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Vad är glaskroppen?

Om ögonläkaren bara upptäcker att glaskroppen krympt eller lossnat får du acceptera obehagen och leva som vanligt. Besvären kan
hålla sig oförändrade under lång tid.

Ögat är till stor del fyllt av en genomskinlig geléklump, glaskroppen. Den omges av och sitter fast i näthinnan, där syncellerna sitter. Glaskroppens funktion är att ge stöd åt näthinnan.
Vad är glaskroppsavlossning?
Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp och blir mer
vattnig. Det är en naturlig process som oftast börjar i medelåldern.
Då kan den lossna från sina fästen på näthinnan. Förändringen kan
starta något tidigare hos personer som är starkt närsynta.

Om läkarundersökningen visar att glaskroppen gjort hål på näthinnan kan den svetsas fast med laserbehandling, vilket minskar risken för näthinneavlossning. Det brukar åtgärdas direkt. I fall att
det har gått så långt och patienten har fått näthinneavlossning, då
behövs det en operation för att sätta näthinnan på plats igen.
Därför är det viktigt vid början av symptomen att bekräfta att det
är glaskroppsavlossning som orsakar dem och att det inte finns
någon komplikation.

När din glaskropp skrumpnar bildas grumlingar. Dessa syns som
flugor, streck, maskar eller nät som flyter framför ögat. Om glaskroppen drar i näthinnan kan det också blixtra till i det drabbade
ögat. Detta är i sig ofarligt och det behövs ingen behandling.

Komplikationerna kan uppstå i efterhand. Därför är det också viktigt att höra av sig igen snarast vid debut av symptom, som kan
tyda på näthinnehål eller avlossning.

Besvären kan finnas kvar under flera månader, men brukar minska
med tiden. När det har gått några månader brukar de flesta grumlingarna ha försvunnit.

Sök ögonsjukvården (eller sjukvårdsupplysningen) om:

Komplikationer
I enstaka fall, när glaskroppen drar ihop sig, kan det bildas ett hål i
näthinnan och det kan passera vätska mellan näthinnan och väggen
som i sin tur kan ge näthinneavlossning. Det är en allvarlig men
sällsynt komplikation till glaskroppsavlossning.

 din syn kraftigt försämrats
 det kommer många nya grumlingar och figurer
framför ögat
 du upplever ljusblixtfenomen som uppträder allt
oftare
 en mörk gardin begränsar synfältets kant åt något
håll (obs! testa ett öga åt gången)

