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Synsnerveskedefenestration som behandling 
ved synstruende idiopatisk intrakraniel 
hypertension 

En 19-årig kvinde (160 cm høj, vægt 90 kg) havde  
haft hovedpine og synstab gennem to uger. Visus var 
0,6/0,2 (højre/venstre øje), og der var omfattende 
synsfeltsdefekter og stasepapiller. På en MR-skanning 
sås der ingen rumopfyldende processer, en neurologisk 
undersøgelse viste normale forhold, og en lumbalpunk-
tur viste normal cerebrospinalvæskesammensætning 
samt forhøjet åbningstryk på 31 cm H2O. Der blev diag-
nosticeret idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) 
[1]. På en uge faldt visus til 0,3/0,03, og synsfelterne 
forværredes trods tryksænkende behandling med høj 
dosis acetazolamid. Der blev foretaget venstresidig 
synsnerveskedefenestration (SNSF) (se video). To 
dage efter måltes der markant bedring i visus og syns-
felter på begge øjne, og fire uger senere var synsfel-
terne nærnormaliserede. Visus var 1,0/0,8, og hoved-
pinen var væk. Billederne viser nethindefotos af venstre 
øje med aftagende papil ødem og automatisk perimetri 
med aftagende synsfeltsdefekter efter SNSF.

Ved SNSF skæres der hul i synsnerveskeden, hvor-
ved trykpåvirkningen af synsnerven mindskes [2]. 

Behandlingen udføres på Rigshospitalet af oftalmolo-
ger og neurokirurger i samarbejde. SNSF er effektiv ved 
udtalte stasepapiller pga. IIH med hurtigt og/eller pro-
gressivt synstab, hvor medicinsk behandling har vist sig 
at være insufficient. Man kan forvente en behandlings-
effekt i ca. 6 mdr. [3].
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