Presbyopi
Lille ärsag

- stor virkning: Ojets linse bestär af protein, vand og fä celler og vejer ca.0,25

gr,; i forhold til et voksent menneskes vagt er det ubetydeligt lidt. Forandringer i denne lille
del af menneskekroppen vil dog hos os alle vmre at spore som alderssynsnedsattelse og

katarakt. Nmppe nogen anden alders forandring i kroppen er sä vedholdende 0g gennemgribende som presbyopi, Dens begyndelse ifyrrerne ligger mange ärfar den egentlige
alderdom, der, ifolge gerontologien, starter i 65-ärsalderen,

mellem 35 og 40 är, mä betegnelsen
"gammelmands-syn<, som for 100
är siden var en meget

traffende
betegnelse, siges at vere usaglig.

og nyttedyr. Hunden räder over ca.
2 dioptriers akkommodation, heste

Den ramte 40

- 50 ärige opfatter
pä alder, med alle
tegn
dette forste

og kveg kan akkommodere om-

nesker. Eksperimenter med laser-

dens begrensninger idet daglige

kring 1 dioptri og svin er overhovedet ikke istand til at akkommodere.

af linsen udfores ofte pä svine- eller

liv og virke, som en betragtelig

For disse dyr var et skarpt afstands-

indskrenkning af livskvalitet. De
grundlaggende aldersforandringer

syn vigtigere end narsyn for artens

mennesket midt i livet,
när man er pä toppen af sin
skaberkraft. När man tenker pä,
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presbyopi. Da presbyopi ifortiden

bredt. Fugle er istand til at akkommodere op til 50 dioptrier; som mere
eller mindre vargelose flugtdyr er
de afhengige af et optimalt syn under alle forhold. Den menneskelige
akkommodations evne pä hojst 15
dioptrier ertemmelig beskeden i
forhold til fuglenes, den er dog langt
bedre end n@rsynet hos vore hus-

resbyopien rammer

at mangden af tilbageverende
leveär statistisk set ligger et sted

overlevelse.

fra linse til ciliarlegeme, er pä sin

At se er en afstandssans, pä
nart hold dominerer andre sanser

vis ivid udstrekning bekendt,

säsom folesansen. Derfor er men-

men de fsrer ikke til en entydig
teori om ärsagen til presbyopi.

neskets akkommodationsformäen
pä hojst 15 dioptrier heller ikke tvin-

af akkommodationsmekan

ismen,

af
akkommodation og presbyopi
1. Betydning

Presbyopi representerer et totalt
tab af en kropsfunktion; sammenligner man det med tab af andre organers funktioner, ville det i mange

tilfelde vere livstruende. Det giver
os et fingerpeg om, at akkommodationsevnen nok er praktisk og vigtig,
men dog ikke livsnsdvendig. Et blik
pä dyreriget viser, at et decideret
med undtagelse af primater og fugle - ikke er serligt udn@rsyn

-

gende nodvendig. Den relativt gode
akkommodationsevne hos menne-

sket mä ses som en funktionsreser-

forst opträdte eft er reproduktionsfasen, opstod der ikke et evolutionspres som et oje uden presbyopi ville
have kunnet frembringe.
Man mä tage hensyn til dyrenes
ringe akkommodationsevne, när der
foretages eksperimentelle studier
vedrsrende behandling af aldersforandringerne pä dyr med henblik
pä at overfore teknikkerne til men-

behandling for at oge smidigheden

kvegojne. Disse dyrearters linser
er slet ikke lavet til akkommodalion.
Ogsä Ronald Schachars teori om
presbyopi er baseret pä dyreeksperimenter foretaget pä hovdyr, der
ikke er istand til at akkommodere.
En ti lfredsstillende akkommoda-

tionsteori kan kun fremkomme pä
baggrund af eksperimentelle studier
foretaget pä mennesker eller menneskeaber. Fugle er ikke velegnede

ve, der gar, at vi har et tilstrekkeligt
n@rsyn indtil afslutningen af vores

som forsogsdyr til videre forskning

forplantnings fase. Aldersforandringerne af akkommodationsevnen
stafter allerede i de yngre är. I gen-

ter en anden akkommodationsme-

af akkommodationen, da de benyt-

nemsnit mister mennesket allerede

kanisme end mennesker. De benytter sig bl.a. af en ekstra muskel,
den cramptonske muskel, der ved

fra 30 ärs alderen ca.O,25 dioptris
akkommodation pr. leveär. Forst i

dens krumning og derved ogsä dens

det femte leveäfti er funktionsreserverne brugt sä meget op, at aldersforand ringerne manifesteres som

kontrahering kan endre hornhinbrydning. Al hornhinden skulle have
noget med akkommodationen at
gore hos mennesket, kan udelukkes.

2. Grundlaget

lor

akkommodation
Det optiske apparats indstilling
til forskellige objektafstande er et

sammenspil mellem mange forskellige anatomiske strukturer i ojet. Her
i blandt er ciliarlegemet med zonulaträde, ojets linse og ärehinden. Akkommodationen bliver udlost som
refleks af et uskarpt nethindebillede.
Akkommodationen er sammenkoblet med tappenes funktionsevne.
Sygdomme iden centrale nethinde
kan forhindre akkommodation. Pä
samme mäde er der i morke, hvor
kun tappene er aktive, ingen aktiv
akkommodation. Heller ikke perifert
liggende nethindebilleder kan udlose akkommodation.

2.l Zonulalräde

og

ciliarlegemet
Zonulaträdene ov ertsrer kraft en f ra
ciliarlegemet til ojets linse. Denne
kraftudveksling foregär dog udelukkende ved fjernakkommodation.
Narakkommodationen er ikke af-

hangig af udefra kommende kraft
for at pävirke linsen. Krefterne, der
overfares via zonulaträdene til linsen
ved fjernakkommodation, sorger

Linseelasticitet

oges herved, hvilket gor, at der kan
stilles skarpt pä nere objekter.

for, at linsekapslen og dens indre

afflader. Et ungt menneskes linse
ville uden pävirkning fra linsekapslen have et

sterkt kugleformet ud-

seende.
Ved narakkommodation for-

skydes ciliarlegemet i ojet samtidigt
fremad og ind mod linsen. Ved den-

forskydning af ciliarlegemet vil ogsä choriodea, som bestär
af talrige elastiske fibre, blive strakt.

ne fremad

Den nu oplagrede elastiske energi
I

bruges til at

bevage ciliarlegemet

tilbage til udgangspositionen igen
ved fjernakkommodation. D6t at
choriodea medvirker ved akkommodation er nodvendigt, da ciliarmusklen ikke har nogen anden muskel

som antagonist (modspiller), som
kan

opheve dens virkning.
ldet ciliarlegemet forskydes

indefter mod linsen, slappes zonulaträdene, sä der ikke mere kan

at den kraft, der skal
til far at

andre linsens

form, oges efterhän
den som alderen

tilkger

2.2 0jets linse
När ciliarlegemets

trakkraft i zonu-

laträdene aftager, og linsekapslen
ikke pävirkes af fjernakkommo-

forand ringer af akkommodationsap-

paratet, som har mulig forbindelse
med presbyopi. Ciliarlegemet og
linsen er berort pä forskellig vis af
disse aldersforandringer, medens
linsen med alderen bliver uarbejdsdygtig, er ciliarlegemet stadigt ak-

dation, vil det medfsre forskellige
endringer i selve linsen. Linsekernen fortykkes, hvilket medfsrer, at

tivt.

den forreste del af cortex forskydes
fremad. Den bagerste del af cortex,
og dermed ogsä bagerste linsepol, forandrer sig stort set ikke ved

@jets linse har en del s@regne
egenskaber, der pä den ene side
giver den relativt hoje brydnings-

nerakkommodation. När forreste
linsepol forskydes fremad mod cornea, betyder det en lille affladning af
forkammeret i ojet. Man antager at
for hver dioptris akkommodation afflades forkammeret med 0,037 mm
(Koretz et al. 1997). Fortykningen af
linsen medforer, at forfladen bliver
krummere, hvilket er ärsagen til ,at
brydningsverdien oges ved nerakkommodation.

overfsres kraft fra ciliarlegemet til

af

linsekapslen. Som folge af dette vil

3. Aldersforandringer

linsen hos ikke-presbyope menne-

akkommodationsmekanismen

sker indtage en naturligt mere krum

Forskningen omkring aldringen af
ajet har afdekket en mangde af

geometri. Linsens brydningsverdi

lfor

hold til alder, Man ser,

3.1 Aldersforandringer af linsen

vardi

pä ca. 20 dioptrier, pä den

anden side ogsä er ärsagen til de
uundgäelige aldersforandringer som
presbyopi og linseuklarheder. Pro-

teinindholdet i linsen er betydeligt
stsrre end 3Oo/oi det ligger dermed
langt hojere end proteinandelen i
andre vav og organer i organismen.
Det store proteinindhold er en for-

udsetning for at linsen har sin hoje
brydningsverdi. Kammervandet og
glaslegemet har brydningsindex,
der nermer sig vands (1 ,333). Det
hoje proteinindhold gor, at linsen i
hojere grad er udsat for forandringer. Proteiner kan let forandre sig
eller blive beskadigede. Disse pro-

skaber. Elasticitetsmodulus for en

teinforandringer optreder spontant,
men kan optr@de hurtigere og for-

af formen tredobles. Herdningen af

st@rkes ved lyspävirkning.
Linseproteinerne hsrer til krysta-

den afgorende faktor i udviklingen
af presbyopi (Glasser og Campbell,

modulus for en yngre linsekapsel
med en faktor pä 3. Dette medforer

linerne. Det drejer sig her om protei-

1999). Dette tab af linseelasticitet

at de mekaniske krefter, der skal

ner med en molekylevegt pä ca. 50
kDa. Byggestenene for dette krysta-

skyldes forandringer af linseprotei-

overfares fra linsekapsel til linse,
bliver mindre. Fra det 20. til det 60.
leveär kan man regne med en halve-

lin er nedarvede. Gennem spontane

reaktioner el ler f remskyndet gennem
pävirkning af lys vil flere og flere smä
krystalinmolekyler sette sig sammen til storre protein komplekser.
Jo aldre ojet er, des flere af disse
store protein komplekser vil der vere

sammenfojet. Folgen af disse biokemiske forandringer i linsen er, at
der vil vare ferre oploselige proteiner tilstede. Dette medforer videre,
at brydningsindekset aftager, da det
er afhengigt af antallet af oploselige
proteiner.
När brydningsindekset i linsen

linsesubstans

(l

insesklerose) udgor

nerne eller en sterkere adhasion
proteinerne imellem.
Et videre kendetegn ved

ojets lin-

kapsel til linse.

vigtige linsekerne omfatter den del
af ojets linse, der var ved fsdslen.

3.2 Aldersforandringer

Livet igennem lagres igen og igen
nye linsefibre oven pä de allerede

Itakt med at ojets linse gennemgär
forandringer, gennemgär ciliarlege-

eksisterende, sä linsen bäde bliver
tykkere og tungere. Ved fsdslen er
linsen ca.3,6 mm tyk. lndtil det 70

met ogsä forskellige forandringer

leveär tiltager den i tykkelse med ca.
en tredjedel, til 4,5 - 5,0 mm. Ogsä

lor atage muskelkraften ved ner-

akkommodation, men for at kompensere for linsens appositionelle

Forogelsen

i

vegt

er

tilnarmelses-

Den appositionelle

vaekst. Zonu laträdenes

vekst af lin-

sen pävirker ogsä dybden af forkammeret. ltakt med forogelsen af
tykkelsen flader forkammeret ud.
Fortykkelsen af ojets linse sker nesten udelukkende pä forsiden af

anlegs-

steder forskubbes mere og mere
fremefter, fra linsekapslens ekvator til dennes forside. Det fsrer med
tiden til, at zonula trädene, der til
stadighed har samme lengde, fär

linsen. Linsekernen og bagsiden af

svarere ved at slappes under fjernakkommodation. Da ciliarlegemet,

linsen udviser ingen aldersafhengig

pä grund af sin tiltagende storrelse,

tykkelsesendring.

rykkes lengere frem mod linsen, vil
zonula trädene dog stadig kunne
slekkes. Dermed kan ojets linse

Ved hjelp af Gullstrands formel
omkring hovedplaner kan man hur-

mennesker kompenseres med en
krummere forflade pä ojets linse. Da
en del af faconendringen pä linsen

tigt udlede, at en affladning af for-

allerede bruges til fokusering pä afstand, vil den mangle ved fokusering
pä nar.

stigning i det samlede ojes brydning
pä 0,06 D. En affladning af forkammeret pä 0,4 mm, som derforegär

Dannelsen af storre proteinkomplekser kan ogsä anses for at vere

fra fodslen til 50 ärs alderen, ville

en af hovedärsagerne til dannelsen

med ca. 0,25D.
En videre folge af den appositionelle vakst er, at zonulaträdene for-

indfaldende lys bliver spredt og derved giver et nethindebillede med
nedsat kontrast. De oprindelige krystaliner er for smä til at kunne fremkalde en spredning af lyset.
Forandringer i linseproteinet
medforer ogsä forandringer i linsens

med alderen. lndtil 40-ärs alderen
dannes nye muskelfibre i ciliarlegemet, sä dennes volumen oges. Dannelsen af nye muskelfibre sker ikke

dens vagt oges; fra ca. 200 mg ved

vis linear.

ser danner diffusionsomräder, hvor

iciliarlegemet

fodslen til 300 mg ialderdommen.

falde. For hver dioptri linsen taber i
brydningsverdi, vil ojet sammenlagt
miste ca. 0,9 dioptri. Dette fenomen
kendes ogsä som aldershyperopi.
Mange lav-myoper vil nyde godt af
denne aldersforandring af linsen. När
linsens brydningsverdi har neutraliseret myopien, vil de vere i stand
til at fokusere pä afstand uden brug
af optisk korrektion. Dette fald i linsens brydningsverdi kan hos yngre

rakt, i linsen. Disse proteinkomplek-

ring af den overfsrte kraft fra linse-

se er dets appositionelle vakst. Den
for akkommodationen overordentligt

falder, vil brydningsstyrken ogsä

af uklarheder, og evt. senere kata-

eldre linsekapsel er mindre end

kammeret pä 0,01 mm vil fsre til en

altsä kunne oge ojets samlede styrke

skubbes. De sidder som udgangspunkt langs ekvator pä linsen, men
vil med tiden forskubbes fremefter
til linseforfladen. Dette vil med tiden
gore det svert at slappe zonulaträ-

ogsä endre facon, for sä vidt der
stadig er elasticitet tilbage, sä ner-

akkommodation stadigt er muligt
for en tid. Forst när linsefibrene er

forhardede sä meget, at linsen ikke
mere kan endre facon, stopper ciliarlegemet med at vokse.
Muskelf ibrene andres allerede

tidligt i livet til bindevav. I trediverne lagres kollagen og hyalin mel-

lem fibrene. Bindevavet mellem
muskelfibrene fortattes, da der
opbygges et netverk af kollagene
fibre mellem dem. Giliarlegemet mister en del af sin bevagelighed. I

dene, när ciliarmuskulaturen spen-

60-ärsalderen begynder der ogsä at

des ved narakkommodation.

lagres lipofuscin i ciliarlegemet. Pä
trods af disse forandringer af ciliarmuskulaturen er specielt de langs-

En 20-ärigs linsekapsel er ca. 10

elastiske egenskaber. När linsekapslen er fjernet vil en eldre linse

pm tyk. Ved oplagring af proteiner
fortykkes kapslen. En 60 ärigs linse-

ikke mere endre facon. Eksperimentelle undersogelser viser, at linsen

kapsel er op til tre gange sä tyk som
en 2O-ärigs. När linsekapslen bliver

med alderen bliver härdere. Linsens
modstandskraft over for andringer

tykkere, sker der samtidig ogsä en
endring af dens mekaniske egen-

gäende muskelfibre

i

ciliarlegemet

stadigt aktive, ogsä hos presbyope.
I modsetning til linsen, hvis diameter og tykkelse g@r, atman senest i
S0-ärsalderen ikke mere kan foku-

2 iforhold til yngre mennesker, sä
burde afstandssynet jo ogsä vere

Akkformäen
(dpt)

50

forringet.

45

4.2Den geometriske
teori om presbyopi

40
35

Den geometriske teori om presbyopi bygger hovedsageligt pä linsens
appositionelle vakst. När linsen

30
25

bliver tykkere, forrykkes zonula trädene fremefter fra deres oprindelige
position omkring ekvator. Dette
pävirker akkommodationen pä to

2.A

tc
10

mäder. Den stsrre afstand mellem
haft ningsstederne pä linsekapslen
Mennesket

Fugle

Katte

Hundc

l-leste

Kvag

Svine

og haftningsstederne pä ciliarlegemelgz.r, at när ciliarlegemet forrykkes indad kan zonulaträdene ikke
mere

sere pä ner, endrer diameteren pä
ciliarmusklen sig signifikant ogsä ide

eldre

De vigtigste udsagn fra de forskellige

teorier bliver fremlagt i det folgende.

är.

Sammentrakningen af muskelfibrene gor, at, ogsä hos eldre men-

4.1 Den lentikulare teori
om akkommodation

nesker, kan kammervandet flyde frit,

Teorien med stsrst forklaringspotentiale for presbyopiens opstäen er
den lentikulere teori. Aldersforandringer i ojets linse menes at v@re
den fsrende ärsag til presbyopi.

da porerne i trabekelvarket udvides
ved kontraktion af musklen. Det at
ciliarlegemet stadigt er aktivt, ogsä
hos eldre mennesker, udnyttes i
udviklingen af säkaldte akkommoderbare intraokulare linser.

Beve-

geligheden af ciliarlegemet kan overfores til den intraokulare linse, sä

andrer position i ojet. Denne
forandring iafstand mellem linse og
nethinde giver sä en andring i bil-

denne

En tiltagende härdhed af linsekernen farer til, at när trekkraften
fra ciliarlegemet aftager ved nerak-

kommodation, kan den ikke mere

endre facon. Tykkelsen af linsen vil

Akkommadatians
evnen hos mennesket
isammenligning med
diverse dyr og fugle,

slekkes. Linsen er altsä fikse-

ret i fjernakkommodations tilstand.
Pä den anden side er pävirkningen
fra ciliarlegemet over zonulaträdene

til linsekapslen hovedsageligt tangentiel, hvilket betyder at det kun er
ubetydelige krafter, der kan overt@res til linsekapslen. Dermed burde
linsen vere ien tilstand af konstant
nerakkommodation. Den geome-

triske teori er altsä i sig selv selvmodsigende.

4.3 Desakkommodationsteorien
Baggrunden for desakkommodationsteorien er Browns paradoks.
Brown mälte krumningen pä linsens
forflade ved ner akkommodation

aspekter om dette ud fra hvad vi ved

tiltage hos en person, der fokuserer
pä nar, hvis vedkommende stadig er
istand til at akkommodere. Härdheden af linsekernen umuliggor dette
hos den presbyope. Linsen erfikseret ien form, der gar, at en emmetrop
vil kunne se skarpt pä afstand. Den
lentikulare teori forklarer, at brydningsverdien af linsen ikke mere
kan endres pä grund af linsens ubevegelighed, den formär dog ikke at
forklare, hvodor linsen er indstillet til
afstand istedet for nar. En linse indstillet til nerfokusering ville vere lige

med sikkerhed. Det kan derfor ikke

sä sandsynlig.

brydningsindeks i linsen.

Det er ligeledes uklart, hvordan
de elastiske forandringer i linsen
med alderen pävirker brydningsver-

byttet rundt pä den rekkefolge

ledafstanden, og dermed en mäde
at kunne akkommodere pä, i lighed
med visse dyrearter.
4.

Presbyopiteorier

Som netop beskrevet kender vi i dag
en mengde af de aldersforandringer,

dersker iojets akkommodations mekanisme; det er dog

stadig ikke lyk-

kedes at udvikle en enstemming teori
om presbyopi, der kan beskrive alle

undre at der er flere, ofte

modstri-

dende teorier omkring presbyopi,

diskuteres. De vigtigste teorier er

o Den lentikulere teori
. Den geometriske teori
o Desakkommodationsteorien
o Scharchars teori
o Den multifaktorielle teori

der
:

dien. Affladningen af linsen ved afstandsfokusering sker som talge af
en mekanisk kraftpävirkning fra linsekapslen pä dens indhold. När denne pävirkning aftager med en faktor

med et Scheimpflugkamera. Ved
samme objektafstand vil der ses
en vasentlig stejlere krumning ved

narakkommodation hos en 35-ärig
end hos en 17-ärig.
Desakkommodationsteorien
siger sä, at presbyopi ikke opstär
pga., at linsen er ude af stand til
at indstille til nare afstande, men
pga. at den er ude af stand til at

forblive i uakkommoderet tilstand.
Den krummere linseforflade bliver

kompenseret gennem en aftagen af
Muligvis bliver der i denne teori
forandringerne sker i. Det er mere

sandsynligt, at brydningsindekset
forst endres pga. proteinforandringerne, og linseforfladen dernast
krummes op som kompensation
herfor. Teoriens rekkefolge har den

Ajets linse har en
gennemsnitsdiameter
stort set uafhangig
af levealder Vagten

spiller ind ved presbyopi. Derud-

pä linsen kan variere
afhangigt af alder fra
ca 4,2 - 4,3 gram.

over räder ojet, som eksemplet med
Browns paradoks viser, over andre

pä9-lAmmsomer
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muligheder. Aldersforandringer af
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en del af akkommodationssyste-

met bliver i det mindste for en tid
kompenseret gennem andre foran-
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dringer af andre dele af systemet.
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af linsen er en vesentlig faktor, men
ogsä forskydningen af zonulaträdenes vedhaftninger pä linsekapslen

Linsens aftagende brydningsindeks
kan kompenseres gennem en krummere linseforf lade. Forskydningen

60

&0

100

af zonulaträdene kan neutraliseres

gennem en tiltagende volumen af

Alder i är

ciliarlegemet.

ffi

Artiklen er udarbejdet
isamarbejde med:

fordel, at man kan forklare linsens

linse oges ved nerakkommodation.

aftagende brydningsindeks som en

I virkeligheden viser talrige undersogelser med billeddokumentation, at
precis det modsatte sker: afstanden

spontan molekyler reaktion, altsä en
biokemisk forandring af linseproteinerne. Men hvorfor skulle linsepro-

mellem ciliarlegeme og linse mind-

teinerne forandre sig sä mälrettet,

skes.

som desakkommodations teorien
angiver?

Scharchars teori forudsatter at
zonulaträdene opforer sig forskelligt
ved narakkommodation. lfolge teori-

En besynderlig teori omkring pres-

en burde zonulaträdene, der har faste pä linsens for- og bagflade, slap-

byopi er Scharchars teori (Atchinson, 2000). Denne teori gär ud fra

ifb med nerakkommodation, mens

undersogelser foretaget af Tscher-

zonulaträdene der har faste ved

ning, som udforte undersogelser
foretaget pä linser fra hovdyr (heste,

akvator, samtidigt burde spandes.

kveg osv.). Tscherning fandt ud af,

trädene har ikke kunnet pävises.

at linsen ved nerakkommodation af-

Presbyopi ifolge Scarchar sker
som folge af linsens appositionelle

4.4 Scharchars teori

flader i den centrale del, mens linseperiferien bliver krummere. Ved sine
undersagelser af linsen fra heste og
koer fandt han ud af, at trykkrefter
ved linseekvator gav en affladning,
og trakkrefter ved linseakvator gav
en krumning af linseforfladen. Denne betragtning blev overfsrt til det
menneskelige ojes akkommodation
i Scharchars teori. Denne overfsrsel
af egenskaber fra dyr til mennesker
er ikke mulig, da heste og koers linser overhovedet ikke er i stand til ak-

kommodation fra naturens side.
Scharchars teori gär ud fra, at

pes ved kontraktion af ciliarmusklen

En sädan selektiv aktivitet af zonula-

vekst. Som folge af den kontinuerlige vekst skulle linsens diameter
ved akvator sges, hvorved zonulaträdene er konstant spandte og
derfor ikke kan udove nogen formforandrende kraft pä linsen, som det
er nodvendigt ved nerakkommodation. I virkeligheden forer den appositionelle vekst af linsen dog ikke til
en forogelse af linsens diameter men
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trakkrefter fra ciliar legemet bliver

syn til, at akkommodationssyste-

ovedsrt til linsen ved nerakkommodation, og dette skulle sä medfsre en

met er underlagt aldersforandringer flere forskellige steder. lkke blot

the Human Eye, lnvest. Ophthalmol.Vis. Res,, 1997; 38:569

krummere linseforflade. Derfor burde

ojets linse, men ogsä ciliarlegemet

Artiklen er oprindeligt skrevet af

afstanden mellem ciliarlegeme og

og zonulaträdene aldes. Stivheden

,Optometrien nr. 4, 2009.
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