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Øye:oppbygning og struktur

•
•
•

Hornhinnen er det første av de optiske medier lyset passerer på veien til
reseptorene i netthinna.
Hinna er glassklar, og den første brytningen av lysstrålene som når øyet skjer her.
En har observert en viss utflating av hornhinna med økende alder. Den svekkede
krumningen gjør at lysstrålen brytes mindre mot sentrum av øyet og synsaksen

•

Ofte vil en hos eldre mennesker legge merke til en grågul ring i hornhinnens
periferi som skyldes fettavleiring.

•

Det er hevdet at den såkalte «gammelmannsringen» (arcus senilis) forekommer
hos så mange som 75% av den eldre befolkningen. Det er uklart om den har noen
funksjonell betydning for synet.

•

Endringene i hornhinna er av marginal betydning for synsfunksjonen

•
•
•
•

Forkammeret, som ligger mellom hornhinna og linsas forside, er fylt av en klar
væske, kammervannet.
Væsken utgjør den viktigste næringstransportøren og renovatøren for stoffskifte i
linsa som selv ikke er forsynt med egne blodkar.
Forandringer i produksjon og drenering av denne væska er viktige komponenter i
utviklingen av grønn stær (glaukom)
Det er ikke påvist aldersrelaterte forandringer i væsken som skulle påvirke
brytningen av lys i dette mediet.

Pupillen
•

•
•
•

Pupillen er et hull i iris. Iris har to muskler som får pupillen til å trekke seg sammen
og en som får pupillen til å utvide seg. Samspillet mellom disse bestemmer
pupillens størrelse.
Pupillens funksjon er å regulere mengden av lys som slipper inn til de lysømfintlige
cellene i netthinna.
Det synes godt belagt at pupillens diameter reduseres med økende alder og dens
evne til å utvides svekkes – senil miosis
Senil miosis fører til at det slippes mindre lys inn i et øyet hos gamle enn hos unge
og gjør at eldre personer møter på særlige problemer under svak belysning

LINSEN
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Linsa er bygget opp av gjennomsiktige proteiner
Den er fleksibel slik at den hos yngre mennesker kan innstilles i brennvidder som
gir fokus både på lang og kort avstand: –akkommodasjon.
Hos yngre er linsa elastisk.
Linsa blir stadig tykkere i midten – dette skyldes at linsa, som er omgitt av et lukket
skall, ikke tillater gamle celler å slippe ut.
Nydannede celler, som dannes i linsas periferi , presser de gamle cellene inn mot
midten. Samtidig blir den stadig mindre elastisk og mister etter hvert evnen til
akkomodasjon.
Den avtagende akkommodasjonsevne er et av de sikreste alderstegn en kjenner
Tilstivningen av linsa, og den nedsatte akkomodasjonen, har som konsekvens at vi
må ha lengre avstand til et objekt for å kunne se det klart – presbyopi
Det mest vanlige aldersrelaterte problem som har med linsa å gjøre er grå stær.
Forekomsten regnes ofte til ca 6-8 prosent av alle over 65 år, men øker betydelig
med alder.

GLASSLEGEMET
•
•
•
•

Ytterligere brytningsfeil kan oppstå i det glasslegemet pga. endringene i dets
struktur og sammensetning.
Glasslegemet består, som navnet antyder, av en glassklar, geleaktig masse.
Visse aldersforandringer i glasslegemet bidrar til å endre lysbrytningen. Dette
skyldes at bindevev, væske og gele` skilles i fra hverandre
«Atskillelsen» av bindevev og gelemasse resulterer bl.a. i at «bunter» av
bindevevsfibre kommer inn i synsfeltet og blir oppfattet som ugjennomsiktig
beveglige flekker ( «fluer»).

NETTHINNEN
•
•

•
•
•

•

•

Netthinna er sammensatt av to typer fotoreseptorer, tapper og staver.
Tappene, som opererer under gode belysningsforhold, er konsentrert omkring et
lite sentralt området på netthinnen – og ivaretar detalj – og fargesyn. I det sentrale
Fovea som dannes av et lite området sentralt i netthinnen finnes bare tapper.
Stavene er lokalisert mer perifert og ivaretar synsfunksjonen under svakere
belysning ( mørkesyn).
I netthinna «omsettes» lys til kjemiske og elektriske impulser som videresender
signaler til hjernens synsbark via synsnerven.
Lys som når netthinnen til eldre er svekket, spredt og har endret spektral
sammensetting. Disse endringene skyldes delvis de endrede
brytningsegenskapene i linsa
Økt opphoping av lipofuscin ( gulaktig fettstoff) i det retinale pigmentepitelet, tap
av fotoreceptorer og degenerasjon av ganglieceller er det viktigste aldersrelaterte
forandringer knyttet til netthinnen.
Tapet av tapper i fovea er minimalt, mens noe reduksjon er påvist i periferien.

Netthinne-hjerne
Den direkte forbindelsen netthinne-hjerne gjør at skader på ulike steder i dette
systemet kan gi opphav til samme symptomer.
• F.eks: kan photopsi ( at en ser lysglimt) skyldes forandringer i netthinnen, men
også skyldes forandringer i cellene i hjernebarken der synsbanen ender.
• På tross av at det forekommer klare anatomiske endringer i netthinna hos eldre, er
det ikke slik at disse alltid medfører funksjonell tap.
• Den mest vanlige årsaken til alvorlige synstap i eldre år, er macula degenerasjon,
hvor cellene i macula tilbakedannes. Det vokser små blodkar inn fra årehinnen,
ofte med blødning til følge, og sentralsynet svekkes. Det perifere synet er inntakt i
denne tilstanden.
• Synssvikt kan også skyldes sykdom i blodforskyningssystemet ( vaskulær sykdom),
diabetes, eller ha sin årsak i netthinneavløsning.

SYNSBANEN
•
•
•

Synsbanen strekker seg fra øyet gjennom store deler av storhjernen til
synssenteret bakerst i hjernen
Etter at lyset har passert øyets brytende medier og satt i gang reaksjoner i
netthinnen, aktiveres store deler av hjernen
Synssansen er avhengig av et tett nettverk av nerveforbindelser over hele hjernen
for å fungere helhetlig

SYNSBANEN, forts.
•
•
•
•
•
•
•

Aksonene fra gangliecellene i retina er det første leddet i ledningen sentralt av
synsimpulsene
De danner så synsnerven, n.opticus, som går gjennom øyehulen og inn i kraniet.
I kraniet forener de to synsnervene seg i synsnervekrysningen, chiasma opticum.
I chiasma krysser en del av fibrene, og både kryssede og ukryssede fibre fortsetter
så i tractus opticus, som slynger seg rundt crus cerebri, for å ende i corpus
geniculatum laterale som hører til thalamus.
I thalamus danner gangliecellenes aksoner synapser med et nytt sett av nevroner,
som så sender sine aksoner bakover i occipitallappen.
Fibrene fra corpus geniculatum laterale danner synsstålingen, radiatio optica.
Denne bøyer foran og lateralt for sideventrikkelens bakre horn og ender i barken
omkring sulcus calcariuns i det primære visuelle barkområdet
Ikke alle fibrene i n.opticus ender i corpus geniculatum laterale. Noen ender i
kjerner i mesenchephalon. Disse fibrene er først og fremst av betydning for
refleksmessig justering av hodets og øynenes stilling.

SYNSFELTET
•
•
•
•
•
•

Den delen av vår omverden som øynene kan oppfatte lys fra ( uten at øynene eller
hodet beveges)
Til sammen dekker de to øynene et stort området
Man deler synsfeltet vertikalt i to halvdeler: en temporal del (lateral, mot
tinningen) og en nasal del.
De nasale delene av retina mottar synsinntrykk fra de temporale delene av
synsfeltet, mens de temporale delene av retina mottar fra nasale synsfelt.
Helt lateralt i synsfeltet blir det en sektor på 30 grader som bare sees med ett øye,
fordi nesen hindrer lyset i å falle på den forreste delen av den temporale retina.
De sentrale delene av synsfeltet sees med begge øyne samtidig(binokulær synsfelt)

SYNSFELTSUTFALL

Case 1
•
•
•
•

•

•
•

Olaf, 82 år gammel.
Enkemann, to barn. Pensjonist. Helt selvhjulpen i det daglige. Nedsatt hørsel,
kjører bil.
TS: -99:Hjerteinfarkt, innsatt stent. I forbindelse med infarktet hadde han
forbigående talevansker. Ikke påvist sequele på CT. Atrieflimmer – antikoagulert
Aktuelt: Oppdaget kul i ve axille. Den ble fjernet på kirurgisk avdeling 22.12.15
Hadde da seponert Pradaxa i forkant f.o.m. 18.12 som han fikk beskjed om.
Ukomplisert inngrep – utskrevet 24.12.
25.12.15 uklart syn/tåkesyn. Etter hvert så han små prikker på dører og vegg. Gikk
på en vegg da han ikke så denne – liten kul i panna. Gikk og la seg. Dagen etter
ingen bedring og ringer 113.
Ved ankomst, BT 170/90, spO2 97% på romluft, T 36,4, puls 95. klar og orientert.
NHISS 2 (synsfelt)

• CT caput ved ankomst
Beskrivelse: Stort ferskt infarkt occipitalt hø side.
Synsfeltutfall: Total hemianopsi mot venstre.

Goldmanns perimetri

Case 2
•
•
•
•
•

Mann, 79 år gammel
Gift, ingen barn. Pensjonist. Ingen offentlig hjelp. Sprek for alderen, trener fast 3
ganger på treningssenter. Kjører bil.
Tidligere sykdommer: Migrene siden han var barn – stort sett hø side av hodet og
ingen aura. Blitt bedre med årene. Hypertensjon.
Aktuelt: 10.11 på trening, plutselig ser han lys som flimrer foran øynene. Gikk noe
tilbake utover dagen. På kvelde merket han at han ikke klart å lese eller se på TV.
NHSS 4: Synsfelt, nedsatt sensibilitet hø side

CT Caput ved ankomst

Beskrivelse: Subakutte infarkter bilateralt occipitalt og sannsynlig i ve thalamus/basalganglier

MR caput ca 7 dager etter
•

Beskrivelse: Et stort ferskt infarkt i hele mediale del av ve occipitale lapp samt
mindre ferske infarkter dorsalt i ve occipitale lapp. Mindre ferske infarkter medialt
dorsalt i hø occipitalelapp. Flere mindre ferske infarkter i ve thalamus

Goldmanns perimetri: Hø øye

Goldmanns perimetri ve øye
• Dsaddasdas

•

Innskrenket 20 grader oppad mot høyre OU

Synsproblemer ved hjerneslag
•
•
•
•
•

•
•

•

Ca 13000 personer får hjerneslag i Norge hvert år
Insidens på underkant av 300 pr 100 000 pr år
Synsforstyrrelser ved hjerneslag opptrer som en naturlig følge av at synsfunksjonen
involverer betydelige områder i hjernen.
Den typiske halvsidige synsfeltsdefekt (hemianopsi) forårsakes av skade på
synsbanens forløp fra chiasma opticum til occipitale cortex
Men et hjerneslag kan også påvirke de assosiative områdene i nedre
temporalregion ( gjenkjenning av objekter og former) eller i bakre parietalcortex
(romoppfattelse).
Ofte overses synsforstyrrelser ved hjerneslag
Nyere forskning har dokumentert at det foreligger rehabiliteringsmuligheter, men
pasientene tilbys bare unntaksvis synspedagogisk opptrening.
Dette står i kontrast til for eksempel fysioterapeutisk opptrening ved pareser etter
hjerneslag, som er et veletablert og gjennomarbeidet tilbud.

Artikkel i tidsskrift 2005
Riise, Gundersen, Brodal, Bjerke

•

Hensikten med undersøkelsen; Finne ut hvor ofte synsfeltsutfall etter hjerneskade
ble diagnostisert under rutinemessige utredningen av pasientene i en slagenhet.

•

Materiale og metoder: Samtlige 20 pasienter som var innlagt med hjerneslag i
slagenheten i fra oktober 2002 til mars 2003 gjennomgikk en vanlig klinisk
utredning med blant annet en nevrologiske us. som normalt skal inkludere
vurdering av synsfeltet ved Donders test. Sykehuset dekker en befolkning på ca
70000 personer
Diagnosen hjerneslag var stilt på grunnlag av kliniske funn og supplerende CT som
ga underdiagnosene hjerneblødning i tre tilfeller og hjerneinfarkt i de øvrige 17
tilfellene.
Hjerneskaden var lokalisert til høyre hjernehalvdel hos ti pasienter, til venstre hos
ni. Hos en var lokaliseringen usikker. Sju av pasienten var menn og 13 kvinner
De fleste var i aldersgruppen 70-79 år

•

•
•

Aldersfordeling i materialet

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pasientene ble primært vurdert av overlege ved medisinsk avdeling med tanke på
symptomer fra ekstremiteter, tale eller syn og objektive funn i form av pareser,
afasi eller synsfeltsdefekt.
Synsfeltet ble undersøkt med Donders metode. Deretter ble pasienten undersøkt
av ortoptist og øyelege. Undersøkelsen omfattet:- Refraksjon målt med portabel autorefraktor
- Synsstyrke med beste korreksjon
- Perifert synsfelt målt i Goldmanns perimeter
- Sentral synsfelt bedømt med Amslerkort
- Synsoppmerksomhet bedømt med Bells test
- Øyemotilitet
- Oftalmoskopisk granskning av øyenbunnen

RESULTATER
•
•
•

Av de 20 pasientene hadde 14 plager fra ekstremitetene overveiende i form av
pareser, fire klaget over taleforstyrrelser og fire hadde problemer med synet
På slagenheten fant man hemianopsi hos to av pasientene.
I øyeavdelingen kunne 18 av de 20 pasientene samarbeide såpass at en
øyeundersøkelse kunne gjennomføres. Synsstyrken på det beste øye va i øvre
normalområde hos de aller fleste.

Resultater forts.
•

•

•

Synsfeltsundersøkelse ved Goldmanns perimeter viste total ve hemianopsi hos en
og venstre nedre kvadrantanopsi hos en annen pasient. Begge hadde klaget over
synet ved utspørring i medisinsk avdeling
De to andre som hadde subjektive synsplager, hadde henholdsvis glaukom med
synsfeltsdefekt og maculadegenerasjon med redusert sentrasyn
Det sentrale synsfeltet bedømt på Amslerkort viste små sentrale skotomer hos to
av åtte som ble undersøkt med denne metoden

Resultater forts.
•
•

•

•

Resultatene av øyemotilitetsundersøkelsen er vist i figur.
Påfallende mange hadde dårlig øyebeveglighet, spesielt eksofori kombinert med
dårlig konvergens. Dårlig øyemotilitet fantes også hos begge pasientene med
hemianopsi.
Pasienten med total ve hemianopsi hadde, som naturlig følge av dette,
innskrenkede sakkader mot ve. Mens pasienten med ve nedre kvadrantanopsi
hadde dårlige følgebevegelser oppover
Øyebunnens utseende var innen normalvariasjon
for alderen bortsett fra hos to pasienter som hadde
hhv. glaukom og maculadegenerasjon.

Diskusjon
•
•
•
•
•

•

Som forventet fant man at homonyme synsfeltsdefekter forekommer hyppig etter
hjerneslag.
Dette er viktig å understreke, fordi en homonym synsfeltsdefekt medfører store
problemer med så vel lesing som orientering i omgivelsene selv om sentralsynet
eventuelt er normalt
Undersøkelsen dokumenterer at slike synsfeltsdefekter kan avdekkes ved nøye
anamnese supplert med en enkel undersøkelse gjort av motiverte leger i medisinsk
avdeling.
Dette er viktig fordi det nå har kommet flere meddelelser om gunstig effekt av
opptrening av synsfeltsdefekt etter hjerneslag.
Man fant også flere tilfeller av innskrenket øyemotilitet, ikke bare knyttet til
synsfeltsdefekten. ( Tolkningen av dette funnet vil kreve en sammenliknende us av
hjerneslagpasienter og kontrollpersoner på samme alder
Det er ønskelig med større og mer utdypende studier av synsproblemer etter hjerneslag
for best mulig å dokumentere behovet for rehabilitering av en pasientgruppe som
muligens kan sies å ha vært forsømt på det synsrelaterte området.

DIPLOPI
•

•

•

Diplopi (dobbeltsyn) skyldes oftest nyoppstått feilstilling av et øye (pga patologi i
orbita) eller dyskonjugerte øyebevegelser (pga patologi i ytre øyemuskler,
nevromuskulær synapse, okulære hjernenerver, eller hjernestamme)
Diplopien er da binokulær dvs den forsvinner ved tildekking av det ene øyet. I
sjeldne tilfeller kan diplopi skyldes patologi inni et øye eller i hjernen. Monokulær
diplopi forsvinner ved tildekking av affisert øye men ikke ved tildekking av uaffisert
øyet.
Viktige spørsmål: Er diplopien monokulær eller binokulær? Sjekk ved å dekke til
ett øye om gangen. Debut og variasjon, andre symptomer? Sjekk øyemotilitet Hvilken retning gir mest diplopi? Andre funn? - Eksoftalmus, stasepapille, ptose,
trettbarhet, pupilleasymmetri, nystagmus, andre hjernenervefunn, ataksi

OCULOMOTORIUS
•

N oculomotorius (3. hjernenerve) innerverer rectus superior, rectus inferior, rectus
medialis, inferior oblique (beveger øyet opp og utover), levator palpeprae, pupille
(konstriksjon - parasympaticus) og akkomodasjon. Ved komplett okulomotorius
parese blir øyet stående lateral- og nedaddeviert med dilatert pupille og lett ptose.

OCULOMOTORIUSPARESE
•

Komplett okulomotorius parese

•

Klassifikasjon:
- Partiell (ikke alle muskler involvert eller bare moderat parese) eller komplett.
- Pupille sparende eller med pupille involvering.
Nerven har langt forløp og kan være skadet i kjernen, fasciklene, subaraknoidalt, i sinus
carvernosus, fissura orbitalis eller orbitalt. Viktig å kartlegge pupillemotorikk, om det er
medaffisert, eller ikke, samt de assosiserte symptomene.
Årsaker: aneurisme, traume, tumor, patologi i sinus cavernosus eller superiore orbital
fissur. mikrovaskulær (diabetes nerveinfarkt).

4 og 6 hjernenerve
•
•

•
•

•
•

N trochlearis (4. hjernenerve) innerverer superior oblique (beveger øyet ned og
utover).
N abducens (6. hjernenerve) innerverer rectus lateralis (beveger øyet lateralt). Ved
komplett abducensparese blir øyet stående lett medialdeviert.
Isolert trochlearis parese :
Vertikal diplopi, pasienten holder ofte hodet ned mot skulderen for å redusere
diplopien. Medfødt parese kan dekompenseres, og gi symptomer i form av periodisk
dobbeltsyn. Gamle fotografier kan avsløre den karakteristiske hodefeilstillingen.
Årsaker : traume, tumor, aneurisme.
Isolert abducens parese :
Horisontal diplopi og abduksjonsparese, blir ofte verre ved avstandssyn og kan være
borte ved nærsyn (lesing). Øyet ipsilateralt til lesjonen kan virke innoverdeviert.
Årsaker : hos eldre er det oftest mikroinfarkt i nerven pga diabetes eller hypertensjon.
Denne tilstanden har god prognose - blir bra ila uker eller mnd. Andre årsaker er tumor,
traume, intrakranielle trykkforandringer, aneurisme.

Hvordan teste i klinikken?
•

Øynenes motilitet undersøkes med henblikk på å avdekke eventuelle
øyemuskelparese ved å ta utgangspunkt i lateralet blikk mot høyre eller venstre
side, og herfra se oppover og deretter nedover: «H»

A) Hvis øyet ikke kan beveges utover, foreligger enten en funksjonssvikt i 6.
hjernenerve eller i m.rectus lateralis
B) Hvis øyet ved blikk innover ( nasalt) ikke kan beveges nedover, tyder der på
affeksjon av 4.hjernenerve eller av selve m.obliquus superior
C) Alle andre bevegelsesdefekter tyder på affeksjon av 3.hjernenerve eller av muskler
innervert av denne.

HJERNESTAMMEN

• Lesjoner i hjernestamme gir ofte også andre nevrologiske utfall
(pareser, ataksi, senibilitetsutfall). Mulige årsaker: cerebrovaskulær
sykdom, MS, tumor, Bickerstaff hjernestammeencefalitt, central
pontin myelinolyse.
• Internukleær oftalmoplegi
• -Skyldes lesjoner i fasciculus longitudinalis medialis som forbinder
6. hj.nerve kjerne med 3. hj. nerve kjerne og bidrar til konjugerte
horisontale øyebevegelser. Pasienten klager over uklart syn og
horisontal diplopi. Testing av øyebevegelser i horisontalplanet viser
redusert eller treg adduksjon av ipsilateralt øye og, av og til,
nystagmus i abduserende kontralateralt øye. Kan lett feiltolkes som
isolert medial rectus parese.
Årsaker : Ensidig internukleær oftalmoplegi skyldes ofte vaskulær
hjernestammelesjon. Dobbeltsidig internukleær oftalmoplegi
skyldes ofte MS.

Vanligste tilstander som fører til
synshemming hos eldre
• 1. Katarakt
• 2. Makula degenerasjon
• 3. Glaukom
Ca 70% av alle synshemmede er over 70år.

KATARAKT
-

-

-

Den mest vanlige øyelidelsen i eldre år
Forekomsten i befolkningen over 65 år er ca. 8 ganger så hyppig som i
befolkningen som helhet.
I vestlige delen av verden forekommer nesten aldri katarakt som årsak til blindhet,
og dette skyldes at tilstanden er grei å diagnostisere og kan opereres med godt
resultat
Katarakt er en tilstand der linsens indre strukturer endres.
Linsen blir melkehvit og slipper stadig mindre lys inn til netthinnen
Progrederende tilstand og fører til blindhet hvis linsen blir ugjennomtrengelig for
lys.
Gir svekket detaljsyn, økt blendingsfølsomhet og en opplevelse av å se en slags
«glorie» rundt de objektene fokus er rettet mot
Synsforandringer pga. katarakt oppdages gjerne i situasjoner som krever god visus
og godt detaljesyn, for eksempel lesing og annet nærarbeid

Katarakt forts.
-

Økt blendingsfølsomhet gjør at motlys virker sjenerende og problematisk i ulike
sammenhenger.
Skarpt sollys vil for eksempel gjøre orientering og selvstendig mobilitet utendørs
vanskelig
De funksjonelle vanskene er varierende og avhengig av hvilket stadium sykdommen er i
Identifiseres ved oftalmoskopi/spaltelampe
Katarktoperasjoner med implantasjon av kunstig linse forbedrer synsfunksjonen i over
90% av tilfellene.

MACULADEGENERASJON
-

-

Macula, eller «den gule flekk» i netthinnen er det stedet hvor sansecellene danner
den tetteste mosaikk hvor synet derfor er mer detaljert.
Som følge av degenerering av macula oppstår det moderat til alvorlige tap av
sentralsynet og personen opplever problemer forbundet med redusert visus
En vanlig konsekvens er at det blir vanskelig å lese
De første symptomer er vanligvis at man begynner å se rette linjer som buet, eller
bokstaver i tekst som er deformert
Kan også oppleve bortfall av enkelte deler av synsbildet ( metamorfopsier)
Vanskelig med små tall og bokstaver – derfor lett å tro at vanskene kan reduseres
med tilpassing av briller
Etter hvert reduseres evnen til å se detaljer og de gjenstandene man fokuserer på
vil bli uskarpe, mens omliggende objekter derimot sees klarere
I det sentrale synsfeltet oppstår det et scotom

Maculadegenerasjon forts.
-

I det sentrale synsfeltet oppstår det scotom

-

Lesesynet svekkes og kan forsvinne helt
Kan også oppstå problemer forbundet med å se ansikter, gjenkjenne personer.
Ved at den perifere synsfunksjonen opprettholdes vil man kunne beholde en viss
evne til orientering og mobilitet

Maculadegenerasjon
-

Kan identifiseres med oftalmoskopi
Ofte progrederende sykdom
Den våte formen hvor blødning oppstår, kan opereres med fotokoagulasjons-laser.

GLAUKOM
-

Karakterisert ved økt intraokulært trykk samtidig med at det skjer en gradvis
ødeleggelse av synsnerven og redusert perifert synsfelt (ca 90%).
Til og begynne med uten merkbare symptomer for den som rammes
Kan også forekomme med normalt intraokulært trykk ( ikke så hyppig)
Progrederende sykdom
Symptomene fremtrer som synsfeltsutfall og oppdages først på et stadium hvor
sykdommen kan være så langt fremskredet at nedsatt syn er et faktum
Synsfeltsreduksjonen er vanligvis ikke reversibel
Oppdages ved måling av trykk i øyet.
Økt trykk er ikke alene indikator på glaukom, men en vesentlig risikofaktor.
Det anbefales trykkmåling hvert 1-2 år jevnlig etter fylt 35 år for personer med
glaukom i familien.
Behandlingen er av forebyggende art med medisiner eller laserbehandling

Glaukom forts.

OPPSUMERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den direkte forbindelse netthinne-hjerne gjør at skader på ulike steder i dette systemet
kan gi opphav til samme symptomer
På tross av at det forekommer klare anatomiske endringer i netthinna hos eldre, er det
ikke slik at disse alltid medfører funksjonell tap
Synsbanen strekker seg fra øyet gjennom store deler av storhjernen til synssenteret
bakerst i hjernen
Synssansen er avhengig av et tett nettverk av nerveforbindelser over hele hjernen for å
fungere helhetlig.
Synsfeltet er den delen av vår omverden som øynene kan oppfatte lys fra
Synsforstyrrelse ved hjerneslag opptrer som en naturlig følge av at synsfunksjonen
involverer betydelige områder i hjernen.
Den typiske halvsidige synsfeltsdefekt (hemianopsi) forårsakes av skade på synsbanens
forløp fra chiasma opticum til occipitale cortex
Øynenes motilitet undersøkes ved å ta utgangspunkt i laterale blikk mot høyre eller
venstre side og herfra se oppover og deretter nedover :”H”
Vanligste tilstander som fører til synshemning hos eldre er katarakt, makula
degenerasjon og glaukom.

