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Velkommen til et nytt nummer av Oftalmolog. Hva kan
øyebevegelsene avsløre om oss? Det er tema for første artikkel,
skrevet av Atle Østern, som også har illustrert forsiden. Neste
artikkel tar for seg et høyaktuelt tema – kunstig intelligens og
screening av diabetisk retinopati. Deretter følger en artikkel fra
Harvard Medical School om hvilken rolle konjunktivale begerceller
(goblet cells) har i utvikling av allergisk konjunktivitt. Artikkelen
gjengis på originalspråket engelsk, hvilket bidrar til å gjøre
Oftalmolog mer tilgjengelig i alle nordiske land. Flere engelske
artikler kan forventes i 2019.
Redaksjonen gratulerer Yousif Subhi med doktorgrad om
aldring, neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon og
polypoidal choroidal vaskulopati. Olav Kristianslund fortjener
også gratulasjoner etter å ha forsvart sin avhandling om kirurgisk
behandling av IOL-dislokasjoner. Store gratulasjoner til Miriam
Kolko, som mottok Lions-prisen i år.
Redaksjonen minner om Nordic Glaucoma Meeting i Bergen
med spennende program 24. og 25. mai 2019. Sist, men ikke minst
ønsker vi alle våre lesere en god jul og et godt nytt år!
.

Tor Paaske Utheim
Ansvarlig redaktør
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Atle Einar Østern

Hva øyebevegelsene
kan avsløre
om oss
Måling av visus forteller ikke alt om synsfunksjonen.
Hvordan vi visuelt oppfatter verden rundt oss er også
avhengig av hvor fokus rettes. Vi beveger øynene
konstant. I denne artikkelen skal vi se nærmere
på hva ny fascinerende forskning om dette
kan avdekke om hvem vi er som individer
og som art.

hver vei uten å skade vitale strukturer.
Spøkelsesaper (tarsier) er et annet
eksempel (figur 1). De er gremlinsliknende, nattaktive primater som kan
snu kraniet 180 grader. Deres enorme
øyne har rekorden for alle pattedyr i
forhold til kroppsstørrelsen.

Atle Einar Østern, Overlege Ph.D, Øyeavdelingen,
Oslo universitetsSYKEHUS, HF (ULLEVÅL), 0407 OSLO

M

ed frie, bevegelige øyne kan
visuell informasjon innhentes
om et større spekter av
omgivelsene. Denne egenskapen er
viktig i utfordrende situasjoner, enten
det er i kaotisk rushtrafikk i våre dager
eller det var i steinalderen i møte med
rovdyr.
Ikke alle høyerestående virveldyr
har den evnen. Noen har fastlåste bulbi.
Ugler er et eksempel. For å følge et
byttedyr må de vri på hele hodet. Det
kan de gjøre inntil utrolige 270 grader

Figur 1: Tarsier er særegne
kjøtt- og insektetende
halvaper med uvanlig godt
mørkesyn. Tegning: Atle
Østern
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Hjernen styrer øyemotilitet
Mennesker derimot kan dreie øynene
fritt i alle retninger, men maksimalt
omkring 30 grader. Utover dette
må også mennesker snu seg rundt.
Korresponderende rotasjoner av øyne
og hodet må styres presist. Hensikten
med hjernens kontrollsystem for
øyemotilitet er å sikre at bildet faller på
makula, enten blikket flyttes til et nytt
objekt eller vi fokuserer på noe som er i
relativ bevegelse i forhold til oss.
Før en øyebevegelse kan starte må
visuelle sanseinntrykk bearbeides.
Persepsjonsprosessen foregår på to
integrerte måter som er motsatt rettet:
1. «Nedenfra og opp» (engelsk «bottomup») er den strøm av data som hjernen
automatisk mottar fra sanseapparatet
om karakteristiske trekk ved eksterne
stimuli, som for eksempel objekters
kontrast, orientering, farger og
størrelser.
2. «Ovenfra og ned» (engelsk «top
down») betyr at erfaringer og
forventninger brukes til å gjenkjenne
og fortolke utvalgt sensorisk informasjon.
Når denne prosessen resulterer i en
viljestyrt øyebevegelse formidles
først signaler via nevrale nettverk

Figur 3: Nevrongrupper
i hjernestammen
regulerer
øyebevegelser.
Illustrasjon: Atle
Østern

som forbinder høyere hjerneområder
i frontallappen, parietallappen og
et område ved overgangen mellom
temporal- og oksipitallappen (figur 2).
Det er ingen direkte forbindelser
mellom hjernebarken og øyemuskelkjernene. Fra nevnte områder i korteks

Figur 2: Kortikale
regioner som
aktiveres og samvirker
ved modulering
av øyebevegelser.
Illustrasjon: Atle
Østern

er det imidlertid videre synaptiske
tilknytninger til premotoriske
nevrongrupper i hjernestammen.
Samordning av signaler som sikrer
koordinert øyemotilitet skjer på
hjernestammenivå (figur 3).
Motilitetstyper kan litt forenklet
klassifiseres som følger:
 Sakkadebevegelser er raske og
konjugerte. De benyttes når det
skiftes mellom fikseringspunkter.
 Følgebevegelser holder et objekt med
gradvis posisjonsendring sentralt på
retina.
 Optokinetiske refleksbevegelser utløses
når hele synsfeltet forflytter seg.
Eksempler er når man ser ut av et
togvindu. Det veksles da mellom
en langsom følgefase og hurtig
innhentende sakkade (optokinetisk
nystagmus).
 Vestibulo-okulære refleksbevegelser
sikrer at vi ser skarpt ved at øynene
kompensatorisk beveger seg i motsatt
retning av hodets.
 Konvergensbevegelser sørger for
at bildet treffer korresponderende
retinale punkter når objekter bringes
nærmere.

Fortsættes side 6
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lysforandringer. For å kunne se er vi
da avhengig av inntil 40 umerkelige
miniatyrsakkader hvert eneste sekund.
Disse mikrosakkader forklarer hvorfor
illusjoner med konsentriske mønstre gir
inntrykk av bevegelse.
Om natten gjennomgår vi
søvnsykluser som avsluttes med
REM (Rapid Eye Movements). Øynene
foretar hurtige bevegelser. Det er i
dette stadiet vi gjerne drømmer. REM
skaper potensielt friksjon mellom
øyets overflate og innsiden av øyelokk
som kan føre til smertefulle korneale
erosjoner hos disponerte pasienter.

Øyebevegelser og kroppen vår

Figur 4: Gibbon er en
menneskeape som utover
å svinge seg med de lange
armene kan bevege seg
tobeint både på bakken og
store greiner. Foto: Atle Østern

Cerebellum spiller en viktig rolle for
både sakkader og følgebevegelser.
Øynene er det meste av døgnet

Ad removed

i konstant uro, men som ikke
nødvendigvis erkjennes bevisst. Retina
kan for eksempel bare reagere på

Øyebevegelser spiller en vital rolle for
normal aktivitet. Vi fikserer systematisk
på relevante områder på kritiske
tidspunkt under utførelsen av en
handling. Sakkader og følgebevegelser
planlegges og koordineres 0,5-1 sekund
i forkant av endringer av hodet og
kroppen. Kontroll og tilpasning av

Figur 5: Nå vi betrakter en scene flytter vi fokus fra detalj til detalj i et intrikat mønster. Sirklenes diameter tilsvarer hvor lenge
blikket hviler på hvert objekt. Illustrasjon: Atle Østern basert på radering av Harald Storm («Torvet - Larvik»)

sakkaden varierer da avhengig av
oppgaven. Dette kan innebære å gripe
etter en gjenstand. Bevegelser av øyne
og hender er nøye nevralt samstemte.
Når vi går, særlig i ulendt terreng, viser
forskning at vi har blikket rettet mot
bakken to skritt foran oss. Hensikten
er å oppdage tidsnok hindringer til
at det motoriske system kan justere
kroppsholdning og ekstremiteter slik at
balansen beholdes.
Vår mobile synsfunksjon kan
overraskende nok være med på å forme
menneskelig gange på flere måter.
Ved aktive øyebevegelser undersøkes
kontinuerlig omverdenen. Dette er en
av de første måter spebarn interagerer
med omgivelsene. Alt i synsfeltet gir
dem et incentiv til å eksplorere videre.
Forskning viser at det leder til at barn
strekker seg etter, krabber mot, reiser
seg opp og til slutt tar de første nølende
skritt mot synlige mål eller objekter.
I en evolusjonær sammenheng er
vår vertikale oppreiste lokomosjon
unik. Det antas at den oppstod for 5-7
millioner år siden hos en ukjent gruppe

menneskeaper (figur 4). Hvorfor skjedde
det? Det er lansert mange hypoteser
slik som frigjøring av armer til bæring,
kryssing av elver, som ledd i aggressiv
adferd etc. Kan målrettet bruk av den
mobile synssansen ha vært en viktigere
og mer sannsynlig forklaring? Klimaet
endret seg på den tiden. Skogen ble mer
åpen i det østlige Afrika. Matkildene
ble færre. Vi kan forestille oss at ved å
stå og forflytte seg på bakbeina kunne
apene rekke opp til og visuelt søke
etter bær og frukter som hang lenger
oppe mellom greiner. Disse kan ha
vært utilgjengelige for konkurrentene.
Dermed økte overlevelsesmulighetene.
Deres fjerne etterkommere er oss som
nå er blitt «obligatorisk bipedale», med
høyt plasserte øyne og godt overblikk
over periferien.

Vi ser verden fragmentert og unikt
Når vi ser et bilde tror vi gjerne at alt
inntas samtidig. Det stemmer ikke.
Vår hjerne overveldes av data fra det
visuelle sanseapparatet. Derfor må
hjernen filtrere hva som er relevant.

I praksis vurderer vi få detaljer av
gangen. Alt annet i synsfeltet forblir
uklart. Dels skyldes det at oppløsningen
er mye dårligere for bilder som treffer
netthinnen utenom makula. En
annen faktor er at vi absorberer bare
det som vekker vår oppmerksomhet.
Oppmerksomheten kan generelt
kategoriseres som selektert, vedvarende,
delt eller alternerende. Andre elementer
i omgivelsene ignoreres. Mengden
av nevrotransmitteren GABA i
hjernens visuelle områder kan påvirke
konsentrasjonens varighet. Selv når
vi opplever intenst fokus gjennomgår
hjernen konstante sykluser med rytmisk
svekkelse av oppmerksomheten og
økning av persepsjon av omgivelsene.
Dette skjer 4 ganger per sekund!
Sidesynet kan da fange opp alternative
stimuli som leder til en rask voluntær
eller automatisk sakkade i en ny retning.
Det kan være noe som virker interessant
eller som distraherer oss.
Særlig tiltrekkes blikket av andre
mennesker og deres mimikk. Dette
scannes gjentatte ganger (figur 5).

DECEMBER 2018 | OFTALMOLOG | 7

Mønsteret er ikke nødvendigvis likt hos
alle. I en ny større tvilling-studie hos
11 år gamle barn ble det demonstrert
at genetiske faktorer bidrar sterkt.
Det omfattet visuell spatiotemporal
utforsking (i tid og rom) av dynamiske,
komplekse bilder, enten de hadde sosialt
innhold eller ikke. Forskerne kunne til
og med bestemme hvilke tvillingpar
som hørte sammen ut fra registrerte
data om deltakernes øyebevegelser.
Ofte vet vi ikke da hva vi egentlig stirrer
på. Det kan være diskrepans mellom
hva personer sa de observerte og hvor
øynene faktisk var rettet når dette ble
evaluert.
Hjernens begrensete kapasitet gjør
at selv åpenbare visuelle endringer
i synsfeltet kan bli oversett. Et
aspekt av dette er problemer med
å skille mellom to nesten identiske
illustrasjoner («finn fem feil»). For
oftalmologer kan det ha implikasjoner
når fotos sammenliknes. Dette
kalles forandringsblindhet (engelsk
«change blindness»). En beslektet
tilstand er uoppmerksomhetsblindhet
(«inattentional blindness») når uventete
objekter i synsfeltet ikke blir registrert.
En klassisk studie illustrerer godt
effekten. Forsøkspersoner ble vist en
video. De skulle telle antall ganger en
basketball ble sendt mellom spillere
på de to lagene. 40% oppdaget ikke
en godt synlig person kledd i svart,
absurd gorilladrakt som løp tvers over
banen. Eksempler på viktige praktiske
konsekvenser er risiko ved mobilbruk
under bilkjøring og spørsmål om
troverdigheten til vitnebeskrivelser.
Under større voluntære sakkader
vil synsinntrykk til hjernen bli
undertrykt. Da ser vi ikke, men vet
det ikke! Tomrommet fylles i stedet
kognitivt med et tilbakedatert bilde
fra det nye fikseringspunktet. Samlet
utgjør sakkade-indusert supprimering
omkring 90 minutter med blindhet
hver dag i våken tilstand!
Den forbløffende konklusjonen
er at mennesker har divergerende
synsopplevelser. Vi ser funksjonelt ikke
det samme til enhver tid selv når visus
er normalt.
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Figur 6: Menneskers
bleke sklera med
tydelig kontrast til
iris og eksterna har
en viktig funksjon
i det sosiale
samspillet.
Foto: Atle Østern

Sjelens speil
Et kjent uttrykk er at øynene er et
vindu inn til sjelen. Observasjon av
øyeregionen er særdeles viktig for
kommunikasjon. Vi kan forstå, forutsi
og forklare adferd og følelsesmessig
tilstand hos andre ut fra hvordan deres
øyne beveger seg.
I motsetning til aper har mennesker
hvite sklera (figur 6). Dette kan ha
oppstått for å gjøre det tydelig hvor
vi retter blikket i en kompleks sosial
kontekst der emosjonelt ladete signaler
skal avsendes og mottas. Mennesker er
sensitive for hvor andre ser. Nærmest
automatisk vil vi rette blikket dit andre
stirrer, spesielt når vi kan gjøre det i
skjul. Øyekontakt bidrar til å etablere
sosiale relasjoner. Særlig fokuserer
vi på andre når vi lytter. Vi unngår
derimot blikkontakt når det genererer
ubehag eller kan bli oppfattet som
konfronterende eller upassende.
Nysgjerrige barn har best sosiale
læringsmuligheter. Hvordan synet
brukes er ikke likegyldig. Hvis barna
på mikro-nivå har for vane å observere
visse ansiktsdeler fremfor andre, kan det
få konsekvenser for kognitiv, emosjonell
og adferdsmessig utvikling.
Resultatet av en studie publisert
i 2018 var at kunstig intelligens
kunne predikere på basis av øyebevegelser under ordinære gjøremål
forsøkspersonenes personlighet.
Forskning viser at optimister bruker
mindre tid på å undersøke negative
emosjonelle stimuli. Personer med
høy åpenhetsfaktor fikserer i lenger

tid på lokaliserte detaljer ved abstrakte
animasjoner. Nyfikne mennesker
studerer grundig ulike partier ved en
naturalistisk scene.
Mental status påvirker øyebevegelsene. Når vi henter frem
lagret informasjon fra hukommelsen
har vi tendens til å se til siden,
uten at det er helt klarlagt hvorfor.
Raske øyebevegelser indikerer
impulsiv tankevirksomhet og sakte
oppmerksomhetssvikt. Ved å måle
øynenes vertikale og horisontale
posisjon var det mulig i en studie
å predikere størrelsen på det neste
sifferet en forsøksperson forestilte seg
i en tallrekke – før de sa det! Forskning
har demonstrert at ved å synkronisere
visuell informasjon med øyebevegelser
er det til og med mulig å influere på
moralske beslutninger. Det kan åpne
for nye subtile og kanskje skremmende
markedsføringsteknikker.

Øyebevegelsenes betydning
President George W. Bush uttalte i
2001 at han fikk et positivt inntrykk av
Vladmir Putins sjel ved å se inn i hans
øyne. Sannsynligvis bør ikke statsledere
la slike analyser legge grunnlaget for
storpolitiske avgjørelser og strategier.
Likevel illustrerer denne sanne historien
noe grunnleggende ved oss mennesker:
Øynenes bevegelser reflekterer hvem vi
er, hvordan vi føler og hva vi gjør. Nyere
forskning kan nå endelig bekrefte dette.

Kilder: www.oftalmolog.com
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Kunstig intelligens
og screening
af diabetisk retinopati
Selv om diabetisk retinopati er den hyppigste årsag til synstab blandt
den voksne del af befolkningen i den vestlige verden, er det velkendt,
at over 90% af disse tilfælde kan undgås ved rettidig screening og
behandling1. Som følge af den stadigt voksende diabetesepidemi er der
dog opstået problemer i forhold til at sikre tilstrækkelige ressourcer og
professionel ekspertise til at tilbyde screening til alle.
Jakob Kristian Holm Andersen, Msc, ph.d.-studerende. 1,4
Thiusius Rajeeth Savarimuthu, lektor, ph.d.1
Jakob Grauslund, professor, overlæge, ph.d, dr.med.2,3,4
SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet.
Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.
3.
Forskningsenheden for Oftalmologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
4.
Steno Diabetes Center Odense.
1.

2.

En revolution i kunstig intelligens
I de seneste år har kunstig intelligens
(Artificial Intelligence, AI), gennemgået
en stor udvikling i både præstation og
pålidelighed. Denne udvikling er i høj
grad båret frem af den stadig voksende
mængde data, som bliver indsamlet
samt udviklingen af algoritmer, der er i
stand til at identificere relevante mønstre og sammenhænge. Disse algoritmer
har et enormt anvendelsespotentiale,
ikke mindst i sundhedssektoren, hvor
mønstergenkendelse er centralt for diagnosticering af et væld af sygdomme.
Ved hjælp af såkaldte deep learning

algoritmer kan AI i dag bruges til at
løse opgaver, der for ganske få år siden
blev opfattet som værende uløselige for
computere. Deep learning er en form for
maskinlæring, som beror på dybe, kunstige neurale netværk, der er i stand til
at lære alt lige fra at styre en bil fejlfrit
igennem trafikken i en travl storby til at
identificere sygdomstegn i medicinske
billeder.

AI som klinisk hjælpeværktøj
Deep learning er i dag de facto standard
til automatisk billedgenkendelse. Genkendelse omfatter bl.a. billedklassifi-

cering og segmentering. Klassificering
beskriver genkendelse af billeder som
tilhørende én af flere forskellige kategorier. Dette kunne eksempelvis være syg/
rask eller ingen/mild/moderat/svær/
synstruende diabetisk retinopati (DR).
I segmentering dykker man lidt dybere
ned i billedet og forsøger at inddele
dette i eksempelvis forgrund/baggrund
eller sygt/raskt væv. Ved hjælp af deep
learning er det i dag muligt at træne
computere til at løse sådanne opgaver
med så stor præcision, at de i nogle
tilfælde overgår menneskelige eksperter.
Forskere fra Googles AI forsknings-
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Figur 1: Illustration af kunstig intelligens (AI) algoritme til klassificering af fundusfotos. Specialiserede neuroner finder billedkomponenter i
billedet. I teorien vil neuronerne i de tidlige lag finde simple komponenter såsom farver og overgange, mens de i dybere lag (f.eks neuronlag N =
100) finder de mere komplekse komponenter som fx. blødninger og exudater. Det sidste lag i netværket er et klassificeringslag, som på baggrund
af billedkomponenterne udregner en klassescore for hver klasse (0 - 4) svarende til diabetisk retinopati (DR) sygdomsgrader. Klassescoren kan
omregnes til en konfidens, som beskriver, hvor sikker algoritmen er på, at billedet tilhører hver af de fem klasser. Den black box, som omgiver
arkitekturen, skjuler hvilke komponenter, der bidrager til de udregnede klassescorer.

Figur 2: Illustration af algoritme til segmentering af fundusfotos. Algoritmen virker principielt på samme måde som klassificeringsalgoritmen.
Neuroner i segmenteringslaget udregner klassescoren for hvert billedelement (pixel). Eksemplet er lavet ud fra et pilotprojekt 3, hvor en deep
learning algoritme blev trænet til segmentering af diabetisk retinopati (DR) sygdomstegn; mikroaneurismer (MA), blødninger (HEM), hårde
exudater (HE), bløde exudater (SE) samt baggrund (B).

center har for nyligt påvist, at AI i
form af deep learning kan anvendes til
automatisk klassificering af DR2. Det er
i et testsæt med over 10.000 billeder
lykkedes at opnå både sensitivitet og
specificitet på over 90% i forhold til at
skelne mellem ingen/mild og moderat/
svær/synstruende DR.
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Algoritmer der lærer af hvad de ser
Uanset om opgaven er klassificering
eller segmentering, kræver træning af
deep learning algoritmer annoterede
data. Til klassificering bruges billeder
annoteret med en enkelt klasse eller kategori (figur 1), såsom én af de
førnævnte grader af DR. Deep learning
algoritmer til segmentering skal trænes

med billeder, hvor annoteringen er lavet
på pixelniveau (figur 2). Det vil sige
hver pixel (billedelement) er markeret
som tilhørende én af flere forskellige
kategorier, såsom sygt/raskt væv eller én
af flere tegn på DR (fx mikroaneurismer
eller blødninger).
For både klassificerings- og segmenteringsalgoritmer består træningen

Figur 3: Illustration af screeningssystem, som kombinerer kunstig intelligens (AI) segmentering med AI klassificering.
Målet er at opnå en mere præcis gradering, der nemt kan valideres på baggrund af de segmenterede sygdomstegn.

grundlæggende af to skridt. I det første
skridt passerer billeder igennem den
neurale netværksarkitektur for til
sidst at få udregnet en klassescore for
hver af de klasser, som netværket er
designet til at klassificere. I det andet
skridt sammenlignes de udregnede klassescorer med billedets annotering (eller
den enkelte pixel, når der er tales om
segmentering). På baggrund af denne
sammenligning opdateres specifikke
parametre i den neurale netværksarkitektur ved hjælp af en læringsalgoritme, som maksimerer klassescoren for den korrekte klasse. Når netværket er færdigtrænet, kan det bruges
til at bestemme sygdomsgraden eller
finde sygdomstegn i nye billeder.
Parametrene i det kunstige neurale netværk er indeholdt i de såkaldte
neuroner, hvis matematiske funktion
er inspireret af biologiske neuroner.
Neuronerne fungerer som filtre, der
reagerer på tilstedeværelsen af komponenter i billedet såsom farver, former
og overgange. Træningen af netværket
er en iterativ proces, hvor filtrene bliver
specialiseret og algoritmen lærer at
vægte betydning af tilstedeværelsen
af de enkelte komponenter. På denne
måde lærer deep learning algoritmen at
programmere sig selv uden input fra en
menneskelig programmør. Det er netop
denne evne til at lære fra store mængder
komplekse data frem for at blive eksplicit programmeret, som har ført til den

store udvikling, AI har gennemgået i de
seneste år.

klassificering af DR på tværs af alle fem
sygdomsgrader.

Black box problemet

Et kig ind i den sorte boks

Trods den tidlige succes, som allerede er
blevet demonstreret, er der potentielle
problemer i forhold til brugen af AI og
deep learning i DR screening. En af de
største udfordringer relaterer til den
mængde data, der skal bruges til optræning af de dybe neurale netværk. Googles forskning afslørede, at der er behov
for et sted mellem 60.000 og 100.000
billeder til succesfuld træning af en
deep learning algoritme til klassificering
af diabetisk retinopati ved 45 graders
fundus fotografier. Et andet potentielt
problem relaterer til det faktum, at deep
learning algoritmer og dybe neurale
netværk opererer som en black box. Med
det menes der, at det er svært at vide,
hvorfor netværket klassificer et billede
som tilhørende en bestemt klasse. Klassificeringen kan derfor ikke valideres,
uden at billedet gennemgås manuelt.
Derudover er der enkelte svagheder ved
de studier, der indtil videre er lavet omkring brugen af deep learning til automatisk gradering af diabetisk retinopati.
Langt de fleste af dem, som har opnået
de bedste resultater, har kun anvendt et
enkelt felts 45 graders fundusfoto frem
for to til syv felters, som er guldstandard
ved DR-screening. Desuden er det endnu
ikke lykkedes at optræne et netværk,
som opnår samme høje præcision for

I et nystartet ph.d.-projekt ved Syddansk
Universitet og Steno Diabetes Center
Odense vil vi over de næste tre år undersøge, hvordan man kan anvende AI til
screening af DR efter danske standarder.
Målet er at udvikle et screeningssystem,
som kombinerer deep learning segmentering med klassificering (figur 3). Ny
forskning fra USA omhandlende automatisk diagnosticering af retinopati hos
fortidligt fødte børn indikerer, at denne
tilgang kan gøre AI til et endnu stærkere
screeningsværktøj4. Fordelen ved denne
metode er, at man ikke har behov for lige så store mængder data. Det vil derfor
være muligt at designe systemet, således
at der anvendes seks-felts mosaikker,
og dette kan gøres ved hjælp af relativt
få billeder til træning af algoritmerne.
En anden fordel ved et sådan system vil
være, at resultatet af segmenteringen
kan anvendes til validering af klassificeringen. Klinikere vil hurtigt kunne
afgøre, om sygdomsgraden, bestemt af
klassificeringsalgoritmen, passer med
de sygdomstegn, som segmenteringsalgoritmen har fundet. På den måde åbnes
der for den black box, som omgiver de
dybe neurale netværk i AI deep learning
algoritmer.
Referencer: www.oftalmolog.com
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The Nordic Glaucoma Meeting is a collaboration between the Nordic
Glaucoma Societies to share new knowledge and ideas conc. glaucoma.
Every ophthalmologist with interest in glaucoma is welcome to attend the
meeting. The program covers the modern glaucoma diagnostic, treatment
and research of today. It starts at lunch Friday and ends with lunch Saturday.
For those interested, there will be a great opportunity to extend the meeting
to attend the famous cultural and musical event “Festspillene” in Bergen,
do a fjord cruise, or experience the beautiful nature of Western Norway.

Welcome to Bergen in May!
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PRELIMINARY PROGRAM
Friday May 24th
12:00-13:00
13:00-13:15
13:15-14:30

Arrivals and lunch
Welcome
Angle Closure Glaucoma
Chair: Paul Foster and Jan Askvik

14:30-15:00

BREAK

15:00-16:00

Glaucoma Surgery Session
Chair: Maria Soffia Gottfredsdottir,
Daniella Bach-Holm and Amelie Botling Taube
Glaucoma Medication Session
Chair: John Thygesen and Jesper Skov

16:00-16:30
16:30-17:00

BREAK

17:00-18:00

Cases and Interactive Session
Chair: Anja Tuulonen and Miriam Kolko

20:00

DINNER

Saturday May 25th
08:30-09:00

nsen - visitBergen.com

09:00-09:45

Invited Speakers

Prof. Paul J. Foster
UCL, Moorfields, UK

The importance of improved perimetry
for glaucoma knowledge and care
Anders Heijl
Health Economics Session
Chair: Anja Tuulonen

09:45-10:15

BREAK

10:15-11:30

Difficult Glaucoma Cases
Chair: Christina Linden and Jon Klokk Slettedal

11:30-12:00

BREAK

12:00-13:00

Research Session
Chair: Gauti Johannesson and Miriam Kolko

13:00-13:15

Closing Ceremony
and invitation to the 6th NGM, Finland, 2021

REGISTRATION
gyroconference.eventsair.com/ngm2019

Prof. Anders Heijl
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Robin R. Hodges

Darlene A. Dartt

Conjunctival Goblet

Cells
are Direct Targets
of Allergic Mediators

Robin R. Hodges and Darlene A. Dartt*
Schepens Eye Research Institute/Massachusetts Eye and Ear, Department of Ophthalmology,
Harvard Medical School, Boston, MA

T

he tear film covers the exposed
areas of the eye to protect
it from various challenges
including environmental (wind, light),
pathogenic (bacterial, viral), and
allergens 1. In addition the tear film
provides nourishment to and removes
waste from the avascular cornea and
as such is a necessarily complex fluid
which is secreted by different cell
types and glands (Figure 1)1. The tear
film consists of a mucous layer, an
aqueous layer and a lipid layer with
many studies indicating that there is
significant mixing of these layers 2.
Conjunctival goblet cells are responsible
for the synthesis and secretion of the
high molecular weight the mucin
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MUC5AC1. This mucin, along with
mucins secreted by the conjunctival
stratified squamous cells, cornea and
lacrimal gland comprise the mucin
layer of the tear film. This layer prevents
binding of pathogens and allergens
to the cornea and conjunctiva. The
aqueous layer is secreted by the main
and accessary lacrimal glands. This layer
contains proteins, many of which are
anti-bacterial, water and electrolytes.
The lipid layer is secreted by meibomian
glands, and it is believed that this layer
prevents evaporation and collapse of the
thin layer of tears 3.
Conjunctival goblet cells span the
width of the epithelium and occur either
clusters in rats or singly in humans.

Goblet cells are packed with numerous
secretory granules containing MUC5AC.
The secretion of MUC5AC is tightly
regulated. Too much mucin secretion,
such as occurs in chronic allergy, can
become excessive and contribute to
disease whereas too little secretion can
result in dry eye syndromes and ocular
surface damage. The rate of mucin
production onto the ocular surface is
dependent on the number of goblet
cells present in the conjunctiva i.e rate
of apoptosis and proliferation, the rate
of synthesis of MUC5AC, and the rate of
mucin secretion. With the advent of the
ability to grow pure cultures of goblet
cells from excised conjunctiva, it is now
possible to study human, rat, and mouse

Modified from Hodges Dartt

Figure 2. Schematic diagram of
the signaling pathways activated
by histamine. Solid lines indicate
known pathways; dotted lines
are hypothetical pathways. H,
histamine receptors; EGFR also
called ErbB1; Ras, small GTPase;
Raf, serine/threonine kinase; MEK,
mitogen-activated protein kinase;
ERK1/2 also known as MAPK;
PI3K, phosphatidylinositol-4,5bisphosphate 3-kinase; AKT, serine/
threonine kinase, also known as
protein kinase B; PKC, protein
kinase C. From He M, Lippestad M,
Li D, Hodges RR, Utheim T, Dartt
DA. Activation of the EGF Receptor
by Histamine Receptor Subtypes
Stimulates Mucin Secretion in
Conjunctival Goblet Cells. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2018;59:3543.

conjunctival goblet cells independent
other cell types 4-7.
The most common types of allergic
eye disease are seasonal allergic
conjunctivitis (SAC) and perennial
allergic conjunctivitis that affects 2040% of the world’s population 8. Other
types of allergic eye disease includes
giant papillary conjunctivitis (GPC),
vernal keratoconjunctivitis (VKC), and
atopic keratoconjunctivitis (AKC)9. GPC
is an inflammatory condition caused by
mechanical irritation usually by contact
lenses, while VKC is caused by seasonal
allergens with more severe effects than
SAC. AKC results from an increased

antibody production in response to
allergens 8.
Allergens, such as pollen and
pet dander, interact with cells of
the cornea and conjunctiva before
passing into the stroma where mast
cells, eosinophils, dendritic cells, and
macrophages are activated 4. Mast cells
degranulate releasing histamine and
other pro-inflammatory cytokines.
Activation of these cells causes the
characteristic symptoms of ocular
allergies: conjunctival redness, swelling
and chemosis, as well as excess tear
production. Treatment regimens
mostly rely on anti-histamines and

Figure 1. Schematic diagram of the Tear
Producing Tissues of the Ocular Surface.
Acinar cells of the lacrimal gland secrete water,
electrolytes, and protein. Epithelial cells of the
conjunctiva, and goblet cells of the conjunctiva
synthesize and secrete mucins onto the ocular
surface. Meibomian glands secrete lipid into the
tear film. Photographs are electron micrographs
of indicated tissue. Micrograph of meibomian
gland is from Jester JV, Nicolaides N, Smith
RE. Meibomian gland dysfunction. I: Keratin
protein expression in normal human and rabbit
meibomian glands. Invest Ophthalmol Vis Sci
1989;30:927.

mast cell stabilizers that are not always
effective. In severe cases corticosteroid
therapy, which has potential side
effects of glaucoma, infection, and
cataracts, is used. Because of the dearth
of knowledge about the regulation of
goblet cell mucin secretion, there are
no therapies that directly regulate
excessive mucin secretion that can
result in blurred vision, pain and
irritation, and can lead to mucus fishing
syndrome 10
Recently there is accumulating
evidence indicating that goblet cells
are direct targets of the pathogenic
mediators produced during allergy and
respond to these mediators with mucin
secretion. This secretory activity is
important in removal of allergens from
the ocular surface and protection of the
corneal and conjunctival epithelial cells
that line the ocular surface11. In support
of the hypothesis that goblet cells are
direct target of allergic mediators is
the finding that conjunctival goblet
cells express all four of the histamine
receptor subtypes (H1-H4) (Figure 2).
Histamine is one the major allergic
mediators and is released from mast
cells and basophils. Activation of
each of these receptors with either
histamine or agonists specific to each
receptor subtype leads to an increase
in intracellular [Ca2+] ([Ca2+]i) and
activation of extracellular regulated
kinase (ERK 1/2) which in turn leads to
mucin secretion. Antagonists to each
receptor inhibit these responses12. In
addition, stimulation of H1-H4 receptors
each increased the phosphorylation of
the epidermal growth factor receptor
(EGFR) to stimulate an increase in
[Ca2+]i and mucin secretion (Figure 2).
Therefore, goblet cells can respond to
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Figure 3. Overview of eicosanoids
and specialized pro-resolving
mediators pathways. Each
are derived from three
polyunsaturated fatty acids
(PUFA) namely arachidonic acid
(AA), eicosapentaenoic acid (EPA),
and docosahexaenoic acid (DHA).
Known biologic functions from
the pro-inflammatory mediators
involved in the initiation of
inflammation and those proresolution families of mediators
involved in the resolution of
inflammation are included.
Mediators detected in tear
samples are highlighted in bold
text and are circled. Red circles
indicates mediators from omega-6
fatty acids and blue circles from
omega 3 fatty acids. From English
JT, Norris PC, Hodges RR, Dartt
DA, Serhan CN. Prostaglandins
Leukot Essent Acids 2017,
117:17-27.

Figure 4. Schematic diagram of signaling pathways of resolvin D1 and its
counter-regulation of the histamine receptor in conjunctival goblet cells.
Histamine is released from degranulating mast cells and binds to the H1
histamine receptor subtype. This leads to activation of phospholipase
C (PLC) to increase inositol trisphosphate (IP3) and intracellular [Ca2+]
and to increase phosphorylation of extracellular regulated kinase (ERK)
1/2. Resolvin D1 (RvD1) binds to its receptor GPR32/DVR1 and activates
phospholipase A2 (PLA2), phospholipase D (PLD) and PLC. Activation of
these pathways leads to mucin secretion. In addition, RvD1 activates
ß-adrenergic receptor kinase (ß-ARK) and protein kinase C (PKC) which
phosphorylates (P) the H1 receptor to increase its internalization and
inhibit mucin secretion.

16 | OFTALMOLOG | DECEMBER 2018

the allergic mediator histamine with
mucin secretion.
Also produced and secreted
during allergic responses are the proinflammatory autacoids such as the
leukotriene (LT) LTB4, the cysteinyl
leukotrienes (cysLT) C4, D4 and E4 and
prostaglandins. The LT receptors BLT1
for LTB4 and cys-LT1 and cys-LT2 for the
cysLTs are all present on goblet cells
grown from rat and human conjunctiva.
All four types of cysLTs stimulate
mucin secretion as does another proinflammatory mediator, prostaglandin
D2 13.
In addition to directly responding to
allergic mediators, goblet cells are also
responsible for movement of antigens
from the ocular surface into the stroma.
Barbosa et al have shown that antigens
bind to goblet cell mucins and move
into the stroma through goblet cell
associated passages (GAPs)14. These GAPs
can occur under homeostatic conditions
as well as when cells are stimulated
with cholinergic agonists that cause an
opening of the GAPs within or around
goblet cells. Interestingly, cholinergic
agonists also increase mucin secretion
from goblet cells. Antigens bind to
the mucins before being transferred
via GAPs to the stroma. Thus the
change in the number of goblet cells
and cholinergic regulation can alter

Figure 5. Effect of RvD1 on MUC5AC secretion
in mouse model of allergic eye disease. OVA
was applied topically to naïve and previously
sensitized (allergy and RvD1) mice. RvD1
or vehicle were added 30 min prior to OVA
challenge. After 20 min one microliter of PBS
was used to wash the eye and was collected. The
amount of MUC5AC was measured in eye wash
by ELISA. * indicates a significant difference
from naïve values and # indicates a significant
difference from allergy values. From Saban et al
Mucosal Immunol. In Press.

antigen presentation and potentially the
immune response.
As goblet cells are clearly a target
for allergic mediators and responsible
for allergen transport, an important
goal is to treat mucin overexpression
due to allergic mediators without
unwanted side effects. Ocular allergies
are a type of chronic inflammation.
For many years, it was thought that
resolution of inflammation was a
passive process. However, in the past
decade, it was shown to be an active
process. Resolution of inflammation
involves a class of compounds
known as specialized pro-resolution
mediators (SPMs). These mediators
are biosynthesized from omega-6
and omega-3 fatty acids and are
generated when there is a lipid mediator
class switching from production
of prostaglandins and leukotrienes
(proinflammatory) to production of
SPMs (proresolution) (Figure 3). SPMs
include the families of resolvins (Rv),
lipoxins (LX), maresins (Mar), and
protectins (for a review of SPMs please
see 15).
Recent evidence in conjunctival
goblet cells suggests that not only
do many SPMs play a role in mucin
secretion under inflammatory
conditions, but they also play a role
under normal, non-diseased conditions.
Our laboratory demonstrated that
family members of Rvs including RvD1
13, 16
, aspirin-triggered RvD1 17, RvE1 18,

and LXA4 19, 20 alone each stimulate an
increase in intracellular [Ca2+]i and
mucin secretion. In addition, we
hypothesize that these SPMs are
responsible in part for basal mucin
secretion and may play a role in the
formation of GAPs. In addition, D-series
resolvins, protectin D1, and LXA4 have
been identified in the tears from healthy
individuals 21. Under inflammatory
conditions, these SPMs counterregulate the H1 histamine receptor to
inhibit histamine-stimulated mucin
secretion. RvD1 counter-regulates
the H1 receptor through activation of
ß-adrenergic receptor kinase (ßARK)
and protein kinase C (PKC) (Figure
4) 17. These kinases phosphorylate
the H1 receptor to increase its down
regulation and internalization that
decreases its signaling ability. LXA4
also counter-regulates the H1 receptor
using ßARK, but not PKC 20. As histamine
receptors are mediators of mucin
secretion in conjunctival goblet cells,
this downregulation could play an
important role in curbing excess
secretion that occurs in ocular allergy.
A recent study from our lab
demonstrates the efficacy of SPMs
as treatment for ocular allergies. We
used a mouse model of severe ocular
allergy, allergic eye disease 22. Mice were
sensitized with ovalbumin (OVA) via
intraperitoneal injection. After two
weeks, these mice received daily, topical
OVA, which caused a chronic severe,

allergic eye disease complete with
increases in clinical symptoms such
as excess tearing and mucin secretion,
chemosis, fibrosis, and conjunctival
redness. Pretreatment with topical
RvD1 added before OVA returned the
eye to homeostasis as determined
by scoring of the clinical symptoms,
including MUC5AC secretion 22 (Figure
5). Interestingly while mucin secretion
was decreased in the eye with allergic
eye disease after treatment by RvD1,
the number of goblet cells in the
conjunctiva did not change over the
course of disease or treatment22. This
implies that SPMs do not alter the
proliferation or death of goblet cells,
but rather alter the ability of the cells
to secrete mucins. Importantly, RvD1’s
mechanism of action was at the ocular
surface only and was not a systemic
effect. This study demonstrates a
potential novel treatment for ocular
allergies.
Goblet cells play a major role in the
response of the ocular surface in the
response to allergens and inflammation.
Allergic mediators such as histamine
and LTs act directly on goblet cells which
respond by secretion of the mucin
MUC5AC to protect the cornea and
conjunctiva. Goblet cells also respond
to SPMs that could provide unique
opportunities for treatment of allergic
eye disease and protection of corneal
and conjunctival health.
References: www.oftalmolog.com
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Aldring,

neovaskulær
AMD og PCV

Yousif Subhi

Yousif Subhi, læge, ph.d.
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital

D

en 4. juni 2018 forsvarede Yousif
Subhi, fra Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet, ph.d. afhandlingen med titlen
”Age-related immunology in polypoidal
choroidal vasculopathy and neovascular
age-related macular degeneration”.
Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) er den hyppigste årsag til
uopretteligt synstab og social blindhed
i industrialiserede lande. Den sene
eksudative udgave af sygdommen,
neovaskulær AMD, skyldes nye kar fra
choroidea, som vokser ind i nethinden.
Alder er den største risikofaktor for
sygdomsudvikling (figur 1). Polypoidal
choroidal vaskulopati (PCV) er en vigtig
differentialdiagnose til neovaskulær
AMD. PCV er karakteriseret ved koroidale polypper i forlængelse af koroidale
karnydannelser. Er neovaskulær AMD
og PCV forskellige kliniske manifestationer af samme grundlæggende sygdom,
eller er neovaskulær AMD og PCV
grundlæggende forskellige sygdomme?
Motivationen for dette ph.d. studium
var at svare på dette spørgsmål ud fra
aldersrelaterede forandringer i immunsystemet.
PCV var til stede hos 8.7 % — ca. 1
ud af 11 — hos kaukasiske patienter
under udredning for neovaskulær AMD.
Patienter med neovaskulær AMD var i
gennemsnit 3,7 år ældre ved sygdomsdebut sammenlignet med patienter
med PCV. Forekomsten af druser var
langt højere hos patienter med AMD
end hos patienter med PCV.
Patienter med neovaskulær AMD
havde flere tegn på T-celle aldring i blo-

det, som var særligt udtalt hos de yngre
patienter — de yngre patienter med
neovaskulær AMD var immunologisk
set de ældste. Patienter med PCV adskilte sig fra patienter med neovaskulær
AMD ved at ligne de raske kontroldeltagere.
Forskergruppen undersøgte også fænomenet inflammaging — inflammationsprocesser, som ændrer karakter med
alderen. Patienter med neo-vaskulær
AMD havde et øget niveau af proinflammatoriske signalstoffer, som er
et klassisk aldringsfænomen, og et øget
niveau af det antiinflammatoriske interleukin-10, som var et nyt fund. Samlet

tegner disse signalstoffer et billede, man
fra laboratorieforskningen ved, fremmer
karnydannelser i nethinden. Niveauer
hos patienter med PCV var sammenlignelige med raske kontroldeltagere.
Samlet set viser denne afhandling,
at neovaskulær AMD og PCV grundlæggende er forskellige sygdomme, og at
neovaskulær AMD immunologisk set
repræsenterer en heterogen gruppe.
Afhandlingen bidrager til en forståelse af sygdomsetiologien for hyppige
nethindesygdomme i Norden og kan
på sigt bidrage til andre mere effektive
behandlingsformer.
n

Oxidative
stress
Genetics
Inflammation &
Immune
dysfunction

Environmental
factors
Retinal
degeneration
Figur 1. Mange faktorer bidrager til aldersrelateret makuladegeneration,
men aldring er en forudsætning for sygdomsudvikling.
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Olav Kristianslund

Kirurgisk behandling
av IOL-dislokasjoner
Olav Kristianslund, Konstituert overlege, Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus

K

atarakt rammer om lag halvparten av befolkningen før 75
års alder. Kataraktkirurgi, med
implantasjon av en kunstig intraokulær
linse (IOL) i den gamle linsekapselen
(”in-the-bag”), er et av verdens aller
vanligste kirurgiske inngrep og det
gir som oftest et meget godt resultat.
Men hos opp mot 1% løsner IOLkapsel-komplekset måneder til år etter
inngrepet, ofte kalt late in-the-bag IOL
dislocation (Figur 1). Denne tilstanden
har økt de siste tiårene. Årsaken er
antakelig både en lavere terskel for å
kataraktoperere kompliserte kasus og

at folk lever lenger – som gjør at flere
blir kataraktoperert og flere har IOL i
mange år. Pseudoeksfoliasjonssyndrom
og myopi er viktige predisponerende
faktorer.
Dislokasjon av IOL-kapsel-komplekset
gir uttalt synsreduksjon, hvertfall hvis
IOL-kanten og øvre del av kapselen
blir liggende midt i synsaksen. Aktuell
behandling er da kirurgi. Prinsipielt
kan det utføres enten ved å sette det
løsnede komplekset på plass igjen – IOL
repositioning – eller ved å fjerne det
til fordel for en ny kunstig linse – IOL
exchange. Spørsmålet er om disse to

Figur 1. Late in-the-bag IOL
dislocation. Kristianslund
et al, American Journal of
Ophthalmology 2017;176;219227. Copyright © Elsevier
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operasjonsmetodene gir et like godt
resultat? Oppmerksomheten rundt
late in-the-bag IOL dislocation har økt
de siste årene. Det har imidlertid vært
begrenset dokumentasjon på hvor bra
syn disse pasientene kan forvente etter
den kirurgiske behandlingen og det har
ikke vært klar konsensus om hvilken
operasjonsmetode man bør velge. I 2013
startet derfor professor Liv Drolsum en
forskningsstudie på Øyeavdelingen i
Oslo for å sammenlikne to av de aktuelle
operasjonsmetodene. Dette er den første
randomiserte kliniske studien i verden
på IOL dislokasjonskirurgi.
Den 15. Mars 2018 forsvarte Olav
Kristianslund på Øyeavdelingen Oslo
universitetssykehus og Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Oslo sin
avhandling ”Surgery of late in-the-bag
IOL dislocation: a randomized clinical
trial”, som består av tre artikler fra
denne studien. Avhandlingen er også
omtalt i Tidsskriftet for Den norske
legeforening (2018, Nr. 14). Resultatene er
omtalt summarisk nedenfor.

Efficacy and safety
Over en treårsperiode ble totalt 104
pasienter randomisert til enten å
få suturert det løsnede IOL-kapselkomplekset til sklera (IOL repositioning/

Trial Comparing Lens Repositioning
and Lens Exchange. Ophthalmology.
20>17;124:151-159

Refraksjon og kirurgisk indusert
astigmatisme

Figur 2. Study
flow chart,
randomized
clinical trial.
Kristianslund
et al,
Ophthalmology
2017;124;151159.

oppsying) eller å få eksplantert det til
fordel for en retropupillær iris-claw
IOL (IOL exchange/linsebytte) (Figur
2). Seks måneder etter kirurgi var det
likeverdige synsresultater (efficacy)
og få alvorlige komplikasjoner (safety)
i disse to operasjonsgruppene. Mer
enn 60% av pasientene i begge
grupper oppnådde et visus på 0.5
Snellen (0.3 logMAR) eller bedre og
gjennomsnittsvisus var 0.24 logMAR for
oppsying og 0.35 logMAR for linsebytte;
en forskjell som ikke var statistisk
signifikant (P = 0.23). Visusresultatene
ble vurdert som tilfredsstillende
for denne pasientgruppen, tatt i

betraktning deres gjennomsnittsalder
på 82 år. De kirurgiske komplikasjonene
var til dels ulike for de to metodene,
spesielt peroperativt. Blant annet
tenderte oppsying til å gi mer
intraokulær blødning mens linsebytte
ga mer irisskade og oftere behov for
fremre vitrektomi. Men alt i alt ble
operasjonsmetodene vurdert som
trygge og første artikkel fra studien
konkluderte med at begge anses som
god behandling for sen dislokasjon av
IOL-kapsel-komplekset.
Kristianslund O, Råen M, Østern AE,
Drolsum L. Late In-the-Bag Intraocular
Lens Dislocation: A Randomized Clinical

Også andre kliniske parametere er
relevante i en sammenlikning av disse
to operasjonsmetodene. Kirurgisk
indusert astigmatisme har blitt trukket
frem som en potensiell ulempe ved
linsebytte fordi det ofte er behov for
en stor hovedincisjon og da benyttes i
endel tilfeller en stor corneal incision.
I denne omtalte studien ble linsebytte
heller utført ved en skleral tunnel
incisjon. Ved vektoranalyser fremkom
en kirurgisk indusert astigmatisme
på 0.24 D @ 8° for oppsying og 0.65
@ 171° for linsebytte, som ble ansett
som akseptabelt for begge metoder.
Oppsying ga derimot en postoperativ
refraksjonsendring i myop retning
på 0.7 D (Figur 3). En sannsynlig
forklaring på denne endringen er at
IOL-kapsel-komplekset i gjennomsnitt
ble posisjonert litt lenger frem i øyet
etter dislokasjonskirurgien, noe som
gir en myop refraksjonsendring når
IOL styrken er konstant, slik den
var for oppsyingsgruppen. Dette
funnet kan potensielt ha betydning
for hvor man bør plassere suturene
ved skleralfiksering. Linsebytte med
implantasjon av en iris-claw IOL ga
et godt refraktivt resultat; i denne
gruppen hadde 83% av pasientene en
postoperativ refraksjon innenfor 1D
fra det planlagte (Figur 3).
Kristianslund O, Østern AE, Drolsum

Figur 3. Refraktiv prediktabilitet for IOL repositioning (oppsying) versus IOL exchange (linsebytte). Grafene viser andelen pasienter med
ulike grader av prediksjonsfeil (avviket mellom den postoperative sfæriske ekvivalenten og målrefraksjonen) med myop prediksjonsfeil på
venstre side av x-aksen og hypermetrop på høyre side. Kristianslund et al, Invest Ophthalmol Vis Sci 2017;58:4747-4753
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L. Astigmatism and Refractive Outcome
After Late In-The-Bag Intraocular Lens
Dislocation Surgery: A Randomized
Clinical Trial. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2017;58:4747-4753

Glaukom og intraokulært trykk
Et annet interessant funn i studien
var at totalt 60% av pasientene
hadde nyoppdaget høyt trykk (22
mmHg) og/eller kjent glaukom fra
tidligere. Også noen få andre studier
har funnet en tilsvarende assosiasjon
og det har vært spekulert på om det
høye trykket er et resultat av IOL
dislokasjonen eller om begge deler
har en annen bakenforliggende
årsak. Resultater fra denne studien
tyder på det siste. Kun et fåtall av
pasientene med forhøyet trykk klarte
seg uten noen form for trykksenkende
behandling etter dislokasjonskirurgien,
de resterende ble vurdert å ha
glaukom – i nesten alle tilfeller
pseudoeksfoliasjonsglaukom. Studien
fant likevel en mulig trykksenkende
effekt av dislokasjonskirurgi og
linsebytte tenderte til å gi en større

trykkreduksjon enn oppsying (P =
0.05). Denne forskjellen kan potensielt
ha kliniske implikasjoner for valg
av operasjonsmetode, gitt det høye
antallet IOL dislokasjonspasienter med
forhøyet trykk. Men det trengs lengre
oppfølgingstid og flere studier før sikre
konklusjoner kan trekkes.
Kristianslund O, Råen M, Østern AE,
Drolsum L. Glaucoma and Intraocular
Pressure in Patients Operated for Late
In-the-bag Intraocular Lens Dislocation:
A Randomized Clinical Trial. Am J
Ophthalmol. 2017;176:219-227

Oppsummering og fremtidsutsikter
En randomisert klinisk studie er ansett
som det beste forskningsdesignet for å
sammenlikne behandlinger. Resultatene
fra denne avhandlingen tyder på at IOL
repositioning ved skleral suturering og
IOL exchange med implantasjon av en
retropupillær iris-claw IOL begge er gode
behandlingsalternativer for pasienter
med sen dislokasjon av IOL-kapselkomplekset. Operasjonsmetodene ga
et tilnærmert likt postoperativt visus
og begge ble ansett som trygge. For

enkelte kliniske parametere var det
imidlertid forskjeller som potensielt
kan ha kliniske implikasjoner, ved
at visse subgrupper av pasienter bør
opereres med den ene metoden fremfor
den andre. En lengre oppfølgingstid
enn 6 måneder vil kunne stadfeste
om eventuelle forskjeller vedvarer.
Det er også behov for flere studier
med et robust forskningsdesign før
man kan komme med sikre kliniske
anbefalinger for denne pasientgruppen.
Den internasjonale interessen for dette
forskningsfeltet har økt betraktelig
den siste tiden og det vil trolig komme
mye spennende kunnskap om denne
tilstanden i årene fremover.
Resultatene ovenfor har blitt
presentert på ESCRS 2016 og 2017,
SOE 2017, WOC 2018 og NOK 2018,
samt publisert i de refererte artikler.
Studien er utført på Øyeavdelingen
Oslo universitetssykehus. Den er
delvis finansiert ved et PhD stipend
fra Extrastiftelsen, med Norges
Blindeforbund som samarbeidspartner.
n

Miriam Kolko Receives
the Lions Prize 2018

O

n June 2, 2018 at the Lions annual
meeting in Horsens, Denmark, the
Lions Prize was awarded to Chief
Physician, Copenhagen University Hospital,
Rigshospitalet-Glostrup and Professor
MSO, Department of Drug Design and
Pharmacology, University of Copenhagen,
Miriam Kolko.
The highest ranked Dane of Lions,
Governor Council Chairman Jimmy Nonbo,
presented the prize to more than 300 Lions
members who, through their volunteer work,
have collected 1/2 million DKK for Miriam
Kolko's research. Miriam Kolko and her
research group, Eye Translational Research
Unit, EyeTru, are based at the University of
Copenhagen, Department of Drug Design and
Pharmacology. They will spend the prize on
research to understand the pathophysiology
of glaucoma and to search for biomarkers of
glaucoma.
n
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