
Ny forskning fører til spennende 
hverdager og nye investeringer

Myopikontroll, demodex og OCT
20 minutter hos Optiker Rønning AS



Regelmessig faglig oppgradering er inspirerende
American Academy of Optometry `s årlige kongress 9-12 november 2016.

8000 deltagere fra hele verden.
12 parallelle foredrag fra kl 0645-1700 hver dag.



Myopikontroll
Kan vi hindre at barn utvikler myopi – Nærsynthet – ved 

å kontrollere/regulere utviklingen av øyets vekst?



Myopikontroll 

Myopi (nærsynthet) utvikling hos barn er økende.

I Asia er 80-90% av skolebarna myope.

Ofte høygradig ;) fra -5.00D  til -12,00D.

Besteforeldregenerasjonen til disse barna har minimal myopi (10-15%).

I USA og Europa er opp mot 45% av  barna myope i samme aldersgruppe

Barn av myope foreldre har større risiko for  utvikling av myopi, særlig hvis begge 
foreldre er myope.

Det er høyere risiko for utvikling av myopi hos barn som er lite ute, leser mye, er mye 
på Ipad, data, mobil.

Norsk studie 2009 av medisinstudenter viste 50,3% myopi, 43,3% utviklet myopi etter 
fylte 20 år



Demodex folliculorum
En liten parasitt som bor i hårsekken i øyevippene og oftest 
en oversett årsak til anterior blepharitt – betennelse i øyets 

fremre del.  



Demodex folliculorum
Finnes i 50-70% av befolkningen

Den er lett å oppdage for et trenet øye
Vi har jobbet med dette siden 2012.



Demodex

Den 0.2-0.4mm lange parasitten Demodex
folliculorum skaper demodicose –
øyelokksbetennelse i øyelokkets fremre del

Symptomer er ofte kløe, rennende øyne, sandfølelse 
og tørrhetsfølelse i øynene. 

Blir oftest forvekslet med bakteriell 
øyelokksbetennelse og behandlet med antibiotika.

Antibiotika tar ikke parasitten noe som fører til 
overforbruk av antibiotika antibiotikaresistens



OCT
Optical Coherence Tomography er et instrument som 

bruker lysbølger til å ta tverrsnitt av netthinnen. 



Optical Coherens
Tomography

OCT er en avansert lysbølgeteknikk for 
bildebehandling av netthinnen.

OCT finner konstruktiv interferens (Bølger som 
forsterker hverandre) og omdanner det til en 
avstand

Reflektansen fra vevet i øyet avhenger av tettheten i 
vevet.



Tverrsnitt av netthinnen 
med OCT



AREDS 1 og 2
Age Related Eye Disease Study

Stor amerikansk studie 4500 deltagere fulgt over 7 år + 
kontrollgruppe som var like stor

500 mg C vitamin 

400 IE E vitam in (300mg)

80 mg zink

10 mg lutein

2 mg zeaxantin

2 mg kobber

Dette viste stor reduksjon i synsnedsettelse for de med 
AMD.

Vi fører kosttilskudd som inneholder disse stoffene



Hvorfor OCT?

Grå og grønn stær er den mest kjente årsaken til redusert syn 
blant den eldre befolkningen i Norge

Cycstoid macula ødem (CME) en komplikasjon ved diabetes og 
etter grå stær operasjon 

Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)og Diabetes er den 
mest utbredte årsaken til permanent synsreduksjon blant eldre

Vi kan forsinke utviklingen av tidlig oppdaget AMD med kost 
tilskudd

CMEog langtkommet AMD kan behandles med injeksjoner inne i 
øyet på sykehus – bare det blir oppdaget tidlig nok!



Hvorfor OCT

OCT kom i 2001

Allerede i 2005 ble det anbefalt at dette instrumentet 
burde brukes på rutinemessig basis fordi det kan avdekke 
et bredt spekter av sykdomsbilder i øyet, bedre enn med 
andre diagnostiske instrumenter

Nå er vi i 2016 – men kun et fåtall av øyehelsepersonell har 
anskaffet seg dette instrumentet.

Kostnadene er store, men den helsemessige gevinsten er 
større

Vi ønsker å tilby våre pasienter den beste oppfølgingen



Cannon OCT


