandling med betablokkere vurderes meget nøje,
og behandling med andre aktive stoffer bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og bivirkninger. På grund af deres negative
effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad. Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for
Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed. Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med astma, er blevet rapporteret
efter administration af nogle oftalmiske betablokkere. Taptiqom bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og kun hvis den potentielle
fordel opvejer den potentielle risiko. Betablokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi eller til patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere tegn
og symptomer på akut hypoglykæmi. Oftalmiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale sygdomme bør behandles med forsigtighed. Effekten på det intraokulære tryk
eller de kendte virkninger ved systemisk betablokade kan blive forstærket, når timolol (et af indholdsstofferne i Taptiqom) gives til patienter, der allerede behandles med en systemisk betablokker.
Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Under behandling med betablokkere kan patienter, med atopi eller svær anafylaksi overfor forskellige allergener i anamnesen, reagere kraftigere
på gentaget eksponering for sådanne allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner. Betablokerende oftalmologiske præparater kan blokere
systemisk betaagonistiske virkninger af f. eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol. Før behandlingen påbegyndes, skal patienterne informeres om risikoen for vækst af
øjenvipperne, mørkfarvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris, som er forbundet med behandling med taﬂuprost. Nogle af disse ændringer kan være permanente og føre til forskelle
i udseendet på øjnene, når kun det ene øje behandles. Der er kun begrænset erfaring med taﬂuprost hos afakiske patienter og ved pigmentglaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom. Det anbefales
at udvise forsigtighed ved brug af taﬂuprost hos afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forkammerlinser eller hos patienter med kendte risikofaktorer for
cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis. Fertilitet, graviditet og amning: Der ﬁndes ingen data om Taptiqoms virkning på human fertilitet. Graviditet:Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse
af Taptiqom til gravide kvinder. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under Taptiqom-behandlingen. Taptiqom bør ikke anvendes under graviditeten, med mindre det er klart
nødvendigt. Amning: Det er ukendt, om taﬂuprost og/eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Hvis behandling med Taptiqom er påkrævet, må amning frarådes. Bivirkninger: Bivirkningerne,
som blev rapporteret i de kliniske forsøg med Taptiqom, var begrænset til dem, som tidligere er rapporteret for ét af eller begge de to aktive stoffer: taﬂuprost eller timolol. Der blev ikke observeret nye
bivirkninger, der er speciﬁkke for Taptiqom, i de kliniske forsøg. De ﬂeste bivirkninger, som blev rapporteret, var okulære, milde eller moderate i sværhedsgrad, og ingen af dem var alvorlige. Der er
rapporteret følgende bivirkninger med Taptiqom under kliniske forsøg (bivirkningerne er opstillet efter faldende hyppighed inden for hver hyppighedsgruppe). Nervesystemet, Ikke almindelig (≥1/1.000
til <1/100): Hovedpine. Øjne: Almindelig (≥1/100 til <1/10): Konjunktival/okulær hyperæmi, øjenkløe, øjensmerte, ændringer i øjenvipper (forøget længde, tykkelse og antal vipper), misfarvning af
øjenvipper, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, sløret syn, fotofobi. Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): Unormal følelse i øjet, tørre øjne, ubehag i øjnene, konjunktivitis, erytem
på øjenlåget, øjenallergi, øjenlågsødem, overﬂadisk punktformig keratitis, øget tåreﬂåd, inﬂammation i det forreste kammer, astenopi, blefaritis. Overdosering: Det er usandsynligt, at der vil forekomme
en topisk overdosering med taﬂuprost, og at den ville være forbundet med toksicitet. Udlevering: B. Tilskud: ja. Hjælpestoffer: Glycerol, Dinatriumfosfatdodecahydrat, Dinatriumedetat, Polysorbat 80,
Salstyre og/eller natriumhydroxid til pH justering, Vand til injektion. Opbevaringstid: 3 år. Efter anbrud af folieposen: 28 dage. Særlige opbevaringsforhold: Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Efter
åbning af folieposen: Opbevar enkeltdosisbeholderne i den originale foliepose for at beskytte mod lys, må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C, bortskaf en åbnet enkeltdosisbeholder med
eventuel overskydende opløsning umiddelbart efter brug. Pakninger og priser ekskl. rec. gebyr: enkeltdosisbeholder 30 x 0,3 ml 252,10 DKK og 90 x 0,3 ml 710,50 DKK (febr 2015). Dato for første
markedsføringstilladelse: 7. november 2014.
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krumning af den perifere del af
cornea anses for at korrigere for hypermetropi i det perifere synsfelt og
dermed reducere øjets længdevækst
jf. ovenstående teori. Brug af orthokeratologi medfører imidlertid en
øget risiko for keratit.
Mere end to timers dagligt ophold
udendørs i stærkt dagslys menes
at give en vis beskyttelse mod
udvikling af myopi og reducerer
muligvis også myopiprogressionen
hos allerede nærsynede børn. Udendørsopholdet skal ikke nødvendigvis
kombineres med sportsudøvelse, da
indendørs sportsudøvelse tilsyneladende ikke beskytter mod udvikling
af myopi. Den mest sandsynlige
forklaring er, at dagslyset enten
hæmmer eller frisætter signalstoffer i den bageste del af øjet, f.eks.
adenosin eller dopamin. Der er nu
forsøg med intervention i Østasien,
hvor skolebørn tvinges udendørs
midt på dagen eller undervises i
specialdesignede klasseværelser
med glasvægge, idet man mener, at
den udbredte forekomst af myopi
i Østasien hænger sammen med
langvarige, indendørs studier samt
en kulturelt betinget vane med en
eftermiddagslur på 2-3 timer. Andre
forsøg på at begrænse udbredelsen af
myopi med behavioristiske metoder
omfatter en nylig vedtaget lov i Taiwan, som begrænser den tid, børn
må bruge elektroniske ”devices”
samt bøjler på skolepultene, som skal
forhindre for tæt nærarbejde i den
kinesiske Hubei-provins.
Brug af atropinøjendråber til
forebyggelse af myopiprogression er
udbredt i Østasien. F.eks. drypper
omkring 25 % af alle nærsynede
børn i Taiwan med atropindråber.
Selvom atropin blokerer for acetylcholin, den mest udbredte transmitter i centralnervesystemet, regnes
behandlingen for sikker. Selv i så lav
en koncentration som 0,01 % er der

dog en vis pupildilatation og dermed
blændingsgener, ligesom en del oplever fokuseringsproblemer for nær.
Tidligere anvendtes koncentrationer
på op til 1 % med svære bivirkninger
til følge. Paradoksalt har det vist sig,
at såvel myopiprogression som øjets
længdevækst ved ophør af behandlingen accelererer kraftigt, således at
det meste af effekten går tabt. Denne
såkaldte rebound-effekt er tilsyneladende mindre udtalt med atropin
0,01 %, som tilsyneladende kan
reducere myopiprogressionen med
50 % over en syv-års periode, dog
uden at have sikker effekt på øjets
længdevækst. Brugen af atropin 0,01
% hæmmes af, at øjendråberne ikke
er tilgængelige færdigfremstillet i
denne koncentration, men må bestilles specielt på et apotek.
Som en ny lovende behandlingsmulighed anføres 7-methylxanthin,
en metabolit til koffein og theobromin, som findes i så udbredte fødevarer som kaffe, cacao og chokolade.
Stoffet blokerer adenosin-receptorer
i den bageste del af øjet og fremmer
dermed også blandt andet dopamintransmissionen. I modsætning til
koffein gennemtrænger 7-methylxanthin kun i ringe grad blod-hjerne
barrieren og påvirker derfor ikke
søvnmønstret. Den danske lægemiddelstyrelse har vurderet, at stoffet
er sikkert til langtidsbrug hos børn
med progredierende nærsynethed. Et
afsluttet placebo-kontrolleret forsøg
med en tablet dagligt indeholdende
400 mg 7-methylxanthin viste signifikant effekt på øjets længdevækst og
ingen rebound effekt i en efterfølgende et-års periode uden behandling.
Grundet stoffets korte halveringstid
på 3,5 timer behandles nu med 400
mg to gange dagligt. Follow-up data
over op til otte år fra omkring 800
behandlede børn i alderen 7-18 år
har bekræftet, at der ikke er bivirkninger ved behandlingen, som ser ud

Stærke myopiglas

til at reducere myopi-progressionen
og den tilsvarende excessive længdevækst af øjet med gennemsnitlig
60 % ved optimal compliance.
7-methylxanthin har også vist sig at
blokere for udvikling af nærsynethed
og forhindre excessiv længdevækst
af øjet hos såvel marsvin, kaniner,
kyllinger som aber, som udsættes for
synsdeprivation med matskiver eller
kraftige minus-linser. Ultrastrukturelle, biokemiske samt biometriske
data tyder på, at stoffet øger tykkelsen af sclera og choroidea og
endvidere øger indholdet af collagen
i sclera. Da det nærsynede øje er karakteriseret ved udtynding af sclera
og choroidea samt nedsat indhold af
collagen i sclera, antages det, at disse
effekter forklarer 7-methylxanthins
effekt på længdevæksten af øjet.
Tabletterne med 7-methylxanthin er
indtil videre kun tilgængelige i Danmark på magistrel ordination.
Konklusion
WHO-rapporten konkluderer, at
den øgede forekomst af myopi og høj
myopi er en væsentlig og stigende
trussel mod folkesundheden. Der er
et øjeblikkeligt behov for øget viden
på området, og det bør tilstræbes,
at mere information indhentes på
global basis. Evidens-baserede strategier, som kan reducere forekomsten
af myopi og den dermed forbundne
blindhed og synsnedsættelse, bør
kategoriseres og vurderes.
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Af Birgit Sander, cand.scient.
PhD. Rigshospitalet –
Glostrup, Øjenklinikken.

Jakob Markvart, cand.hort. PhD.
Statens Byggeforskningsinstitut,
Energi og miljø, AAU København

Hvilket lys hvornår?
Lys påvirker døgnrytmen. Kan en ændring
i belysningen afhjælpe søvnproblemer?

D

e fleste biologiske funktioner
varierer igennem døgnet og
lyset, især blåt lys, er vigtigt
for at synkronisere døgnrytmen.
Hvorfor blåt lys? I øjet er der en
særlig lyssensor: de lysfølsomme
ganglieceller. Denne subtype af
ganglieceller indeholder fotopigmentet melanopsin, der har maksimal
absorbans for blåt lys (460-480 nm).
Selvom lysets effekt på dønrytmen
er anerkendt, og lysbehandling
bruges til behandling af depressionstilstande (seasonal affective
disorder), er det ikke helt enkelt
at nå til konsensus om det bedst
mulige lys. Det er velkendt, at melatoninsyntesen stiger hen på aftenen,
med maksimum ca. kl. 4 om natten.
Lyspåvirkning af især blåt lys blokerer melatoninsyntesen, og meget lys
sent om aftenen giver en dårlig søvn,
mens meget lys om dagen er positivt
for opretholdese af den normale
rytme. Lysets spektrum og intensitet
varierer meget mellem undersøgelser,
og det samme gør årstid og tidsrum,
hvorfor konsensus af resultater mellem undersøgelser er svært at opnå.
Til behandling af vinterdepression
bruges traditionelt hvidt lys med høj
intensitet og med en høj farvetemperatur (blåligt), som når solen står

højt på himlen. Mange undersøgelser
af døgnrytmen hos raske og forskellige patientgrupper peger også på, at
en høj farvetemperatur er gavnlig
Med alderen falder melatoninniveauet betydeligt, og det er kendt, at
ældre har dårligere søvnkvalitet end
unge. Langt de fleste undersøgelser
af ældre er foretaget på plejehjem
eller hospitaler, hvor beboerne ikke
helt kan følge deres egen døgnrytme.
Men hvad med raske ældre personer – skal de have lysbehandling,
især når man tænker på vores lange
mørke vinter? Hvis ja, hvad skal vi
så vælge af intensitet, varighed og
farve?
Det satte vi os for at undersøge – det
vil sige en projektgruppe bestående
af flere lysfirmaer med ekspertise
inden for belysning, lysregulering
og design, Øjenafdelingen på
Rigshospitalet-Glostrup, Statens
Byggeforskningsinstitut (SBi) og
Institut for Fotonik på Danmarks
Tekniske Universitet (DTU). Projektet blev finansieret af ELFORSK, og
resultaterne er publiceret i 2015 (se
faktaboks).
Vores formål var at undersøge raske
ældre i eget hjem. Ældre antages at
være særligt udsatte for dårlig søvn
pga. den aldersrelaterede gulfarvning

af linsen og lave niveauer af melatonin. Desuden er de fleste uden for
arbejdsmarkedet og derfor ikke bundet til faste spise- og mødetider, der i
sig selv også kan styrke døgnrytmen.
Hypotesen var, at meget blåt lys om
formiddagen ville være i stand til at
forbedre søvnlængde og søvnkvalitet, og at blåligt lys ville være bedre
end rødligt lys. I Albertslund Kommune ligger en stor ensartet bebyggelse af gårdhavehuse. Mange husker
dem som et spændende nybyggeri i
1960’erne. Alle huse vender ensartet
mod syd/sydvest, og der er kun
mindre forskelle mellem husene, der
er udformet som vinkelhuse med en
gårdhave. Vores inklusionskriterier
var personer i alderen 65-85 år, der
ved en screeningsundersøgelse var
vurderet til at være alment og okulært raske i relation til projektet. 3 af
deltagerne havde IOL (i alt 4 øjne).
Var vore deltagere øjenraske ? Vi
havde udspurgt omhyggeligt til
øjenanamnese og medicin. Den
oftalmologiske undersøgelse bragte
dog for dagen, at der var overset
patologi i 6 tilfælde heraf et øje med
peripapillær neovaskularisation.
Hvordan var lyset i forsøget ?
Udgangspunktet var, at lys med en

højere intensitet, og som var mere
blåt, end det er normalt i danske
hjem, ville understøtte beboernes
døgnrytme bedre. For at opnå dette,
blev der i husets spisestue/køkken –
der er placeret centralt i vinkelhuset
– opsat 3 lyspendler samt en uplight,
der lyste op på loftet. Lysintensitet
og farve blev reguleret, så der var
maksimal intensitet fra kl. 8 til 13
på ca. 280 lux (vertikal belysningsstyrke). Alt eksperimentelt lys var
LED, så det øgede lysniveau betød
typisk ikke større energiforbrug,
tværtimod. Vi havde ikke en kontrolgruppe, men lavede et overkrydsningsforsøg, hvor deltagerne i 3 uger
havde enten en blålig eller rødlig
belysning i formiddagstimerne (fig
1 og 2). Forsøgene blev gennemført
i oktober og november måned, og
alt blev randomiseret, så der var lige
mange deltagere, der i den første
periode havde blåligt lys som rødligt
lys. Lyset i soveværelset blev også
reguleret, og alle fik opsat mørklægningsgardiner i soveværelset. Herved
undgik vi uønsket lys udefra (dagslys
og kunstlys) og sikrede så godt som
muligt, at det blå lys om aftenen blev
begrænset. Deltagerne blev opfordret
til at være hjemme så meget som muligt, særligt om formiddagen.

Hvad undersøgte vi ?
Indledningsvis undersøgte vi den
okulære status inkl. pupilsammentrækning og en objektiv måling
af linsens transmittans af blåt lys.
Før og efter hver forsøgsperiode
anvendte vi spørgeskemaer mht.
søvnkvalitet. Måling af aktivitet og
lys blev foretaget med actiwatcharmbånd, og i den sidste uge af hver
forsøgsperiode målte vi melatonin
via spytprøver. Som de vigtigste
måleparametre valgte vi søvnlængde
og søvnkvalitet. Ved den indledende
undersøgelse fandt vi en middellinse transmittans på 0.47, med en
variation fra 0.21 til 0.65, altså en
halvering af linsens gennemtrængelighed for blåt lys i forhold til linsen
hos unge mennesker. Synsstyrken
var normal (snellen 1.0).
Hvad fandt vi ud af ?
Der var signifikant forskel mellem
mænds og kvinders søvnkvalitet, før
vi startede forsøget (p=0.009), dvs.
med den oprindeligt eksisterende
belysning (der i danske hjem typisk
ligger i området ca. 50-100 lux) havde kvinderne en markant dårligere
søvnkvalitet end mænd (Pittsburgh
sleep index). Da lyset blev skruet op
i forbindelse med forsøget, forbed-

redes kvindernes søvnkvalitet sig
markant, allermest hvis de skiftede
fra oprindeligt lys til blåligt lys, lidt
mindre hvis de var i den gruppe, der
skiftede fra deres oprindelige lys til
rødligt lys. Hos mændene var der
ingen ændring mellem det oprindelige lys og det eksperimentelle. Da
mændene allerede ved start havde en
normal søvnkvalitet målt med vores
skema, var det realistisk, at kun
kvinderne fik en forbedring.
Hvad med effekten af blåt lys ?
Statistisk set blev der ikke under
selve forsøget fundet forskel på, om
deltagerne fik rødligt eller blåligt lys.
Projektet var designet som et overkrydsningsforsøg, hvor vi direkte
kunne sammenligne perioden med
rødligt lys mod preioden med blåligt
lys, dvs deltagerne var deres egne
kontroller. Betyder det så, at hypotesen om, at blåt lys om dagen stimulerer døgnrytmen bedst, ikke holder?
Nej, det kan man ikke sige sikkert.
I vores undersøgelse indgik 29 deltagere, og de levede deres normale
tilværelse. Dermed var de også udsat
for dagslys, uden for eller i hjemmet,
og uheldigvis for vores undersøgelse
var vejret godt (med meget solskin) i
oktober og november det år, så vores
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Fig. 1. Lysspektrum af hhv. blåligt (blå kurve) og rødligt (rød kurve) lys-setup. Det blålige
lys var tændt om formiddagen i den ene lysperiode. I den anden lysperiode brugte vi det
rødlige lys ved samme belysningsstyrke. Efter kl 13 blev lysstyrken sat ned og alle fik den
rødlige belysning. Begge perioder i vores forsøg var af 3 ugers varighed med en uges pause
imellem overkrydsning af de to setups.

Fig. 2. Farvetemperatur-skala. I vores
forsøg var der stor forskel i farvetemperaturen, mens lysintensiteten målt vertikalt var
ca. 280 Lux om formiddagen i begge setups.
I det blå setup anvendte vi en farvetemperatur på 5100 Kelvin som illustreret til
venstre, med maksimal intensitet nær 480
nm svarende til absorbans maksimum for
melatonin. I det rødlige setup anvendte
vi farvetemperaturen 2800 Kelvin som
illustreret til højre, med en maksimal
bølgelængde på 625 nm, dvs. en varm gul
farve.

.
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Fig. 3. Der var stor forskel på lysniveuerne i hjemmene alt efter vægfarve og indretning. Vi fandt en forskel på 12 gange mellem den lyseste
og mørkeste bolig – også på grund af forskelle i gårdhavens indretning.

lys må antages at have haft mindre
effekt, end det kunne have haft i et
mørkere efterår med mindre effekt af
sollys. Vi kunne dog objektivt måle,
at der var mere blåt lys (lyseksponering af deltagerne) tidligt om morgenen i vores blålige forsøgs-setup,
men ikke meget. Søvnlængde, søvnkvalitet, pupilrespons og melatonin
var alle uforandrede mellem de to
perioder.
Hvad lærte vi ?
Både udendørs og indendørs er der
meget stor forskel på lysniveauet i
boliger, med en faktor 12 mellem
den lyseste og den mørkeste. Som
det ses i figur 3, er indretning og
farveholdning meget forskellig, og
det samme var også tilfældet for
gårdhaven, som hos nogen var åben
og lys og hos andre mørk og tilgroet.
Disse forskelle var meget markante,
og selvom vi ikke kunne måle en effekt på vores måleparametre, er det
sandsynligt, at man i individuelle
hjem kan få meget mere lys i boligen
ved en ændret indretning.
Vi fandt ud af, at kvinder havde
nedsat søvnkvalitet med deres egen
belysning, og ifølge vores undersøgelse vil en højere intensitet være
en fordel. Men i denne gruppe af
raske ældre fandt vi ingen forskel på
målte parametre, om den elektriske
belysning om formiddagen havde
været blålig eller rødlig. Vi kunne
heller ikke korrelere linsens transmittans for blåt lys til søvnlængde
eller søvnkvalitet. Vi har i en anden
undersøgelse af patienter før og efter
cataractoperation fundet, at pupilsammentrækningen blev forbedret

efter fjernelse af linsen (Brøndsted
et. al. 2015), så der er en effekt af
linsetransmittans, men effekten var
ikke stor nok til at vi kunne se den i
Albertslundundersøgelsen.
Vi spurgte også beboerne om, hvordan de oplevede det nye lys. Det var
altovervejende positivt, selv om det
af nogen føltes lidt for kraftigt. Særligt i det blålige forsøgs-setup var der
en del, der ikke syntes, at lyset var
hyggeligt nok. ”Hygge” forbindes ofte
med stearinlys, der har en lav farvetemperatur, hvorimod lysfarven ved
5100 kelvin, som vi brugte, er skarp
blå. Vi gennemførte undersøgelsen
om efteråret og havde omhyggeligt
undgået julen, hvor stearinlys er den
foretrukne belysning.
Sammenfattende var der stor tilfredshed med det nye lys, og da vi brugte

Udvalg af kommentarer til
belysningen fra beboerne:

LED pærer, var energiforbruget langt
lavere end ved andre lystyper. For
aldersgruppen over 65, som indgik i
denne undersøgelse, var det karakteristisk, at kvinder initialt havde en
dårligere søvnkvalitet end mænd, og
de fik forbedret deres søvnkvalitet
med mere lys. Vi kunne derimod
ikke finde en forskel hverken på
søvnlængde, søvnkvalitet eller andre
parametre afhængig af mængden af
blåt lys, når vi havde samme intensitet, dvs. samme belysningsstyrke
for henholdsvis blåligt og rødligt
hvidt lys. Undersøgelsen foregik i
oktober og november måned, og på
trods af dette sene tidspunkt på året
var dagslyset dominerende de fleste
dage, og vores nye lys fik derfor en
begrænset effekt. Det er meget tænkeligt, at lys af den type, vi brugte,
vil give større effekt i decemberjanuar, og baseret på egne og deltagernes erfaringer er der et godt råd:
SKRU OP FOR LYSET !

”Det super dejligt, selv gæsterne
kunne lide det”
”Det er lyst og underligt når solen
også skinner samtidig”
”Det er ikke anderledes end det
plejer at være”
”Det behageligt med alt det lys”
”Lige om morgenen når lyset
tændes er det for skarpt”
”Det er irriterende og fantastisk
unaturligt!”
”Det er det bedste lys jeg
nogensinde har haft”

Projektgruppen:



Albertslund Kommune, Gate 21,
VISO systems , AF Lighting/ Iben
Winther Orton- Lightscapes, Philips
Lighting DTU Fotonik, Statens byggeforskningsinstitut afd. for energi
og miljø, Rigshospitalet – Glostrup
Øjenklinikken.
Data publiceret i: Sander et al:
Can sleep quality and wellbeing be
improved by changing the indoorlighting in the homes of healthy,
elderly citizens? Chronobiology
International 2015



Et anderledes
kighul
Et nøglehul af den gammeldags type er fascinerende. Det har
en pæn stor åbning og har ikke som en Yale, Ruko, Zeiss eller
Assa en lås, hvor der knapt nok er en åbning. Men det gamle
nøglehul kan man se igennem.
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Af Per Nellemann Bang

G

ennem nøglehullet kan man
måske se, hvad der er på den
anden side af døren. Eller
skal nysgerrigheden helt overlades til
fantasien eller til voyeuren.
Det såkaldte stenopæiske hul er et
hul på omkring en mm i en uigennemsigtig skærm, som man kan se
mere skarpt igennem, når man ser
igennem dette hul; og endda uden
briller.
Ulempen er, at man mister det
perifere synsfelt.
Men ved det særlige hul, som vi
kommer til nu, er der tale om en
praktisk foranstaltning.
Her er der tale om, at man som

voyeuren ubeset kan se ud på publikum i teatret, om publikum er parat
til, at scenetæppet kan gå op og forestillingen begynde.
De fleste, om ikke alle teatre, har
et sådant kighul. Ved et besøg på
Pantomimeteatret i Tivoli, København, fik jeg øje på sådan et teaterkighul og kunne se det i funktion.
Det kunne ses på bagsiden af
scenetæppet nær midten. Det er 3-4
mm bredt, lige akkurat stort nok til
at man kunne fotografere igennem
det. Man kan overskue en del af
tilskuerpladserne. Men langt fra alle.
Se billederne af hullet på bagsiden
af fortæppet og fotoet taget gennem

hullet og ikke mindst hvor det findes
set forfra. Det er ikke nemt at få øje
på fra tilskuerrækkerne, hvis man
ikke er instrueret på forhånd, og selv
da er det vanskeligt.
Der er også noget andet ejendommeligt ved scenetæppet. Det går ned
under scenen og ikke op som på
andre teatre. Der skal seks mand til
for at få tæppet ned. To til håndsvinget og fire for at folde tæppet rigtigt
i siderne.
Pantomimeteatret var en del af en
samtidig europæisk tradition, hvor
man opførte standardstykker, som
stammede fra italiensk renæssances
"comedia dell’ arte". Der var faste
figurer, som vi også kender dem fra
Molière og Holberg. De unge forelskede par, tjenestepigen og drengen,
den sure husherre Pantolone, samfundets repræsentanter ved politimanden, advokaten, notaren, lægen
eller apotekeren.
Og helt særligt for pantomimen
har vi Pjerrot, der står for spøg og
skæmt (skoj och skämt), og det forelskede par som Harlequin og den
dansende Columbine. En væsentlig
del af handlingen er "falden-på-halen" numrene. De kaldes på engelsk

"slapstick", som netop er navnet på
Harlequins stav.
Pantomimeteatret har bevaret de
skrå brædder, og det gør Columbines
balletdans vanskeligere end på Det
Kongelige Teater.
De faste figurer og pantomimen
med den manglende tale gjorde det
nemt for en trup af skuespillere at
bevæge sig gennem Europa.
I Shakespeares Hamlet får man på
slottet Kronborg besøg af en trup af
skuespillere, og vi overværer et skue-

spil i skuespillet. Rundt om i Europa
er der stadig rester af denne gamle
skuespiltradition.
Ikke mindst i England, hvor man
stadig til jul og nytår kan gå i teatret
til pantomime, til Panto.
Her er der ofte tale om familiestykker fra de europæiske børnefortællinger, Aladdin, Snehvide, Askepot og stykker fra H.C. Andersen.
I England er der også tradition
for slapsticknumre, og det forventes,
at publikum kommer med tilråb og

synger med på de indlagte sange som
i København/Dyrehavsbakken på
’Bakkens Hvile’.
Den danske skuespillerfamilie
Price stammer fra en engelsk skuespillertrup, der spillede pantomime
og dansede. Den kongelige skuespiller John Price kunne derfor med
rette kalde sig gøgler (sv. gyckler) ,
som han havde for vane i interview.
Det var sikkert for at understrege betydningen af skuespillerens evne til
at gå i meget direkte og tæt kontakt
med sit publikum.
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Santen
Vi tager nu hul på en serie, hvor vi præsenterer leverandører til øjenlægerne. Vi
begynder med Santen i Danmark.
Lidt historieskrivning
I slutningen af 1990’erne købte det
gamle familieejede japanske firma
Santen det gamle hæderkronede finske selskab Leiras, som mange af jer
sikkert stadig husker.
Her begyndte den lange rejse, som
jeg (Susan Thygensen) har været en
del af lige fra Santens start, og det er
nu blevet til snart 17 år. Personligt
husker jeg stadig, da jeg kørte rundt
på de første besøg til alle jeres klinikker samt alle landets øjenafdelinger og præsenterede ”det sidste nye”,
som jo så bare var mig. Sortimentet
var dengang ikke så stort som i dag.
Årene er gået med at introducere

Susan Thygesen, Santen

adskillige nye præparater. Behøver vi
at nævne ”uden konservering” inden
for glaukombehandling, tørre øjne,
infektion og allergi?
I skrivende stund er vi netop ved
at lancere det første cyclosporin
godkendt til behandling af svær
keratitis.
Samtidig har Santen haft en del
vokseværk, så vi på nuværende tidspunkt har salgsorganisationer i over
50 lande og producerer over 300
millioner pakninger hvert år.
I Danmark er vi også vokset med
100 %. Jette begyndte hos Santen
i foråret 2009, så hun er nu i gang
med sit syvende år som ansat i San-

ten. Derudover har vi her i efteråret
overtaget alle øjenpræparater fra
MSD. Købet af MSDs produktportefølje betyder, at vi kan tilbyde
adskillige alternativer til behandling
af glaukompatienter.
Vi vil, som nu, også fremover tilstræbe, at vores præparater vil være
at finde med et konserveringsfrit
alternativ.
Det har været en utrolig spændende rejse, godt hjulpet på vej af
jeres imødekommenhed.
Jette og jeg glæder os til årene, der
kommer.

Jette Dahl Carlsen, Santen



Af Kim Frost
frost@frostklinik.dk

I øjenkontakt
med fuglene
Anden del.
Rovfugle har en million synsceller på
nethinden
Der er stor forskel på nethinden hos
mennesker og fugle. Indersiden af
vor egen retina er jo bogstaveligt
talt belagt med blodkar – i skrå
belysning kan vi se skyggen af dem
som et mørkt netværk. Kun den
mest centrale del af nethinden, fovea
centralis, har ingen blodkar, men
får sin ilt- og næringsforsyning fra
chorioidea.
Hele fuglenethinden, derimod,
savner blodkar og får i stedet sin
forsyning med ilt og næringsstoffer
ved diffusion fra en riflet udvækst
fyldt med blodkar på øjets bagvæg.
Den kaldes pecten, det latinske ord
for en kam. Fordelen ved denne
alternative forsyningsvej er, at der i
stedet for blodkar kan blive plads til
endnu flere synsceller, end pattedyrretinae har. Mens vi må ”nøjes” med
gennemsnitligt omkring 100.000
synsceller pr. kvadratmillimeter
nethinde, har en gråspurv cirka
400.000 og en rovfugl næsten en
million.
Ulempen er til gengæld, at der
hele tiden skal skabes væskestrømninger i corpus vitreum for at få
tilstrækkelig fordeling med ilt frem
til alle områder af retina.
Det opnås ved, at fugleøjet konstant er i sitrende bevægelse.

I fugleretinae genfinder vi samme
to typer sanseceller som i dyrenes:
Stavceller og tapceller. Stavcellerne
eksiteres som bekendt på væsentlig
færre lyskvanter end tapcellerne og
giver derfor syn ved lave lysintensiteter.
Det menneskelige øje kan med
sikkerhed sanse ganske få energikvanter, fotoner; ugler formentlig
blot en enkelt. Energimængden her
er forsvindende lille; en foton kan
opvarme ét gram vand én grad på
150 millioner år! Stavene har derimod dårlig opløsningsevne og tillader kun orienteringssyn. Stavceller
findes også i den aviære retina i et
enormt antal fordelt over hele nethinden undtagen i dens centrum.
Tapcellerne stimuleres kun ved
lysintensitet over tusmørkeniveau,
men har jo langt større opløsningsevne.
Hos dagaktive fugle dominerer
derfor antallet af tapceller over stavceller. Det omvendte er tilfældet hos
tusmørke- og nataktive fugle. Ugler
har næsten kun stavceller i deres
nethinder.
I fuglenes centrale retina findes
kun tapceller hos de dagaktive fugle,
men med langt større udbredelse
end i den humane fovea. Dermed
ser disse fugle skarpt over en større
del af det paracentrale synsfelt, end

vi gør, og det er en fordel, når der
skal søges føde. Ulempen er ringere
lysfølsomhed. Og fuglene går til ro
allerede i det tidlige tusmørke.
Vor fovea centralis rummer cirka
300.000 tapceller pr. kvadratmillimeter. Hos fuglene er tapcellerne i
centralgruben endnu tættere pakket;
rovfugle har flest, over en million
pr. kvadratmillimeter. Det giver
en evne til at se detaljer, der langt
overgår menneskets. Dertil kommer,
at centralgruben hos rovfugle og
andre fugle, der skal se byttedyr fra
større afstand, for eksempel suler og
terner, er stejlere end vor, nærmest
V-formet, således at en lysstråle
samtidigt opfanges i både øvre og
dybereliggende tapceller. Da lyset
samtidigt brydes i vævsoverfladen,
inden det når de sidstnævnte, opnås
yderligere en forstørrelsesvirkning,
der svarer til to ganges forstørrelse til
det i forvejen øgede skarpsyn.
Resultatet bliver en synsstyrke
cirka ti gange den menneskelige. Det
er bogstavelig talt, som om rovfuglen
har en prismekikkert med ti gange
forstørrelse for øjet. Hvis vi satte en
kongeørn foran øjenlægens synstavle, ville den snildt kunne se den
nederste, ”seksmeterslinje” 60 meter
borte.
Omsætter vi det til byttedyr, er
en ørn i stand til at se en hare på
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fem kilometers afstand, og fra en
højde som Eifeltårnet, hvor ørnen fra
jorden kun ville syne som en prik, er
ørnen således i stand til at scanne et
cirkelformet område på syv kvadratkilometer for harer og ryper – uden
at de bliver den var. Og ørnen kan
gøre det meget hurtigere, end vi ville
kunne med en kikkert. Foruden blot
at zoome ind plet for plet, som vi vil
være nødt til – med risiko for ”smuttere” imellem hvert ryk af kikkerten,
gør rovfugle nemlig brug af en slags
vidvinkel, ”fugleperspektivet”. De
har således ud over centralgruben
én yderligere grube af ultratætstillede tapceller placeret et lille stykke
vandret til siden herfor. Mellem de to
gruber er også et bælte med en særlig
høj tæthed af tapceller.
Centralgruben dækker det lodrette niveau, den temporale grube
det vandrette.
Ved lynhurtigt at dreje hovedet en
anelse fra side til side skifter gribben
på jagt efter de ubevægelige ådsler
mellem de to gruber og kan derved
både stille skarpt inden for en langt
større synsvinkel, end vi kan og
samtidig identificere det stillbillede, der adskiller det døde fra det
levende. Gribbe kredser ofte i store
flokke over et landskab og samarbejder således om at finde ådsler.
Det er godt at være ”først til mølle” og få de bedste bidder: Når den
heldige grib styrtdykker ned til sit
fund, følger de andre hastigt efter; og
nogle, større, gribbearter har forrang
ved lækkeriet frem for mindre.
Lærkefalken, en fåtallig falkeart
herhjemme, kan fange småfugle og
større insekter i luften og finder på
50 meters afstand guldsmeden i

lufthavet. Og selv små fugles syn har
en opløsningsevne af mindst samme
størrelse som menneskers.
Regnvejr og tågedis forringer drastisk opløsningsevnen – derfor sidder
rovfuglene i tungt vejr ”grounded” i
træerne og venter på bedre tider.
Stejlheden af centralgruben betyder, at for eksempel en falk ser et
bytte skarpest under en lidt spids
vinkel, cirka 40 grader. Under sit
dyk mod byttet vil den derfor se det
tydeligst ved at hælde hovedet noget.
Men derved vil luftmodstanden øges,
og det er ikke hensigtsmæssigt, når
det gælder om at overrumple byttet.
Det forklarer, hvorfor falke slår deres
bytte i en nedadgående bue i stedet
for mere logisk en lige linje.
Mennesker ser få billeder i forhold til
fugle
De fleste, som har prøvet at fræse
af sted på motorvejen med næsten
”vandrefalkefart”, har nok oplevet, at
det efter den første raske fartglæde
føles utrygt. Der sker for meget på én
gang lige foran og til siderne; vi kan
kun holde styr på fjernbillederne.
Fra naturens hånd bevæger vi os
langsomt omkring, og menneskeøjet kan kun registrere 16 billeder i
sekundet som adskilte. Overskrides
denne grænse, mister vi bearbejdningen af de enkelte synsindtryk,
men opfatter i stedet et forløb af
bevægelse.
Den afrikanske Kronørn (Stephanoaetus coronatus), der i tæt regnskov under trætophøjde i susende
fart formår at overliste aber, skal
samtidig med at fokusere på aben
opfatte og holde sig klar af alle grene
og lianer, der kunne kvæste den.

Gribbene er blandt fuglene med den
skarpeste synsstyrke. Den mægtige Øregrib
(Torgos tracheliotus) her har det kraftigste
næb blandt den halve snes afrikanske gribbearter. Den har derfor forrang til åbning af
et frisk ådsel, også selv om den ikke selv har
opdaget det. Eget foto.

Og rigtig mange fugle skal under
den intense fødesøgning stedse afsøge omgivelserne for mulige fjender.
Det har vist sig, at fuglene kan
opfatte det tidobbelte antal adskilte
synsindtryk – op til 160 i sekundet.
Fjernsyn vises med 100 billeder per
sekund. Mens vi fornøjer os med en
film, bliver den stakkels undulat i
stuen helt bims af myriader af flimrende enkeltbilleder!
Med tapcellerne opfattes tillige
farver. Vor nethinde har jo kun de
tre forskellige tapceller, der hver
for sig har særlig følsomhed for blå,
grønne og røde bølgelængder – de
farver, vi også benævner primærfarverne. Når vi kan se en bestemt
farvenuance, sker det ved, at lys af
netop dén bølgelængde stimulerer
flest af den ene type tapceller og
færre af de to andre i dét specielle
forhold, der opfattes som nuancen
i hjernens synsbark. Ultraviolette
bølgelængder kommer slet ikke ind
i menneskeøjet, men absorberes allerede i hornhindens yderste lag.
Måger bruger farvefilter under
fødesøgningen
Som amatørfeltornitolog har det
undret mig, at en del små sangfugle
af slægterne rørsangere, løvsangere
og gulbuge set med mine øjne virker
så kedeligt ens i deres grå eller gule
fjerdragter. Det må da være svært
og upraktisk for dem selv at skulle
skelne egne artsfæller fra nærtbeslægtede. Og de er for os fuglefolk
drilske at bestemme og ofte kun med
sikkerhed på deres stemmer.
Og hos mange farvestrålende og
dermed letgenkendelige fugle ser han
og hun fuldstændig ens ud!
Men sådan ser artsfællerne dem
ikke.
Fuglenes farvesyn er nemlig mere
avanceret end vort: De kan også
se ultraviolet lys (UV-lys) og i det
almindelige farvespektrum flere
nuancer. Ud over de tre tapceller, der
opfanger primærfarverne, findes i
fuglenes nethinde således en meget
UV-følsom fjerde type og en femte,

der har følsomhedsmaksimum for
gult.
Fuglenes tappe er også belagt med
oliedråber i flere forskellige farver og
også klart farveløse, som formentlig
virker som et filter for ”uhensigtsmæssige” farver. Måger menes
således at betjene sig af et farvefilter,
som eliminerer det blå lys, der tilbagekastes fra havoverfladen, hvorved
de nemmere kan finde fødeemner på
havoverfladen.

Måger – her en Stormmåge (Larus canus)
– menes at gøre brug af et farvefilter,
som eliminerer det blå lys, der set med
det humane øje bliver kastet tilbage fra
havoverfladen. Filterfunktionen gør det
lettere for måger at finde fødeemner på og
lige under vandet. Foto: Jan Skriver©.

Fuglenes hornhinde og linse er –
modsat menneskets – gennemtrængelig for UV-bølgelængder.
Ved undersøgelser med spektrometer har det vist sig, at fuglenes
fjerdragt reflekterer solens UV-stråling i specifikke mønstre, ikke blot
fra art til art, men tillige kønnene
imellem. For eksempel udsender en
blåmejsehan langt mere UV-lys fra
sine – for os helt ens – blå farver end
hunnen. Derved kender hun ham
fra en anden hun ikke blot på UVbølgelængde, men tillige på intensiteten
af UV-lyset – så fuglen forarbejder
åbenbart det tilbagestrålede UV-lys
til et ”firedimensionalt” farveindtryk.
Det er vist, at stærehunner i fuldt
dagslys konstant valgte de samme
to ud af en flok på fem hanner. Gav
man dem et UV-filter for, gik der
kludder i udvælgelsen.

Set med vore øjne er en Blåmejse (Parus
caeruleus) entydigt blå på hoved og vinger.
Men en blåmejse hun kan skelne den ene
han fra den anden på det ultraviolette lys
(UV-lys), som blåmejserne udsender. Også
stære kan kende hinanden på UV-lyset.
Foto: Jan Skriver©.

UV-lys hjælper også fuglene til at
finde de rigtige fødeemner. Mange
blomster og blade har UV-specifikke
farvemønstre. Forsøg har vist, at
fugle foretrak frø, der reflekterede
UV-stråling med en bestemt bølgelængde. En grøn larve på et grønt
blad, der for os er svær at få øje på,
reflekteres for Rødstjerten mørk og
lækker i UV-lys.
Og forklaringen på, at den musende Tårnfalk 20 meter over vejkanten så sikkert kan slå ned på en
mus, der kamuflerer sig i det tætte
græs, er, at markmus og andre små
gnavere ofte løber langs deres egne,
faste stier i landskabet, når de søger
føde. Hyppigt markerer de deres stier
med urin og ekskrementer. Det letter
musen at finde tilbage til sine huller,
og samtidig markerer musen dermed
sit territorium. Men desværre for
musen reflekterer dens efterladenskaber UV-lys, og det kan Tårnfalken
se. Så det er blot at stå stille i luften,
”muse”, over disse UV-reflekterende
striber i ”ledetråde” i landskabet.
UV-lys, tilbagekastet fra omgivelserne, menes også at give fuglene en
forbedret navigationsevne i terrænet.

Ugler er farveblinde mesterjægere i
mørket
Nataktive fugle som ugler og natravne har som nævnt stort set ingen
tappe i deres nethinder og er derfor
næsten eller helt farveblinde.
En ugle er med op imod en
million stavceller per kvadratmillimeter nethinde til gengæld i svagt
stjerneskær i stand til at se en mus
på cirka 100 meters afstand. Dens
forbløffende nattesyn hjælpes også
af et særligt lysreflekterende lag
(tapetum lucidum), der ligger som
en folie under stavcellerne. Tapetum
lucidum kaster lys, der måtte være
passeret mellem stavcellerne uden at
opfanges, tilbage, så det når igennem
stavcellelaget endnu en gang, inden
det forlader øjet. Tapetum lucidum
findes også hos katte og hunde. Det
er det, der får deres øjne til at lyse op
i bilens fjernlys. Endelig kan uglen
bevidst gøre sin pupil langt større,
end mørkerefleksen formår at gøre
vores.
Men kan ugler også fange en mus
i totalt mørke? For en halv snes år
siden offentliggjordes et forsøg, man
havde lavet, med en slørugle i en
lade, der med sikkerhed var gjort
totalt mørk.
Alligevel lykkedes det uglen at
snuppe sig en mus. Vel kunne uglen
have opsporet musen ved hørelsens
hjælp, men ørernes placering i kraniet taler imod, at hørelsen i stereo
alene skulle kunne gøre det muligt
at lokalisere musen så præcist lige
fremad.
Man har så fremsat den formodning, at uglen ”virtuelt” ser musen
med hørelsen ved, at der i mellem-

Når en tårnfalk muser, befinder den sig
over en befærdet musegang i vegetationen.
Falkeøjnene gør rovfuglen i stand til
at se det UV-lys, som musenes urin og
ekskrementer afsætter som lysende stier
i terrænet. Tårnfalken venter bare på,
at musen skal benytte sine stier, som vi
mennesker ikke kan se, men som for falken
sikkert ligner en oplyst landingsbane i en
lufthavn. Foto: Jan Skriver©.
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hjernens synscenter sker en kobling
af lydimpulserne fra ørerne til de
samme nerveceller, som synsnervens
tråde lander i. Det skulle så give sløruglen en rumlig præcision, som hvis
den virkelig så musen.
Ugler kan antagelig også ”se”
infrarød varmestråling; der sammen
med hørelsen hjælper til at spotte
mus under et tyndt lag sne.

Forsøg har vist, at en Slørugle er i stand til
at fange en mus i totalt mørke. Men måske
bruger uglen her sin eminente hørelse til
at skabe et ”virtuelt” billede af musen, som
den sætter kløerne i. Det er også på den
måde, at sløruglen kan fange mus under
sneen. Foto: Jan Skriver©.

Brun Fiskeugle (Ketupa zeylonensis)
mestrer ikke blot at jage i dybt tropisk
mørke, men formår endda at spotte sit
bytte fra en lavthængende gren over søer
og stille floder, inden den dykker ned under
vandoverfladen efter fisken.
Eget foto.

Trækfuglene – hvordan finder de vej
og kommer og rejser på samme tid år
efter år?
Fuglene bruger også synet til sikkert at finde frem og tilbage mellem
sommer- og vinterkvarteret eller
fiskepladser fjernt fra ynglestedet.
Det er nævnt, at de er i stand til at
genkende detaljer i et landskab.

Nattergalen og gøgen ankommer
til landet næsten på samme dato i
begyndelsen af maj år efter år og
forlader os igen inden for ganske få
dage sidst på sommeren. Sker det
også med synets hjælp?
Og hvordan finder fugle på træk
og stormfugle på fødesøgning i dagslys vej hundreder, ja tusinder af kilometer over åbnet hav i overskyet vejr
uden solkending og endog i tåge?
Det menes, at de kan se polariseret lys og dermed måle solhøjden,
ligesom sømanden med sin sekstant
måler solens vinkel over horisonten.
I klare nætter finder fuglene
flyveretningen ved at iagttage visse
større stjernebilleder. Dét er vist, af
blandt andre danske forskere, som
i planetarier har placeret indfangne
trækfugle i store tragte foret med
trækpapir og med blækpuder i bunden. Når man tændte den normale
stjernehimmel, viste aftryk af fuglefødderne hvilken retning, fuglene
ville flyve i. Roterede man derefter
stjernehimmelen for eksempel 45
grader, fulgte fodaftrykkene med
som tegn på, at fuglene fulgte stjernebillederne. Men også om natten
kan det være overskyet; og småfugle
på træk kan ikke blot ændre flyvehøjde flere kilometer.
Meget taler for, at trækfugle på
årstidens ændring af lyset kan se,
hvornår det er tid at bryde op. Ikke
med øjnene, men ved hjælp af corpus pineale, der hos fugle ligger på
overfladen af hjernen og så tæt på
den porøse og lysgennemtrængelige
kranieskal, at dens nerveceller direkte kan påvirkes af lyset.
Via nervetråde fra øjet modtager
corpus pineale desuden lysimpulser
fra nethinden. Dens funktion er således ikke at se i gængs forstand, men
overordnet at registrere svingninger
i lysintensiteten i omverdenen, såvel
de daglige – til justering af kroppens
”interne ur” – som de årstidsbestemte. Styringen af disse vigtige
biorytmer formidles ved udskillelse
af melatonin, der dannes i nogle af
de pineale nerveceller – men kun

i mørke. Lys hæmmer dannelsen
af melatonin. Det er vist, at stoffet
svækker brunst hos gnavere. Så når
forårslyset begynder at dominere
døgnet, signalerer dalende melatoninudskillelse, at det er tid at drage
mod ynglepladsen. Melatonins biorytmeregulerende virkning udnyttes
også medikamentelt til at snyde
kroppen til en anden døgnrytme ved
jetlag.
Man har længe vidst, at visse
fugle kan sanse Jordens magnetfelt
og navigere efter forandringer i det.
Det vides også med sikkerhed, at
koglekirtlen indeholder magnetiske
partikler, som er påvirkelige af jordmagnetismen, der også varierer året
igennem og ændrer position over tid.
Men måske kan fugle også ”se”
magnetiske felter med øjnene. Bearbejdningen sker i samme del af hjernen, hvori synsimpulserne opfattes.
Et protein i øjet kaldet kryptokromflavoprotein i fuglens retina
synes at være i stand til at kombinere
de to afgørende elementer, som er
nødvendige for at ”se” magnetfelter:
Kryptokromflavoproteinet kan både
eksiteres af bølgelængden af det indkommende lys og samtidig registrere
hældningen af magnetfeltet. Det foregår ved, at en foton, når den rammer
proteinet, skaber to frie radikaler
(en oxideret tryptofan-rest og en
reduceret flavin- cofaktor), hver med
en uparret elektron, der bevæger sig
frit omkring, men i kvantekohærens
med hinanden. Deres spin (elementarpartiklernes rotation) er korreleret
og påvirkeligt af magnetiske kræfter,
og spinnet vil derfor reorienteres i
retning af et magnetfelt. Proteinet
virker således som et nanokompas,
hvor ændringen i spin angiver retningen af de magnetiske feltlinier.
Fuglenes eminente syn gør det
ikke let at være fuglekigger: Du tror
ofte, at du snedigt forklædt kan liste
dig ind på den flotte ørn eller isfugl
med kikkert og kamera. Men ak, den
HAR set dig!
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Øjenlægens job

Lone Kirkegaard
Retoriklærer, cand.pæd. et art.

– set fra en retorisk synsvinkel
Stemmen – et redskab
til professionel succes

R

etorik er læren om at tale
godt – for nu at bruge en
meget bred definition. Når
det drejer sig om lægen, det være
sig den praktiserende læge, tandlægen, ørelægen eller, som her,
øjenlægen, og hans eller hendes
arbejde, kunne flere af retorikkens aspekter af retorikken være
relevante.
I retorik taler man om de fire
vigtige retoriske virkemidler: 1.
Engagement, 2. Mundtlighed,
3. Forståelse, 4. Virkning.
I denne lille artikel har jeg valgt
at beskæftige mig med stemmen.
Stemmen har indflydelse på både
engagement, forståelse og virkning.
Den er efter min mening vores vigtigste taletekniske virkemiddel.
I en undersøgelse helt tilbage fra
1970’erne, som der stadig refereres
til, har den amerikanske psykolog
Albert Mehrabian fundet ud af,
at når det drejer sig om holdningsmæssige og følelsesmæssige
udsagn, så afkoder vi kropssproget

med 55%, stemmen med 38% og
selve det sproglige udsagn med blot
7%. Øjenlægens troværdighed har i
høj grad noget med stemmen at gøre.
Det er vigtigt her at understrege, at
for patienten virker dette på det ubevidste plan.
Undertitlen på artiklen er bevidst
provokatorisk. For selvfølgelig er
det alfa omega for øjenlægen, at han
er dygtig til sit fag, til at bruge sine
måleinstrumenter rigtigt, til at stille
de rigtige diagnoser og til at udføre
en operation professionelt. Men som
et led i øjenlægens arbejde indgår
også hans/hendes personlige kontakt
med den enkelte patient. Det sker
overvejende i tre situationer. Den
ene er det første møde, hvor patienten gerne skulle få et indtryk af en
kompetent, engageret og imødekommende øjenlæge, som han/hun kan
have tillid til.
Den anden situation kan være den
sædvanligvis lidt længere samtale,
efter at diagnosen er stillet og patienten kan se frem til en operation.

Den tredje situation er samtalen før
selve operationen.
I den første situation skal øjenlægen overbevise sin patient om sin
professionelle kompetence, således
at patienten er forsikret om, at den
foreslåede behandling er den bedste.
I den anden situation er øjenlægens
opgave at forklare patienten, hvad
det hele går ud på. Og det på en
måde, så indtrykket fra første samtale styrkes. Indtrykket af den sikre,
interesserede og venlige øjenlæge,
hvis troværdighed patienten ikke et
øjeblik tvivler på.
I den tredje situation har samtalen
overvejende den funktion at berolige
patienten, at skabe en atmosfære
af tillid, hvor patienten kan slappe
af. Hvis der er tale om ubehag og
smerte, hvis man har det fysisk eller
psykisk dårligt, ja, så betyder øjenlægens måde at berolige på måske, at
smertegrænsen flyttes opad.
Hvad fortæller en stemme?
For modtageren signalerer den

talerens kompetence og sikkerhed,
hans følelser og hans selvbillede. Alt
dette er vigtigt for den øjenlæge, der
ønsker overensstemmelse mellem
sin faktiske professionalisme og den
meddelelse om denne, som han udsender via sin stemme.
Stemmen er vores vigtigste kommunikationsredskab, og den fungerer
på en måde som talerens visitkort.
Modtageren hører et ”stemmebillede”, som ubevidst påvirker hans
vurdering af taleren.
Hvordan er den velfungerende
stemme?
Den er tydelig og klar. Den har variationspotentiale, så den både kan
være kraftfuld og svagere, afpasset
efter talesituationen. Den har energi,
er dynamisk. Og ikke mindst vigtigt:
Den er behagelig at høre på, en skærebrænderstemme gør ondt, når man
er i patientrollen.
Endelig skal den udtrykke interesse
for og engagement i patienten.

Hvordan arbejder man så med sin
stemme?
Det kunne være en idé at læse en
bog om stemmen. Her kan anbefales to vidt forskellige, men begge
spændende bøger: 1. Lone Rørbech
og Sten Høgel: Tal rigtigt – syng
godt (Reitzel). Den giver en gennemgang af stemmens fysiologi, og
der er øvelser bag i bogen. Endvidere
et medfølgende bånd med en del af
stemmeøvelserne på.
2. Eva Kihlström: Karismakoden
(Retorikforlaget). Den har undertitlen ”Udstråling kan læres”, og der er
et separat kapitel om stemmen. Hele
bogen er relevant læsning for læger,
som har samtale som en vigtig del af
arbejdet.
Enetimer hos en professionel
retoriklærer?
Det kan være en idé at tage timer hos
en retoriker, som hurtigt vil diagnosticere dit problem.

6-8 timer er normalt nok til at
kunne gå videre selv. At arbejde
med en stemme er at arbejde med en
helhedsfunktion. I stemmearbejdet
indgår arbejde med afspænding,
vejrtrækning, holdning og stemmedannelse (artikulation og klang).
Spændinger i nakken, skulderen og
halsen kan påvirke stemmefunktionen uheldigt. Det samme gælder
spændinger i kæbemusklerne. Der
kan være smerter under kæbeleddet,
under øret og ofte hovedpine. En
stram kæbe påvirker resonansen ved
at mindske mundrummet, og den
hæmmer artikulationen. Blot nogle
af eksemplerne på spændinger, som
influerer på stemmen.
Stemmen er et arbejdsredskab for
enhver læge. Den sikre, professionelle, kompetente, venlige, imødekommende og behagelige stemme vil
uden tvivl være et aktiv i relationen
mellem læge og patient.


