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Slutsats
Behandling med anti-VEGF-läkemedel förbättrade synskärpan och minskade svullnaden i gula fläcken 

(makulaödemet) hos patienter med synnedsättning orsakad av diabetesmakulaödem. Förbättringen av synskärpan 

kvarstod i 3 år efter behandlingsstart. Gula fläcken fortsatte att vara ödemfri under hela uppföljningstiden. Många 

ögon behövde adjuvant behandling med laser och/eller kortionsinjektion. Patienterna rapporterade subjektiv 

förbättrad synfunktion 4 år efter behandlingsstart. Studien visar på goda långtidsresultat av anti-VEGF-behandling 

vid användning i klinisk rutinsjukvård. 

Metod
Av 58 personer från 1-års-studien ingick 37 personer 

i 4-årsuppföljningen. Nio personer hade avlidit och 

10 personer svarade ej vid kontaktförsök. Samtycke 

till uppföljningsstudien inhämtades. Två personer 

avböjde. 

Medicinska data insamlades retrospektivt från 

patientjournal och bildbehandlingsprogram. 

Patienterna besvarade enkäten VFQ-25 angående 

subjektiv synfunktion. I de fall medicinska 4-årsdata 

saknades (synskärpa: n=4; makulatjocklek på optisk 

koherenstomografi: n=5) användes senast uppmätta 

värde (last observation carried forward, LOCF).

Resultat
Ett år efter behandlingsstart hade medelsynskärpan 

förbättrats från 66.5 (SD 10.1) till 70.9 (SD 11.6) 

bokstäver ETDRS (P=0.002 Wilcoxon signed rank 

test). Synförbättringen kvarstod vid 2 och 3 år men 

vid 4 år hade medelsynskärpan försämrats (65.9, SD 

16.4; LOCF, bild 1). Den centrala retinala tjockleken 

minskade 100 µm från behandlingsstart till 1 år och 

var sedan oförändrad (bild 2). Första året fick 

patienterna i medeltal 5,1 (SD 1,4) anti-VEGF-

injektioner, därefter ca 2 injektioner årligen. Av 

patienterna fick 35% makulalaserbehandling, 19% 

fick kortisonbehandling med Ozurdex och 16% bytte 

anti-VEGF från Lucentis till Eylea. Given behandling 

visas i tabell 1. På VFQ-25 rapporterade patienterna 

förbättrad synfunktion på nära håll (P=0.036, 

Wilcoxon signed rank test) vid 4 år jämfört med 

behandlingsstart.

Bakgrund
Anti-VEGF-behandling för synnedsättning orsakad 

av diabetesmakulaödem (DME) etablerades 2011. 

Långtidsresultat vid användning i klinisk rutinsjukvård 

är ofullständigt kända.

I en prospektiv kohortstudie av patienter som 

påbörjade anti-VEGF-behandling för DME 2012-

2014 i Falun och Västerås följdes 58 patienter i 12 

månader (1).

Syfte
Syftet med den aktuella studien var att undersöka 

behandlingsresultat 4 år efter påbörjad anti-VEGF-

behandling för DME i den tidigare rapporterade 

kohorten.  Studien är etikgodkänd. 

Bild 1. Synskärpa (antal bokstäver ETDRS; medelvärde, SD) 

under uppföljningstiden.
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Bild 2. Tjocklek på gula fläcken (makulatjocklek) (µm; 

medelvärde, SD) under uppföljningstiden mätt med optisk 

koherenstomografi.

Tabell 1. Given behandling (antal).
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Uppföljning av anti-VEGF 
behandling vid våt 

makuladegeneration efter 4 år
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En tredjedel av patienterna med våt makuladegeneration är kvar i behandling efter 4 år. 

Bra synskärpa vid start av behandling ökar chansen att vara kvar i aktiv behandling.

Metod
Uppgifter från de patienter från Västmanland som 

registrerats i Svenska Makularegistret mellan 2008 

och 2009 inhämtades. Information registrerades från 

start av behandling samt vid 4, 12, 24, 36 och 48 

månader. Uppgifter avseende kön, ålder, 

symtomduration, synskärpa, antal intravitreala

injektioner samt orsak till avslut av behandling

Inkluderades. Medelsynskärpan vid start var 54,8 

(14,4) ETDRS och medelåldern var 78,5 (8,1) år. 65 

% var kvinnor och 35 % var män.

Resultat: Efter 4 år kvarstod  87 ögon i aktiv 

behandling. Dessa patienter hade medelsynskärpa: 

60,2 bokstäver ETDRS (Figur 1) och hade i genomsnitt 

erhållit 15,4 injektioner anti-VEGF (Figur 2). Det fanns 

ett positivt samband mellan högre synskärpa vid start 

och att vara kvar i behandling vid 4 år men ingen 

korrelation till antal injektioner. 

Det återfanns inget signifikant samband för avslutad 

behandling vid 4 år och parametrarna kön, ålder, 

symtomduration eller antal injektioner. 

Vanligaste orsak till avslutad behandling har angetts 

som stabil synskärpa, låg synskärpa eller ej 

behandlingsindikation. Dock är orsaken till avslut okänd 

i många fall. (Figur 3)

Bakgrund
Våt makuladegeneration, AMD, är en ledande orsak 

till synnedsättning. Behandling för våt AMD 

etablerades i klinisk sjukvård 2007 och består av 

injektioner i glaskroppen med anti-vascular

endothelial growth factor (antiVEGF). I de flesta fall 

krävs kontinuerlig behandling för att synskärpan ska 

bevaras.

Syftet med studien var att utvärdera 

långtidseffekten av behandling för våt AMD samt att 

undersöka prognostiska faktorer för att kvarstå iaktiv

behandling.

.

Figur 1: Synskärpa (ETDRS) hos hela gruppen (226 ögon) samt 

hos gruppen som kvarstod i behandling efter 4 år (87) ögon).

Figur 3. Orsak till avslut av behandling för våt AMD enligt 

uppgifter från Svenska Makularegistret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226 ögon 
inkluderades 

i studien. 

87 ögon 
kvarstod i 

behandling 
efter 4 år 

Avslutade, 75 st varav: 
 

Stabil 36  
Lågt synskärpa 32 
Patientens önskan 3 
Biverkan 3 
Avliden 1 

Ej uppföljda 64 st, varav: 
 

Ej behandlingsindikation 26 
Okänt 36  
Annan orsak 2 

Figur 2. Antal anti-VEGF injektioner i hela gruppen (226 ögon) 

samt i gruppen som kvarstod i behandling efter 4 år (87 ögon)
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Risken för diabetesögonkomplikationer
minskade efter överviktskirurgi: en nationell

registerstudie
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Slutsats
Risken att utveckla ögonkomplikationen diabetesretinopati minskade med nästan 40% hos personer med typ 2 

diabetes vilka genomgått gastric bypass operation för sjuklig övervikt  jämfört med lika överviktiga personer med 

diabetes vilka inte opererats (Hazard Ratio (HR): 0.62 [0.49–0.78]). Ingen ökad förekomst av påverkan på gula

fläcken eller ökad frekvens behandling för synhotande diabetesögonkomplikation identifierades. Personer med typ 2 

diabetes vilka genomgår överviktskirurgi behöver fortsätta screeningkontroller för diabetesretinopati men studien ger 

inget stöd för att extra ögonkontroller efter gastric bypass operation skulle behövas. 

Metod
Data från två nationella kvalitetsregister användes: 

Skandinaviska Överviktskirurgiregistret (SOReg) 

samt Nationella Diabetesregistret (NDR). Patienter 

från SOReg matchades 1:1 med individer från NDR 

baserat på kön, ålder, BMI samt tidpunkt. Uppföljning 

gjordes tom 2015-12-31. Data avseende diagnos 

och åtgärder inhämtades från Svenska 

slutenvårdsregistret. Cox proportional hazards

regressionsmodell tillämpades för analysen. 

Resultat
Totalt identiferades i SOReg 5321 individer som genomgått överviktskirurgi och dessa matchades med lika många icke-
opererade individer från NDR. Grupperna var väl balanserade (tabell 1). Medeluppföljningstiden var 4.5 år. Risken att utveckla 
ny diabetesretinopati var signifikant lägre efter operation (HR 0.62 [0.49–0.78]). Vi fann ingen skillnad vad gäller förekomst av
diabetesmakulaödem eller behandling för synhotande diabetesögonkomplikationer i form av intravitreal 
läkemedelsbehandling eller retinal laserbehandling mellan grupperna men antalet händelser var få. 

Bakgrund
Personer som opereras för sjuklig övervikt går 

snabbt ner mycket i vikt. Hos personer som har typ 2 

diabetes åtföljs viktminskningen av en snabb 

förbättring av diabetesläget. Det finns begränsad 

kunskap om hur den snabba förbättringen av den 

metabola kontrollen efter kirurgi påverkar risken att 

utveckla ögonkomplikationen diabetesretinopati. Det 

är även oklart hur befintlig diabetesretinopati 

påverkas. Man har diskuterat om dessa patienter 

behöver extra ögonkontroller efter överviktskirurgi.  

Syfte
Syftet med studien var att undersöka risken för ny 

diabetesretinopati samt förekomst av 

diabetesmakulaödem och behandling för synhotande 

diabetesögonkomplikationer efter gastric bypass-

operation (GBP) hos personer med typ 2 diabetes. 

Studien är etikgodkänd. 

Figur 1. Kumulativ incidens ny diabetesretinopati hos patienter som 

genomgått GBP respektive patienter som inte opererats. 

GBP grupp

n=5321

Kontroll-
grupp
n=5321

Standardi-
serad
skillnad

Kön (andel män) 39% 36% 4.7

Ålder (år) 49.0 (9.5) 47.1 (11.5) 12.2

Duration diabetes (år) 6.8 (6.3) 6.4 (6.4) 4.5

BMI (kg/m2) 42.0 (5.7) 40.9 (7.3) 11.7

HbA1c (mmol/mol) 60.0 (16.8) 58.5 (16.9) 6.3

Tabell 1. Demografiska data

Kontrollgrupp

GBP opererade

Hazard Ratio (HR):
0.62 [0.49–0.78]

Figur 2. Kumulativ incidens diabetesmakulaödem samt incidens 

behandling för synhotande diabetesögonkomplikation  (intravitreal 

läkemedelsbehandling respektive retinal laserbehandling) hos patienter 

som genomgått GBP respektive patienter som inte opererats. 
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För tidig födelse påverkar
synnerven hos barn i skolåldern.
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Prematur födelse påverkar synnervens morfologi oberoende av 
komplikationer vid prematuritet som ROP och neurologiska komplikationer. 
Korrelationen mellan synnervsbrämet och hur tidigt barnen var födda talar 

för en påverkan av prematuriteten i sig.  

Metod 63 barn födda före v 33 inkluderades i 

studien, 29 av dessa barn hade ROP under 

neonataltiden och nio av barnen hade neurologiska

komplikationer. Barnen undersöktes med Heidelberg 

Retinal Tomography (HRT) vid en ålder av 5-16 år. 

HRT mäter synnerven morfologi avseende disc area, 

rim area, cup area, med flera variabler, se figur 1.

Kontrollgruppen bestod av 54 friska barn födda i

normal tid utan kända neurologiska problem.

Resultat: I prematurgruppen var rim arean 

signifikant mindre jämfört med kontrollgruppen, 

medelskillnaden var 0.146 mm2 (p = 0.02), se figur 2.

Det var ingen skillnad avseende disc arean och cup 

arean eller andra variabler.

För tidigt födda barn har påverkad synfunktioner vid undersökningar i skolåldern. Nedsatt synskärpa, 

synfältsdefekter, ökad förekomst av refraktionsfel och skelning finns beskrivet. 

Syftet med denna studien var att undersöka synnervens morfologi hos för tidigt födda barn och korrelera med 

synskärpa, refraktion, gestationsålder, födelsevikt, retinopathy of prematurity (ROP) och neurologiska 

komplikationer.

Figur 1. Synnerven mätt med HRT. Rim area= grön,  cup area=röd, 

disc area= röd+röd+blå.

Figur 2. Medelskillnader mellan för tidigt födda barn och 

kontroller avseende synnervens morfologi mätt med HRT.

Disc arean och rim arean korrelerade med 

gestationsåldern hos de för tidigt födda barnen, se figur 3. 

Det var ingen relation med synskärpa, refraktion, 

födelsevikt, ROP eller neurologiska komplikationer. 

Figur 3. Korrelation mellan rim area och födelsevecka hos de för 

tidigt födda barnen. 

Rim area Cup area



Kan man använda gangliecellslagret i 
makula för att följa sjukdomar i 

synbanorna hos barn?
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Philip Wolf, Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Eva Larsson, Ögonkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus

Hanna Åkerblom, Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Slutsats
Ett normalmaterial för gangliecellslager hos friska barn kan vara av stort värde för att tidigt finna objektiva tecken 

på sjukdom. Detta är särskilt viktigt hos barn och även vuxna som kan ha svårt att genomföra kognitivt krävande 

undersökningar. 

Metod
Totalt rekryterades 55 barn i åldrar 4-16 år i Västerås 

och Uppsalaregionen utan kända ögonsjukdomar. 

Dessa undersöktes avseende synskärpa och 

refraktion i cycloplegi, se tabell 1. Därefter 

undersöktes näthinnan med OCT av makula och 

gangliecellslagret registreras i 6 sektorer samt 

superiort och inferiort.

Resultat
Preliminära resultat för 13 försökspersoner 

presenteras. Medelvärde för gangliecellslagret i 

respektive sektor samt superiort och inferiort visas i 

figur 2.

Bakgrund
Sjukdomar som drabbar synnerven eller synbanorna 

kan visa sig genom nedsatt synskärpa, färgsinne 

eller avvikelser i synfältet. Dessa undersökningar 

kan vara svåra att genomföra för barn. Med 

undersökning av gangliecellslagret i näthinnan med  

optical coherence tomography (OCT), se figur 1, kan 

man objektivt bedöma eventuell påverkan på 

synnerv eller synbanor som exempel tumörer, 

nervinflammationer och ischemiska skador kan ge.

Syftet med den här studien är att ta fram 

normalmaterial gällande gangliecellslagret i makula

hos barn för att i framtiden lättare och tidigare kunna 

identifiera och följa sjukdomar som drabbar 

synbanorna hos barn.

Tabell 1. Deskriptiva data 

Figur 1. OCT-avbildning, ett snitt av näthinna hos försöksperson 

samt översiktsbilder. Gangliecellslagret är tjockast som en ring 

kring fovea vilket ses i gult och markerat med röda pilar.

13 
patienter

Medel (sd)

Kön Pojke/flicka 4/9

Ålder år 8,9 (2,8)

Synskärpa 0,96 (0,05)

Refraktion Dioptrier +1,07 (0,62)Figur 2. Gangliecellslagrets tjocklek i olika sektorer av 

macula (µm)

109

107

118,3

108,4

118,095,7

107,4

99,0



Hur bra är OCT-Angiografi för 
att ställa diagnosen våt AMD?
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Slutsats
I vår studie fann vi ett högt positivt prediktionsvärde (81%) och ett lågt negativt prediktionsvärde (23%) för OCT-

Angiografi vid diagnostik av våt AMD. Det innebär att om sjukliga, nybildade blodkärl påvisas i gula fläcken med 

OCT-Angiografi föreligger diagnosen våt AMD. Ingen ytterligare utredning behövs och patienten kan påbörja 

synräddande behandling direkt. Om man däremot inte kan påvisa sjuka blodkärl i gula fläcken med OCT-

Angiografi kan man inte vara säker på att ögat är friskt utan utredningen behöver kompletteras med konventionell 

kontrastfotografering med fluorescein. 

Metod
Patienter som skulle utredas för misstänkt våt AMD 

tillfrågades om deltagande. Totalt inkluderades 56 

ögon med misstänkt våt AMD från ögonkliniken 

Region Västmanland. Samtliga undersöktes med FA 

samt OCT-A (Topcon DRI OCT Triton 10.07.003.03). 

Bilderna bedömdes av två oberoende specialister. I 

de fall bildbedömningen ej överensstämde 

bedömdes bilden gemensamt av 3 granskare för 

konsensus. Överensstämmelse mellan FA och OCT-

A utvärderades avseende förekomst av diagnosen 

våt AMD. Positivt prediktionsvärde (PPV) samt 

negativt prediktionsvärde (NPV) för OCT-A 

beräknades. 

Resultat
Medelåldern vid insjuknande i misstänkt våt AMD var 

76 år. Könsfördelningen var 61% kvinnor och 39% 

män. Bildkvalitén för OCT-A var i tre fall undermålig 

och bilderna gick inte att bedöma. Bild 1 visar OCT-

A-bild av nybildat sjukligt blodkärl i gula fläcken, dvs 

våt AMD.

Överensstämmelsen mellan FA och OCT-A var 62% 

(33/53). I tre fall var diagnosen osäker. PPV var 

81%. NPV var 23%.    

Bakgrund
Våt åldersförändring i gula fläcken i ögat, våt AMD, 

orsakas av patologisk kärlnybildning i anslutning till 

gula fläcken. Utan behandling leder våt AMD  till svår 

synnedsättning. Det är viktigt att snabbt starta 

behandling med anti-VEGF-läkemedel för att bromsa 

synförsämringen. Diagnosen våt AMD ställs idag 

genom klinisk undersökning av ögonbotten och 

fotografering med strukturell optisk 

koherenstomografi (OCT) kombinerat med invasiv

kontrastfotografering med fluorescein (FA). OCT-

Angiografi (OCT-A) är en ny, icke-invasiv

fotograferingsmetod som avbildar blodkärl i 

ögonbotten. Det är inte känt hur användbar OCT-A är 

för att ställa diagnosen våt AMD. 

Syfte
Syftet med denna prospektiva studie var att 

undersöka överensstämmelsen mellan FA och OCT-

A vid diagnostik av våt AMD i klinisk rutinsjukvård. 

Studien är etikgodkänd.

Bild 1. Nybildat, patologiskt blodkärl i gula fläcken, våt AMD, påvisat 

med OCT-Angiografi. 
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Patient med misstänkt våt AMD 

Utred med OCT-A 

− 

Starta behandling Utred vidare med FA 

Diskussion
Resultatet från vår studie talar för att om OCT-A-

undersökningen utfaller positivt är diagnosen våt 

AMD klar och patienten kan påbörja behandling 

direkt. Om OCT-A-undersökningen utfaller negativt 

behöver patienten utredas vidare med konventionell 

kontrastfotografering. Förslag på utredningsgång 

visas i bild 2. 

Bild 2. Förslag på utredningsgång hos patient med misstänkt våt AMD.
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