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Ljuskänslighet - Fotofobi

Termen fotofobi är missvisande
 Avser inte en rädsla eller skräck (fobi) utan ett obehagssymptom

 Jmfr med Heliofobi: rädsla för solen, solljus eller annat starkt ljus

 Vanligt förekommande bland våra patienter



Definition av fotofobi

Intolerans mot normala ljusnivåer som leder till diskomfort och/eller 
smärta i ögon eller huvud

Tre typer av fotofobi i litteraturen 
1. Försämrad synfunktion orsakad av ljus (fotoaversion/dagblindhet)
2. Ögonsmärta orsakad av ljus (photo-oculodynia) 
3. Huvudvärk orsakad av ljus (photophobia)

Kan även leda till ett undvikandebeteende från ljus vilket då inte ger 
symptom



Fotoaversion

I strikt mening inte en typ av fotofobi

 Obehag av ljus som leder till okomfort, inte smärta. Ögonen 
ljusadapterar inte tillräckligt vilket leder till ljuskänslighet

 Exempelvis:
 Katarakt – ljusspridning i ögat leder till försämrad synfunktion
 Dagblindhet - vanligt hos de med tappdystrofi, bättre syn i mörkret

 Fråga efter smärta i eller omkring ögon eller huvud
 Mät synfunktion i motljus eller ljusstresstest



Oftalmologiska tillstånd med fotofobi

Främre segment
 Torra ögon - vanligaste tillståndet 

som leder till FF
 ytliga skador på hornhinna ger 

svårare FF
 konjunktivit, blefarit
 pterygium
 korneala patologier
 irit



Oftalmologiska tillstånd med fotofobi

Bakre segment
Vanligt med påverkan även på synskärpa och 
mörkerseendet

 vitrit, bakre uveit
 retinala dystrofier
 albinism



Neurologiska tillstånd med fotofobi

Intraorbitala och intrakraniella
tillstånd
 Synnerv

 papillödem
 opticus neurit

 Synnervskorsning
 Hypofystumör/blödning

 Occipitalloben
 migrän



Neurologiska tillstånd med fotofobi

Intrakraniella tillstånd
 Hjärnhinneinflammation

 Subarachnoidalblödning

 Hypofystumör/blödning

 Traumatiska hjärnskador



Många olika tillstånd/skador leder till 
fotofobi

 Hur uppstår fotofobi?

 Hur kan ljus göra ont?



Tidigare teorier om orsaker till fotofobi

 För mycket ljus kommer in i ögat
vid albinism, avsaknad av irispigment låter ljus passera

 Överstimulering av fotoreceptorerna i retina
 för starka elektiska impulser i synnerven

 För stark respons i det centrala nervsystemet



Även blinda kan ha fotofobi

 Det krävs inte ett visuellt ”seende” system för att uppleva FF
 Däremot behövs ett öga då enukleation eliminerar FF



Smärtförnimmelse i öga och huvud

N. Trigeminus (n.V) förmedlar smärta 
från ansikte, huvud och hjärna

Trigeminus tre grenar (trillingnerven)
• V1 Ophthalmic nerve
• V2 Maxillary nerve
• V3 Mandibular nerve



Trigeminovaskulära systemet

1. Vid skada aktiverar smärtreceptorer Trigeminus (n.V)
2. n.V innerverar blodkärlen i hjärnhinnorna vilka dilaterar
3. Dilaterande smärtinnerverade blodkärl ökar smärtan
4. Normala känselintryck (tex beröring, ljus och ljud) upplevs som 

smärtsamma/obehagliga i ett hyperkänsligt smärtsystem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trigeminus innerverar blodkärlen både sensoriskt och motoriskt



Hur kan ljus ge smärta?

 20% av synnerven går inte till synkortex 
→ Accesoriska Optiska Systemet (AOS)

 AOS innerverar mellanhjärnan (pretectum)
 pupill 
 ackommodation
 dygnsrytm

 Ny retinal fotoreceptor (ipRGCs) identifierades 2002
Melatonin (ej Rhodopsin)
 1-3 % av retinala ganglion
 Finns även på framsidan av iris – oklart hur de ”pratar” med 

hjärnan



Fotofobi teori 1 – Okamoto et al., 2009
Modell för ögonsmärta och FF vid ljusstimulering

Fann att ljus mot ögat ökar aktiviteten i 
Trigeminus (TG)

1. Bedövning av TG eller ögat bryter fotofobi
2. AOS stimulerar till kärldilatation i ögat 
3. Aktivering av smärtreceptorer på blodkärlen



Fotofobi teori 2 – Noseda et al., 2010
Modell för huvudvärk vid ljusstimulering

Fann att ipRGC projicerar axon direkt 
till area för känsel och huvudvärk i 
thalamus

Samma area aktiveras vid 
smärtstimulering av hjärnhinnor samt 
för ljus mot ögat

= ”Fotofobi-neuron”



BEHANDLING
…there have been no major randomized controlled trials of 
treatment of photophobia. Most of the literature consists of case 
reports, and a few studies with small numbers of subjects…





Bruk och missbruk av färgade glas/KL

Behandlingsprincip: 
minska anpassning till mörker – anpassa till ökat ljus

 Överbruk av mörka glas förvärrar FF
 Mörka glas är bra i solljus vid migrän och spänningshuvudvärk med FF
 Rödfilter KL bra vid tappdystrofier men försämrar FF vid migrän 
 FL-41 (rosa filterglas) minskar antal migränattacker samt FF mellan 

anfall, minskar ej FF under anfallen
 FL-41 + polariserande glas ofta lyckad kombo



n=17
17/17 upplever minskade symptom



Två fallbeskrivningar – Samuel Löf
Syncentralen Ryhov



Fallbeskrivning 1

 Blind sedan länge – kanske serös korioretinopati, oklart
 lite perception och möjligtvis lokalisation, vill inte ha svart 

ocklusion
 Bär heltäckande glasögon (99% grå) - används inom- och 

utomhus, är trots detta bländad

 KL öppen pupill, baksidan vitfärgad. Multilens, NL 72, iris färgad 
11 mm, 4,5 mm pupillöppning, vit baksida

 Stoppade sina glasögon i bröstfickan - ej bländad inomhus 
utomhus behövdes fortfarande glasögonen

 Tyvärr kan patient inte hantera linserna själv



Fallbeskrivning 2

 op hjärntumör, bra syn innan op - blind ena ögat, andra ögat 
synskärpa 0,4, inskränkt synfält

 Extremt bländad. 99% gråfärgade glas + mörkt hemma. 
Klarar inte inomhusbelysning. Blivit isolerad, går inte ut, svårt 
för familjen att leva i mörker, klarar inte sin hobby bonsaiträd, 
svårt att se på dator.

 KL öppen pupill, baksidan vitfärgad
 Klarar nu normal inomhusbelysning utan bländning, utomhus 

fortfarande solglasögon
 Livet tillbaka - kan gå ut – normal belysningen hemma. Klarar 

sin hobby samt återlämnat hjälpmedelsprogram för datorn. 
 Klarar KL-hantering eftersom det finns synfunktion.



Sammanfattning

 Ljuskänslighet är ett vanligt förekommande problem
 Olika sorters ljuskänslighet – ta en bra anamnes
 Komplex mekanism – kardinalsymptom för FF är smärta
 Behandlingen ska primärt syfta till att bota den bakomliggande 

orsaken till FF 
 FF kan mildras genom ljusdämpande hjälpmedel



Vad har de gemensamt?
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