THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon)
En brosjyre om aldersrelatert synstap

Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte
synet, særlig fordi synet kan bli dårligere med
alderen. Aldersrelatert makula degenerasjon (AM D)
er en sykdom som især rammer eldre. Kunnskapen
om AM Der ikke særlig stor, og sykdommen er den
hyppigste årsaken til store synstap og til leseblindhet
blant personer over 50 år verden over. Ca. hver l O.
nordmann over 60 år har AM D.
Denne brosjyren er utarbeidet for å gi informasjon
om AM D-om sykdommen, om hvordan synet
påvirkes, om behandlingsmuligheter og noen råd om
å leve med AMD.
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AM D er en sykdom i øyets gule flekk, som har den
medisinske betegnelsen makula. Du leser denne
brosjyren ved hjelp av din gule flekk, den gule
flekken er det mest sentrale området av netthinnen,
som er et lysfølsomt vev bakerst i øyet. Netthinnen
fungerer nesten som filmen i et kamera.
Den gule flekken, eller makula, lar oss oppfatte finere
detaljer og det meste av fargesynet. Den sørger for at
vi kan lese, gjenkjenne et ansikt, kjøre bil og utføre
andre aktiviteter som krever et godt syn .

Tverrsnitt
av øyet

Netthinne (retina)
Den gule flekk (makula)
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l tidlige stadier av sykdommen vil små mengder
avfallsstoffer hopes opp bak netthinnen. De sees
som flekker, også kalt druser.
Når øyelegen utvider pupillen din og ser inn på den
bakerste delen av øyet ditt, kan han se eventuelle
druser. På dette tidspunktet kan du godt ha normalt
syn. En av 3 personer over 75 år har slike druser. Kun
hos ca en av l O personer utvikles tilstanden videre til
et egentlig synstap.
Synstap hører til det sene stadiet av sykdommen.

Druser avleires under netthinnen
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Omkring 85-90% av de personer som har AM D, har
den tørre formen. Denne utvikles som regel over
flere år med opphopning av druser. Disse drusene
gjør til sist den gule flekken tynnere og den slutter
med tiden å fungere .
Personer med tørr AM D opplever ofte blanke flekker
i det sentrale synet, for eksempel faller enkelte bokstaver ut når man leser en tekst.
Det finnes forskjellige hjelpemidler, som for eksempel
forstørrelsesglass, slik at de fleste med tørr AM D
kan leve et nesten normalt liv.
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De siste l 0-15 % har den våte formen for AM D. Våt
AM D utvikles meget raskt- ofte i løpet av uker eller
måneder - og oppstår når unormale blodkar lekker
væske og blod bak øyets lysfølsomme lag (netthinnen).
Dette ødelegger de cellene som er nødvendig for det
sentrale synet, og fører til synstap. Det betyr at det
sentrale synet tar skade mens det perifere synet
(orienteringssynet) stort sett ikke skades. Våt AM D
står for 90% av tilfellene med store synstap og leseblindhet.
Årsaken til tørr og våt AM D er ikke kjent, men i begge
tilfeller rammer sykdommen det sentrale synet.

Våt AM O skyldes
unormale blodkar som
dannes under netthinnen
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Man vet ikke hvorfor noen får AM D, men noen
risikofaktorer settes i sammenheng med sykdommen.

Det er økt risiko for å få AM D...

D Alder:

Hvis du er over 50 år (risikoen stiger med

alderen).

U

Kjønn: Hvis du er kvinne.

D Arvelighet: Hvis et biologisk familiemedlem
allerede har AM D.

D

AMD fra tidligere: Hvis du allerede har våt AM D
på ett øye, har du økt risiko for å få AM D på det
andre øyet.

O

Røyking: Hvis du røyker.

D Blodtrykk: Hvis du har forhøyet blodtrykk.
O Overvekt: Hvis du er overvektig; dvs . hvis ditt
BM l-tall er for høyt.

O Kost:

Hvis du ikke spiser tilstrekkelig med frukt

og grønt - slik at din antioksidantstatus er for lav.
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Ofte er de første tegn på AM D underlige eller
usedvanlige synsopplevelser - flisene på kjøkkenet
eller på badet ser ut t il å være skjeve, de rette linjene
på veien eller tennisbanen er buet eller bilens tak er
misformet, kantstein forsvinner. Alt dette kan være et
tegn på AM D, og ikke som noen mennesker tror, et
problem med brillene eller ens tanker eller hjerne.
Andre tegn kan være at synet blir sløret (tåkesyn)
eller at fargene blir blekere og kanskje ser man små
grå flekker som ikke vil forsvinne. Det er viktig at du
beskriver alle symptomene dine for øyelegen, fordi
det vil gjøre det lettere for ham å finne ut hva som
eventuelt feiler deg. Du vil ikke få smerter på grunn
av AMD.
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Hvis du opplever synsforstyrrelser som nettopp
beskrevet er det viktig at du oppsøker en øyelege
raskest mulig. Få en avtale om undersøkelse- og
trekk ikke ut tiden. Tidlig diagnose og behandling vil
hjelpe til med å bevare synet ditt. Øyelegen kan også
besvare spørsmål du måtte ha. Noen mennesker har
en mer gradvis start av våt AM D- med uklare symptomer og kun små synsforstyrrelser i noen tid før de
blir oppmerksomme på at synet deres er blitt dårligere.
Andre får en plutselig start- tydelige synsforstyrrelser
(for eksempel lysglimt) og tap av det sentrale synet
nesten med det samme.
Det kan være at mindre tydelige symptomer har vært
tilstede før, uten at man har lagt merke til dem.
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Hva vil skje med synet på lengre sikt hvis jeg har AM D?

Uten behandling vil våt AM D fortsette å svekke synet.
Skaden vil gi ytterligere forringelse av det sentrale
synet og nedsatt evne til å oppfatte farger. Synet hos
en person med våt AM D vil også ha mindre kontrast;
bilder vil tape skarphet og synskvaliteten vil generelt
bli nedsatt.
Det er forskjell fra person til person hvor raskt synet
forringes selv om den våte form av AMD utvikles mye
raskere enn den tørre formen. AM D begynner normalt
i ett øye, men kan senere påvirke begge øynene. Det
er derfor viktig at du får den beste behandlingen av
det berørte øyet, og at du får regelmessig kontroll av
det andre øyet selv om det ser ut til å være friskt.
Selv om synstapet hos personer med våt AM D kan
være stort, beholder de fleste noe av deres perifere
syn. Det betyr at selv om man noen ganger blir
betegnet som leseblind eller sosialt blind , har de
fleste en brukbar rest av synet.
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Regelmessige undersøkelser er viktig- spesielt
hvis man er over 50 år.
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Hvis du synes du har
forstyrrelser i synet ditt,
fin nes det en en kei test for
AM D som du kan utføre
hjemme. Testen går ut på
at du skal se på et enkelt sort-hvitt skjema som
kalles Amsler-kort. (Se neste side). Hvis linjene på
bildet ser forvrengt eller på annen måte annerledes
ut enn normalt, kan det være tegn på AM D og du
bør oppsøke lege raskest mulig.
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Du kan plassere kortet på kjøleskapsdøren, på speilet
på badet eller et annet sted hvor du blir minnet om å
teste synet ditt regelmessig. Fordi den tørre formen
for AM D kan utvikle seg til våt AM D, er det en god
ide for personer med tørr AM D å teste øynene med
Amsler-kortet regelmessig.
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Avstanden
fra øye til
prikk skal
være 30 cm.

l. Bruker du briller eller kontaktlinser, skal disse brukes
under testen. (Briller med flerstyrkeglass kan gi en
misvisende test).
2. Dekk det ene øyet med hånden og se med det andre på
den svarte prikken i midten.
3. Hold blikket skarpt fokusert gjennom hele testen.

4. Hold blikket på den svarte prikken i midten -og kun på den.
5. Hvis alle linjer fremstår like, og alle skjemaets firkanter
er like store, har du ingen umiddelbare tegn på AM D.
6. H usk å gjennomføre testen på det andre øyet også .
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Sannsynligheten for et godt resultat er større desto
tidligere man får behandling.
Det er kun den våte formen av AM D som kan
behandles. Våt AM Der en kronisk sykdom og de
fleste pasientene trenger langvarig behandling.
Dagens behandling forhindrer at nye blodkar vokser
og lekker, og kan reparere noe av skaden som allerede
har skjedd. De fleste pasienter vil oppleve at synet
holder seg på samme nivå. Noen pasienter opplever
å få bedre syn etter behandlingen.
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Hvis du plutselig taper noe av synet skal du oppsøke
en øyelege og be om å bli undersøkt med det samme.
Undersøkelser har vist at tidlig behandling gir bedre
mulighet for å bevare synet, fordi behandlingen i så
fall gis innen sykdommen rekker å utvikle seg ytterligere.
Hvis du røyker bør du slutte, siden røyking øker
risikoen for AM D.
Ønsker du mer informasjon om AM D, synsproblemer
eller det å leve med svekket syn, ta kontakt med:
Din øyelege
Norges Blindeforbund, PB 5900 Majorstuen,
0308 Oslo, info@blindeforbundet.no,
www.blindeforbundet.no, telefon 23 21 50 00
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