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BACKGRUND 

¢ Kvinna född 1945 
¢ Kontrollerna börjar 1980 p.g.a. 

Klorokinbehandling 
¢ Sedan kontroll p.g.a. endokrinoftalmopati 
¢ Glaukomhereditet 
¢ NTG diagnostiserat c:a 2008,  
 (högst tryck = 21 mmHg  endast en gång) 
¢ Maj 2010 inleds behandling med Xalatan, 

tryck då 15/17 mmHg 
¢ September 2011, tryck = 13/12 mmHg 

(Cosopt, Xalatan, bra compliance) 











PROGRESSHASTIGHET (A. HEIJL ACTA 2012) 



HÖ OCH VÄ PAPILL 2006 



HÖ PAPILL 2006 - 2011 



VÄ PAPILL 2006 - 2011 



SJUKDOMAR/MEDICINER 

¢  SLE 
¢  Thyreotoxikos 
¢  Hypertoni 
¢  Glaukom 

¢  Klorokinfosfat   (antireumatikum + antimalaria) 
¢  Trombyl             (trombocytaggregationshämmare) 
¢  Levaxin              (tyreoideahormon) 
¢  Diovan Comp     (angiotensin II blockare + diuretika) 
¢  Bisoprolol           (betablockare) 
¢  Cosopt                (betablockare + karbanhydrasblockare) 
¢  Xalatan              (prostaglandin) 



STATUS 

¢ Visus  Hö = 0,8 
              Vä = 1,0 
¢ Tryck  Hö = 13 mmHg 
              Vä = 12 mmHg 
Medeltryck med behandling 12/12 mmHg 
¢ SF       Hö = -16 dB / 3 år 
                         15 dB efter 2009-12-22 
               Vä = -10 dB / 3 år 
                         10 dB efter 2009-12-22 



VAD GÖRA ? 

¢ Ny MR-undersökning? (tidigare u.a.) 
¢ Ändra behandlingen/behandlingarna? 
¢ Trabekulektomi med MMC? 
¢ Vända sig till högre makter? 
¢ Ge upp? 





¢  Jag frågar och patienten svarar att 
hon har haft stora problem med sitt 
blodtryck! 

¢ Blodtrycksbehandlingen orsakar 
biverkningar! 

¢ Hon har klagat och det har nyligen 
blivit ändringar efter en dygnskurva 
eftersom blodtrycket var för lågt! 



BEHANDLINGSFÖRSLAG 

¢ Jag föreslår att ta kontakt med 
behandlande läkare, göra en ny 
blodtryckskurva och hitta en 
fungerande behandling. 

¢ Patienten vägrar och slutar 
omgående med alla 
blodtryckssänkande mediciner! 



BLODTRYCKSHISTORIK 

¢  2004-10-28    150/95 
¢  2007-06-20    Diovan Comp 
   Måltryck 130/70 p.g.a. SLE 
¢  2008-01-23  150/100, tillägg av Amlodipin 
   Måltrycket uppnås inte; är i snitt 145/85 varför  

        Bisoprolol läggs till 2009-10-14 
Genom åren klagar patienten över yrsel, 
ostadighetskänsla, etc. 
¢  2011-06-13; 24-timmars blodtrycksmätning. Lågt 

systoliskt tryck dagtid ner till 100! Endast en 
mätning nattetid! Amlodipin seponeras. 



VAD HÄNDE SEDAN? 

 

¢ Vi har också laborerat med 
ögontrycksänkande medicinerna. 

¢ Just nu är inte ögontrycket särskilt 
välreglerat. 

¢ Glaukomet progredierar inte längre 
trots detta! 
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VFI Hö 

VFI Vä 

VFI EFTER UTSÄTTANDE AV 
BLODTRYCKSMEDICIN 



NTG ELLER…. ? 

¢ Både och! 
¢ NTG-diagnosen är korrekt! 
¢ Allt talar för kronisk dålig blodperfusion: 
 - snabb, nästan symmetrisk försämring! 
 - diskrepans mellan synfält och papill! 
 - hyfsad tryckreglering! 
 - ovanligt snabbt svar efter utsättande av 
terapi! 


