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Avvikelser orsakas inte
bara av ögonsjukdom

F

rågor om vad som ska remitteras eller inte
återkommer med jämna mellanrum. Oftast
gäller dessa fundusfoton eller vilket ögontryck som ska remitteras vidare. Här presenteras
två artiklar som handlar om förändringar som sker
i ögonen vid olika systemsjukdomar. Den första
är ett examensarbete från LNU som har jämfört
förändringar på färg- och kontrastseendet och
retinala nervfiberlagret vid multipel skleros (MS).
Artikel nummer två kommer från JOVs och handlar
också om dessa förändringar men vid Parkinsons
sjukdom.
Båda dessa artiklar visar på att vi optiker inte bara
får tänka på specifika ögonsjukdomar när vi hittar
förändringar hos patienter vid våra undersökningar. MS och Parkinsons sjukdom är exempel
på systemsjukdomar som påverkar ögonen. Men
det finns fler och detta är något som vi tar upp
mer om i den nya SOFEP-kursen som getts för
första gången nu under hösten. Denna SOFEPkurs – Optikerns arbete inom primärvård – tar
upp vad vi optiker kan göra inom primärvården
och till vem vi ska remittera patienter med olika
tillstånd och fynd till och vad vi kan utföra själva.
På många ställen i landet har ögonsjukvården
oerhört långa väntetider och de minskar inte om

vi optiker skickar alla förändringar vi ser till ögonmottagningarna och inte direkt till den vårdinstans
som är relevant. Det gäller ofta att remittera till
primärvården men också medicin- och neurologimottagningar och inte att glömma remittera till en
kollega som har möjlighet att utföra vidare undersökningar. Att optiker kan remittera till olika vårdinstanser ses inte som en självklarhet av alla, det
märks vid samtal både med patienter, de inom
ögonsjukvården och en del i vår bransch.
Nu är alla möten i Optikerförbundets och Kontaktlinsföreningens Roadshow genomförda. Det
har varit bra samtal och idéer har kommit till oss.
Lite tråkigt är det, att endast 68 optiker totalt har
deltagit på mötena. Men samtidigt väldigt roligt att
de som deltagit har varit aktiva och intresserade,
vissa hade åkt i två timmar enkel resa för att vara
med på mötet. Tänk om alla varit beredda på det,
då hade det blivit ett betydligt bättre underlag att
arbeta efter.
Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets
hemsida och artiklarna som helhet på länk från
Optikbranschens sida. Inom kort kommer vårens
SOFEP-kurser att komma ut på Optikerförbundets
hemsida. Trevlig läsning.
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Redaktörens kommentar:
Introduktionen ger en bra förklaring på de olika mätningarna och även de
anatomiska förändringar som kan ske. Metod och resultatdelen är intressanta

Strukturella och funktionella
förändringar osakade av MS
Syftet med denna studie var att undersöka hur ögats
visuella och funktionella system påverkas av diagnosen
MS, genom att undersöka färgseendet och synnerven.
Denna studie ska utföras på lika många patienter med
konstaterad MS som på patienter utan MS.
I studien undersöktes 14 patienter, sju med konstaterad MS och sju kontrollpatienter utan MS. Deltagarnas
ålder var mellan 41 och 56 år. Alla mätningar genomfördes monokulärt. De mätningar som utfördes var
avstånd visus, färgseende test med hjälp utav Hardy
Rand Rittler och Farnsworth’s Dichotomous test - D-15
test, kontrastseendetest med hjälp utav The Mars Letter
Contrast Sensitivity Test och sist anvädes OCT för att få
en 2-dimensionell bild av det retinala nervfiber lagret
(RNFL).
Resultatet av denna studie var förväntat och visar att
patienter med MS har ett nedsatt färg- och kontrastseende men även också en förtunning utav det RNFL.
Detta resultat styrks av tidigare studier. Den visar dock
inga signifikanta skillnader mellan MS patienternas
höger öga och kontrollpatienternas höger öga. Samma
gäller för vänster.
Detta arbete visar att optiker bör vara medvetna om
dessa förändringar hos patienter med MS
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Redaktörens kommentar:
Bakgrund- och metoddelen är mycket intressanta där olika eventuella
förändringar och hur dessa undersöks förklaras. Resultat och diskussionen är spännande att läsa.

Utvärdering av ökande visuell dysfunktion
och retinal förändring hos patienter med
Parkinsons sjukdom
Syftet var att kvantifiera förändringar i visuella
funktionsparametrar och i retinala nervfiberlagret och
maculas tjocklek över en femårig period hos patienter
med Parkinsons sjukdom (PD).
Trettio patienter med PD och trettio friska försökspersoner genomgick en fullständig optometrisk
utvärdering, inklusive bedömning av synskärpa,
kontrastkänslighet, färgseende och retinal undersökning med spektral domän optisk koherens tomografi
(SD-OCT). Alla personer undersöktes efter fem år för
att kvantifiera förändringar i de visuella funktionsparametrarna, näthinnans nervfiberlager och maculas
tjocklek. Samband mellan progressiva optometriska
förändringar och sjukdomsprogression analyserades.
Förändringar upptäcktes i visuella funktionsparametrar och retinal nervfiberlagrets tjocklek hos de med
Parkinsons sjukdom jämfört med de friska. Större förändringar uppmättes vid uppföljningen i PD-gruppen
än hos de friska vad gäller synskärpa, kontrastkänslighet, Lanthony-färgtest, i superotemporala och temporala retinala nervfiberlagret och i maculas tjocklek.
Progressiva förändringar i näthinnans nervfiberlager
associerades med sjukdomsprogression.
Progressiv visuell dysfunktion, förtunning av macula
och axonal förlust kan uppkomma vid PD. Analys av
maculas tjocklek och retinalnervfiberlagrett med SDOCT kan vara användbart för utvärdering av Parkinsons
sjukdomsprogression.
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