
Amauros Total blindhet (uppfattar var-
ken ljus eller mörker).

Amblyopi Nedsatt syn utan påvisbara 
andra förändringar.

Bakre kammare Det lilla utrymmet 
bakom iris, runt linsen och framför glas-
kroppen.

Basalmembran Ett tunt, speciellt bind-
vävsmembran som ytceller sitter på till 
exempel hornhinnans ytceller.
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– en ordlista över de vanligaste termerna

Ackommodation Ögats (linsens) för-
måga att ställa om sig till seende på olika 
avstånd.

Adaptation Näthinnans förmåga att 
anpassa sig till olika ljusförhållanden.

Afaki Ögat saknar lins (vanligen efter 
gråstarrsoperation).

Albinism Ärftlig, medfödd brist på pig-
ment (färgämne) i ögonen, hår och/eller 
huden.



Fotoreceptorer Näthinnans ljuskänsli-
ga synceller, det vill säga tappar och sta-
var.

Fovea centralis Grop i centrum av 
gula fläcken, det område i näthinnan där 
man ser bäst.

Främre kammare Utrymmet mellan 
hornhinnan och iris.

Glaskropp Genomskinlig, geléaktig 
vävnad som fyller ut ögongloben bakom 
linsen fram till näthinnan.

Glaukom Grön starr. Samlingsnamn för 
en grupp sjukdomar som ofta innebär 
förhöjt ögontryck och skador på synner-
ven.

Gula fläcken Makula. Den plats på 
näthinnan där tappar och stavar är tätast 
och vi ser bäst. Har en grop i mitten, 
fovea centralis.

Hemianopsi Halvsidigt synfältsbortfall.

Hornhinna Cornea. Klar och rund 
hinna längst fram på ögat.

Hyperopi Översynthet.

Iris Se Regnbågshinnan.

Irit Regnbågshinneinflammation.

Kammarvatten Klar vätska som fyller 
kammarna.

Kapillärer De allra tunnaste blodkärlen.

Katarakt Grå starr. Grumling av ögats 
lins.

Keratit Inflammation i hornhinnan.

Keratokonus Konformig, toppig horn-
hinna.

Bindehinna Lös hinna som täcker insi-
dan av ögonlocket samt ögonvitan från 
kanten av hornhinnan. Kallas även kon-
junktiva.

Blinda fläcken Fysiologisk effekt av 
den del av ögonbotten där synnerven 
kommer ut i ögat, papillen, som saknar 
tappar och stavar så att det uppstår en 
blind fläck i synfältet.

Bruchs membran Basalmembran mel-
lan näthinnans pigmentepitel och åder-
hinnan.

Chorioidea Åderhinnan. Ligger mellan 
näthinnan och senhinnan.

Ciliarkropp Se Strålkroppen.

Cornea Se hornhinnan.

Drusen Hopklumpade restprodukter i 
Bruchs membran.

Elektroretinogram ERG. Registre-ring 
av elektriska impulser från näthinnan.

Fagocytos En process där celler (till 
exempel vita blodkroppar) äter upp 
andra celler.

Fluoresceinangiografi Kontrast-
undersökning av kärlen i näthinnan och 
åderhinnan. Man sprutar in färgämnet 
fluorescein i blodbanan.

Fotodynamisk terapi Behandling med 
färgämne och en speciell laserbelysning. 
Används för att till exempel bromsa 
skadlig kärltillväxt vid viss typ av fuktig 
makuladegeneration.

Fotokoagulation Laserbränning av till 
exempel blodkärl, för att hejda blödning-
ar i ögat. 



Konjunktiva Se Bindehinnan.

Lins Linsen och hornhinnan bryter ljuset 
så att bilden hamnar på näthinnan.

Lipofuscin Restprodukter vid celldöd 
och fagocytering. Ansamlas bland annat i 
näthinnans pigmentceller.

Makula Se Gula fläcken.

Makuladegeneration Förstörelse av 
tappar i gula fläcken. Ofta åldersberoen-
de. Finns av torr och av mer aggressiv, 
fuktig typ.

Microphtalmus Onormalt litet öga, 
ofta medfött.

Mikroaneurysm Utvidgning av ett litet 
blodkärl.

Myopi Närsynthet.

Neovaskularisering Nybildning av 
blodkärl.

Nystagmus Ofrivilliga, darrande ögon-
rörelser.

Occipitallob Hjärnans nacklob, där 
syncentrum sitter.

Oftalmolog Läkare med specialistut-
bildning i ögonsjukdomar.

Opsin Äggvitedelen i synpurpur. Den 
andra delen är vitamin A aldehyd.

Opticusatrofi Förtvinad synnerv.

Orbita Ögonhålan.

Papill Synnervsinträdet i ögongloben. 
Saknar tappar och stavar.

PDT Förkortning av fotodynamisk  
terapi.

Pigmentepitel En rad bruna eller svar-
ta celler mellan blodcirkulationen i kärl-
hinnan och fotoreceptorerna. Förser tap-
parna och stavarnas med näring och for-
slar bort dess avfall.

Prematuritetsretinopati Förkortas 
ROP. Ögonsjukdom hos mycket för 
tidigt födda barn.

Presbyopi Ålderssynthet, ögats för-säm-
rade förmåga till ackommodation.

Proliferativ retinopati Näthinneför-
ändring vid diabetes som innebär en 
skadlig nybildning av små blodkärl och 
ärrvävnad.

Pupill Det svarta, runda hålet i mitten 
av regnbågshinnan.

Regnbågshinnan Iris. Kontrollerar 
ljusinflödet genom sammandragningar så 
att pupillen blir mindre.

Retina Se Näthinnan.

Retinal Vitamin A aldehyd. Se också 
synpurpur.

Retinitis pigmentosa Samlingsnamn 
för en sjukdomsgrupp där tapparna och 
stavarna i näthinnan förstörs i varierande 
omfattning.

Retinoblastom Elakartad tumör på 
näthinnan. Finns nästan bara på små 
barn.

Retinopati Näthinneförändringar, till 
exempel vid diabetes.

Rhodopsin Se Synpurpur.

Sclera Se Senhinnan.

Scotom Synfältsbortfall som inte sträck-
er sig ända ut till synfältskanten.
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Synskadades Riksförbund är synskadades 
egen intresseorganisation med cirka  
14 000 medlemmar. Vi arbetar för att 
synskadade ska kunna leva ett aktivt och 
jämlikt liv. I Synskadades Riksförbund 
träffas vi också för att ha trevligt 
tillsammans och för att prata om våra 
erfarenheter. Alla synskadade i alla åldrar, 
kan bli röstberättigade medlemmar. Andra 
är välkomna att bli stödjande medlemmar. 
Vi finns i nästan varje kommun i landet. 

Riksorganisationen Unga Synskadade är en 
självständig organisation för ungdomar.

Du som vill veta mer, kontakta: 
Synskadades Riksförbund, 122 88 Enskede 
08-39 90 00 info@srf.nu www.srf.nu

Du som vill stödja Synskadade Riksförbunds  
arbete: Ge ditt bidrag till Synskadade 
Riksförbunds plusgirokonto 90 00 90-2

Senhinnan Sclera. Ögats tjockaste 
vägg. Det ”vita” i ögat.

Stamceller Celler i människokroppen 
som har förmåga att bilda nya celler av 
andra typer än sig själv.

Strabism Skelning.

Strålkropp Ändrar med hjälp av musk-
ler och linstrådar linsens tjocklek och 
brytkraft.

Syncentrum Den plats i hjärnan (occi-
pitalloben, det vill säga nackloben) där 
synintrycken först bearbetas.

Synnerv Förbindelsen mellan ögat och 
hjärnans syncentrum.

Synpurpur Det ljuskänsliga ämnet i 
näthinnans tappar och stavar. Består av 
opsin och vitamin A aldehyd.

Trachom Infektion i bindehinnan, van-
lig i varma länder, ovanlig i Sverige.

Uvea Samlingsnamn för regnbågshin-
nan, strålkroppen och åderhinnan.

Uveit Inflammation i uvea.

Visus Synskärpa.

Vitrektomi Operation där glaskroppen 
ersätts med saltlösning eller dylikt.

Xerophtalmi Torra ögon. 

Zonulatrådar De trådar som binder 
linsen till strålkroppen.

Åderhinna Chorioidea. Ligger mellan 
näthinnan och senhinnan. Förser stora 
delar av näthinnan med näring.

Ögonbotten Det man ser av näthinnan 
då man med hjälp av instrument ser in i 
ögats bakre delar.
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