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Nya rön

Tidig diagnos av vikt vid åldersrelaterad makuladegeneration

Angeläget belysa medicinska faktorer
hos barn med funktionsnedsättningar 

❙ ❙ Enligt de senaste beräkningarna från
FN kommer antalet personer över 60 år
att tredubblas under de kommande 50
åren. I de industriellt utvecklade delarna
av världen är omkring en femtedel av be-
folkningen för närvarande över 60 år, en
andel som beräknas stiga till en tredjedel
av befolkningen år 2050. Som en konse-
kvens av detta ökar de åldersrelaterade
sjukdomarna. Åldersrelaterad makula-
degeneration (AMD) är redan nu den
vanligaste orsaken till förlust av central
synskärpa och lässyn hos äldre personer
i västvärlden. 

I en klinisk översiktsartikel i BMJ
uppmärksammar Chopdar och medarbe-
tare AMD, dess orsaker och diagnostik
samt nuvarande och kommande behand-
lingsmöjligheter. Svår synnedsättning
vid AMD beror framför allt på koroidal
kärlnybildning med inväxt under fovea-
centrum, ett tillstånd som till för något år
sedan inte var behandlingsbart. Under
de senaste åren har emellertid nya möj-
ligheter öppnats, vilket vi tidigare redo-
gjort för [Frennesson C, Nilsson SE, Lä-
kartidningen 2002;99:3194-7]. Förfat-
tarna tar i sin artikel huvudsakligen upp
fotodynamisk behandling – som i stora
randomiserade, placebokontrollerade
studier visats ha positiv effekt med sig-
nifikant minskad risk för synnedsättning
i behandlade ögon – samt långtidsbe-

handling med höga doser av antioxidan-
ter (betakaroten och C- och E-vitamin)
och zink. En stor randomiserad, place-
bokontrollerad studie har visat goda re-
sultat med signifikant minskad risk för
synnedsättning i behandlingsgruppen
under en sexårsperiod. 

Vissa invändningar mot behandling-
en har väckts, speciellt på grund av ris-
ken för biverkningar, och författarna re-
kommenderar att den begränsas till pati-
enter som förlorat synskärpan på ett öga.
Huvudbudskapet i artikeln är vikten av
tidig diagnos av koroidal kärlnybildning
vid AMD. De behandlingar som nu är

tillgängliga kan i allmänhet inte återska-
pa redan förlorad synskärpa, och det är
därför av största vikt att patienten sna-
rast remitteras till ögonläkare för dia-
gnostik och eventuell behandling så
snart som möjligt. 
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❙ ❙ Med syftet att studera medicinska till-
stånd och deras betydelse för funk-
tionsnedsättning och behov av stödin-
satser i skolan har Msall och medarbeta-
re analyserat information om drygt
40 000 barns hälsotillstånd utifrån upp-
gifter i 1994–1995 års »National Health
Interview Survey«. Inledningsvis kon-
stateras att barn med funktionsnedsätt-
ningar är en heterogen grupp som kan ha
komplexa bakomliggande sjukdomstill-
stånd, neurologiska utvecklingsavvi-
kelser och koncentrations- och andra be-
teendestörningar. 

Intervjun innehöll frågor om funk-
tionsbegränsningar avseende rörlighet,
»self-care«, kommunikation och inlär-
ning. Funktionsnedsättningsstatus klas-
sificerades som inget, lätt, avsevärt eller
multipelt. Begränsningar i skolaktivite-
ter klassificerades som: oförmåga att
delta i skolan, erhållande av specialun-

dervisning och begränsat skoldeltagan-
de. Medicinska kroniska tillstånd med
minst ett års varaktighet efterfrågades och
indelades i fyra grupper: 1. fysiska (livs-
hotande tillstånd, kroniska sjukdomar,
episodiska tillstånd, skolios och fraktu-
rer), 2. neurologiska (cerebral pares, epi-
lepsi, syn- och hörselnedsättningar, kom-
munikationsstörningar, mental retarda-
tion, autism, andra utvecklingsavvikelser,
genetiska tillstånd och missbildnings-
syndrom), 3. inlärnings- och beteende-
störningar (uppmärksamhetsstörningar/
ADHD, oro, depression) och 4. astma,
som fick utgöra en egen grupp beroende
på hög prevalens. I ytterligare en grupp
som inte hade något av dessa tillstånd in-
kluderades även de barn som inte erhållit
sjukvård under det gångna året. Funk-
tionsbegränsning påvisades hos 12 pro-
cent av barnen. Man fann att två av tre
barn med påtaglig funktionsbegränsning

och ett av två barn som fick specialun-
dervisning inte haft någon kontakt med
sjukvården under det gångna året. 

Studien illustrerar behovet av att be-
akta funktionellt status inklusive skol-
fungerande hos barn med kroniska sjuk-
domar. Sett i skolans perspektiv bör hän-
syn tas till medicinska och neuropsyko-
logiska faktorer hos barn som behöver
särskild pedagogisk intervention, dvs
man bör vara observant på sambandet
mellan medicinska faktorer och funk-
tion.
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Del av ögonbotten i slut-
stadiet av våt makula-
degeneration: ett diski-
formt ärr.


