Inhibitors of corneal
inflammation and
angiogenesis:
Prospectives and
challenges
17. maj försvarade Pierfrancesco Mirabelli sin avhandling med titeln
'Hämmare av hornhinnan inflammation och Angiogenes: prospectives
och utmaningar'.
Angiogenes betyder kärltillväxt från befintliga kärl, och är en viktig
fysiologisk process i fosterstadiet, muskeltillväxt, sårläkning och
menstruation. En okontrollerad tillväxt, en sjuklig kärlnybildning är
dock involverad i många sjukdomar, som cancer, hjärtsjukdomar och
ögonsjukdomar. I ögat kan en okontrollerad kärltillväxt skada synen:
1) våta åldersförändringar i gula fläcken är den främsta orsaken
till allvarlig synnedsättning i västvärlden; 2) näthinnan och dess
synceller kan skadas även av kärl som växer på grund av diabetes
eller blodproppar; 3) hornhinnan är ögats genomskinliga fönster, och
kärl som växer här till följd av infektion, sår, frätskada kan orsaka
ärrbildning och blindhet. Alla dessa sjukdomar har som gemensam
nämnare syrebrist och inflammation, som båda stimulerar
produktion av den viktigaste faktorn som driver kärltillväxt, Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF). Kärlnybildning i hornhinnan
behandlas ofta med kortison, som kan orsaka biverkningar såsom
grönstarr, gråstarr, och hornhinnesår. På senare år har man börjat
använda anti-VEGF behandling med läkemedel som specifikt
hämmar VEGF och som har blivit standardbehandlingen för våta
åldersförändringar i gula fläcken eller diabetesförändringar; dock
har denna behandling ofta kortvarig, begränsad, eller utebliven
effekt. Troligen förklaras detta av VEGF-oberoende kaskader som inte
hämmas av denna behandling, molekylära kaskader som ännu inte är
väl kända.

20 | OFTALMOLOG | DECEMBER 2019

Pierfrancesco Mirabelli

Pierfrancesco Mirabelli spikar sin avhandling enligt tradition

Likaså okänt är hur anti-VEGF
och steroider (kortison) påverkar
angiogenesens tidiga skeden.
Denna avhandling presenterar
en serie studier som är syftade till
att klargöra i detalj tidiga skeenden
i kärlnybildningsprocessen;
vidare, hur processen påverkas
av kortisonbehandling
(dexamethason), anti-VEGF
behandling, och av två andra
experimentella behandlingar:
en specifik antinflammatorisk
behandling (IMD) samt en specifik
behandling för snabbare sårläkning
(Gap27).
Alla dessa behandlingar har givits
som ögondroppar förutom den
tredje (IMD).
Vi använder oss av en djurmodell
av inflammatorisk angiogenes i
hornhinna i råtta där kärlnybildningen
stimuleras genom placering av stygn;
man följer sen processen utan eller med
behandlingarna. Studien baseras på
undersökningar in vivo som mikroskop
och spaltlampefotografering; bland
dessa undersökningar, IVCM (in vivo
confocal microscopy), som tillåter
visualiseringen av levande vävnad
på cellnivå. Vidare har vi studerat
förändringar i vävnaden på molekylnivå
och gennivå genom genuttrycksanalys
med microarray, som möjliggör
analysen av tusentals gener för att hitta
vilka av dessa påverkas av processen
och av behandlingen; utvalda gener
har analyserats även med andra
laboratorietekniker som qRT-PCR (Real
Time Polymerase Chain Reaction),
Western blot (proteinanalys) och
vävnadsinfärgningar.
I första studien har vi observerat
att kortisondroppar blockerar
kärlnybildning i hornhinnan
mycket bättre än anti-VEGF. Vid
mikroskopundersökning, innan kärlen
blir synliga, ser man att kortison också
blockerar vidgningen av de redan
befintliga kärlen i området runtom
hornhinnan (limbus), vidgning som
annars observeras i processen i alla
andra grupper. Ingen skillnad mellan
behandlingar har setts i tillkomst
av inflammatoriska celler (vita

blodkroppsceller) som infiltrerar
vävnaden, förutom viss försening av
en specifik sort celler (makrofager)
som syns i kortisonbehandlingen.
Frågan som drivit studierna vidare
har varit: ”vad är det som orsakar den
stora skillnaden i observerad effekt,
alltså i hämning av kärltillväxt, om
ingen signifikant skillnad har kunnat
observeras i antal inflammatoriska
celler som strömmar in?”. Den breda
nalysen av genuttrycket som gjorts
i andra studien har då visat att
kortisonbehandling påverkar många fler
gener än anti-VEGF behandlingen.
Kortison hämmar många gener
som är inblandade i inflammationen,
och som skulle kunna vara mål för att
utveckla nya behandlingar. Kortison
har också visat sig stimulera en
grupp faktorer som förknippas med
inflammationen, som hör till den så
kallade ”komplementkaskaden”, och
som förmodligen kan hjälpa till att
bekämpa kärlnybildningen; dessutom,
kan komplementkaskaden troligtvis
förklara att så många celler strömmar
in trots att många faktorer som har som
funktion att kalla in celler är nertryckta
av behandlingen.
Kortison har en mycket bred
effekt, vilket också kan förklara
de många biverkningarna. En mer
specifik behandling som hämmar
den inflammatoriska kaskaden,

huvudorsaken till kärlnybildning
i hornhinnan, har testats i tredje
studien, för att se om man kan
ha minska biverkningarna och
ändå ha bra effekt. Trots en
effekt som mikroskopiskt (IVCM
visade hämning av kärlvidgning
i limbus men ingen hämning av
vita blodkropparna som kommer
in i vävnaden) och i genuttrycket
(samma inflammationsfaktorer
hämmas som vid kortison) liknar
kortison, så har kärlen ändå vuxit
in i hornhinnan. Det betyder
att hämning av bara en specifik
inflammationskaskad inte är
tillräcklig som behandling, utan att
detta bör förmodligen associeras
med till exempel anti-VEGF
behandlingen.
Den fjärde studien i avhandlingen
undersöker om en behandling som
snabbar på sårläkningsprocessen kan
aktivera kroppens egna processer som
motverkar kärlnybildningen: såret läkte
fortare men det gick inte att undvika
kärltillväxt.
Sammanfattningsvis, nya
mer effektiva behandlingar med
färre biverkningar behövs för
kärlnybildning i hornhinnan. I denna
avhandling presenteras flera nya
molekylära faktorer kopplade med
inflammationen, som inte påverkas
av anti-VEGF behandlingen, och som
skulle kunna användas för att utveckla
nya behandlingar. En framgångsrik
behandlingsstrategi skall baseras på
hämningen av flera olika faktorer
samtidigt, och eventuellt även på
stimuleringen av kroppens egna
kontrollmekanismer. Ny forskning
behövs för att studera i detalj effekten
av hämningen av dessa faktorer som
här föreslås; vidare bör man testa om
samma koncept kan appliceras till andra
vävnader där effektivare behandlingar
behövs för många synhotande
sjukdomar och potentiellt även
livshotande tillstånd.
Huvudhandledare till avhandlingen
var Neil Lagali, biträdande Professor i
experimentell oftalmologi vid Linköpings
universitet.
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