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Indhold

Store besparelser er
efterhånden hverdag
i sundhedssektoren
– ikke kun i Danmark

K

raftige besparelser i England for fem år siden gav anledning til personaleflugt og hyppige strejker. Desværre var der også direkte konsekvenser for patienterne. Under sparerunden gav engelske politikere
sig til at underkaste flere arbejdsopgaver på hospitalerne en kritisk vurdering. Man mente fx ikke, at fjernelse af små dimser omkring øjnene var en
offentlig opgave. Dekretet blev implementeret med bøder og advarsler-trods
protester fra lægerne. Nu ser man som en direkte konsekvens, at hudkræft
diagnosticeres sent, og at behandlingen bliver mere kompliceret.
I Danmark er den politiske holdning, at man bør udnytte ressourcerne
bedre, og at man trods mange års stramninger inden for en del områder sagtens kan bevare den samme kvalitet. Det er i hvert fald den officielle version.
Vi kommer desværre ikke udenom, at der skal tages økonomiske hensyn.
Det store problem er imidlertid, at politiske beslutninger tages ud fra rent
pekuniære betragtninger, og desværre uden grundig risikovurdering!
Det er tankevækkende, at den tidligere kommunal-reform fra 70-erne
blev forberedt og analyseret grundigt i alle delelementer over en ti års periode FØR indførelsen.
Derimod var Regionsplanen for sundhedsvæsenet blot en overordnet ide,
som blev gennemført i løbet af et par år. Med mange hovsaløsninger.
Vores sundhedssystem har betydning for os alle.
Fagfolk og politikere burde være samarbejdspartnere i et grundigt forarbejde. Beslutninger skal være baseret på facts.
Det er patientens- og dermed vore alle sammens helbred, det handler om.
Karen Skjødt
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Oftalmolog udkommer fire gange årligt og redigeres af nordiske øjenlæger for at informere om emner af fælles interesse for øjenlægerne
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Sigrid A.
de Rodez Benavent

Bruno Laeng

Synestesi

ser du det jeg ser?
To store øyne fanger blikket mitt, jeg stopper, flytter litt på meg
og bildet endrer seg – som om det er laget av bølgende tøystykker i et tungt materiale. Ved siden av, et stykke opp på veggen,
er det et lite skilt hvor det står «Do You See What I See?»

D

et er jo akkurat det dette
handler om, at man kan se
og føle noe kjent på en annen måte. Synestesi er i litteraturen
beskrevet som idiosynkratiske
ektopiske opplevelser eller kryssmodal sansing hvor stimulering
av en modalitet gir respons i den
aktuelle modaliteten og minst en annen modalitet. Det er ikke galskap
eller hallusinasjoner, men mer som
en supplerende egenskap, en evne
som gir det lille ekstra. Og som for
eksempel gjør at også enkelte som i
ung alder ble blinde fortsatt ser farger – ved fMRI-studier lyser det opp
akkurat på riktig sted i hjernen. En
undersøkelse fra 2006 ved Simner

og medarbeidere, «Synesthesia: The
prevalence of atypical cross-modal
experiences» utgitt i Perception viser
til en forekomst av tilstanden på

cirka 4.4 % i befolkningen generelt.
Synestesi kommer i mange former
hvor en av de vanligste er visuelle
opplevelser av farger og derfor viktig
å kjenne til for oftalmologer så ikke
pasientens opplevelse av omverdenen feiltolkes og beskrives som en
hallusinasjon.
En vanlig form for synestesi er å
se sorte trykkede bokstaver og tall på
hvitt papir som fargete. Synestetikere
kan rapportere til andre hvordan
bokstavene er oppleved ved for eksempel å farge dem i Word software.
Under ser vi et eksempel fra en
synestetiker (60 år gammel kvinne
som hevder at hun har sanset disse
farger hele livet uten noe endring
i hvilke farge som tilhører hvilken
bokstav eller hvilket tall). ( Samme
referanse som under fMRI-bildene
lengre nede).
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På nettsiden synesthete.org av
David Eagleman kan man ta en rask
test for å finne ut om man selv er en
mulig synestetiker, og kanskje får
man seg en overraskelse når man
skjønner at ikke alle ser farger når de
hører musikk. Fenomenet er ikke en
nymotens forskningshype, men beskrevet helt tilbake til Pytagoras i det
6.århundre før Kristus, med en topp
i publikasjoner rundt 1930. Francis
Galton, fetteren til Charles Darwin,
pubilserte i Nature i 1881 den første
vitenskapelig artikkel om synestesi
med tittel: ”The visions of sane persons”. Fenomenet har vært vanskelig
å visualisere og kvantifisere, men
nyere metoder innen radiologi som
ved bruk av funksjonell MR, fMRI,
så kan vi nå se fenomenet og forskningen har fått ny giv som i studien
til Laeng, Hugdahl og Specht «The
neural correlate of colour distances
revealed with competing synesthetic
and real colours» publisert i Cortex
i 2011.

ge har spurt seg om hvorfor denne
egenskapen er bevart arvemessig og
hvorvidt det eventuelt er et evolusjonsmessig biprodukt eller en selektert egenskap. I boken «The mind
of a mnemonist» pekes det på at det
er lettere å huske for eksempel et
telefonnummer hvor tallene har hver
sin farge. Eller som bilkonstruktøren
som Newsweek fortalte om som
kunne gi gode råd om materialvalg
basert på sine synestetiske evner;
http://www.businessweek.com/
articles/2014-01-09/the-minds-eyesynesthesia-has-business-benefits .
I forbindelse med et pågående
forskningsprosjekt har vi stilt pasienter med multippel sklerose og
friske kontroller om de har eller har
hatt synestesiske opplevelser under
antagelsen om at pasienter med hjerneorganiske forandringer og nevrodegenerasjon trolig ville miste slike
egenskaper på grunn av brutte nervebaner. Vårt hovedfokus har vært
såkalt grapheme-colour synestesi.

Illustrasjon fra fMRI studie som viser aktivering i hjernens områder (V4,
V8) som bearbeider fargeinformasjon. (referanse; Laeng, B., Hugdahl, K.,
& Specht, K. (2011). The neural correlate of colour distances revealed with
competing synaesthetic and real colours. Cortex, 47, 320-331.)

Det spesielle med synestesi er at
det dreier seg om friske personer
hvor den såkalte kryssmodale sansningen er konsistent for hva som utløser det og som er den resulterende
kryss-sansningen – onsdag er alltid
grønn. Genstudier har vist at det
dreier seg om polygenetisk arv. Man-

Både i pasientgruppen og kontrollgruppen bosatt i Oslo-området, med
utdanningsnivå i snitt over 15 år og
med en gjennomsnittsalder på omkring 33 år, fant vi en overhyppighet
av synestesi på ca 30% mot estimert
ca 4% i normalbefolkningen, og
overraskende få av pasientene, kun 3

av 14, hadde mistet sine egenskaper
etter sykdomsdebut.
På liknende måte beskriver
Steven og Blakemore 6 pasienter
som har blitt blinde i ung alder og
beholdt sine visuelle synestestiske
egenskaper. Kanskje er det slik at
synestesi dreier seg om manglende
hemming av nerveimpulser – de går
i flere retninger enn hos andre og at
nevrodegenerative tilstander derfor
ikke nødvendigvis gir mindre grad
av samsansning?

Ord ’google’ i braille skrift. Pasienten opplevde at prikkene så
fargede ut til tross for hans blindhet
mens han berørte dem med fingrene,
og ved fMRI undersøkelse av samme
pasient mens han leste braille så
lyste fargesynsområdet i hjernen
opp. Opplevelsen kunne ha vært slik
som dette:

Ved hjelp av mulighetene som
nyere forksningsmetoder nå baner
veien for, vil synestesistudier kunne
bidra til å gi nyttig kunnskap om
fysiologi og hjerneorganiske substrater for blant annet fargesyn og også
visuell romoppfattelse.
Len deg derfor tilbake og nyt
«Prometheus» av Alexander Schriabins, skrevet for piano, orgel, orkester, kor OG lysorgel.



Af Per
Nellemann Bang

Kusama
andre kunstnere
og visuel perserveration
På kunstmuseet Louisiana i Humlebæk i Nordsjælland kunne man for kort tid
siden se en fantastisk udstilling, der med rette er kaldt ’I uendeligheden’, af den
japansk-amerikanske billedkunstner Yayoi Kusama.

Uendeligt publikum med rødprikket Fallos.

U

dstillingen var en gennemgang af hendes værker, bredt
favnende fra performance,
skulpturer og malerier spændende
fra de første store malerier med net
eller med prikker som kunne være
monokrome eller med lystige ’polka
dots’ i stærke farver, til forunderlige
spejlgallerier hvor illusioner stortrives.

Kusama Iteration. Fotograf i cenrum.

Vi kunne se installationer, som
vi i Kusamas tilfælde kan kaldes
’EXTALLATIONER’, fordi installationerne uden grænser flyder ud i den
omgivende verden.
Uendelige afstande bliver dannet
med spejle, og uendelige mængder af
genstande som græskar ses iblandet
og perseveration af fallosformer.
Ind imellem blandet med en slags

skulpturer i form af slanger eller er
det igen penisser i alle mulige sammensætninger. En robåd er gjort af
sammensatte former af fallosser. Det
kunne være provokerende i 1960’erne, men værket fremtræder nu mere
afslappet, og man fornemmer det
geniale, ideen, der uden hæmninger
gennemføres udelukkende med henblik på skabelsen.
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Trailing, Palinopsi ved posterior
temporal læsion.

Takkede kanter hos pt. med polyopi.

Instalallation Kusama: Obliteration Room
(Forsvindingsværelse).

I et rum er alle møbler, lamper
og vægge malet i ’polka dots’. Se billedet. Værelset fremtræder som regulært eksperimentarium, fordi det er
svært at adskille de enkelte objekter
fra hinanden. Klaverets tangenter
synes at fortsætte over i en dug på
bordet, som igen går lige over i en
vase. Forvirrende og fascinerende,
når man på den måde mister orienteringen og oplever alle genstande
vægge og lamper på en gang uden
grænser.

Monoculær polyop.
Tegninger foretaget af patienter med cerbral monokulær diplopi. Patienterne havde følger
efter læsioner i bagre cortex uden større synsfeltudfald.
Patienterne skulle eftertegne figuren til venstre. Patienternes tegninger ses til højre herfor.
En enkelt tegning demonstrerer ’trailing’. Et synsspor som en gentagelse af den oprindelige
cirkel i flere omgange, så der opstår et ’spor’. Bemærk også hakkerne i figuren.

Kusama bruger farverne
til at udviske objekternes
grænser, hvor farverne
under mere normale omstændigheder medvirker
til at afgrænse og adskille
de enkelte genstande.
Kusama bruger POP-art
teknikker til det yderste.
Når man ser i biografier om Kusama, nævnes
det bestandigt, at hun
i barndommen havde
gentagne oplevelser af
palinopsi, som også kaldes visuel perseveration,
og som for eksempel kan
bestå i, at et fikseret objekt eller dele
af et objekt ikke forsvinder, når den
visuelle scene skifter. Tavlen vaskes
ikke helt ren, enkelte områder efterlades uvaskede i flere sekunder. I
andre tilfælde er der tale om ’trailing,
en spordannelse hvor f.eks. en kastet
bold ses med omridset af bolden i
boldens parabelbue.
Det illusoriske billede er ikke
foreneligt med et negativt efterbillede, da det tværtimod i reglen er et
positivt billede.
Kusama går lige i kødet på fastsatte psykologiske dogmer. Som for
eksempel at farver er til for at aftegne
en genstand. Farven og genstanden
er knyttet til hinanden. Rød som
en tomat siger vi og forestiller os en
tomat, når vi tænker på noget rødt.
Og vi bringer endog farven ind i objektets navn som i ’grønært’.
Men Kusama lykkes med at få
farverne og prikkerne til at udviske
objekterne, så den visuelle scene
fremtræder som et hallucinatorisk
trip.
Men er Kusamas inspiration
barndommens og ungdommens
eventuelle attakker af migræne, eller
er inspirationen blevet tilført psykodeliske oplevelser af cannabis eller
LSD natur?

Gersztenkorn og Lee, ’G og L’ har
i et ret nyt autoritativt review af 127
publicerede tilfælde af palinopsi opdelt tilfældene i to hovedgrupper. De
benigne forårsaget af bivirkninger af
medikamenter og de alvorlige, som
kan være et symptom på en potentiel
livstruende cortikal læsion i synscortex og tilgrænsende områder.
Palinopsi er, skriver G.og L. : ”En
heterogen gruppe af symptomer, som
ikke akkurat kan klassificeres som
enten visuelle illusioner eller visuelle
hallucinationer, som fører til en
ambivalens i nosologien af palinopsi
og relaterede termer som akinetopsi,
illusorisk visuel spredning, og cerebral polyopi.”
Der er beskrevet enkelttilfælde
af palinopsi i forbindelse med akut
opticus neurit ved multipel sclerose
og efter fotokoagulation. Men tilfældene må være meget sjældne og ikke
typiske.
Palinopsien er almindelig som
en del af den schizofrenes synsforstyrrelser, som også kan have lighedspunkter med de hallucinogene
drogers forstyrrelser af virkelighedsopfattelsen.
Psykologen Ollner mener, at
Palinopsia skulle være en del af de
spanske maleres El Grecos og Salva-

dor Dalis billedgengivelse med ændring af perspektivet, deformationer
og forvridninger.
Med hensyn til El Greco kan
stilen frit forstås med El Grecos
opvækst i det byzantisk dominerede
Kreta og senere uddannelse i Venezia. De græsk katolske ikoner, hvor
de portrætterede har usædvanligt

Greco St. Martin beggar
NatGalWash.

9

of ta l m ol og 10 M a r t s 2016

lange fingre, kender vi jo alle. Det
er Ollner da også lidt inde på. Den
engelske øjenlæge Trevor-Roper har
underligt nok tænkt på astigmatisme
som forklaring på de langstrakte ansigter og legemer. Det kan dog hurtigt afvises, idet en svært astigmat
som normale også ville se en figur
for langstrakt

Hieronymus Bosch
(Versuchung des Hl. Antonius).

The Great Masturbator Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia.

Derimod er det nok oplagt, at
for Salvador Dali og den ti år ældre
hustru Gala, var der sikkert ikke
meget, der var dem fremmed inden
for seksuelle og medikamentelle
oplevelseseksperimenter. Salvador
Dali var kendt candaulist. Mange billeder af Dali har ofte seksuelle hentydninger, og andre har en direkte
konfrontation som ’Visage du Grand
Masturbateur’ Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, hvor den
nytilkomne hustru Gala dukker op
i billedet tilsyneladende for at nyde
sine evner.
Ollner fremhæver Dalis St. Antonius fristelse som eksempel på den
mandlige uformåen med ritualer
og andre midler at komme tilrette
med syndige lyster og begær. Hun
skriver: ”Dali har maximalt utnytjat
palinoptiska fenomen i den visionära
procecessonen”. Det er dog lidt underligt, at Ollner ikke nævner den
nederlandske Hieronnymus Bosch’s
trefløjede alterbillede af St. Antonius

fristelse (1501), hvor de selvsamme
hallucinationer og visioner ses på
himlen.
Man kan næsten sige, at for Marc
Chagall var disse hallucinations-

Marc Chagall, 1911. I
ad the Village Moma,
Gugenheim, N.Y.

lignende erindringer nærmest et
kendetegn. Flyvende mennesker og
køer. I stærke farver og andre næsten
gennemskinnelige genstande ses i
mange af hans billeder, og spredt på
lærredet, fragmenter af genstande
eller levende væsener.
Chagall skriver selv, at når han
maler med hjertet, bliver billedet til
noget, men ikke når han maler med
forstanden. Det er underligt at tænke
sig, at Chagall lige efter den russiske
revolution var kommissær for billedkunst i Vitebsk, Belarusområdet
nær fødebyen. Det holdt da heller
ikke længe. Et par år efter flytning til
Moskva måtte han drage til Paris.
Chagall boede i kunstnerkollektivet La Ruche i Montparnasse, Paris,
hvor også Robert Delanay boede.
Også Delaunay kan have en

Marc Chagall, 1913, Paris par la fenêtre,
1913 (Paris Through the Window), oil on
canvas, 136 x 141.9 c. Philadelphia Art
Museum.

palinoptisk tilgang i mange tidlige
billeder, med løsrevne objekter og
figurdele.
La Ville de Paris, Carousel of Pigs
1906.
Så når man først får øje for det,
vrimler billedkunsten med plinoptiske fænomener, som åbenbart ikke

Robert Delaunay
GUGG
Carousel of Pigs.
Guggenheim,
N.Y. Museum.

behøver at være et sygeligt fænomen,
men er en del af en forestillings- og
erindringsproces for at kunne ar-

bejde kreativt uden større risiko for
at forfalde til kopistens rolle.
Referencer: www.oftalmolog.com
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Af Jack Bergen

Mannen
bakom Fyren
På 1700-talet ökade skeppsfarten kolossalt; – fartygen
hade gjorts större och säkrare
och intresset för översjöisk
handel med exotiska varor
växte.

Kullens fyr.

Fresnel lighthouse
lens diagram.

H

os oss i Sverige ledde det till
att Ostindiska Kompagniet
skickade sitt första skepp,
”Fredric Rex Suecie”, iväg från Göteborg 1731, men vi var långt ifrån
ensamma: England var dåtidens le-

dande sjöfartsnation med Frankrike
som närmsta konkurrent.
I takt med den ökande sjötrafiken, främst i Engelska Kanalen, ökade också antalet skeppsbrott – och
förlusten av sjömansliv. Kompass,

sextant och undermåliga sjökort var
inte tillräckligt för att göra resandet
säker. Man förlitade sig i hög grad på
hamnfyrar – vilket i manga fall blev
ödesdigert. De små och ljussvaga fyrarna var otillräckliga, – gav i flesta
fall ifrån sig ett sken som på klara
nätter syntes på någon enstaka sjömils avstånd. I stället för att hjälpa,
tvingade de fartygen att gå nära land
– där kobbar och skär kunde skörda
stora offer. Något måste göras, – förlusterna var för stora.
Engelskmännen började bygga
flera och större – men inte mycket
bättre fyrar. Fransmännen tog det
som en utmaning, en teknisk kapplöpning startade och man skapade
”Fyrkommissionen” 1811 vilket föll
Napoleon i smaken. Hans plan var
att förse hela Frankrikes kust med
fyrar: ”Frankrike skulle stråla!”
Men det gick trögt.
1819 tog man in Augustin-Jean
Fresnel i Fyrkommissionen.
A-J Fresnel ( 1788-1827) var son
till en arkitekt och utbildad ingenjör inom väg- och brobyggnad. På
fritiden sysslade han med sitt stora
intresse: Ljus. Ljus i alla former

fascinerade honom
men särskilt brytning
och reflektion i olika
materialer trollband
honom. Redan 1814
hade han förstått att
ljus var en vågrörelse
och att denne ändrade karaktär i olika
medier. Fyrkommissionen gav honom
möjlighet att fördjupa
sig i favoritämnet och
göra praktiska til�lämpningar.
Dåtidens fyrar bestod av en oljelampa
med en bakomvarande konkav spegel.
Denna konstruktion
tog endast vara på
en mycket liten del
av det producerade
ljuset. Fresnel ville
minska förlusten – ville ”samla” ljuset- och det i en lins framför ljuskällan. Mycket få höll med honom om
denna ide. De flesta kollegor ansåg
att en sådan lins skulle bli stor, tung
och rejält otymplig. Men Fresnel
gav sig inte – utan fortsatte experimentera och kom snart på att man
kunde placera ett antal relativt tunna
linser med tilltagande diameter
framför varandra. En konstruktion
som påminde om en måltavla. Den
var användbar men lite opraktisk.
Då kom genombrottet, troligen
inspirerat av George de Buffons ide
om att ”ljus bryts i materialers yta”:
Behålla linsens krökta yta – och göra
sig av med det tunga, besvärliga och
onödvändiga glaset bakom! ”Fresnellinsen” som vi känner den, var uppfunnen!
Nu kunde en lins i ett hanterbart
format konstrueras och relativt en-

kelt monteras på önskad plats. Första
offentliga presentationen ägde rum
i Paris uppe på Triumfbågen. Fyrkommi ssionen och Kungen, Ludvig
XVIII, hade gett sig av till byn Mortefontaine cirka 30 km utanför Paris
för demonstrationen– och de såg
skenet. Det var en sensation – många
liv skulle nu sparas på sjön – men
minst lika bra, eller kanske till och
med bättre var det faktum att fransk
ingeniörskonst hade ”slagit” den engelska i kapplöpningen.
Första fyren med den nya tekniken tändes i 1823 i Cordouan.
Engelskmännen visade sig som de
nobla förlorarna: Royal Society donerade Fresnel Rumfordmedaljen 1824.
Tre år senare dog A-J Fresnel,
endast 39 år gammal i tuberkulos.
Fyrbyggandet formligen exploderade, säkerheten på sjön ökade och
liv sparades i stora tal, men det fick
han tyvärr inte uppleva. I Skandinavien kom första fyren på Oksöy
utanför Kristiansand, 1832 och på
Vinga 1840.
Först när radarn och senare GPS'
en kom, har betydelsen för sjöfarten minskat. Vi andra däremot har
fortfarande glädje av den genialiska
linsen i arbetet med skelpatienter
och synskadade, i kameror och på
sistone inom solenergiproduktion
där cylindrisk utformade linser
samlar ljuset på rörformade collektorer.
Med en liten osäkerhetsmarginal
tycker jag vi kan fira 200-året för
Augustin-Jean Fresnels bragd med
ett: ”Bra jobbat” !
Kuriosum: Vårt största, högsta och
starkaset fyr, Kullen Fyr, bygg 1561,
fick först fresnelteknin 1900.
Källor: www. oftalmolog.com



Kullens fyr.
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Wikipedia,
Ny Teknik,
Theresa Levitt: A short bright f lash: Augustin
Fresnel and the birth of the modern lighthouse.
(Norton).
Per Huogselius, SvD 20140316, ”Uppfinningen som
fick Frankrike att stråla”.
David Burnie, LJUS , Bonnier Lexikon.
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Jørgen Bruun-Jensen

Metamorfopsi

– at se det man ikke ser

Metamorfopsi er et kompleks af forskellige visuelle symtomer, som ofte forekommer ved maculasygdomme. De nye udviklinger af spektral-domain optisk cohærens tomografi med høj opløsning
og scanningshastighed har øget vores viden om den intraretinale arkitektur ved retinasygdomme.
Men selvom vi nu kan fremstille imponerende optagelser af retina, så er det de visuelle funktioner,
der er afgørende for patientens livskvalitet. Morfologi og funktion må følges ad.

Morfologi og
funktion.

M

Morfologi og Funktion

etamorfopsi havde længe
før 1947 nærmest været
kendt som en kuriositet.
Det var beskrevet i oftalmologiske
lærebøger både med parallelle linjer
og med gittertegninger. Den skotske filosof Thomas Reid fik efter
en astronomisk sol-observation
beskadiget fovea på det højre øje og
beskrev metamorfopsi i litteraturen
Fig.første
1. Verdens
første illustration
af
Fig.1 Verdens
illustration
af metamorfopsi
som den første i verden (1801). Når
metamorfopsi. Richard Förster 1862.
Richard Förster 1862
han fikserede på de fem vandrette
streger på sit nodepapir, så var den
gitter af kvadrater (Fig. 1) og G.
centrale linje lidt svag, men stadig
Mackay viste et ”experiment”, hvor
lige, mens de to yderste streger bømetamorfopsi kunne påvises ved
jede udad. Den selvlærte oftalmolog
hjælp at parallelle linjer (Fig. 2).
Richard Föster (1862) var den første,
Begejstringen over Helmholz' opsom tegnede metamorfopsi på et
findelse af oftalmoskopet (1851) var

i mange år så stor, at metamorfopsi
ikke havde nogen særlig klinisk interesse. Men i Zürich undersøgte Marc
Amsler mange patienter med maculopati, og han gjorde (1947, 1953)
et stykke papir med en sort plet på
midten og med en firkant med 200
små kvadrater til en vigtig klinisk
undersøgelse. Desværre var mulighederne for terapi ved maculopati meget sparsomme, og Amsler-test blev
kun sjældent anvendt. Først med
udviklingen af OCT (1994), macular
mikrokirurgi og intravitreal terapi
er der kommet en øget interesse for
visuelle funktionsundersøgelser af
macula.

Fig. 2. De første
offentliggjorte testlinjer.
G. Mackay 1894.

Fig. 2 De første offentliggjorte test‐linjer
G.Mackay 1894

Omgivelsesmetamorfopsi.

Omgivelses metamorfopsi

er vanskelige at opdage. Et andet
problem er, at patienten har ubegrænset observationstid af gitteret,
og ofte svigter patienten den centrale
fiksation for i stedet at scanne rundt
på gitteret.
Mange patienter har vanskeligheder med at markere metamorfopsi
direkte på gitteret og samtidig opretholde fiksation. Det kan også være
svært for patienten at gengive de
forandringer, som kan ses på gitteret
(Fig. 3) Undersøgelser med Amslergitter er en ret passiv undersøgelse,
hvor der kun er ringe interaktion
mellem patient og metode, så patientens visuelle opmærksomhed gradvis
aftager.

Når lige er skævt
Metamorfopsi er et alvorligt synsproblem for mange mennesker
med vitreo-maculære og maculasygdomme. Det kan være årsag til
nedsat livskvalitet med betydelige
vanskeligheder med læsning, tv,
bilkørsel og sociale relationer. Nogle
patienter kan beskrive former for
omgivelses-metamorfopsi, hvor træer
og flagstænger bøjer, vinduesrammer
og dørkarme er skæve, flisernes mellemrum bugter sig, og ansigter kan
være mere eller mindre deformerede.
Synsillusionerne kan i begyndelsen Fig. 3Fig.
3. Usikre
angivelser
af metamorfopsi.
Usikre
angivelser
af metamorfopsi
være periodiske, men senere blive
permanente. Amsler skrev, at nogle
Men nogle af de største vanskeligpatienter kunne fortælle, at de havde heder ved påvisning af metamorfopsi
”ustabilt syn, og det var som at se
med Amsler-gitteret er de cerebrale
gennem en hinde af bevægeligt
funktioner i form af Crowding og
vand”.
Perceptual completion (filling-in).
Siden Amsler introducerede sin
Crowding relaterer til interaktion
undersøgelsesmetode for klinisk meta- mellem forskellige konturer, så
morfopsi har en del forskere påpeget,
perceptionen af linjer og kvadrater
at forskellige visuelle processer kan
nedsættes, og metamorfopsi omkring
påvirke undersøgelsesresultatet.
centrum og periferi ikke kan opdaDen klassiske udformning af Amsler ges. Crowding-zonen tiltager mere og
gitteret er med sorte streger på hvid
mere ved øget afstand fra centrum.
baggrund eller hvide streger på sort
Ved fiksation i kanten af et centralt
baggrund. Begge disse udformninger scotom i forbindelse med geografisk
medfører, at undersøgelsen foretages
AMD er der betydelig crowding.
med kontrast højt oppe i supraFilling-in udgør en vigtig del af det
threshold niveau. Ved at nedsætte
visuelle system, hvor hjernen kan
luminans og nedsætte kontrastudfylde scotomer med information
niveauet kan undersøgelsen blive
fra omgivelserne. Det betyder, at
mere sensitiv. I Amsler-gitteret måler scotomer i Amsler-gitteret kan udfylkvadraterne 5 x 5 mm svarende til
des med normale dele af gitteret eller
1 grad i maculasynsfeltet ved en unmed omgivende metamorfopsi.
dersøgelsesafstand på 33 cm. Det beAlle synsfeltundersøgelser påtyder, at små former af metamorfopsi virkes af de fysiologiske ændringer,

som langsomt kommer med stigende
alder. Det maculære synsfelt har en
radius på 10 grader fra centrum,
som svarer til et område på 5.5
mm centralt i retina (Fig. 4 ). Dette
område kan påvirkes af forskellige
alderspåvirkninger i form af øget
pigmentering og fremkomst af små
druser. Sammen med cerebrale
aldersfunktioner kan det medføre
nogle kendte forandringer i form
af: Træthed, nedsat objekthukommelse, dårlig formopfattelse, nedsat
kontrastsensitivitet og langsommere
signalbearbejdelse i hjernen.

Fig.4.4 Tegning
af af
macula
på retina
Fig.
Tegning
macula
på retina.

Marc Amsler kendte formentlig
ikke så meget til alle disse visuelle
påvirkninger, som først meget senere
er blevet kendt efter mange forskellige videnskabelige undersøgelser.
Men han havde indset, at almindelig
et-punkts-perimetri ikke gav tilstrækkelige oplysninger om visuelle
funktioner i macula. Amslers store
fortjeneste var, at han skabte en
ny klinisk undersøgelse, hvor man
med en meget enkel og pris-billig
metode kunne evaluere metamorfopsi og relative scotomer ved maculasygdomme. Det var den første
funktionelle undersøgelse, som på en
hurtig måde kunne give kvalitative
oplysninger om visuelle funktioner i
maculasynsfeltet.
De tidligste og mindste former
for metamorfopsi kan betegnes som
sub-kliniske. De opdages typisk hos
patienter, som stadig har en ganske
god synsstyrke, men hvor der findes
metamorfopsi i et eller flere loka-
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liserede områder i parafovea eller
perifovea. For at kunne påvise disse
områder er det nødvendigt at kunne
minimere de psyko-fysiologiske og
cerebrale maskeringer af undersøgelsesmetoden. For at opnå en højere
sensitivitet end det er muligt med
den klassiske Amsler-metode, er der
blevet udviklet en hel del forskellige
undersøgelsesmetoder. I dag må kravet til disse nye undersøgelser være,
at de har høj sensitivitet, og at de
kan give både kvalitative og kvantitative oplysninger om metamorfopsi.
Dertil kommer, at metoden skal være
let at forstå for patienten, give god
inter-aktion og – lige som Amslers
metode – være prisbillig.
Men principperne med Amslergitteret har stadig stor betydning.
Hvorfor Metamorfopsi?
Metamorfopsi findes i forskellige former, som er afhængig af undersøgelsesobjektets udformning og undersøgelsesmetoden. Amsler-gitteret er på
mange måder velegnet som objekt,
fordi vores visuelle system i høj grad
er baseret på at kunne registrere
kanter, hjørner og små kontrastforskelle. Metamorfopsi er i nogen grad
orienteringsselektivt bestemt. G.
Macay viste allerede i 1894, at der

var forskel på metamorfopsi, hvis
objektet bestod af vandrette eller af
lodrette streger.
De typiske former for metamorfopsi, som kan påvises med et
Amsler-gitter er derfor Curvi-liniære
forandringer, form-discripans, micropsi og macropsi. I mange år var
det almindelig lærdom, at metamorfopsi opstod på grundlag af forandriger i retina, når fotoreceptorer
blev skubbet væk fra deres normale
placeringer i pigment epithel cellerne. Det kunne være patologiske
processer i retina eller over eller under retina, som fik afstanden mellem
fotoreceptorerne til at ekspanderes
eller kontraheres, så det regelmæssige mosaikmønster blev påvirket.
Receptive felter er funktionelle
enheder, som består af en eller flere
fotoreceptorer, bipolare celler og
ganglieceller med lateral integration
af horisontale og amakrine celler.
I fovea er de receptive felter meget
små, men størrelsen tiltager betydeligt perifert i retina. Forandringer i
retinas microstruktur kan ændre den
normale placering af de receptive
felter. I det 2-dimentionale plan kan
ændringerne skyldes processer inde
i retina (ødem, blødning, cyster,
karindvækst, macula hul, chorio-

retinopati) og i det 3-dimentionale
plan skyldes elevation under retina
(Druser, Neo-vascularisation, Pigment epithel løsning) og elevation
på retinas overflade (Vitreo-maculær
traction, Epiretinal membran, Ødem,
Retina løsning).
Med SD-OCT scanninger kunne
Fumiki Okamoto et al. i 2012 vise, at
hos patienter med Epiretinal membran og metamorfopsi var ganglie
cellelaget og det indre nucleære lag
tykkere end normalt. De fremsatte
den teori, at den epiretinale membran kunne ændre strukturen af
Horisontale, Bipolare, Amakrine og
Müller celler og hæmme den normale funktion af synapserne. Det er en
interessant teori, der kunne forklare,
at det ikke kun er omplacering af de
receptive felter, men også ændringer
af neuro-cellernes morfologi og
synapse funktioner, som er årsag til
metamorfopsi.
Ligesom der er receptive felter i
retina, så er der korresponderende
receptive felter i Corpus geniculatum laterale og i de første områder
(V1, V2) af synshjernen. Metamorfopsi kan i dag opfattes som visuelle
symptomer, hvor det patofysiologiske grundlag er en kombination af
retinale og cerebrale signalprocesser.

om, at det er afgørende for gode
behandlingsresultater, at patienter
med begyndende macula-sygdomme
kan opdages og komme tidligt i
behandling. Kan øjenafdelinger og
praktiserende øjenlæger blive ved
med at have kapacitet til alle disse
undersøgelser? Eller kan det blive
nødvendigt, at patienter selv kan
foretage undersøgelser hjemme.
Diabetespatienter har i mange år selv
kunnet undersøge urin, blodtryk,
cholesterol og blodsukker. De vil
gerne selv kunne tage ansvar og vil
også kunne kontrollere vigtige synsfunktioner. Patienter med AMD har
en risiko for, at en stabil tør AMD

uventet skifter til våd AMD – kunne
de selv være med til at kontrollere
deres metamorfopsi?
I stedet for, at bedst korrigeret
synsstyrke er den eneste macula
synsfunktion, som i dag rutinemæssigt undersøges, så kunne en Visuel
Funktions Evaluering med kvalitativ
og kvantitativ undersøgelse af metamorfopsi være med til at opdage macula-sygdomme væsentligt tidligere
og at kunne monitorere patienter,
som er eller har været i behandling.
Det vil være et stort fremskridt for
mange patienter, hvis vi tidligt kan –
se det, de ikke ser.


Visuel Funktions Evaluering
Det hastigt stigende antal patienter,
som må behandles for maculasygdomme, stiller store krav til både
nationaløkonomi og til praktiserende
øjenlæger og øjenafdelinger. Højere
levealder, ændret livsstil og bedre
behandlingsmuligheder giver mange
mennesker en forventning om et
godt syn hele livet.
Mennesker, som mister det centrale syn eller får store scotomer i
synsfeltet, giver mange menneskelige, sociale og økonomiske udfordringer. Men det er, som om den kliniske
betydning af metamorfopsi er blevet
noget glemt.
Alle kan formentlig være enige

Af Jørgen Villumsen

Nattesyn og gulerødder
Mange har hørt historien om engelske piloter, der under anden
verdenskrig blev fodret med gulerødder for angiveligt at skjule
hemmeligheden om radar. De skulle være blevet fortalt, at
store mængder gulerødder forbedrede nattesynet, og at det var
meget vigtigt ikke at fortælle dette videre til fjenden i tilfælde af
tilfangetagelse.

D

er er dog intet belæg for
denne skrøne. Begge parter i
konflikten vidste udmærket,
at modparten havde tilgang til radar.
Det var alment kendt, at vitamin
A-mangel medførte øjenproblemer
med blandt andet nedsat nattesyn,
men det var også kendt, at man ikke
med store mængder kunne forbedre
nattesynet. Kampagnen var dog reel
nok. Den havde dog alene det formål
at få den engelske befolkning til at
spise gulerødder, idet netop disse
fandtes i overskud i England, hvor
der herskede stor fødevaremangel.
Kampagnen lykkedes faktisk, så
man fik spist alle gulerødder. Bedre
nattesyn medførte det dog ikke, men
gulerødder er et sundt fødemiddel,
så vist var der fordele.
Den tidligste sikre beskrivelse af
gulerødder som kultiveret plante kan
spores til Afghanistan. Den stammer
fra omkring år 900. Vilde gulerødder
har dog været til stede også i Nordeuropa og andre områder med tempereret klima for mere end 5000 år
siden, og pollen fra gulerodsslægten
er påvist i fossile former millioner år
gamle.
Den kultiverede gulerod spredte
sig via Syrien og Nordafrika til
Italien og senere Spanien, hvortil
den ankommer i 1100-tallet. Gu-

lerødder synes at være almindelige
fra 1500-tallet i Nordeuropa og
England. Asiatiske gulerødder var
mørke med en dybrød purpur eller
lilla farve, som fremkaldes på grund
af farvepigmentet antrozyanin. Dette
pigment forsvandt ved en mutation
opstået formentlig i Tyrkiet, og den
orange gulerod, som vi kender den,
blev almindelig. Den synes udviklet i
Nederlandene og blev derfra udbredt
i Nordeuropa og England. Guleroden
kom til Venezuela i 1565, og fra
1607 kendes planten i Nordamerika.
Befolkningen i Australien fik tilgang
til gulerødder i 1788, og det var formentlig den hollandske indvandring
til Amager, der bragte planten til
Danmark.
Carl von Linné – svensk botaniker, læge og zoolog 1707-1778 –
navngav guleroden i 1753 i ’Species
Plantarum’, hvor den fik navnet
Daucus Carota. Pastinakker, der tidligere blev anset for at være i familie
med gulerødder, blev ved samme
lejlighed udskilt som en egen slægt.
I den klassiske græske og romerske tid var guleroden populær som
lægemiddel, men op i middelalderen
omtales den ofte også som fødemiddel, og madopskrifter med gulerødder blev almindelige fra slutningen af
1500-tallet i England.

Gulerødder optræder i flere farver, idet de har forskelligt indhold
af plantepigmenter. Den orange
gulerod, som vel er den mest almindelige, har stort indhold af karotener.
Røde gulerødder indeholder relativt
meget lycopen, som vi også kender
fra røde tomater. I den gule gulerod
er det lutein, der giver farven. Dog
synes den gule farve at opstå på
grund af lille indhold af karotener
og lycopen, idet lutein-indholdet er
nogenlunde ens i gulerødder. Guleroden findes også i en mørk lilla
form. I denne findes farvepigmentet
anthrocyanin, som er en stærk antioxidant.
Gulerødder opfattes generelt som
et meget sundt fødeemne. Det skyldes rigeligt indhold af fibre, antioxidanter og karotener. Karotener er
varmestabile, og det synes som om
varmebehandling øger absorptionen
af karotener fra tarmsystemet, når
man spiser gulerødder. Varmebehandling af gulerødder øger dermed
tilgængeligheden af karotener. Dannelse af A-vitamin fra karotener
reguleres dog aktivt efter behov, så
mere A-vitamin dannes ikke, selv
ved stor indtagelse af karotener. Det
er ikke afklaret, om der kan være
andre effekter af varmebehandling,
men varmebehandling ødelægger
næppe gulerodens sunde profil. Der
synes heller ikke at være risiko for
skadelige effekter. Caroten-tilskud
har i flere studier vist øget forekomst
af specielt lungecancer hos rygere.
Naturligt forekommende karotener
synes ikke at have denne risikoprofil. Måske fordi absorptionen er
reguleret.
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Historien om A-vitamin strækker
sig tilbage til starten af 1800-tallet,
hvor man så, at hunde på smalkost
udviklede hornhindeproblemer og
døde hurtigt. Vitamin A fik sit navn
i 1920, efter at vitaminet var blevet
koblet til det gule plantepigment i
1919. Fra 1947 kunne man fremstille
vitaminet.
Det er velkendt, at vitaminet
spiller en stor rolle for syn og øjne.
Mangel er næppe noget problem i
vesteuropæiske lande, men er et stort
problem i udviklingslande, hvor Avitamin mangel er den førende årsag
til behandlingsbar blindhed blandt
børn. Mangel medfører desuden en
væsentligt øget dødelighed i denne
gruppe.
Det er velkendt, at tilskud af
vitamin A medfører bedre nattesyn i
en population, som er underernæret
og dermed mangler vitamin A, men
der er intet, der tyder på, at man kan
forbedre nattesyn ved øget tilførsel
hos mennesker uden mangel.
Alligevel blev koblingen nattesyn
og gulerødder anvendt i forbindelse
med mørkelægningens England under Anden Verdenskrig. Hvem ville
ikke gerne se bedre, og det var let at
sælge budskabet, at gulerødder hjalp
dig til at se om natten. Det var jo på
sin vis rigtigt – dog kun hvis man
var i en mangeltilstand, hvilket næppe mange var i England under Anden Verdenskrig. Der var dog mangel
på fødevarer. England producerede
langt fra tilstrækkelige mængder af
fødevarer og var derfor helt afhængig
af import, som blev vanskeliggjort af
den tyske u-båds aktivitet. Omkring
70 % af alle fødevarer skulle importeres. Der var derfor mangel på alle
fødevarer, gulerødder dog undtaget,
viste det sig. Der var faktisk et stort
overskud, og gulerødder var ikke
rationeret før hen i året 1941. Kampagnen lykkedes. Dr. Carrot blev
en velkendt figur på plancher, der
reklamerede for gulerødder. Godt
nattesyn kunne være forskel på liv
og død, hed det. Det blev illustreret
med plakater med soldater under
kamp i mørke. Problemet var også
relevant for den almindelige englænder. Trafikulykkerne steg voldsomt
under mørkelægningen, også dem

med dødeligt udfald. Der var god
grund til at have godt nattesyn. Det
var dog fødevareministeriet, der stod
for kampagnen og ikke, som rygtet
vil vide luftfartsministeriet. Rygtet
vil vide, at historien om gulerødder
og forbedret nattesyn blev iværksat
blandt luftvåbnets (RAF) flyvende
personel, idet man ville prøve at
skjule de forholdsvis avancerede
radarsystemer, der blev anvendt i engelske fly. Man skulle altså have opfordret til stor indtagelse af gulerødder, men også opfordret til absolut
hemmeligholdelse for at skjule denne
opdagelse for de tyske modstandere.
RAF museet i London har intet,
der tyder på, at der var noget officielt
initiativ til at forsøge at vildlede
modstanderen med historien, men
på den anden side fandt man heller
ikke anledning til at afvise den. Man
fik gang i gulerodsspiseriet, og det
var det vigtigste.
Der er dog en erindringsbog,
skrevet af Pat Cunningham, der
muligvis har bidraget til, at historien
har levet længe. I bogen ”Fear in the
Sky: Vivid memories of Bomber Aircrew in World War Two” beskriver
han, hvordan forskellige grupper af
det flyvende personel på basen blev
bespist enten helt uden gulerødder
eller med store mængder af gulerødder. Han var selv en af dem. Han
hørte ikke, om der kom noget ud
af det. Det gjorde der sikkert ikke,
men historien, hvis den er rigtig,
kunne muligvis antyde, at nogen
havde igangsat en klinisk kontrolleret undersøgelse. Videnskabsetisk
komité og tilsvarende godkendelser
af studier var ukendte, og det var
forholdsvist let at vurdere effektmål.
Dødeligheden blandt flyvende personel i RAF var høj.
Radarteknologi var i øvrigt kendt
på begge sider under Anden Verdenskrig. Normalt tilskriver man
opfindelsen af radar til englænderen
Robert Watson-Watt (1892-1973),
som fik et apparat til at fungere i
1935. Princippet var dog påvist mange år tidligere af den tyske ingeniør
Christian Hülsmeyer (1881-1957)
i Köln i 1904. Radar blev udviklet
både i Tyskland og England i sidste
halvdel af 30’erne, og ved Anden

Verdenskrigs start var de tyske systemer nok de engelske teknisk overlegne. Dog havde man i England fået
hele organisationen trimmet, så det
lidt forældede system kunne anvendes effektivt, og det kom på den måde til at spille en helt afgørende rolle
i luftkrigen over England i 1940-41.
Radarteknologi blev udviklet hurtigt
af de allierede, og radarstyret artilleri
på skibe og antiluftskyts blev hurtigt
almindeligt. Desuden fik man monteret radar i fly, så man lettere kunne
finde fjendtlige fly i mørke og lettere
kunne finde bombemål. Der var
således meget at holde hemmeligt.
Radaren spillede også en stor rolle
for bekæmpelse af de tyske u-både.
Mere end halvdelen af de tyske tab
af u-både skyldtes angreb fra luften,
og i mange tilfælde blev de uddykkede u-både fundet med radar om
natten. Det var højfrekvent radar og
en projektør tændt i sidste øjeblik,
der gjorde målet synligt. Dette var en
effektiv og forholdsvis ufarlig metode
for angriber, men farlig for u-båden,
idet halvdelen af de u-både, der blev
fundet på den måde, blev sænket.
Der gik mange rygter i tyske marinekredse om, hvordan det kunne lade
sig gøre at finde en u-båd i mørke.
Luftbåren radar var kendt i tyske fly,
så teknologien var udviklet og kendt
af tyskerne, men det var den højfrekvente radar, som kun allierede
fly rådede over, der var forskellen.
Alligevel gik der rygter af mere eller mindre fantasifuld karakter om
teknologien, der gjorde det muligt
at finde u-både i mørke. De mere
seriøse forestillinger gik på, at man
anvendte infrarøde projektører, men
også at man fandt båden på grund
af varmestråling. Begge teknologier
anvendes i øvrigt rutinemæssigt i
dag til andre formål. Ingen af overvejelserne gik dog på gulerødder. Der
er således intet, der taler for, at man
hverken fra tysk eller engelsk side på
nogen måde har overvejet historien.
Den har dog levet i bedste velgående
siden Anden Verdenskrig. Der er i
dag mange indlæg tilgængelige på
internettet, som afviser historien.
Om det påvirker historiens liv vil
tiden vise. Det mest sandsynlige er
nok, at den fortsat vil leve længe. 
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OCT – nu også til angiografi
Angio-OCT eller OCTA er en spændende nyudvikling af optisk koherænstomografi. Indtil nu
har OCT været én ting, angiografi noget helt andet. Der har været forsøg på at fremstille flow
i de retinale kar med Doppler-OCT, men de har ikke været særligt vellykkede. Med OCTangiografi anvendes en ny teknik, der udnytter informationen i OCT-signalet på en ny måde.

Fig 1. Foto og OCT fra 68-årig mand med nydiagosticeret eksudativ AMD.
Billedeksemplerne er fra baseline, umiddelbart før anti-VEGF behandling, og
1 uge efter. Øverste panel viser baseline, det nederste panel follow-up efter 1
uge. Fra venstre mod højre vises fundus-foto og højopløsnings OCT tværsnit (12
mm scan med ca. 100 billeder sammenlagt) svarende til den grønne linie, der
er vist på fundusbilledet. Bemærk, at linien ligger lidt anderledes på follow-up
og derfor ikke viser eksakt det samme sted. Efterfølgende vises 3 billeder taget
med angio-OCT på samme maskine. Der scannes over 6*6 mm, og algoritmen
afbilder her kun punkter, der er i bevægelse mellem hurtigt efterfølgende
tværsnit scan (B-scan). Softwaren segmenterer herefter de retinale lag, f.eks
indre lag, ydre lag (fotoreceptorlaget) og choriocapillaris. Fig 1c viser de indre
retinale lag, hvor man tydeligt ser karrene. I den valgte opsætning inkluderes
både det inderste og yderst plexus. Fig 1d viser photoreceptorlaget alene. Det
fremtræder hos raske helt mørkt, men i dette eksempel ser man tydeligt den
klassiske membran, og hvordan den aftager i størrelse fra baseline (øverste
panel) til follow-up (nederste panel). Billedet yderst til højre er farvekodet og
viser 3 lag på én gang: de indre retinale lag (orange), de mellemste plexiforme
og nuclære lag (grøn) og fotoreceptorlaget (lys blå).
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vordan kan det lade sig gøre?
Helt enkelt tager man scan
lige efter hinanden og viser
kun et signal, hvor der har været
bevægelse mellem de to scan. Da
næsten al bevægelse kommer fra
erythrocytter, kan man på denne
både afbilde kar med en kvalitet,
der ligner fluoresceinangiografi. Da
OCT også indeholder dybdeinformation, kan man isolere forskellige dybder og f.eks. ved eksudativ
makuladegeneration (vAMD) søge
efter karnydannelsen. Vi har på
Glostrup øjenafdeling en angioOCT opstillet (Topcon: DRI OCT
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Triton). Maskinen er baseret på en
swept source lyskilde, der har en lidt
længere center bølgelængde end de
fleste OCT’er og derfor giver en god
gennemtrængningsdybde og dermed
god visualisering af choroidea.
Patienteksempel: I figur 1 ses eksempler på en patient med eksudativ
AMD før og efter behandling med
anti-VEGF. Fundusbilledet og et højopløsnings OCT-tværsnit (fig 1A og
B) viser en central membran, og på
en fluorescein angiografi kan man
tydeligt se en velafgrænset klassisk
membran. De tre billeder til højre
i figur 1 er taget med angio-OCT
programmet. På 1C vises angio-OCT
fra de indre retinale lag, hvor man
tydeligt ser de retinale kar, billedet
illustrerer den høje kvalitet, der kan
fås i visualiseringen af de perifoveale
kar. På figur 1D afbildes angio-OCT
fra det ydre nucleære lag, der er
segmenteret som et lag på 70 µm.
Den klassiske karnydannelse træder tydeligt frem i det ellers mørke
fotoreceptorlag. Det sidste billede er
et farvekodet opsummeringsbillede,
hvor orange svarer til det inderste
retinale lag med tydelige blodkar, og
karnydannelsen ses lyseblåt (fig 1E).
Én uge efter behandling med antiVEGF er den totale nethindetykkelse
i centrum faldet fra 448 til 375 µm.
Højopløsnings OCT tværsnit (fig 1G)
viser en forbedret morfologi sammenlignet med før behandling, men
pga fiksationsproblemer rammer
det scannet lidt anderledes, så man
kan ikke sammenligne direkte. På
angio-OCT ses uændrede retinale
kar (fig 1H). I det ydre nucleære lag
er neovaskularisationen skrumpet til
under det halve (fig 1I).
Angio-OCT eller fluoresceinangiografi ? Det er to forskellige metoder.
Angio-OCT kan vise de kar, hvor der
er flow, men kan ikke vise lækage
eller staining, som vi kender det fra
fluorescein-angiografi. Det giver
derfor heller ikke mening at sam-

menligne med sen-fase billeder, hvor
fluorescein viser lækage med samtidig nedsættelse af billedkvalitet pga.
udsivningen og generelt aftagende
kontrast. Angio-OCT viser det aktuelle flow i karrene i området ca. 0.5
til 2 mm/sek, men er begrænset mht.
lave hastigheder, dvs der kan være
kar, der ikke kan ses pga. manglende
sensivitet for lavt flow, og ved høje
flowhastigheder mættes signalet.
Kvantitering af flow i de retinale kar
er derfor vanskelig og dækker for
øjeblikket kun et begrænset område.
I dybden er angio-OCT også begrænset pga. absorbans og spredning
i de overliggende lag.
Tekniske detaljer: For at dette giver anvendelige billeder, skal man
scanne meget hurtigt og anvende
en særlig algoritme, derfor skal der
kunne scannes med mindst 70.000
A-scan pr. sekund og gerne meget
mere. Nogle systemer er bygget med
en swept-source laser, som er meget
hurtig og har en stor båndbredde,
men andre laserkilder er også anvendelige. I angio-OCT optræder
særlige artefakter, f.eks. projiceres de
retinale kar ned på pigmentepithelet.
Derfor viser en segmentering i pigmentepitelet ofte de normale retinale
kar, der selvfølgelig ikke findes i
denne del af nethinden. Der er flere
typer af artefakter og nogle kan fjernes med software, men det er vigtigt
at have kendskab til detaljerne.
Konklusion: Angio-OCT er en
fantastisk teknik til non-invasiv
visualisering af kar i nethinden. Som
illustreret i figur 1 er det muligt at
vise forandringer over kort tid uden
risiko for patienten. Tolkningen af
billederne er ikke altid ligetil og
kræver, at man kender de forskellige
artefakter, og adskillelsen af lagene
med segmenterings-algoritmen i
systemet er kritisk. Men der er stadig
udvikling i både hardware og software, der utvivlsomt vil give store
forbedringer.

Referencer: www.oftalmolog.com
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