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Øyelege Martin Davanger produserte to doktorgrader og
gjorde oppsiktsvekkende vitenskapelige funn, publisert i
Nature, som la grunnlag for stamcellebehandling av øyets
overflate.

M

artin Davanger ble professor på
Rikshospitalets Øyeavdeling i
Oslo i 1985. Han viste engasjement for alle faglige utfordringer, dog
hadde spesielt fokus på øyetrykk, grønn
stær, kornea og øyets leie i orbita.
Davangers første doktorgrad har
tittelen: “Intraocular pressure in normal
eyes and in eyes with glaucoma simplex. A theoretical analysis”. Arbeidet
kom ut i 1965 og består av syv artikler
publisert i Acta Ophthalmologica.
Bakgrunnen for dette arbeidet var
datidens oppfatning vedrørende
etiologi og patogenese til en type grønn
stær (glaucoma simplex). Det var kjent
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at trykket er forhøyet i slike øyne, og
viser unormalt store spontane svingninger gjennom døgnet. Tidligere
populasjonsstudier hadde også
avdekket at øyetrykket ikke er helt
sammenfallende med en normalfordelingskurve, men har et lite tillegg
mot høyere trykk. Dette ble tatt til
inntekt for at en vilkårlig populasjon
består av to grupper hva gjelder
øyetrykk, en med normale og en med
forhøyede verdier (grønn stær). Derav
ble det utledet at trykkreguleringen
synes å være fundamentalt forskjellig i
normale øyne og i øyne med glaucoma
simplex.

På denne bakgrunn stilte Davanger
spørsmålet om det er nødvendig å forutsette en slik oppdeling for å forklare
trykkforhøyelsen i øyne med glaucoma
simplex. Han påviste at en gitt intraokulær volumøkning (i form av kammervannproduksjon) gir lavere trykkøkning
på et lavt enn på et høyt trykknivå.
Han forutsatte at trykknivået er
definert av porestørrelsen i trabekelregionen, det vil si motstanden i avløpsregionen. Med dette utgangspunkt
kom han frem til at en gitt prosentvis
reduksjon av porediameter vil gi
mindre trykkøkning ved lavere enn
ved høyere øyetrykk. Han postulerte at
porediameteren avtar med alderen, dvs.
trykkurven for en normal populasjon vil
gradvis vise en forskyvning mot høyere
trykk med årene. Dermed vil trykket
stige forskjellig i ulike deler av befolkningen, avhengig av utgangsverdien og
alder. Resultatet blir at enkelte vil vise
unormalt høye trykk og falle utenfor
den normale fordelingskurven uten at
man trenger å anta en egen mekanisme

for å forklare trykkforhøyelsen ved
glaucoma simplex.
I tiden 1966-68 fungerte Davanger
som professor ved Makerere universitetet i Kampala, Uganda. Det var under
dette oppholdet han observerte at
hornhinnens overflateceller (epitelet)
erstattes ved nydannelse i randsonen
(limbus), etterfulgt av langsom glidning
inn mot sentrum. Dette fenomenet
er spesielt tydelig hos mørkhudede
individer fordi brunt pigment i enkelte
stamceller fungerer som markør for cellenes vandring (fig. 1). De karakteristiske
små celleansamlinger i limbusregionen
(Vogts palisader) fikk dermed en plausibel fysiologisk funksjon, og arbeidet
vakte betydelig oppmerksomhet (Nature 1971; 229: 560-561).
Under et lignende opphold i Burkina
Faso i Vest-Afrika kunne han ved selvsyn
konstatere at enkelte stammesamfunn
var sterkt rammet av øyesykdommen
elveblindhet (onchocerciasis). Etter
trakom er dette den vanligste smitteoverførte blindhet på verdensbasis. Sykdommen forårsakes av en rundormlarve
som spres fra en smittet person til en
frisk med knott. Omtrent. 18 millioner
mennesker er i dag rammet av parasitten, derav ca. 300 000 irreversibelt
blinde. Det paradoksale er at tilstanden
effektivt kan behandles med ivermectin,
men det byr på store praktiske utfordringer å få oppgaven utført. Davanger
var en blant flere norske oftalmologer
som engasjerte seg i dette problemet.
Som nevnt innledningsvis var Davanger spesielt interessert i øyehulen og
øyets plassering i denne. For å kunne gi
et tallmessig uttrykk for hvor langt frem
øyet ligger i orbita, konstruerte han et
exoftalmometer (Acta Ophthalmol.
1970; 48: 625-633). Ideen var imidlertid
ikke ny idet det fantes lignende instrumenter på markedet allerede. En av
ufordringene i denne sammenhengen er
hvilke referansepunkter man bør velge
i forholdet mellom bulbus og orbita. Da
vi alle har ulik ansiktsanatomi, blir de
interindividuelle variasjoner store, og
dagens ulike exoftalmometre har derfor
det til felles at måling for å avdekke
endringer over tid gir mening bare på
individuelt nivå.
I tilegg til glaucoma simplex var
Davanger også interessert i en annen
type grønn stær, nemlig eksfoliasjons-
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glaukom. Denne sykdommen er karakterisert bl. a. ved forekomst av et grålig
belegg (eksfoliasjonsmateriale) på deler
av linsen og iris. Det er fortsatt uklart
hvilken kjemisk sammensetning dette
stoffet har, selv om det elektronmikroskopisk består av en løs fibrillær struktur sannsynligvis bestående av protein.
Davanger påviste at det i tillegg til dette
finnes en substans som fyller rommet
mellom fibrillene. Denne er usynlig ved
konvensjonell elektonmikroskopi, men
avsløres ved at et sporstoff (horseradish
peroxidase) ikke trenger inn mellom
eksfoliasjonsfibrillene. Det er foreslått
at denne heterogene substansen kan
inneholde polysakkarider og / eller
glukoprotein. Om denne kunnskapen
vil bli av betydning i behandlingen av
grønn stær er foreløpig usikkert.
Utover 1980-tallet ble det klart at

et nytt verktøy – elektronisk databehandling – var på full fart inn i alle
samfunnets aktiviteter. Dette skapte
mye frustrasjon, bl. a. på grunn av at
den nye teknologien krevde en viss innsikt/kunnskap og var lite brukervennlig
sammenlignet med dagens systemer.
De første stegene ble derfor for mange
nokså famlende, men Davanger kastet
seg raskt på denne utviklingen og utferdiget en brukerveiledning tilpasset avdelingens behov. Det tok likevel mange
år å implementere bruk av dataverktøy
i avdelingens daglige virksomhet. Som
et kuriosum kan nevnes at journalskrivende lege i en overgangsperiode
fylte ut papirskjema, som i ettertid ble
lagt inn i dataanlegget av en sekretær.
Å kunne legge opplysningene inn i et
kodet diagnosesystem var motiverende
da det forenklet prosessen med å kart-
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legge klinisk og forskningsmessig viktig
informasjon.
I sitt arbeid ved Rikshospitalets
øyeavdeling drev Davanger en utstrakt
veiledning av yngre leger. En rekke av
disse prosjektene førte frem til den
medisinske doktorgrad, og det er således
ingen tvil om at han over en lengre
periode betydde mye for det akademiske
miljøet. Dette ble markert ved at han i
1989 ble hedret med Norsk Oftalmologisk Forenings høyeste utmerkelse, Hjalmar Schiötz minnemedalje. Han hadde
tidligere (1975) fått K.K.K. Lundsgaards
medalje for den beste faglige artikkel i
Acta Ophthalmologica.
Den andre doktorgraden (dr. philos.)
ble til mot slutten av hans yrkesaktive
periode og har tittelen: “The Schiøtz
tonometer. Aspects of its history.”
Arbeidet ble utgitt på eget forlag i 1992
med følgende ISBN: 82-992612-0-1. Som
antydet på tittelbladet, handler dette
om oftalmologiens historie, og han formulerte selv ideen med avhandlingen
på følgende måte: “An essay about the
development of the Schiøtz tonometer,
and an analysis of the theoretical
aspects of Schiøtz´s publications on
tonometry, may represent a contribution to the description of the history of
science in the present century.”
Den første delen av avhandlingen
omhandler ulike forsøk på å tallfeste

variasjoner i øyetrykk. Utover 1800tallet ble det klart at blindhet kan
skyldes for høyt øyetrykk, og dermed
oppstod behovet for et trykkmålingsinstrument (tonometer). Fokus på saken
førte til at flere mer eller mindre fantasifulle løsninger ble presentert. Schiøtz
lanserte sitt første tonometer i 1905 og
arbeidet med forbedringer helt til sin
død i 1927. Det kan neppe være tvil om
at han var den som lyktes best både med
konstruksjon og kalibrering siden hans
instrument i noen grad fortsatt er i bruk
i visse miljøer.
Spesielt interessant er det å lese
om produksjon og salg av dette tonometeret. Det første instrumentet ble
laget i en lokal eletrisk foretning (N.
Jacobsen, Pilestrædet 21, Oslo) og
kalibrert på en oppstrukket gummimembran. En lang histrorie kort:
Produksjonen i Norge avtok på 50-tallet
bl. a. fordi flere utenlandske produsenter
tok over, tydeligvis uten noen formell
avtale. Det er et langt steg fra dette
til dagens innfløkte og tidkrevende
prosesser for patentering, produksjon og
kommersialisering.
Den andre delen av avhandlingen
omhandler problemer knyttet til kalibrering. Schiötzs tonometer angir verdier fra 0-20, og en kalibreringskurve/
tabell er derfor nødvendig for å omgjøre
dette til mmHg. Davanger går her inn

i denne materien ved å analysere de
mange arbeider som er blitt publisert av
flere ulike forskere for å få resultatet så
riktig som mulig.
Martin Davanger la for dagen genuin
interesse for forskning hele livet og var
alltid klar til å bidra i faglige diskusjoner
med iderike, originale innspill. På egne
vegne var han temmelig nøktern, nærmest beskjeden. Som pensjonist hadde
han fått reisestipend til Paris for å
studere samarbeidet mellom Schiøtz og
Javal: Hjalmar Schiøtz arbeidet i tiden
1880-81 ved det oftalmologiske laboratoriet ved Sorbonne universitetet/ Paris
under professor Javal. Man kjente på
den tiden godt til hornhinnens sentrale
betydning for refraksjonen, men hadde
begrenset mulighet til å måle denne
størrelsen. Keratometeret (eller oftalmometeret), som var konstruert for å måle
hornhinnens krumning, var oppfunnet
av den kjente tyske fysiolog Hermann
von Helmholtz, og dette instrumentet
ble videreutviklet i samarbeid mellom
Schiøtz og Javal. De to later til å ha hatt
et nært forhold både faglig og privat.
Davanger ønsket å se nærmere på deres
forskning ved å studere arkivmaterialet
på biblioteket ved Sorbonne universitetet. Akutt sykdom og død satte imidlertid en stopper for hans plan.
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