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Ágrip 

Mælingar á súrefnismettun í æðum sjónhimnunnar 

Egill Sigurður Friðbjarnarson 

BS verkefni í læknadeild HÍ 

Leiðbeinandi: Sveinn Hákon Harðarson 

 

Inngangur: Sjónhimna augans er orkufrekur vefur. Vísbendingar eru um að súrefnisbúskapur 

sjónhimnunnar brenglist í ýmsum augnsjúkdómum. Þar sem blóð skiptir litum eftir súrefnismettun er 

mögulegt að nota augnbotnamyndir, teknar með mismunandi bylgjulengdum ljóss, til að reikna út 

súrefnismettun í æðum sjónhimnunnar. 

Vísbendingar eru um að súrefnismettun í smáum æðum mælist ekki rétt með þeim aðferðum sem 

notaðar eru og verður það athugað hér. Einnig verður skoðað hvort svæðisbundinn breytileiki mælist í 

súrefnisbúskap sjónhimnunnar. 

Aðferðir: Augnbotnamyndir af 100 heilbrigðum einstaklingum voru til í safni og lagðar til grundvallar 

að rannsóknarverkefninu. Til að svara fyrri rannsóknarspurningunni var litið á æðagreiningar á efra 

gagnaugasvæði (superotemporal) og formúlur búnar til sem gætu leiðrétt fyrir mæliskekkju í smáum 

æðum. Til að meta síðari rannsóknarspurninguna var mettun blóðs sem kemur með bláæðlingum frá 

makúlunni borin saman við blóð sem kemur frá jaðarsvæðum sjónhimnunnar. 

Niðurstöður: Mettun mældist of há í smáum æðum. Leiðréttingarformúlur voru settar fram sem laga 

þann mun og gefa réttari mynd af súrefnismettun. Mettun blóðs mældist hæst í miðju æða, lægri úti í 

köntum. Mettun blóðs sem kemur frá makúlu mældist að jafnaði 7 prósentustigum hærra en það sem 

kemur frá jaðarsvæðum.  

Ályktanir: Leiðrétting á áhrifum æðavíddar á súrefnismælingar er mikilvæg fyrir rannsóknir á 

augnsjúkdómum líkt og gláku þar sem sjónhimnuæðar eru gjarnan grennri en í heilbrigðum. Munur í 

mettun frá makúlu og öðrum svæðum skiptir máli fyrir mælingar ýmissa sjúkdóma sem leggjast 

sérstaklega á makúluna. 
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Inngangur 

1.1 Augnbotninn 
Vegg augnkúlunnar má skipta í þrjú lög; ysta lagið er hvítan (sclera), í miðið er æðahimnan (choroid), 

og innsta lagið er sjónhimna (retina). Sjónhimnan er ljósnæma lag augans og þekur innri partinn í 

augnbotninum.  

Hornhimnan og augasteinninn beina ljósi að sjónhimnunni þar sem ljósnemar nema það og senda 

boð áfram með sjóntauginni. Sjónhimnan er útskot frá heilanum og í raun hluti af miðtaugakerfinu. 

Sjónhimnan er lagskipt: 

• Yst er litþekjan (e. retinal pigment epithelium) 

• Þar fyrir innan eru keilur og stafir, en það er þetta lag sem nemur ljósið 

• Þá eru tvískauta frumur (e. bipolar cells) sem senda boð áfram á hnoðfrumur (e. ganglion 

cells) 

• Innst eru hnoðfrumur sem mynda að lokum sjóntaugina 

 

 

Mynd 1 Sjónhimnan og taugalög hennar.                               Mynd: Nature Reviews Drug Discovery 
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1.2 Blóðflæði í sjónhimnu augans 
Til að sjónhimnan geti sinnt starfi sínu sem skyldi þarf hún umtalsverða orku og súrefni.[1] Súrefnið 

fær hún með þrennu lagi; með blóðflæði utan við sjónhimnuna, með blóðflæði fyrir innan hana og svo 

fæst talsverður hluti með loftfirrtu efnaferli (glýkólýsu).  

• Lagið fyrir utan sjónhimnuna, æðahimnan, er þykkt lag æða sem nærir ytri hluta 

sjónhimnunnar, þ.e. keilurnar og stafina, sem eru langorkufrekustu frumurnar.  

• Sjónhimnuæðarnar er æðakerfi sem liggur í innri hluta sjónhimnunarinnar. Þessar æðar eru 

grannar og raða sér upp á þann veg að þær skyggi sem minnst á það ljós sem berast þarf 

til keilnanna og stafanna. Um fimmfalt meira blóðflæði fer um æðahimnuna en 

sjónhimnuæðarnar.[1] 

• Keilurnar og stafirnir í sjónhimnunni geta að ákveðnu marki einnig nýtt sér loftfirrt efnaferli, 

en um fimmtungur af orkunotkun þeirra koma frá því ferli.[1]  

 

Augnslagæðin (arteria ophthalmica) 

greinist út frá innri hálsslagæðinni (arteria 

carotis interna). Aftari brárslagæðarnar 

(arteriae ciliares posteriores) eru útgreiningar 

frá augnslagæðinni sem stinga sér inn í 

augnhvítuna nærri sjóntauginni og verða að 

æðahimnunni. Miðlæga sjónhimnuslagæðin 

(arteria centralis retinae) er einnig útgreining 

frá augnslagæðinni og er nokkuð smá, miðað 

við brárslagæðarnar. Hún stingur sér inn í 

sjóntaugina og kemur út í miðju hennar í 

augnbotninum. Þar greinist hún þannig að hver 

fjórðungur sjónhimnunnar hafi nokkuð 

afmarkaða blóðrás. Slagæðlingarnir hjá 

sjóntauginni eru um 100µm í þvermál en 

bláæðlingarnir tæplega tvöfalt víðari.  

Háræðalög sjónhimnunnar eru eitt til þrjú 

eftir því hvar er borið niður í sjónhimnunni. 

Engar háræðar eru í miðri sjóngrófinni og ekki eru heldur háræðar í næsta nágrenni við slagæðlingana 

þar sem nægilegt sveimi súrefnis er út í gegnum veggi þeirra til aðlægra frumna. 

Þó sjónhimnuæðlingarnir séu mjög fíngerðir skyggja þeir engu að síður á sjón, en heilinn er fær um 

að láta sem þeir séu ekki til staðar.  

Þegar gerð er augnbotnaskoðun eru það sjónhimnuæðarnar sem sjást. Í þessari rannsókn er skoðuð 

súrefnismettun í sjónhimnuæðum. Sérstaklega er skoðuð súrefnismettun í minni sjónhimnuæðum og 

breytileiki í súrefnismettun eftir svæðum sjónhimnunarinnar. 

Mynd 2 Slagæðar til augans.   

                    Mynd: Anatomy of the Human Body 
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1.3 Augnsjúkdómar 
Súrefnisskortur er einn af aðalþáttunum sem spila inn í meingerð augnsjúkdóma.[2] Vegna legu 

sjónhimnuæðanna og þess hversu viðkvæmar þær eru þá er brenglun á blóðflæði í þeim líklegri til valda 

augnsjúkdómum heldur en brenglun í æðahimnunni (e. choroid). Ef skoðað er hvernig blóðflæði og 

súrefnisbúskapur getur komið við sögu í augnsjúkdómum má flokka sjúkdómana í tvennt: 

• Sjúkdómar sem eru tengdir blóðþurrð, nýmyndun æða eða bjúgi. Hér má nefna sjúkdóma svo 

sem sjónhimnukvilla af völdum sykursýki, aldurstengda augnbotnahrörnun og 

augnbotnasjúkdóma hjá nýburum. Í þessum sjúkdómum er talið að súrefnisskortur geti verið 

hluti af orsök þeirra. 

• Sjúkdómar sem einkennast af hrörnum í sjónhimnu eða sjóntaug. Hrörnunin kemur fram m.a. 

sem minnkuð súrefnisnotkun sem kemur þá fram í aukinni súrefnismettun í bláæðum sjónhimnu. 

Dæmi um sjúkdóma í þessum flokki eru gláka og augnbotnafreknur (e. retinitis pigmentosa). 

Súrefnisskortur vegna lélegs blóðflæðis leiðir til víkkunar æða, nýæðamyndunar, og bjúgs, líkt  

og sjá má í stíflu í sjónhimnubláæð (e. retinal vein occlusion) og sjónhimnusjúkdómi í sykursýki. 

Nýæðamyndunin skyggir á sjónina, og lekar æðarnar geta ekki lengur skilið að blóðrásina og 

taugavefinn (e. blood retinal barrier) líkt og eðlilegt er. Upp úr nýæðamyndun getur einnig myndast 

sjónhimnulos. 

Vegna algengis sykursýkis verður hér fjallað hér sérstaklega um þann sjúkdóm en einnig rætt um 

stíflu í sjónhimnubláæð og gláku.  

1.3.1 Sykursýki 
Á undanförnum áratugum má segja að faraldur sykursýki geisi á Vesturlöndum. 

Meðallíkamsþyngdarstuðull hefur aukist undanfarna áratugi. Sykursýki eykst í hlutfalli við vaxandi 

ofþyngd. Íslenskar rannsóknir hafa staðfest að Íslendingar eru engir eftirbátar annarra þjóða á 

Vesturlöndum hvað þetta varðar; á árunum 1967-2007 jókst meðallíkamsþyngdarstuðull 45-64 ára 

Íslendinga af báðum kynjum og algengi sykursýki af týpu 2 tvöfaldaðist hjá körlum og jókst um 50% hjá 

konunum. Á árunum 2004-2007 voru um 6% karla og 3% kvenna í aldurshópnum 25-84 ára greindir 

með sykursýki af týpu 2.[3] Ekki er til gagnagrunnur um sykursýki á Íslandi, en vísbendingar eru um að 

sykursýki hafi haldið áfram að aukast.[4] 

Í sykursýki (bæði týpu 1 og 2) geta komið fram skemmdir í æðum sjónhimnunnar sem geta leitt til 

blindu. Sjónhimnukvilli af völdum sykursýki er ein af helstu orsökum blindu á Vesturlöndum.[5] 

Þrátt fyrir mikla aukningu á nýgengi sykursýki sýna erlendar rannsóknir að afleiðingar af 

sykursýkissjónhimnukvillum hafa minnkað. Má t.d. nefna að í Wisconsin í Bandaríkjunum fækkaði 

tilfellum blindu af völdum sykursýki af týpu 1 um 57% frá árinu 1980 til 2007. Ástæða þess er breyting á 

áhættuþáttum fyrir myndun æðasjúkdóma, þ.e. betri sykursýkisstjórnun, betri stjórnun á blóðþrýstingi 

og minnkandi tíðni reykinga.[6] 

Á undanförnum árum hefur skilningur verið að aukast á því hvernig sykursýki veldur æðasjúkdómum, 

en sykursýki getur haft alvarlegar afleiðingar víða í æðakerfinu.[7] 
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Litlar slagæðar, svo sem í sjónhimnu augans, og háræðar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir of háum 

blóðsykri. Jafnframt getur sykursýki m.a. valdið skemmdum í nýrum og í fótum auk þess sem tíðni 

kransæðasjúkdóma og heilablóðfalla er mun hærri hjá einstaklingum með sykursýki.[8] 

Hár blóðsykur og insúlínviðnám eru sterkir orsakavaldar í myndun sjúkdóma í æðum. Brenglun í 

efnskiptum veldur því að hvarfgjörn súrefnissambönd myndast. Þessi efnasambönd valda skemmdum 

á innþekju (endothelium) og bólgu. Skemmdir verða með margvíslegum hætti sem hefur að sumu leyti 

verið líffræðilega skýrt. Það koma margir hlutir til en meðal annars ná nefna: 

• Skemmd verður á innþekju í tengslum við insúlínviðnám. Insúlínviðnám stendur oft í mörg ár 

áður en blóðsykur fer að hækka og sykursýki myndast. Þetta á sérstaklega við í offitu. Insúlín 

viðnám veldur skemmdum í innþekju með minnkaðri tjáningu á PI3-kinase/Akt ferlinu og 

minnkun á framleiðslu nituroxíðs.[9] 

• Hár blóðsykur veldur breytingu á stjórnun míkróRNA og möguleikum til viðgerða á æðum. Sem 

dæmi má nefna micro-RNA-126 sem stjórnar tjáningu á vaxtarþáttunm VEGF, Ang-1 og VCAM-

1. VEGF er sérstaklega tengt æðanýmyndun og staðbundin meðferð með lyfjum sem hamla 

VEGF hafa sýnt árangur í meðferð æðasjúkdóms í augum.[10] 

• Breyting verður á blóðstorku og blóðflögur virkjast og kekkjast. Aukning verður á Tissue Factor 

og þrombín virkjast og breytir fíbrínógeni í fíbrín. Ýmsar fleiri breytingar verða sem allar snúa 

að því að storkukerfið virkjast með aukinni áhættu á blóðtappamyndun.[11] 

• Sviperfðir (epigenetic) breyta umritun gena. Má hér nefna að tímabundin aukning í blóðsykri í 

músatilraunum virkjar NF-kB, en NF-kB er þekkt að virkja ýmsa bólgusvörun og tekur þátt í 

myndun æðasjúkdóma. Þessi aukning á virkjun NF-kB getur haldið áfram í sex daga eða meira 

þrátt fyrir að blóðsykur hafi fyrir löngu orðið eðlilegur.  

 

Sykursýki getur valdið margvíslegum skemmdum í æðum, glíafrumum, taugafrumum og 

míkróglíafrumum sjónhimnunarinnar. Breytingarnar eru yfirleitt stigvaxandi á löngu tímabili með 

tilheyrandi versnun á sjón. Við skoðun á augnbotnum má oft sjá eftirtaldar breytingar: 

• Útbungun á litlum æðum (microaneurysm) 

• Leki verður á vissum efnum úr æðum svo sem lípóprótín sem setjast fyrir í sjónhimnunni (hard 

exudates) 

• Blæðingar í sjónhimnuna 

• Skemmd verður á taugaþráðum og uppsöfnun verður á efnum frá þeim, sem sést sem 

hnoðramyndun (cotton-wool spots) 

• Þykknun verður á grunnþekju 

• Æðar verða hlykkjóttar 

• Æðanýmyndun í sjónhimnu sem getur vaxið inn í glerhlaupið 

• Sjónhimnulos 

• Bjúgur í makúlu. Hann má t.d. skoða með flúrljómandi æðamynd þar sem litarefnið sést leka út 

í nærliggjandi vef.  
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Skemmdir af völdum sykursýki geta valdið mismiklu tjóni á mismunandi svæðum augnbotnsins. Má 

þar nefna að í jöðrum sjónhimnunnar verður oft nýmyndun æða (e. proliferative diabetic retinopathy) og 

í makúlu verður oft bjúgmyndun (e. diabetic maculopathy). 
[12]  

Á mynd 3 er heibrigð uppbygging sjónhimnunnar sýnd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Í framhaldi af því, á mynd 4, má svo sjá skýringarmynd af því hvernig sykursýki veldur skemmdum 

á tauga- og æðakerfi sjónhimnunnar. 

 

Mynd 3 Hér má nánar sjá lög sjónhimnunnar og 

hvar æðar eru staðsettar sem næra hana. 

Æðahimnan, nærir ytri hluta sjónhimnunnar, þ.e. 

keilurnar og stafina. Sjónhimnuæðarnar liggja í innri 

hluta sjónhimnunarinnar.        

                    Mynd: New England Journal of Medicine 
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Besta leiðin til að fyrirbyggja sjónhimnuskemmdir af völdum sykursýki er að meðhöndla sjálfa 

sykursýkina. Þegar sjónhimnusjúkdómurinn hefur náð vissu stigi er hægt að beita sérstakri meðferð.  Til 

að eiga við skaðlega nýæðamyndun í sjónhimnu er gjarnan beitt leysigeislameðferð. Með henni eru er 

hluti af vefnum í jaðri sjónhimnu brenndur burt. Með því minnkar súrefnisþörf sjónhimnunnar (þar sem 

dauður vefur jaðarsjóninnar notar ekki súrefni) og þar með skaði af völdum súrefnisskorts. Jaðarsjón er 

þá fórnað til að reyna að halda í skörpu sjónina.[13] 

Með bættum skilningi á meingerð sykursýkisbreytinga í augnbotnum má vænta að það finnist betri 

meðferð við þessum alvarlega sjúkdómi. 

 

 

Mynd 4 
Efri myndin (A) sýnir tauga og æðakerfi 
sjónhimnuarinnar. Pericýtar og glíafrumur, 
þ.m.t. astrócýtar mynda þröskuld milli blóðs 
og sjónhimnu (blood retina barrier) sem 
aðstoðar við að viðhalda eðlilegri starfsemi 
tauganna. Míkróglía ferlar viðhalda eðlilegu 
umhverfi í sjónhimnunni.  
 
Neðri myndin (B) sýnir hvaða breytingar verða 
í sykursýki. Glíafrumur framleiða VEGF í 
auknum mæli. Virkjun verður á 
míkróglíafrumum sem ásamt hvítum 
blóðkornum (ekki sýnd á myndinni) valda 
aukinni framleiðslu cýtókína sem valda 
bólgusvörun. Það lokast fyrir PDGF (platelet 
derived growth factor) boðkerfið í pericýtum 
sem hjálpar til við að brjóta niður þröskuldinn 
milli blóðs og sjónhimnu og veldur í sumum 
tilvikum æðanýmyndun. Með því að nota lyf til 
að hamla VEGF boðkerfinu að þá má í 
mörgum tilvikum bæta ástand sjúklinga með 
sjónhimnukvilla af völdum sykursýki. 
 
                  Mynd: New England Journal of Medicine 
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1.3.2 Lokun á bláæð til sjónhimnu 
Þegar lokun verður á æðum til eða frá sjónhimnu verður blóðþurrð í sjónhimnu sem getur leitt til 

sjónskerðingar og jafnvel blindu. Annars vegar getur orðið um lokun á slagæð að ræða en hins vegar 

vegan lokunar á bláæð (retinal vein occlusion). Bláæðalokun til sjónhimnu getur verið í miðlægri bláæð 

eða þá meira útlægt. Á mynd 5 má sjá hvernig augnbotn lítur út hjá einstaklingi með lokun á bláæðagrein 

í sjónhimnu.  

 

 

Mynd 5 Lokun á superotemporal bláæðargrein í sjónhimnu. Á þessari augnbotnamynd má sjá 
útvíkkun á bláæðum, blæðingar í sjónhimnu (hvítar örvar), hnoðramyndun (svartar örvar) og 
bjúg í sjónhimnu.                                                             Mynd: New England Journal of Medicine 

 

Helstu áhættuþættir fyrir lokun á bláæð í sjónhimnu eru hár blóðþrýstingur, sykursýki, brenglun á 

blóðfitum, hjarta- og æðasjúkdómar, lyf eins og getnaðarvarnarpillan, aukin tilhneiging til blóðstorku og 

aukin blóðseigja. Hvað varðar meðferð að þá er oft reynd leysigeislameðferð, meðferð með VEGF-

hemlum eða sterum staðbundið í sjónhimnu.[14]  

1.3.3 Gláka  
Gláka er heiti yfir nokkrar tegundir sjúkdóma sem einkennast af dauða hnoðfrumna í sjóntaug og 

skerðingu á sjónsviði. Megin áhættuþáttur fyrir gláku er of hár þrýstingur inni í auganum. Ekki er að fullu 

ljóst hvernig þessi hái þrýstingur í auganu ýtir undir gláku en hvort tveggja getur verið að þrýstingurinn 

hafi bein skaðleg áhrif á hnoðfrumurnar eða að þrýstingurinn leiði til blóðþurrðar. Meðferð við gláku 

byggir fyrst og fremst á lækkun augnþrýstings.[15]  

Rannsóknir hafa sýnt að almenn þrenging á slagæðlingum í sjónhimnu er tengd skemmd í sjóntaug 

hjá sjúklingum með gleiðhornsgláku, Það er ekki ljóst hvort æðaþrengingarnar séu í tengslum við 

blóðþurrð sem veldur skemmd í sjóntauginni, eða séu orsakaðar af tapi á sjónhimnutaugum vegna 

gláku.[16]
  Þá hafa rannsóknir sýnt að þrenging á slagæðlingum sjónhimnu er tengd áhættu á að mynda 

gláku síðar. Því er hugsanlegt að unnt sé að nýta æðarannsóknir til að finna einstaklinga sem eru í 

aukinni áhættu á að mynda gláku síðar.[17]
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1.4 Súrefnismælingar 
Að geta mælt súrefni í vef getur gefið okkur vísbendingar um hvort sjúklegt ástand sé að ræða eða 

ekki.[1] 

Í dýrum er mögulegt að nota rafskaut eða fosfórljómun til að mæla hlutþrýsing súrefnis, en þær 

aðferðir eru skaðlegar sjónhimnunni og því ekki nothæfar í mönnum. Mögulegt er þó að mæla 

súrefnismettun í sjónhimnu manna með ljósgleypnimælingum. Þær byggja á því að blóð skiptir um lit 

eftir hversu mettað það er, líkt og sjá má af dökkum lit bláæðablóðs samanborið við ljósan lit 

slagæðablóðs. Það skýrist af því að blóðrauði (hemoglobin) breytir um lögun eftir því hvort hann er 

bundinn súrefni eða ekki, og gleypir því aðrar bylgjulengdir ljóss. Því er unnt að athuga súrefnismettun 

blóðs án inngrips með því að bera saman mismunandi ljósgleypni. Nærri því allt súrefni í blóði (98%) er 

bundið blóðrauða og því er súrefnismettun blóðrauða vel lýsandi fyrir magn súrefnis í blóði.  

Ljósgleypnikúrva blóðrauða sést á myndinni hér að neðan. Reikna má út hlutfall þess blóðrauða sem 

bundinn er súrefni með því að skoða bylgjulengd þar sem blóðrauði (Hb) og blóðrauði bundinn súrefni 

(HbO2) gleypa jafnmikið ljós og bera það saman við bylgjulengd þar sem sameindirnar gleypa mismikið 

ljós. Best er að velja bylgjulengd þar sem mikill munur er á gleypni. Í sjónhimnuæðamælingum hefur 

gefist vel að velja bylgjulengdirnar 570nm (gult ljós) og 600nm (appelsínugult ljós).[18] Hins vegar má 

nefna að í öðrum súrefnismettunarmælingum eins og í fingurpúlsmæli hafa innrauðar bylgjulengdir orðið 

fyrir valinu. 

 
Mynd 6 Ljósgleypnikúrva blóðrauða[19] á bilinu 550-610nm. Hér má sjá bylgjulengdirnar sem notaðar 

eru í súrefnismettunarmælingu sjónhimnunnar, 570nm þar sem Hb og HbO2 gleypa jafnmikið 
ljós og 600nm þar sem munur er í ljósgleypninni.  

 

Vert er að hafa í huga að önnur efni í blóði og vefjum hafa sína eigin ljósgleypnikúrfu. Þá eru til fleiri 

gerðir af hemoglobini en einungis Hb og HbO2. Til að draga úr truflunum og geta einbeitt sér að 

blóðrauðanum er mögulegt að skoða enn fleiri bylgjulengdir ljóss, en það hefur reynst erfitt að þróa slíkar 

mælingar.[20] 
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Rannsóknarhópur Einars Stefánssonar innan Læknadeildar Háskóla Íslands hefur á undanförnum 

árum unnið að þróun á tækni til súrefnismælinga í sjónhimnu. Sú vinna leiddi til þess að unnt var að 

setja tæki til slíkra mælinga á markað. Fyrirtækið sem það gerði heitir Oxymap ehf. Um 30 

rannsóknarhópar víðs vegar um heim nota nú mælinn. Tæknin hefur nýst til ýmiss konar rannsókna á 

augnsjúkdómum og vonir standa til að hún geti hjálpað til við meðhöndlun. 

 

Mynd 7 Súrefnismettunarmælirinn Oxymap T1. 

 

Mælitækið Oxymap T1 (Oxymap ehf, Reykjavík, Íslandi) er byggt ofan á tæki sem skoðar augnbotna, 

(TRC-50DX, Topcon, Tókýó, Japan). Tækið tekur augnbotnamyndir með 50 gráðu horni. Mynddeilir 

skiptir ljósinu upp og beinir því að tveimur tveggja megapixla myndavélum (Insight IN1800, Diagnostic 

Instruments, Michigan, BNA) sem hafa fyrir framan sig ljóssíur sem hleypa einungis í gegnum sig ljósi 

af 570±5nm annars vegar og 600±5nm hins vegar. Með þessu er mögulegt að taka tvær myndir 

samtímis á tveimur mismunandi bylgjulengdum.  

 

 

Mynd 8 Útkoman úr myndavélunum tveimur, augnbotnamyndir á bylgjulengdunum 570nm (vinstri 

mynd) og 600nm (hægri mynd). 
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Myndirnar tvær birtast líkt og sést á mynd 8. Á 570nm bylgjulengdinni gleypa Hb og HbO2 jafnmikið 

ljós og því eru slagæðar og bláæðar af sömu vídd jafndökkar, meðan að á 600nm bylgjulengdinni gleypir 

Hb mun meira ljós en HbO2 og því sjást bláæðar dekkri en slagæðar.  

Hugbúnaðurinn Oxymap Analyzer (Oxymap ehf, Reykjavík, Íslandi) finnur æðar, mælir birtustig í 

æðinni sem og rétt fyrir utan æðina. Hlutfallið þar á milli segir til um hversu mikið ljós æðin sjálf gleypti, 

þ.e. við náum að draga frá ljósgleypni bakgrunnsins.[21] 

Styrkur þess ljóss sem ferðast gegnum eitthvað ákveðið efni minnkar samkvæmt veldisvísi (e. 

exponentially). Til að lýsa gleypni efnisins er því notaður lógaritmi. 

Gleypni = log
birta rétt fyrir utan æð

birta innan í æð
 

Jafna 1 
Við berum saman gleypnina á bylgjulengdunum:  

Gleypnihlutfall = gleypni við 600nm

gleypni við 570nm
 

Jafna 2 
Sýnt hefur verið fram á að það sé öfugt og nokkurn veginn línulegt samband milli gleypnihlutfalls og 

súrefnismettunar, það er: 

Súrefnismettun = "	×	gleypnihlutfall + & 

Jafna 3 
Þar sem stuðlana a og b þarf að kvarða. Nákvæmari mælingar með fleiri bylgjulegndum ljóss hafa 

sýnt að súrefnismettun í sjónhimnuslagæðum mælist að meðaltali 92% en í bláæðlingum 58% að 

meðaltali í heilbrigðum.[22] Tækið er því kvarðað út frá þeim gildum og verða stuðlarnir þá 

a = -118% og b = 119%.[18] 

 

 

Mynd 9 Útreikningar Oxymap Analyzer útgáfu 3 á súrefnismettun. 
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Samband súrefnismettunar og gleypni er gott þegar ljósi er beint gegnum lausn í tilraunaglasi, en 

mælingar í auganu lúta ekki alveg sömu lögmálum. Auðvelt er að mæla ljós sem hefur farið beina leið 

gegnum lausn, en í augnbotnamælingum reiðum við okkur á endurkast ljóss, bæði endurkast frá 

augnbotni sem og frá æðinni sjálfri. Æðar sjást dökkar á augnbotnamyndum því þær hafa gleypt í sig 

ljós. Truflanir koma frá ljósbroti augans sjálfs og mynd truflast oft vegna speglunar. Endurkast til og frá 

innan augnbotnsins og augans þýðir að alltaf má eiga von á einhverju suði í myndunum. Mismunandi 

litur í augnbotnum fólks hefur svo líka áhrif. 

Þar sem illmögulegt er að mæla raungildi súrefnismettunar beint með töku blóðsýnis á jafn viðkvæmu 

svæði og sjónhimnunni, eru gildin sem fást með þeirri nálgun að meta súrefnismettun með endurvarpi 

ljóss líklegast ekki nákvæm raungildi. Þó gott væri að komast sem næst raungildinu, þá kemur skekkja 

af þessu tagi ekki mikið að sök þar sem markmið þessarar tækni er helst að mæla mun milli hópa og 

stór frávik frá heilbrigðum mælingum. Ef sama kvörðun er á öllum mælingum í ákveðinni rannsókn er 

unnt að sjá mun milli hópa í rannsókninni. 

Til að mæliaðferð sé nýtanleg þarf hún bæði að vera næm og stöðug. Sýnt hefur verið að aðferðin 

nemur breytingar í súrefnismettun þegar einstaklingar anda að sér hreinu súrefni auk þess sem munur 

sést á súrefnismettun eftir því hvort sjónhimnan er í ljósi eða myrkri. Einnig hefur verið sýnt að aðferðin 

er stöðug þar sem við fáum sömu mælingu þegar við mælum einstakling aftur.[23] Þó aðferðin sé næm 

þýðir það ekki að hið línulega samband í jöfnu 3 gildi nákvæmlega, heldur er þar um að ræða nálgun. 

Vídd æðarinnar hefur t.d. áhrif á mælinguna. 

Smæsta eining sem hægt er að mynda með núverandi aðferð, myndeiningin (pixell), er rúmir 9µm  

á augnbotni.[24] Svo unnt sé að mæla mettun þarf æðin að vera a.m.k. nokkurra pixla víð. Þar sem 

háræðar eru 3-5µm erum við enn nokkuð frá því að geta mælt þær, en með betri myndtækni ætti það 

að vera hægt. Við gætum þá komist nær því að meta súrefnisþrýsting í vef.  

1.5 Hvað hafa súrefnismettunarmælingar í sjónhimnu sýnt? 
Oxymap tæknin er enn á þróunarstigi en hefur nú þegar verið nýtt til að sýna fram á mælanlegan 

breytileika í nokkrum sjúkdómum. 

Hjá sykursjúkum mælist hækkuð súrefnismettun í æðum. Hækkuð mettun í bláæðum sjónhimnu í 

sykursjúkum gæti m.a. skýrst af lélegri dreifingu súrefnis úr skemmdu æðakerfi til vefsins.[25] Í gláku, þar 

sem rýrnun verður í taugum, mælist líka hækkuð súrefnismettun í bláæðum.[26]  Aðferðin hefur líka nýst 

til að sýna breytileika í annars konar frávikum frá eðlilegri sjón: hjá afar nærsýnum mælist bláæðamettun 

lægri.[27]  

Súrefnismettun í æðum sjónhimnu hefur einnig verið mæld í ýmsum hrörnunarsjúkdómum sem 

teljast ekki sérstaklega til augnsjúkdóma. Í Alzheimer má sjá svipaða breytileika og í augnbotnahrörnun, 

það er hækkaða súrefnismettun í æðum.[28] 

Hingað til hafa flestar rannsóknir á sjúkdómum beinst að því að mæla mettun í stóru æðlingunum við 

sjóntaugarósinn.  
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1.6 Ný útgáfa Oxymap Analyzer forritsins 
Ný útgáfa hugbúnaðarins sem les úr myndunum (Oxymap Analyzer útgáfa 3) er nú í þróun. 

Hugbúnaðurinn býður upp á mun meiri sjálfvirkni en áður og mögulegt er að skoða æðarnar í meiri 

smáatriðum. Á meðan fyrri útgáfur forritsins hafa einungis sýnt mælda súrefnismettun í miðju æðarinnar, 

þá sýnir þessi nýja útgáfa mælda mettun í öllum myndeiningum (pixlum) og því er unnt að skoða 

mælingar í öllum þverskurði æðarinnar. 

Hraði blóðflæðis er mestur í miðju 

æðar, enda þó að æðaveggurinn sé 

sléttur veitir hann mótstöðu og hægir á 

blóðflæði. Þar að auki eru slagæðlingar 

sjónhimnunnar nokkuð lekir, sveimi 

súrefnis úr köntum er það mikið að 

ekkert háræðanet er beint umhverfis þá.  

Ávallt verður einhver truflun í 

mælingu, hvort sem það eru áhrif frá 

speglun ljóss eða vefjabreytingar af 

völdum sjúkdóms. Styrkur þess ljóss 

sem mæld er, er háð mörgu, t.a.m.: 

mettun blóðrauða, þykkt æðaveggja og 

endurvarpi ljóss innan æðanna.[22] Því 

er nauðsynlegt að taka meðaltal af æðabút af lágmarks lengd, eða þá meðaltal af mörgum mælingum, 

svo hægt sé að fá áreiðanlega niðurstöðu.[20]  

Líkt og áður sagði, þá hefur vídd æðar áhrif á mælinguna. Útreikningar höfðu verið gerðir fyrir fyrri 

útgáfur hugbúnaðarins,[18] en leiðréttingu skortir í nýju útgáfunni.  

1.7 Makúlan 
Makúlan er sérstaklega mikilvægt svæði, því þar er skarpa sjónin. Fjöldi taugafrumna er mikill og 

svæðið er því orkufrekt,[2] og æðakerfið er sérstakt. Makúlan verður gjarnan fyrir skemmdum í mörgum 

augnsjúkdómum eins og í sykursýki og í aldursbundinni hrörnun í augnbotnum. 

Sjónhimnan er ekki einsleit. Hún er þykkust í makúlunni (þó að undanskilinni miðri sjóngrófinni) og 

dreifing æða er mismunandi. Því má ætla að súrefnismettun blóðs sé heldur ekki einsleit. Mælingar 

Heitmars og félaga[2] hafa sýnt allnokkurn mun á súrefnismettun blóðs til og frá makúlusvæði 

samanborið við jaðarsvæði sjónhimnunnar. það sama hefur sést með rafskautsmælingum í sjónhimnum 

apa.[29] 

Ef hægt á að vera að nota sjónhimnusúrefnismettunarmælingar í klíník til að taka eftir og geta gripið 

inn í sjúkdóma er því nauðsynlegt að þekkja eðlilegan og sjúklegan svæðisbundinn breytileika 

súrefnismettunar.[2] 

 

 

Mynd 10 Sýnir muninn á úrlestri eldri hugbúnaðar  
(vinstri, Oxymap Analyzer útgáfa 2) og nýrri  
hugbúnaðar (hægri, Oxymap Analyzer útgáfa 3). 
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2 Markmið 

2.1 Breytileiki í mældri súrefnismettun 
Í fyrri hluta ransóknarinnar var litið á breytileika í mældri súrefnismettun í sjónhimnuæðum. 

Grunur er um að æðavídd geti haft áhrif á mælingar á súrefnismettun. Í eldri hugbúnaði Oxymap 

Analyzer hefur verið leitast við að gera leiðréttingar fyrir æðavídd en sá hugbúnaður skoðar eingöngu 

miðju æða, en ekki hefur verið skoðað hvort sama leiðrétting eigi við í nýrri hugbúnaði sem virkar á 

annan máta og skoðar fleiri mælipunkta. Æðavíddarleiðrétting var því skoðuð sem og breytileiki í 

mælingu eftir þverskurði æðar. 

2.2 Svæðisbundinn breytileiki 
Annað markmið rannsóknarinnar var að líta á svæðisbundinn breytileika í súrefnismettun í auganu. 

Litið var á hvort munur sé á því blóði sem komi frá makúlunni miðað við það blóð sem kemur frá 

jaðarsvæðunum. 
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3 Aðferðir 

Til að athuga þær spurningar sem settar voru fram í markmiðskaflanum var notast við 

augnbotnamyndir sem teknar höfðu verið í fyrri rannsóknum[18, 28, 30] þessa rannsóknarhóps, ýmist úr 

rannsóknum á heilbrigðum einstaklingum eða heilbrigð viðmið úr rannsóknum á sjúkdómum. 

Augnbotnamyndir voru teknar við 50° horn eftir að sjáaldur var útvíkkað með 1% tropicamide 

(Mydriacyl, S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgía) en í einhverjum tilfellum var bætt við 10% 

phenylephrine hydrochloride (AK-Dilate, Akorn Inc., Lake Forest, Illinois, BNA). Þátttakendur voru 

útilokaðir frá mælingu ef merki sáust um sjónhimnu- eða sjóntaugarskaða. 

Myndir úr safninu voru valdar ef þær uppfylltu skilyrði um myndgæði, þ.e. skarpar myndir með 

takmörkuðum speglunarmyndgöllum í æðum (sjást sem hvítar rákir í miðri æð) og án skugga vegna 

augnloka. Alls voru 100 myndir valdar.  

Súrefnismettun í æðum var reiknuð með Oxymap Analyzer (útgáfu 3) og tölfræði skoðuð með  

R (útgáfu 3.3.2).  

  

Mynd 11 Efra gagnaugasvæði (superotemporal) sýnt á venjulegri augnbotnamynd. 

                                                                                                                  Mynd: WikiJournal of Medicine 

 

3.1 Breytileiki í mældri súrefnismettun 

3.1.1 Áhrif æðavíddar 
Í þessum fyrsta hluta rannsóknarinnar voru skoðuð áhrif æðavíddar á mælda súrefnismettun. Notast 

var við sömu aðferð og lýst er í viðhengi við grein Ásbjargar Geirsdóttur og félaga [18], niðurstöður hverrar 

voru notaðar við æðavíddarleiðréttingar í fyrri útgáfu Oxymap Analyzer (útgáfu 2). 
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Mynd 12 Slagæðlingur sem greinist. Þó sama blóð sé í þessum æðum, er mæld  
mettun í móðuræðinni 93% en mælist 98% og 95% í dótturæðunum. 

 

Fyrsta slagæðagreining á efra gagnaugasvæði (superotemporal) var mæld, móðuræð og tvær 

dótturæðar. Það þarf ekki að vera víst að um að sams konar blóð flæði í báðar greiningar þar sem blóð 

í köntum móðuræðar gæti verið minna mettað þar sem þar verður sveimi á súrefni út úr æð.  Þó má 

búast við að ef dótturæðar, sem eru svipað stórar eru skoðaðar, þá ætti meðaltalsmettun þeirra að vera 

sú sama og í móðuræðinni. Með öðrum orðum: 

Leiðrétt SatO₂ móður = leiðrétt SatO₂ fyrstu dótturæðar + leiðrétt SatO₂ annarrar dótturæðar

2  

Jafna 4 

 

Ef súrefnismettunarmælingin er kvörðuð (sjá Jafna 3) út frá mettun í meðalvíðri æð og mæliskekkjan 

sem kemur fram í öðrum stærðum er línuleg, þá getum við leiðrétt mælinguna með: 

 

Leiðrétt SatO₂ = mælt SatO₂	 + 	leiðréttingarþáttur	×	 vídd − meðalvídd  

Jafna 5 
 

Með að blanda þessum tveimur jöfnum saman (Jafna 4 og Jafna 5) má finna leiðréttingarþáttinn, og 

það án þess að vita meðalvíddina:  

 

Leiðréttingarþáttur

= mælt SatO₂ fyrstu dótturæð + mælt SatO₂ annarrar dótturæðar − 2	×	mælt SatO₂ móður

2	×	vídd móðuræðar − vídd fyrstu dótturæðar − vídd annarrar dótturæðar
 

Jafna 6 
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Þetta var leiðrétt í fyrri útgáfu forritsins, en nú er unnið með nýja útgáfu sem vinnur að mörgu leyti á 

ólíkan hátt og gæti því mögulega haft önnur lögmál á bak við sig. Því er mikilvægt að gera þessar 

mælingar í nýju útgáfu forritsins. 

Þessi formúla er nýtt á fyrstu slagæðagreiningu á efra gagnaugasvæði (superotemporal) í hverri 

mynd, einungis notast við jafnvíðar dótturæðar ±30% og dreifing stuðlanna skoðuð. 

3.1.2 Þykkt undir mælistað 
Til að meta hvort það sé í raun æðavíddin sem hafi áhrif á mælinguna, þ.e. að minni æðar gleypi 

almennt minna ljós eða hvort það sé í raun þykktin beint undir mælistað sem ráði þessu voru gerðar 

frekari mælingar.  

Skoðaðar voru fyrstu æðagreiningar slagæðlinga á efra gagnaugasvæði, mæld var móðuræð og hún 

borin saman við aðra hvora dótturæðina (valin af handahófi). 

Mettun er mæld í miðri dótturæð. Teknir eru mælipunktar á móðuræð sem hafa jafn þykka súlu af 

blóði undir sér og mið dótturæðin. Súrefnismettun á þessum jafnþykku svæðum er borin saman milli 

móður- og dótturæðar, og metið er hvort súrefnismettun mælist eins. 

Leitast var við að meta hvort miðjan í dótturæðinni mælist með álíka súrefnismettun og jafn þykkir 

mælipunktar í móðuræð. Þetta var metið með því að gera parað t-próf, marktækni miðuð við p<0,05, 

bæði með og án víddarleiðréttingarinnar úr §3.1.1. 

3.1.3 Breytileiki í þverskurði 
Þar sem með nýjum hugbúnaði er nú unnt að skoða fleiri mælipunkta í æð en einungis í miðju hennar 

var breytileiki innan æðar skoðaður. Skoðað var hvort súrefnismettun sé sú sama innan æðarinnar allrar, 

og hvort súrefnismettun mældist öðruvísi í köntum æða, þar sem þykkt undir mælistað er minni. Það má 

búast við að meira suð (e. noise) sé í mælingum í köntum, en athugað var hvort greina megi leitni (e. 

trend). Leitni sem mælist gæti verið raunveruleg vegna sveimis súrefnis út úr köntum slagæðar, eða hún 

gæti verið skekkja í mælingu vegna meiri truflana í köntum æða. 

Skoðaðar voru meginslagæðar á efra gagnaugasvæði. Aðhvarfsgreining var gerð fyrir alla pixla í 

hverjum völdum æðabút og séð hvaða þættir lýsa best dreifingu í mælingum:  þykkt í æð beint undir 

mælistað eða þar að auki fjarlægð mælingarinnar frá miðju æðar. 

Stuðlum aðhvarfsgreiningarinnar var safnað saman og litið á dreifingu þeirra. Litið var á hvort dreifing 

stuðlanna væri frábrugðin núlli með t-prófi, marktækni miðuð við p<0,05.  
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3.2 Svæðisbundinn breytileiki 

 

Mynd 13 Sýnir bláæð sem kemur til greina að rannsaka, meginbláæð sem safnar blóði frá minni 
æðum sem safna einungis frá makúlu- eða jaðarsvæði.  

  
Skoðað var hvort munur sé í bláæðablóði sem kemur frá makúlusvæði og blóði sem kemur frá 

jaðarsvæðunum. Heitmar og félagar[2] litu á smáar æðar á makúlusvæðum og jaðarsvæðum og fengu 

út að makúlubláæðablóð væri 25 prósentustigum hærra í mettun en jaðarblóð. En æðar sem þau 

skoðuðu voru afar grannar og á mismunandi stöðum í augnbotnum, sem gæti valdið mæliskekkjum m.a. 

vegna skugga sem fellur á augnbotninn. 

Þessi spurning var athuguð með því að bera saman miðlungsstóra bláæðlinga sem voru nærri 

hvorum öðrum. Augnbotnamyndir voru skoðaðar sem teknar voru beint á makúlu og þær 

augnbotnamyndir valdar sem hafa meginbláæðling á efra gagnaugasvæði (superotemporal) sem safnar 

bæði blóði frá makúlusvæðinu og frá jaðarsvæðum án þess að þær útgreiningar blandist saman. Gott 

dæmi sést á mynd 13. 

Súrefnismettun er mæld í einum makúlubláæðlingi og öðrum nálægum jaðarbláæðlingi. Þær 

mælingar eru síðar bornar saman með pöruðu t-prófi, marktækni miðuð við p<0,05. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Breytileiki í mældri súrefnismettun 

4.1.1 Áhrif æðavíddar 
Alls uppfylltu 66 æðagreiningar það skilyrði að dótturæðarnar væru nokkurn veginn jafnstórar ±30%. 

Fyrir hverja æðagreiningu var leiðréttingarþáttur mældur. Meðaltal leiðréttingarþáttanna var 0,95% fyrir 

hvern pixel frá meðalvídd, miðgildi 1,18%, öryggisbil 0,06–1,8%. Frábrugðið núlli, p<0,05. 

Leiðrétting á mældi súrefnisvídd fæst því frá jöfnu 5 (meðalvídd fengin frá Ásbjörgu 2012 
[18]

). 

 

)*+ð-é//	0"/1₂ = 2æ4/	0"/1₂ + 	0,95%	×	 :í<< − 11,3	?+@4"-  

Jafna 7 
Hér sést því að súrefnismettun í litlum slagæðlingum mælist falskt of há. Jafna 7 sýnir okkur svo 

dæmi sé tekið að mettun í smáum 6 pixla slagæðlingi (~60µm) mælist 5 prósentustigum of há.  

4.1.2 Þykkt undir mælistað 
Án leiðréttingarþáttarins úr §4.1.1 mælist mettun í miðju dótturæðar 2,6 prósentustigum hærri en á 

jafnþykku svæði móðuræðar, p<0.0001, en sá munur hverfur þegar víddarleiðréttingin úr §4.1.1 er notuð 

(dótturæð mælist 0,8 prósentustigum hærri, p=0.1). 

4.1.3 Breytileiki í þverskurði 
91 meginslagæð á efra gagnaugasvæði var skoðuð. Línuleg og margþátta línuleg aðhvarfsgreining 

var gerð á dreifingu í mettun pixla í hverjum æðabút. Dreifing í stuðlunum var eftirfarandi:  

Stuðull lýsir Gildi stuðuls 95% öryggisbil Frábrugðið núlli? 

Þykkt í æð beint undir 
mælipunkti 

0,55% fyrir hvern pixel 0,48%-0,65% Já, p<0.0001 

Tafla 1 Dreifing stuðla í einþátta línulegri aðhvarfsgreiningu 

 

Stuðull lýsir Gildi stuðuls 95% öryggisbil Frábrugðið núlli? 

Þykkt í æð beint undir 
mælipunkti 

0,70% fyrir hvern pixel 0,60%-0,79% Já, p<0.0001 

Fjarlægð mælipunkts frá miðju 
æðar 

0,50% fyrir hvern pixel 0,30%-0,70% Já, p<0.0001 

Tafla 2 Dreifing stuðla í margþátta línulegri aðhvarfsgreiningu 

 

Hér sést að súrefnismettun í jöðrum æða mælist lægri en í miðju þeirra. 
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4.2 Svæðisbundinn breytileiki 
Að meðaltali mældist súrefnismettun blóðs frá makúlu 76±5%, en mettun blóðs frá jaðrinum 69±6% 

(meðtaltal±staðalfrávik). Í pöruðu t-prófi mælist blóð frá makúlu 7 prósentustigum hærra en blóð frá jaðri, 

marktækt p<0.0001. 

 

 

Graf 1 Dreifing mælinga á súrefnismettun í bláæðablóði sem kemur  
frá makúlu borið saman við bláæðablóð frá jaðri. 



 

 

20 

5 Umræða 

Þessi rannsókn beindist að því að mæla súrefnismettun í smærri æðlingum sjónhimnunnar með 

augnbotnamyndavélinni Oxymap T1 og nýrri útgáfu af hugbúnaðinum Oxymap Analyzer. 

Líkt og við var að búast mældist mettun í grönnum æðlingum falskt of há. Stuðlar fyrir línulega 

æðavíddarleiðréttingu komu svipaðir út og í fyrri rannsókn Ásbjargar og félaga.[18] Rétt leiðrétting er 

grunnforsenda fyrir því að hægt sé að mæla svæðisbundinn mun innan sjónhimnunnar. Þar að auki 

dregur sú leiðrétting úr skekkju sem myndi annars koma fram við samanburðarrannsóknir á 

glákusjúklingum, en þeir eru gjarnan með grenni sjónhimnuæðar en heilbrigðir.[16] Þessi aðferð til 

leiðréttingar nær aðeins til slagæðlinganna, ekki er sami hægðarleikur að reikna víddarleiðréttingu fyrir 

bláæðlinga. En þessi nálgun ætti að vera nægileg til að lagfæra mestu skekkjuna í bláæðlingum. 

Við sýndum að hæst mælist súrefnismettun í miðri slagæðinni og að þegar ytra dregur mælist mettun 

lægri. Vitað er að sveimi súrefnis er út um veggi sjónhimnuslagæðanna er það mikið að í kringum þær 

eru engar háræðar. Það má því búast við að raunverulega sé lægri mettun mæld í jöðrum æðanna. Við 

getum þó ekki sagt til hvort þessi leitni sem við mælum sé raunveruleg eða galli í mælingu vegna áhrifa 

frá æðaveggjum og af því að minni súla af blóði sé undir mælipunkti. 

Þar að auki mældum við talsverðan svæðisbundinn breytileika milli bláæðablóðs sem kemur frá 

makúlusvæði miðað við það sem kemur frá jaðarsvæðum. Við mældum bláæðablóð 7 prósentustigum 

hærra í súrefnismettun, en Heitmar[2] hafði mælt makúlublóð heilum 25 prósentustigum hærra með eilítið 

annarri aðferð. Þetta er því frekari staðfesting á því að blóðrás sjónhimnunnar veiti meira blóði en 

raunveruleg þörf er á til makúlunnar, til að koma í veg fyrir að súrefnisskortur geti orðið á því svæði.  

Styrkleikar þessarar rannsóknar er að samanburðarmælingar voru gerðar á æðum sem lágu nálægt 

hvorri annarri og á sama svæði sem ætti að draga úr skekkju vegna ljósfræðilegra vandamála. Hins 

vegar hefur þessi rannsókn ýmsa veiklega. 

Kortlagning svæðisbundins breytileika í súrefnismettun sjónhimnunnar er afar mikilvæg þegar horft 

er til meinmyndunar margra augnsjúkdóma. Vissir augnsjúkdómar leggjast nefnilega sérstaklega á 

makúluna, t.a.m. aldursbundin augnbotnahrörnun. Sjónskerðing í sykursýki verður oftast vegna bjúgs í 

makúlunni og með að þekkja betur mettunarbreytileika og frávik frá þeim í sjúkdómum getum við komist 

nær því að skilja sjúkdóma og framgang þeirra, og að lokum fundið betri meðferðarúrræði.  

Næstu skref eftir þessa rannsókn verða að skoða svæðisbundinn breytileika í nokkrum sjúkdómum 

og bera saman við heilbrigða. Vonast er til að með því að bæta þessa rannsóknaraðferð að þá eigi hún 

eftir að gagnast til greiningar hjá sjúklingum þar sem súrefnisflæði í sjónhimnu er orsakavaldurinn sem 

og annars konar sjúkdóma þar sem hrörnum kemur fram.
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