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Kjære leser av
Oftalmolog
Velkommen til årets siste Oftalmolog, hvor vi innleder med en artikkel til 
ettertanke: Goblet cells suffer from glaucoma treatment. Du får et glimt av 
hva fremtiden kan bringe i artikkelen Anti-VEGF-behandling av aldersrelatert 
makuladegenerasjon. Professor Che John Connon har nylig fått mye 
oppmerksomhet for sitt arbeid med 3D-printing av hornhinner. I artikkelen 
Corneal tissue engineering: a personal perspective får vi et innblikk i hans 
forskning.

Det finnes noen få øyeleger som også er nevrologer. En av disse er 
professor Emilia Kerty, som gir oss en oppdatering om Lebers hereditære 
optikusnevropati. Jannik Petersen Bjerrum blir også omtalt, før Hans Petter 
Brinck runder av med en presentasjon av Jon S. Larsens stiftelse. 

I dette nummeret avslører vi vurderingskriteriene for Oftalmologs 
artikkelpris 2020. Neste år legger vi opp til gull, sølv og bronse. Hovedprisen 
blir på hele NOK 80.000. Det er fortsatt ingen føringer knyttet til prispengene 
og dermed kun fantasien som setter begrensninger. 

Redaksjonen gratulerer Anthony Mukwayas med pris for beste 
avhandling innen svensk øyeforskning 2017-2018. Store gratulasjoner til 
Olav Kristianslund som i høst ble tildelt H.M. Kongens gullmedalje for beste 
avhandling i 2018 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi ønsker 
å gratulere Andreas Thorsrud med nylig gjennomført disputas med temaet 
corneal collagen cross-linking: studies on a treatment modality for progressive 
corneal ectasia. Pierfrancesco Mirabelli fortjener også gratulasjoner etter å ha 
forsvart avhandlingen Inhibitors of corneal inflammation and angiogenesis: 
Prospectives and challenges.

Redaksjonen ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har bidratt 
med artikler i 2019. Vi håper på flere gode manuskripter fra våre lesere i 2020. 
Redaksjonen er takknemlig for tips om gode avhandlinger og øyeleger/forskere 
i Norden som har utmerket seg og dermed fortjener ekstra oppmerksomhet. 

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! 

Tor Paaske Utheim
Ansvarlig redaktør
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Goblet cells suffer
from glaucoma 

treatment

With time, the increased IOP will lead to 
loss of the inner retinal nerve cells, the 
retinal ganglion cells,2–4 and therefore 
the aim of glaucoma treatment is 
reduction of the IOP.  

The most common glaucoma 
treatment comprises pressure-lowering 
eye drops.5 The commercially available 
eye drops consist of prostaglandin 
analogues, beta-blockers, alpha-2-
receptor-agonists, and muscarinic 
agonists.4 However, a common 

Daniel Tiedemann Zaynab Ahmad Mouhammad Miriam Kolko

Glaucoma is the most common cause of blindness worldwide. The disease 
is a result of increased intraocular pressure (IOP), which is caused by an 
impaired balance between the production and drainage of aqueous liquid 
produced by nonpigmented epithelial cells of the ciliary body.1

DANIEL TIEDEMANN, DEPARTMENT OF DRuG DESIGN AND PHARMACOLOGy, uNIVERSITy OF COPENHAGEN.

ZAyNAB AHMAD MOuHAMMAD, DEPARTMENT OF DRuG DESIGN AND PHARMACOLOGy, uNIVERSITy OF COPENHAGEN.

MIRIAM KOLKO, DEPARTMENT OF DRuG DESIGN AND PHARMACOLOGy, uNIVERSITy OF COPENHAGEN, DEPARTMENTS OF OPHTHALMOLOGy, 

COPENHAGEN uNIVERSITy HOSPITAL, RIGSHOSPITALET-GLOSTRuP, COPENHAGEN, DENMARK.

complication of the chronic use of 
anti-glaucomatous eye drops is ocular 
surface disease, which often leads to 
decreased quality of life and impaired 
compliance in patients with glaucoma.6

Ocular surface disease is caused 
by increased tear osmolarity, the 
accumulation of inflammatory cells, 
disruption of the ocular surface, and 
alterations in the tear film.7–9

The pathogenesis of ocular surface 
disease has increasingly been ascribed 

to damage of the conjunctival goblet 
cells.10 The conjunctival goblet cells 
contribute to the immune system of 
the ocular surface and produce mucins, 
MUC5AC in particular, which is an 
important component of the tear film.11

The tear film is composed of three 
layers (Figure 1): A superficial lipid layer 
originating from the meibomian gland; 
a middle aqueous layer containing 
water, electrolytes, proteins, peptides, 
and glycopeptides; and the innermost 
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Figure 1. The composition of the tear film.

Everything looks
absolutely fine!

Sounds good!
However,

my eyes are
always dry and

hurting...

Figure 2. Decreased quality of life among glaucoma patients with ocular surface disease.

layer of mucins.11 The mucin layer is 
crucial for the tear film stability as well 
as for providing a smooth refractive 
surface and lubrication of the cornea.11–14

The emerging literature highlights 
the adverse effects of anti-glaucomatous 
eye drops on the conjunctival goblet 
cells.15–17 In addition to the impact of the 
active compound on the goblet cells, 
focus has increasingly shifted to the 
preservatives contained in the eye drops 
as well as the vehicles.16–18 In particular, 
preservatives are damaging to the 
ocular surface.15,18 The most commonly 
used preservative is benzalkonium 
chloride (BAK), which is present in more 
than 70% of preservative-containing eye 
drops.19

Based on significant evidence of 
the negative impact of preservatives 
on the conjunctival goblet cells,15,20–22 
formulations containing the active 
compound only, known as preservative-
free anti-glaucomatous eye drops, have 
been introduced.17,18,23

Studies investigating the efficacy 
of preservative-free solutions have 
shown promising results in terms 
of sparing the goblet cells and 
preventing the development of ocular 
surface disease;17,18,24 however, the 
majority of anti-glaucoma drops still 
contain preservatives.15 In addition to 
preservatives, the impact of vehicle 

components and bottle designs on 
efficacy, adverse effects, and adherence 
are yet to be discovered.17,23,25

The majority of patients 
achieve reduction of the IOP by 
anti-glaucomatous eye drops, but a 
significant number of patients, even 
with maximal IOP-lowering eyedrops 
and/or laser treatment, continue to 
lose visual field.26 In this context, 

filtration surgery is indicated,4 with 
trabeculectomy being the most 
successful procedure.27,28 Despite 
the fact that trabeculectomy is an 
effective treatment, it is also an invasive 
procedure, and the amount of surgical 
failure is significant.29 In this context, 
goblet cell density has been proposed 
as a predictor of surgical outcome.30,31 
Hence, maintenance of goblet cells may 
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not only increase patient quality of life 
but also increase surgery outcome in 
patients in need of a filtering operation. 

Anti-glaucomatous eye drops
The impact of anti-glaucomatous 
eye drops on goblet cells depends on 
multiple factors, including the active 
component, vehicle, and preservatives.  

Of the available active components, 
there is robust evidence that 
prostaglandin analogues spare the 
goblet cells the most,16,17,23,32,33 and it 
has even been argued that applying 
prostaglandin analogues will initially 
increase the goblet cell density.17

On the other hand, the existing 
literature suggests that other anti-
glaucomatous eye drops cause more 
damage to the goblet cells. Among 
these, beta-blockers with and without 
preservatives16,33 cause damage to the 
goblet cells. Moreover, a comparison 
study between a preservative-free beta-
blocker and preservative-containing 
prostaglandin analogues found a 
significantly greater loss of goblet cell 
density in the former compared to 
the different types of preservative-
containing prostaglandin analogues.16 
It is worth mentioning that one study 
has opposing results and concluded 
that 12-month treatment with a 
preservative-free beta-blocker does not 
cause decreased goblet cell density.24 In 
line with this, we wish to emphasize that 

despite the fact that the negative effects 
of beta-blockers on the conjunctival 
goblet cells have been demonstrated, 
the literature is sparse and results are 
not unanimous.

Studies involving patients treated 
with alpha-2-adrenergic agonists have 
also reported a decrease in goblet cell 
density.32,33 In line with this, alpha-2-
adrenergic agonists have furthermore 
been shown to damage goblet cells 
more compared to prostaglandin 
analogues.32,33

The effect of the muscarinic agonist, 
pilocarpine, on goblet cells has also been 
investigated.33 In this context, one study 
has suggested that pilocarpine is less 
damaging compared to beta-blockers 
but is more harmful towards goblet 
cells compared to both prostaglandin 
analogues and alpha-2-adrenergic 
agonists.33

In addition to the active ingredients, 
vehicle factors such as pH, viscosity, 
drop size, and buffer capacity are 
obvious factors that may impact the 
ocular surface. In this context, the 
literature has shown that these vehicle 
factors differ according to the specific 
eye drops, in particular, between 
original and generic ophthalmic 
solutions.34

Emerging concerns have been 
raised regarding preservatives in anti-
glaucomatous eye drops. Preservatives 
are added to prevent contamination 

after the container has been opened, 
and their presence is thought to 
enhance penetration of the active 
ingredient.15 Even so, the negative 
impact of preservatives in eye drops 
is evident. 15,35–38 To our knowledge, the 
preservatives added to ophthalmic 
solutions include BAK, polyquaternium, 
purite, and benzododecinium 
bromide.16,33,39 Despite of the different 
possibilities in preservative selection, 
BAK is by far the most common in 
ophthalmic solutions.19 This may be 
because of its excellent antimicrobial 
preservation, which, allegedly as the 
only preservative, includes inhibition 
of the microorganism Staphylococcus 
aureus, a common skin bacteria that 
is easily transferred from the skin to 
the eye drops container and finally 
to the conjunctival surface.40 Even 
so, the toxicity of BAK to the eye 
structures has been reported since the 
1940s.41 The literature has found that 
symptoms of ocular surface disease are 
proportionally related to the difficulty 
of glaucoma and to the BAK exposure.42 

Additionally, BAK causes decreased 
vitality of the corneal epithelia, 
enhanced the inflammatory response, 
and increaseds epithelial apoptosis43 as 
well as decreased mucin production.44

Comparing BAK to other existing 
preservatives, the odds ratio of the 
ocular surface disease score index 
is three times higher for patients 

Figure 3. A) Healthy conjunctival goblet cells following the application of non-preserved eye drops. 
B) Toxic effect of benzalkonium chloride with impaired conjunctival goblet cells.
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Figure 4. Goblet cells.

Conjunctival Goblet Cells, the Overlooked 
Cells in Glaucoma Treatment. Tiedemann 
D, Mouhammad ZA, Utheim TP, Dartt 
DA, Heegaard S, Petrovski G, Kolko M. J 
Glaucoma. 2019 Apr;28(4):325-333.

treated with BAK-containing anti-
glaucomatous eye drops compared 
to purite-containing eye drops.45 The 
purite-containing alpha-2-adrenergic 
agonist, brimonidine, is better tolerated 
following 12 months of treatment 
compared to treatment with BAK-
containing brimonidine.46 Furthermore, 
polyquaternium has been suggested 
to cause less damage to the goblet cells 
compared to BAK.22,39,47

Even though the literature on the 
available preservatives and their impact 
on conjunctival goblet cells is sparse, 
it is clear that BAK exhibits significant 
toxic effects on the ocular surface, 
which should be considered when 
treating patients with glaucoma. The 
damaging effects of BAK is illustrated in 
Figure 3.

Goblet cells and trabeculectomy
It is well-known that the efficacy of 
anti-glaucomatous eye drops lessens 
over time, and a great number of 
patients require more than one type of 
eye drops to control the IOP following 2 
years of treatment.48 Despite the overall 
benefits of pressure-lowering anti-
glaucomatous eye drops, a significant 
number of patients will eventually 
need surgical intervention, most often 
a trabeculectomy. The trabeculectomy 
results in a reservoir of aqueous liquid 
underneath the conjunctiva, denoted as 
a filtering bleb.49

As filtration surgeries are invasive 
procedures, which imply significant 
complications, a predictor of the result 
would be of significant importance. In 
this context, the emerging literature 
has found that goblet cell density prior 
to surgical intervention correlates 
with successful outcome, defined 
as significantly lower IOP 12 months 
following surgery.49–51

Additionally, it has been proposed 
that the goblet cell density of filtering 
blebs following trabeculectomy 
differs between functioning and 
non-functioning filtering blebs.52 
Functioning filtering blebs display 
a specific type of cell with similar 
characteristics to goblet cells. The 
goblet-like cells are described as atypical 
goblet cells with no or limited staining 
of the gel-forming mucin, MUC5AC. 
The cells are thought to facilitate the 

transportation of the aqueous liquid 
and thereby lower the IOP.52 Meanwhile, 
the atypical goblet cells are not found 
in non-functioning blebs, which may 
partly explain surgical failure.

While goblet cells have been 
proposed as a predictor of successful 
surgical outcome, inflammation of 
the conjunctiva has additionally been 
correlated to surgical failure.51 Thus, 
dendritic cells, which are antigen-
presenting cells that populate the 
ocular surface and modulate the 
immune response toward local stimuli, 
display a significant correlation to 
surgical outcome.51 As conjunctival 
inflammation possibly results in high 
dendritic cell density and low goblet 
cell density, there may be a connection 
between conjunctival inflammation, 
the presence of dendritic cells, low 
goblet cell density, and failure of 
trabeculectomy.51

Thoughts on the future
The existing literature imply that 
prostaglandin analogues are the better 
choice of treatment in terms of sparing 
the goblet cells and preventing the 
adverse effects of anti-glaucomatous 
eye drops. However, we wish to 
underline that the number of studies 
is sparse and that further evidence is 
needed to clarify the impact of anti-
glaucomatous eye drops on conjunctival 
goblet cells.16,17,23,32,33

BAK was previously considered the 
best choice of preservative because of 
its potent antimicrobial and weakly 
allergenic properties.15 However, the 
harmful effect of BAK has become 

evident.15,18,45 Meanwhile, other 
preservatives, such as purite and 
polyquaternium, have been compared 
to BAK and found superior in terms of 
preventing ocular surface disease. For 
this reason, we suggest a paradigm shift 
with much less or no involvement of 
BAK in anti-glaucomatous eye drops 
by either applying other preservatives 
to the ophthalmic solutions or even 
better, leaving preservatives out of anti-
glaucomatous eye drops.

Multiple studies agree that 
high goblet cell density prior to 
surgical intervention is important 
for the surgical outcome of 
trabeculectomy.50,51,53 Trabeculectomy 
is usually the last treatment option, 
and the majority of patients have been 
in long-term treatment with anti-
glaucomatous eye drops before this. 
Thus, these patients are at high risk of 
surgical failure, as their conjunctival 
goblet cell density may have been 
harmed by the anti-glaucomatous 
eye drops. Meanwhile, treatments 
including eye drops containing sodium 
hyaluronate or diquafosol that increase 
goblet cell density exist, and patients 
about to undergo trabeculectomy may 
benefit from preoperative treatment 
with such agents.54,55

Finally, it has been suggested that 
atypical goblet cells facilitate the 
transportation of aqueous liquid 
through the functioning filtering 
bleb.52 As goblet cell density is most 
often higher in the nasal conjunctiva 
(Figure 4)56 we suggest that locating the 
filtering bleb towards the nasal part of 
the superior conjunctiva may increase 
surgical success.

References: www.oftalmolog.com        n
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Anti-VEGF-behandling 
      av aldersrelatert
  makuladegenerasjon

EIRIK SuNDLISæTER, SPESIALIST I øyESyKDOMMER OG øyELEGE VED ALERIS øyEKLINIKK I OSLO. PH.D. I EKSPERIMENTELL PATOLOGI OG 

POSTDOKTOR VED AVDELING FOR PATOLOGI, RIKSHOSPITALET.

MAGNE SAND SIVERTSEN, PH.D., OVERLEGE VED OSLO uNIVERSITETSSyKEHuS, uLLEVåL

Eirik Sundlisæter Magne Sand Sivertsen

Pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) som får VEGF1-hemmere injisert 
i øyet, responderer vanligvis godt på behandlingen, men mange har behov for gjentatte 
injeksjoner i flere år. Nyere forskning tyder også på at langtids anti-VEGF-behandling er 
ugunstig for flere celletyper i øyet. Vi gir her en oversikt over lovende legemiddelkandidater 
som er under klinisk utprøving mot denne vanlige og synstruende øyesykdommen.

1VEGF står for "vascular endothelial growth factor", på norsk "vaskulær endotelial vekstfaktor".

Siden intravitreale injeksjoner med 
VEGF-hemmere ble introdusert i 
behandlingen av våt AMD for mer 
enn ti år siden, har prognosen for 
pasientene blitt betydelig bedre. Før 
anti-VEGF-æraen var passiv observasjon 
av pasientenes fallende visus øyelegens 
hverdag. Uten behandling vil færre enn 
10 % av øyne med våt AMD tilfredsstille 
visuskravet til å kjøre bil (visus ≥ 0,5 på 

det beste øyet) to år etter at diagnosen er 
stilt; hos 45–75 % faller visus til 0,1 (1). 
Med anti-VEGF-behandling har derimot 
ca. 2/3 av behandlete øyne visus ≥0,5, 
og andelen med visus 0,1 er kun 5–7 % 
etter 2 år (2). 

En av ulempene med VEGF-
hemmere er at det er nødvendig med 
gjentatte intravitreale injeksjoner. 
Dette er krevende både for pasienter 

og for øyeavdelinger. Hyppigheten 
av injeksjon avhenger av individuell 
variasjon, hvilken undergruppe av våt 
AMD pasienten tilhører, og hvilket 
behandlingsregime som gjelder ved 
øyeavdelingen, inkludert hvilket eller 
hvilke medikamenter som brukes. 
Som regel ligger antallet injeksjoner 
på 8–9 det første året (3). Deretter 
avtar vanligvis behovet, og antallet 
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Tabell 1: Oversikt over noen legemidler i klinisk utprøving mot våt aldersrelatert makuladegenerasjon. 
Noen av disse er også under utprøving mot diabetisk makulaødem.

Forkortelser brukt i tabellen:
AMD: aldersrelatert makuladegenerasjon
ANG: angiopoietin
DMØ: diabetisk makulaødem
VEGF: vaskulær endotelial vekstfaktor
VEGFR: vaskulær endotelial vekstfaktor-reseptor

Navn Format Biologisk mål Utviklings-
stadium

ClinicalTrials.gov 
registrerings- 
nummer

Injeksjons-
frekvens 
(intravitrealt)

Produsent

OXB-201 Lentivirus-vektor Endostatin og 
angiostatin

Fase 1 (AMD) NCT01301443 Én enkelt injeksjon 
(subretinalt)

Oxford BioMedica

AAV2-sFLT01 Adeno-assosiert 
virus-vektor

VEGF Fase 1 (AMD) NCT01024998 Én enkelt injeksjon Sanofi Genzyme

OPT-302 Løselig VEGFR-3 VEGF-C og 
VEGF-D

Fase 2B (AMD)

Fase 1b/2a (DMØ) 

NCT03345082

NCT03397264

Hver 4. uke i 
kombinasjon med 
ranibizumab (AMD) 
eller aflibercept 
(DMØ)

Ophthea

Faricimab 
(RG7716)

Bispesifikt antistoff VEGF og ANG-2 Fase 2 (AMD og 
DMØ)

NCT03038880

NCT02699450

Hver 12. eller 16. 
uke 

F. Hoffmann-La
Roche

Abicipar pegol 
(AGN-150998, 
MP0112)

Ankyrin repeat-
protein

VEGF Fase 3 (AMD)

Fase 2 (DMØ)

NCT02462928
NCT02462486

NCT02186119

Hver 8. eller 12. uke Molecular 
Partners/
Allergan

Brolucizumab 
(RTH258)

Enkel-kjede 
antistoff- 
fragment

VEGF Fase 3 (AMD og 
DMØ)

NCT02307682
NCT02434328
NCT03481660

Hver 12. uke Alcon/Novartis

injeksjoner reduseres, men dette 
varierer. Noen har behov for behandling 
så ofte som hver fjerde uke i flere år. 
Behov for gjentatte injeksjoner, en 
høy prevalens av våt AMD blant eldre 
(for eksempel fant Tromsø Eye Study 
en prevalens blant kaukasiere på 2,5 
% i aldersgruppen 65–87 år (4)) og 
en aldrende befolkning medfører at 
en betydelig del av kapasiteten ved 
øyeavdelingene bindes opp til det. 
I 2008 ble det totalt utført 10 946 
intravitreale injeksjoner ved norske 
øyeavdelinger, i 2011 31 563 og i 2015 
over 63 000 (tallene inkluderer også 
andre øyesykdommer som behandles 

med anti-VEGF-injeksjoner, i hovedsak 
diabetisk makulaødem og retinale 
veneokklusjoner). Fra 2010 har 
intravitreale injeksjoner vært den 
hyppigst utførte prosedyren ved norske 
sykehusavdelinger (5). I Sverige er 
mønsteret det samme, med en økning 
fra 8001 til 61 964 injeksjoner bare for 
våt AMD i perioden 2008–2016 (6). 
Det sier seg selv at behandlingen er 
kostnadskrevende både med tanke på 
ressursbruk og medikamentkostnader, 
og det forskes intensivt på mulige 
sykdomsårsaker. Forhåpentligvis vil 
denne forskningen på sikt finne fram til 
effektive forebyggende tiltak.

Behov for nye behandlingsalternativer
Det benyttes tre VEGF-hemmere ved 
intravitreale injeksjoner i Norge i 
dag: bevacizumab, ranibizumab og 
aflibercept. Det er ingen tvil om at 
disse har revolusjonert behandlingen 
av våt AMD (og andre øyesykdommer), 
men det er likevel behov for nye og 
bedre legemidler. Ikke alle pasienter 
responderer like godt, og flere års 
erfaring med disse legemidlene tyder på 
at de har lokale bivirkninger. Effekten 
av behandlingen er meget god de første 
to årene (2), men etter fem år faller 
andelen med visus ≥0,5 fra 61–68 % til 
50 %, mens andelen med visus ≤0,1 øker 
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Figur 1
Genterapi for våt AMD. AAV2-sFLT01 
er en adenovirusvektor som inneholder 
genet for sFLT01 (løselig VEGF-reseptor 
1). Denne type vektor er ikke-
integrerende; det vil si at genet som tas 
opp, ikke settes inn i cellenes arvestoff 
og dermed ikke nedarves. Vektoren 
injiseres intravitrealt, tas opp av celler 
i netthinnen som deretter begynner å 
produsere proteinet. Proteinet skilles 
omsider ut fra cellene og fungerer som 
et anti-VEGF-protein på samme måte 
som dagens behandlingsalternativer. 
Preklinisk utprøving har demonstrert 
langvarig (> 1 år) og stabilt uttrykk 
av sFLT01 etter én enkelt intravitreal 
injeksjon. 

fra 5–7 % til 20 % (1). Sammenlignet 
med status etter to års behandling var 
det også større neovaskulære lesjoner, 
persisterende intra- eller subretinal 
væske, arrvevsdannelse og atrofi. Andre 
langtidsdata peker i samme retning 
(7). Dette skyldes trolig at VEGF har 
viktige funksjoner i retina utover de 
endotel-spesifikke. I dyreforsøk er det 
påvist nevroprotektive funksjoner; 
behandling med VEGF-hemmer over tid 
medførte tap av retinale ganglionceller 
(8). Funnene støttes av observasjoner 
i pasienter med våt AMD behandlet 
med anti-VEGF (9). Andre studier tyder 
på at VEGF også er viktig for normal 
funksjon i og overlevelse av det retinale 
pigmentepitelet (10) og koriokapillaris 
(11). Behandling med VEGF-
hemmere er altså et tveegget sverd: 
Neovaskularisering, inflammasjon, 
ødem og blødninger reduseres eller 
holdes i sjakk, men lavere nivåer av 
bioaktivt VEGF medfører nevrondød 
og atrofi. Fremtidige terapeutiske 
strategier bør derfor fokusere på å 
modulere andre patogene signalveier i 
tillegg til signalveiene aktivert av VEGF 
for å kunne opprettholde et nødvendig 
VEGF-nivå intraokulært samtidig 
som sykdommen kommer under 
tilfredsstillende kontroll. Tabell 1 viser 
en oversikt over noen legemidler som 

i dag er under klinisk utprøving mot 
neovaskulære øyesykdommer. 

OXB-201 er et forsøk på 
genterapeutisk behandling av våt AMD 
(12). Det er en lentivirusbasert vektor 
som koder for endostatin og angiostatin, 
som begge er potente antiangiogene 
molekyler. Vektoren må injiseres 
subretinalt under mikroskop på en 
operasjonsstue, hvilket kompliserer 
prosedyren sammenlignet med en 
intravitreal injeksjon. Vektoren tas opp 
av retinale celler som inkorporerer viralt 
DNA i sitt eget. Målet er en jevn og stabil 
produksjon av antiangiogene molekyler 
i øyet fra egne celler.

 En annen kandidat innen okulær 
genterapi som testes på pasienter, er et 
adenoassosiert virus (AAV) som koder 
for løselig VEGF-reseptor 1, AAV2-sFLT01 
(13) (figur 1). Tiden vil vise hvorvidt 
disse kan utvikles til effektive og sikre 
behandlingsalternativer. Øyet er et 
organ som bør være godt egnet for 
genterapi, siden det er relativt lite i 
størrelse, er immunprivilegert og er 
tilbøyelig til å rammes av sykdommer 
som krever vedvarende og langvarig 
behandling. Immunprivilegiet 
opprettholdes blant annet av blod-
retina-barrieren, et inhibitorisk 
mikromiljø og aktiv regulering av 
systemiske immunresponser (14). Kun 

små mengder av det injiserte agenset 
lekker ut i sirkulasjonen, hvilket 
reduserer risikoen for systemiske 
bivirkninger. 

OPT-302 er en løselig form av 
VEGF-reseptor 3 (figur 2) som blokkerer 
aktiviteten av VEGF-C og VEGF-D, 
to av medlemmene i VEGF-familien 
(15). VEGF-C og VEGF-D er mest kjent 
for sine roller i lymfesystemet, men 
nyere forskning har vist at de også kan 
forårsake vekst av og lekkasje fra blodkar 
(16). OPT-302 er i kombinasjon med 
ranibizumab under utprøving mot våt 
AMD og i kombinasjon med aflibercept 
mot diabetisk makulaødem.

Angiopoietin-2 er en proangiogen 
faktor som også er oppregulert ved en 
rekke inflammatoriske sykdommer 
(17). Angiogenese i øyet er ofte ledsaget 
av en lavgradig kronisk inflammasjon 
(18), og legemidler som demper begge 
deler uten eksessiv forstyrrelse av 
intraokulær homeostase, virker 
attraktivt. Faricimab er et monoklonalt 
antistoff som binder og nøytraliserer 
både VEGF og angiopoietin-2 (figur 
2) (19). Dette bispesifikke antistoffet 
har vist lovende resultater i kliniske 
fase 1-studier hos pasienter med våt 
AMD som har suboptimal respons på 
anti-VEGF-behandling alene. Nylig 
avsluttede fase 2-studier viste også 
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Figur 2
Dagens behandlingsalternativer for våt AMD og noen lovende legemidler som er under klinisk utprøving. 
Bevacizumab (Avastin®) er et full-lengde-monoklonalt immunglobulin G (IgG) som blokkerer interaksjonen med VEGFs 
reseptorer. Ranibizumab (Lucentis®) er en modifisert variant av bevacizumab utviklet spesielt for bruk i øyet. Det er et 
antigenbindende fragment (såkalt Fab-fragment). Aflibercept (Eylea®) er et kimært fusjonsprotein sammensatt av VEGF-
reseptor 1 og 2 og Fc-delen av humant IgG1. Aflibercept binder og blokkerer VEGF-A, VEGF-B og placental vekstfaktor (PlGF). 
OPT-302 er en løselig form av VEGFR-3 som binder og blokkerer den biologiske aktiviteten av VEGF-C og VEGF-D. Faricimab 
er et bispesifikt, monoklonalt antistoff som binder og nøytraliserer både VEGF og angiopoietin-2. Abicipar pegol er et lite 
protein som binder seg til og nøytraliserer VEGF. Brolucizumab består av kun de variable, antigenbindende regionene av et 
immunoglobulin og har dermed lavere molekylvekt enn dagens behandlingsalternativer.

gode resultater ved dosering hver 12. 
eller 16. uke (20). Resultater fra kliniske 
fase 2-studier i pasienter med diabetisk 
makulaødem er lovende (21). En annen 
angiopoietin-2-hemmer, nesvacumab, 
gitt i kombinasjon med aflibercept til 
pasienter med våt AMD eller diabetisk 
makulaødem, viste seg dessverre ikke 
å gi noen tilleggseffekt sammenlignet 
med anti-VEGF gitt alene (22).

To andre kandidater som er under 
klinisk utprøving mot våt AMD og 
diabetisk makulaødem, abicipar 
pegol og brolucizumab, binder og 
nøytraliserer kun VEGF (figur 2). 
Disse tilfører altså ikke noe nytt rent 
mekanistisk sammenlignet med 
dagens behandlingsalternativer. De 
binder med høy affinitet til VEGF og 
har lav molekylvekt. Førstnevnte har 
også lengre intravitreal halveringstid 
enn dagens VEGF-hemmere. Kliniske 
fase 3-studier med abicipar pegol 
på pasienter med våt AMD viser 

lovende resultater. Pasientene som 
fikk abicipar pegol, hadde behov for 
færre injeksjoner sammenlignet 
med kontrollgruppen som ble 
behandlet med ranibizumab (23). 
Brolucizumab er et såkalt enkeltkjedet 
antistoffragment (fusjonsprotein av de 
variable, antigenbindende regionene 
av et immunoglobulin). Fase 3-studier 
på pasienter med våt AMD viste 
gode resultater. Sammenlignet med 
bruk av aflibercept medførte bruk 
av brolucizumab behov for færre 
injeksjoner, og visus var like godt etter 
48 uker (24). 

Oppsummering
VEGF-hemmere har siden de ble 
introdusert for få år siden, revolusjonert 
behandlingen av våt AMD og andre 
øyesykdommer. Behandlingen 
innebærer gjentatte injeksjoner av 
medikament i øyet, ofte over flere år, 
og er en belastning for både pasienter 

og helsevesen. Ikke alle pasienter 
responderer like godt på behandlingen, 
og det er følgelig behov for nye og 
bedre legemidler. VEGF er også en 
trofisk faktor for flere celletyper i 
øyet, og det er økende bekymring for 
bivirkninger av kronisk VEGF-blokade. 
Flere spennende legemiddelkandidater 
er under klinisk utprøving. Det er 
grunn til å tro at synsprognosen 
for pasientene vil bli ytterligere 
forbedret og arbeidsbelastningen på 
øyeavdelingene mindre når noen av 
disse blir tilgjengelige om få år.
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There persists a growing and urgent 
need for engineered corneal tissue. We 
have taken an early lead on engineering 
cell-contrived corneal tissue i.e. 
controlling the inherent ability of 
corneal stromal cells to self-assemble 
and produce a collagen rich corneal 
stromal tissue - a mimic. We have 
dubbed this in vitro approach “tissue-
templating”. Central to this method is 
the axiom, ‘where cells lead collagen 
follows’. Within this short article I will 
briefly outline the journey we have 
taken, key milestones and what the 
future may hold for corneal tissue 
engineering.

Within the field of corneal tissue 
engineering numerous attempts have 
been made to construct stromal tissue 
equivalents and with varying degrees 
of success, led by the seminal work of 
May Griffith et al1 (and reviewed here2). 
These studies have previously focused 

Che John Connon

Corneal tissue 
engineering: 
a personal perspective
CHE JOHN CONNON, PROFESSOR OF TISSuE ENGINEERING, NEwCASTLE uNIVERSITy, uNITED KINGDOM

on creating materials with appropriate 
levels of transparency, cell compatibility 
and mechanical strength. Despite the 
significance of these achievements few 
have yet addressed a critical quality - a 
cornea’s shape and thereby its optical 
strength. An incorrectly shaped corneal 
construct would cause light to be 
focused either in front or behind the 
retina and thus the engineering of 
such a living tissue that can perform 
this function is, we believe, a key 
milestone in the development of a tissue 
engineered cornea.

The approach we have taken to 
create a functional tissue engineered 
cornea has been reductionist. We have 
endeavored, over the last 20 years, to 
build on the previous work of others and 
further improve our understanding of 
the biology of the cornea at a molecular, 
cellular and tissue level. We have taken 
this new understanding and looked to 

apply it in some novel manner in order 
to improve our tissue engineering of a 
functional cornea.

For example, we have quantified 
the nanostructure of the cornea 
and related this arrangement to the 
preservation of corneal transparency3,4, 
we subsequently applied these 
measurements to the design of 
new corneal biomaterials capable 
of supporting both corneal stromal 
and epithelial cell self-assembly, 
differentiation and growth5. More 
recently we have shown how 
cell-derived hierarchical collagen 
organisation can be modulated or 
prescribed by the precise spatio-
temporal positioning of corneal stromal 
cells upon a 2D surface6,7 (Figure 1). 
Further studies have shown that by 
controlling the amount of initial 
cell alignment collagenous tissues 

This article is a summary of the Oslo Society of 
Ophthalmology Honorary Lecture 2019 delivered by 
Professor Connon. Oslo Society of Ophthalmology, 
established in 1915, invites outstanding scientists four 
times a year to give lectures. Selected presentations  

Oftalmologisk 
Selskap i Oslo

are published in Oftalmolog.



DECEMBER 2019 | OFTALMOLOG | 17 

ensue with predictable distinctions in 
structure and function8.  

This early work strengthened our 
hypothesis that proper organisation 
of cells and extracellular matrix           
(ECM) over multiple length scales  
is a prerequisite for proper organ 
function; indeed, within the cornea it 
is fundamental to its transparency9.  
To address this critical concept tissue 
engineers have traditionally utilised 
top-down approaches where cells are 
seeded into artificial10 or bio-derived 
scaffolds11 to provide them with  
a structural guidance to support  

the desired tissue organisation and 
shape. However, we and others have 
more recently explored the bottom-
up assembly of cells to induce the 
formation of tissues with various 
microengineered geometries, which in 
turn offers improved function and/or 
greater control of tissue structure when 
compared with engineered structures 
using a top-down approach8,12,13 (Figure 
2).

A bottom-up approach is potentially 
much more powerful than a top-down 
approach as it works on the principle 
that if fully functional tissues can  

be generated from cell populations 
during normal development then that 
these cells can reenact this in vitro if 
given appropriate growth conditions. 
Thus, the final tissues have the correct 
structure and function driven by 
appropriate nanoscale resolution of 
the ECM and proper spatial positioning 
and differentiation of the component 
cells. We believe that this level of 
organization is not possible, or at 
least not commercially scalable, with 
current top-down approaches to tissue 
engineering.

We achieve bottom-up or cell derived 
tissue formation using a cell culture 
technique we have called “tissue-
templating”. Our first demonstration    
of this approach was the use of aligned 
cell binding motifs patterned on to a 
glass slide6. Growth of corneal stromal 
cells upon this surface resulted in 
highly aligned cells. Moreover, these 
aligned cells then produced similarly 
aligned fibrillar collagen7. Intriguingly 
as the cells continued to grow and 
stratify they would do so perpendicular 
to the layer below and with thick  
layer of aligned collagen between 
them. This created tissue with similar 
hierarchical structures (orthogonal 
placed layers of bundled collagen fibrils 
i.e. lamellae) to the tissue from which 
the cells were initially taken i.e. the 

Figure 1. Corneal stromal cells extracted from human limbal tissue and grown in serum free 
conditions readily respond to an aligned template. 

Figure 2. Mixing cells with 
a material such as collagen 
often results in a simple tissue, 
lacking order and proper function 
(top-down). However, using a 
phenotypic cell type under specific 
direction creates highly organized 
growth and extracellular matrix 
production resulting in a complex 
tissue with enhanced functionality 
(bottom-up).
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cornea8. An assumption underlying 
such an approach is that the spatial 
organisation, initially imposed by 
artificial environments (template), is 
basically preserved throughout the 
tissue remodeling phases.

Whilst much of our earlier studies 
were performed using 2D templates to 
drive cell organisation and subsequent 
tissue organisation, some work has also 
been carried out using 3D templates. For 
example, we have shown that template 
curvature influences cell alignment 
to create improved human corneal 
equivalents14 and that 3D bioprinting of 
a corneal stroma equivalent is possible15. 
Recent work has also been performed in 
4D tissue engineering16.

Within a 4D approach, the additional 
dimension is time, thus it is possible 
to create a template environment for 
corneal stromal cells that breaks away 
from the assumption stated above  
(that templated spatial organization  
is preserved throughout the process)  
i.e. that cells change their organization 

during the culture period and a time 
resolved tissue ensues. To demonstrate 
this, we created flat/planar collagen gels 
comprising stromal cells with a spatially 
differentiated bio-chemical cue. The 
localized interaction with these cues 
brought about regional differences in 
cell behavior, namely contraction, which 
resulted in the planar tissue forming a 
curved corneal-like tissue over 5 days in 
culture.   

Looking forward we believe tissue-
templating holds great promise  
as a scalable means to generate 
environments for corneal cells to grow 
from, (i.e. the manufacture of proto-
corneas that mature either inside or 
outside the body) and into functional 
corneal replacements. Whilst much  
of our work has been focused on only 
one part of the cornea, the stroma, we 
argue that the stroma itself is a natural 
template upon which the remaining 
corneal cells can react. For example, 
we have recently shown that stromal 
stiffness affects corneal epithelial cell 
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differentiation and that modulating 
corneal tissue biomechanics can restore 
limbal stem cell function following 
pathological stiffening of the stroma 
(i.e. chemical burn)17. Moreover, from a 
tissue engineering perspective we have 
shown that it is possible to template 
stromal cells, within a single construct, 
to produce an ECM with different  
and precise levels of stiffness. Such 
constructs were then shown to support 
epithelia growth at corresponding levels 
of differentiation e.g. undifferentiated 
at the circumference and differentiated 
at the centre across its surface16. 

In summary, much has been 
achieved in a relatively short period  
of time and it is my contention that 
the cornea, because of its unique 
physiology, will be one of the first 
routinely transplanted tissue 
engineered therapeutic products and 
that we will see this within the next 
decade.

References: www.oftalmolog.com   n
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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.

Pierfrancesco Mirabelli

Inhibitors of corneal 
inflammation and 
angiogenesis: 
Prospectives and 
challenges

Pierfrancesco Mirabelli spikar sin avhandling enligt tradition
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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.        n
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Corneal collagen cross-linking 
(CXL) er en relativt ny behandling 
som stabiliserer hornhinnen, 
men behandlingen medfører også
celleskade og celledød. Forskning 
ved Øyeavdelingen på Oslo 
Universitetssykehus bidrar til å 
forbedre denne behandlingen.

Korneal ektasi er en sykdomsgruppe 
som medfører fortynning og utposing 
av hornhinnen. Dette fører til gradvis 
dårligere syn. Keratokonus er den 
vanligste sykdommen i denne gruppen. 
I tilfeller der utviklingen går langt 
og synet blir veldig dårlig er kirurgi 
nødvendig. Den vanligste operasjonen 
er da en hornhinnetransplantasjon. 
Dette er et inngrep som har flere 
ulemper, blant annet kan det gi stor 

Andreas Thorsrud, overlege 
ved Oslo universitetssykehus, 
disputerte 25. november 2019 

skjevhet i hornhinnen, og det tar lang 
tid før synet blir bedre. I tillegg må 
pasientene ofte transplanteres flere 
ganger i løpet av livet.

Behandling med CXL ble 
innført tidlig på 2000-tallet ble og 
metoden har vært i bruk ved Oslo 
Universitetssykehus siden 2007. 
Prosedyren består av en kombinasjon av 
vitamin B2 (riboflavin) og UVA-lys mot 
hornhinnen, og stopper utviklingen av 
korneal ektasi. Ved tidlig behandling 
vil dermed pasienten kunne bevare 
godt syn. Imidlertid er det også 
komplikasjoner forbundet med CXL 
som gjør at ca. 1% får dårligere syn.

På Øyeavdelingen ved Oslo 
Universitetssykehus har vi forsket 
på CXL både i laboratoriet og ved 

å undersøke pasienter frem til 2 år 
etter behandlingen. Vi har funnet 
celleskade og nedsatt evne til å 
reparasjon av hornhinnen når 
kanten av hornhinnen utsettes for 
CXL. Vi har også studert forskjellige 
metoder for å vurdere dybde av 
behandlingen. Vi har funnet ulik effekt 
av behandlingen ved å bruke ulike 
typer riboflavin og UVA-belysning. I 
tillegg stiller avhandlingen spørsmål 
ved gyldigheten av to fysiske lover 
(Lambert Beers lov og Bunsen–Roscoes 
lov). Disse lovene har tradisjonelt vært 
benyttet ved utprøving av nye CXL 
behandlingsalternativer.

Vi mener dette arbeidet har gitt ny 
kunnskap som bidrar til økt sikkerhet 
og effekt av CXL.       n
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Lebers hereditære 
          optikusnevropati

Emilia Kerty

EMILIA KERTy, PROFESSOR, DR.MED.SPESIALIST I OFTALMOLOGI OG NEVROLOGI

NEVROLOGISK AVDELING, OSLO uNIVERSITETSSyKEHuS, RIKSHOSPITALET

Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) ble første gang beskrevet av Albrecht von Graefe, 
tysk oftalmolog, i 1858, men navnet ble knyttet til Theodor Leber, som i 1871 rapporterte om 
fire familier med denne tilstanden. LHON var den første sykdommen som ble identifisert med 
mutasjon i mitokondrielt DNA (mtDNA) av wallace og hans kolleger i 1988.

Genskade i underenheten respiratorisk 
kompleks I i den respiratoriske rekken 
fører til nedsatt glutamattransport, 
økt produksjon av reaktive 
oksygenforbindelser og økt apoptose. 
Over 90 % av tilfellene har en av de 
tre vanligste mutasjonene: 34606>A, 
117786ZA og 144844, og frekvensen 
av disse tre mutasjonene varierer. I 
Europa er 117786G>A funnet i 56,6 % 
av pasientene, mens 34606G>A og 
144844T>C er funnet i henholdsvis 22,6 
og 20,8 % av pasientene. En del sjeldnere 
mutasjoner er også beskrevet. 

Forekomsten varierer i europeiske 
land mellom 1–25 000 og 1–50 000. 
Det er inkomplett penetrans, ikke 
alle bærere har kliniske uttrykk av 
sykdommen, og det kan variere også 
innen den samme familie. Hovedsakelig 
affiseres unge menn i alderen 15–35 
år. Omtrent halvparten av mannlige 
bærere får synsnedsettelse, og bare ca. 
10 % av kvinnelige bærere, ofte etter 
klimakteriet. Østrogen tillegges en viss 

beskyttende effekt. Miljøfaktorer, som 
røyking og overforbruk av alkohol, kan 
spille en utløsende eller forsterkende 
rolle, og familiemedlemmer som er 
bærere av genet, bør informeres om det.

Det kliniske bildet starter med 
ensidig, akutt eller subakutt, smertefri 
synsreduksjon, sentral/cecosentral 
skotoma og fargesynsdefekt. I denne 
akutte fasen er papillen hyperemisk, 
med dilaterte og tortuose peripapillære 
blodkar, retinale blødninger, eksudater 
og makulaødem. Den teleangiektatiske 
mikroangiopatien – pseudoødem 
– gir ingen lekkasje ved flourescein-
angiografi, i motsetning til det ekte 
papilleødemet. OCT viser peripapillært 
fortykket retinalt nervefiberlag (RNFL) 
i nedre og temporal kvadrant. Hos en 
fjerdedel av pasientene er fundusbildet
upåfallende også i det akutte stadiet, 
mens hos noen kan det forekomme 
subtile forandringer i retinale kar 
allerede før synssymptomene (fig. 1). 
I den dynamiske fasen, 6-12 måneder 

etter synsaffeksjonen, avtar ødemet. I 
den kroniske fasen er papillen avbleket, 
atrofisk, og det er tap av RNLF. I 
makulaområdet starter forandringer 
i retinale ganglionceller (RGC) i nasal 
kvadrant og progredierer til inferior, 
temporal og superior kvadrant (fig.2).

Pupillerefleksen kan være nedsatt, 
men en pupillo-visuell dissosiasjon, 
det vil si at pupillerefleksen er mer 
bevart enn man ville forvente ut ifra 
synsfunksjonen, forekommer ofte 
(personlig observasjon). Flere studier 
viser at maksimal pupillkonstriksjon er 
redusert, men de intrinsisk fotosensitive 
retinale ganglioncellene er velbevarte 
både ved pupillometri og ved 
immunhistokjemiske undersøkelser.

De papillomakulære fibre skades 
mest, og innen fire–seks måneder 
stabiliseres visus, men OCT og synsfelt 
kan vise fortsatt progresjon – i opptil 
ett år. 

Det andre øyet affiseres innen uker/
måneder, opptil 95 % innen et år. En 
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Reprodusert med permisjon av Dr. Piero Barboni, Universitetet i Bologne, Italia

Forandringer påvist ved OCT 

Figur 2. Sektorkart over makulaområdet hos to pasienter med LHON som ble fulgt før synstap. Liten 
nasal fortynning presymptomatisk og progresjon i sentrifugalt og spiralt mønster tilsvarende den 
anatomiske fordelingen av papillomakulære fibre. Tallene i bildet representerer visus, hvor CF angir 
fingertelling. Tallene i sektorkartene representerer tykkelse av nervefiberlaget i m.
w = weeks. m = months. OCT: Optical coherence tomography.

Fundusforandringer ved Lebers hereditære optikusnevropati 

Figur 1. Subtile forandringer kan ofte sees i papillen og i de retinale karene før synsaffeksjon. I subakutt fase (< 6 md.): hevelse (pseudoødem) i 
peripapillære retinalt nervefiberlag (RNFL), mikroangiopati og temporal avblekning av papillen. I dynamisk fase (6–12 md.) minsker ødemet, og papillen 
blir mer avbleket. I kronisk fase (> 12 md.): RNFL-atrofi og avbleket papille.

Reprodusert med permisjon av Dr. Piero Barboni, Universitetet i Bologne, Italia

beskjeden visusbedring skjer i noen 
tilfeller, mest i den mildere formen med 
14484 -T-C mutasjonen, men de fleste 
pasienter forblir alvorlig synshemmet.

Retinale forandringer, som mikro-
angiopati og teleangiektasier, sees hos 
uaffiserte bærere.

En magnetisk-resonanstomografi-
undersøkelse (MR-undersøkelse) av 
synsnervene er som regel normal, men 
hyperintensitet i T2-vektede serier kan 
forekomme, mest på den bakre delen av 
synsnervene og i chiasma.

Andre organmanifestasjoner, 
som affeksjon av hjerte og sentral-
nervesystemet, epilepsi og dystoni, 
er ikke sjeldne. LHON-pluss-syndrom 
er en multippel sklerose-lignende 
tilstand med alvorlig synsaffeksjon hos 
pasienter med LHON-mutasjon.

Diagnosen stilles hovedsakelig 
på klinisk grunnlag, og ved familiær 
forekomst med maternal arvegang er 
den relativ enkel. I sporadiske tilfeller 
er den vanskelig å differensiere mot 
andre, i hovedsak inflammatoriske 
optikusnevropatier.

Behandling 
Tidligere enkeltkasuistikker viste 
positiv effekt av Idebenone ved LHON. 
Idebenone er en antioksidant. Den 
første randomiserte placebokontrollerte 
undersøkelsen omfattet 85 pasienter 
med LHON. Idebenone (Raxone) var 
veltolerert.

En internasjonal konsensusrapport 
anbefalte nylig bruk av Idebenone 

når LHON-diagnosen er stilt eller det 
foreligger sterk mistanke. Behandlingen 
bør starte tidlig og skal stoppes hos ikke-
responderende pasienter innen ett år. 
Effekten er usikker hvis behandlingen 
starter i kronisk fase.

Genterapi er en raskt økende 
behandlingsform. Sykdommer som 
skyldes enkel genmutasjon, er spesielt 
velegnet for slik behandling. Etter 
dyrestudier har flere små grupper av 
pasienter med LHON fått intravitreale 
injeksjoner av adenoassosiert virus type 

2 som bærer dehydrogenase subunit 4 
i det ene øyet i håp om at det normale 
genet i RGC vil gjenopprettes. Resultatet 
er lovende, men langtidseffekten og 
risikoen for tumorutvikling er ennå ikke 
avklart. 

I fremtiden bør man fokusere 
på å få en bedre forståelse av 
patofysiologien ved retinalt celletap og 
behandlingsformer som kan forebygge 
synstapet ved LHON.

Referanseliste: www.oftalmolog.com    n
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Olav Kristianslunds Ph.D.-prosjekt 
er en randomisert klinisk studie 
som sammenlikner to ulike 
operasjonsmetoder for sen dislokasjon 
av IOL-kapsel-komplekset. Studien 
ble utført på Øyeavdelingen, Oslo 
universitetssykehus. Prosjektleder og 
hovedveileder var professor Liv Drolsum 
og medveileder var overlege Atle Einar 
Østern. 

 Tilstanden "Late in-the-bag IOL 
dislocation" er hyppig assosiert med 
pseudoeksfoliasjonssyndrom i tillegg 
til flere andre faktorer, og den har økt 

Kongens 
   gullmedalje

Prisutdeling - årets mottakere av Kongens gull for beste avhandling ved Universitet 
i Oslo. Fotograf: Morten Kanne-Hansen (UiO)

betraktelig i omfang de siste tiårene, 
ikke minst grunnet en aldrende 
befolkning. Operasjonsmetodene som 
ble sammenliknet i denne randomiserte 
studien var "IOL repositioning" ved 
skleral suturering og "IOL exchange" 
med implantasjon av en retropupillær 
"iris-claw IOL". I Ph.D.-prosjektet til 
Kristianslund ble resultatene fra 
studien publisert etter at pasientene 
var fulgt i 6 måneder og de omhandlet 
blant annet visus, komplikasjoner, 

endotelcelletetthet, refraksjon, 
astigmatisme, intraokulært trykk og 
glaukom. Resultatene viste at begge de 
to operasjonsmetodene i studien er gode 
behandlingsalternativer for pasienter 
med sen dislokasjon av IOL-kapsel-
komplekset. Operasjonsmetodene ga 
et tilnærmert likt postoperativt visus 
og begge ble ansett som trygge. For 
enkelte kliniske parametere, inkludert 
postoperativ refraksjon, var det 
derimot forskjeller som potensielt kan 

Olav Kristianslund 

universitetsstyret ved universitetet i Oslo vedtok 19. juni 
2019 å tildele H.M Kongens gullmedalje til åtte forskere for 
beste avhandling i 2018. Blant disse var Olav Kristianslund 
fra øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus.
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Late in-the-bag intraocular lens (IOL) dislocation is a condition that occurs 

months to several years after cataract surgery with loosening of the IOL 

inside the capsular bag.

 
Aims of this thesis were to compare clinical outcomes between two 

operation methods for this condition in a randomized clinical trial.

The two operation methods, IOL repositioning and IOL exchange, had few 

serious complications and equal visual outcomes six months after surgery. 

However, the refractive outcomes (spectacle correction) differed.  

Repositioning resulted in a mean myopic shift, whereas the refractive  

outcome after IOL exchange was more satisfactory. 

Altogether 60% of the patients had high intraocular pressure (IOP) and/or 

known glaucoma preoperatively, and the study revealed a close association 

with pseudoexfoliation glaucoma. Exchange surgery resulted in a borderline 

significantly more pronounced IOP decrease than repositioning. 

Overall, both operation methods were considered as acceptable treatments, 

although some of the differences between the groups might have clinical  

implications. Longer follow-up and further studies are needed to provide 

more certain clinical recommendations.

Olav Kristianslund

Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation 

A randomized clinical trial

Dissertation for the Degree of PhD 
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ha kliniske implikasjoner, ved at visse 
subgrupper av pasienter bør opereres 
med den ene metoden fremfor den 
andre. Den internasjonale interessen 
for dette fagfeltet har økt betraktelig 

de siste årene. Resultatene fra studien 
ble publisert i de høyt rangerte 
tidsskriftene Ophthalmology, IOVS, og 
American Journal of Ophthalmology 
med Kristianslund som førsteforfatter.n
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Jannik
Petersen
Bjerrum
(1851-1920)

Som en oppfølger til presentasjonen av Hans Goldmann for en tid tilbake ønsker jeg 
å fremheve et annet navn som er sterkt knyttet til ham, Jannik Petersen Bjerrum. 
Man kan ikke lese om Goldmann og perimetri uten at Bjerrums skotom nevnes.

Helene Laukeland

AV HELENE K. LAuKELAND, øyELEGE, KLINIKK øyEBLIKK, TRONDHEIM 

Bjerrums skotom beskriver en 
synsfeltdefekt som er bueformet og 
opptrer innenfor 10–20 grader fra 
fiksasjon (selv om det kan gå utover 
disse grensene dersom skaden er stor). 
Bueformen, eller den elliptiske formen, 
følger det anatomiske mønsteret til de 
temporale nervefiberbuntene i retina 
og utgår fra den blinde flekk. Skotomet 
ender i en rett linje som regel på 
nasalsiden, tilsvarende den temporale 
raphen i retina. Skotomet opptrer oftest 
i øvre del av synsfeltet, men kan også 
involvere nedre deler av synsfeltet, og 
i de alvorligste tilfeller både øvre og 
nedre. Synsfeltdefekten er karakteristisk 
for glaukom.

Dette skotomet er alltid et resultat av 
skade, i varierende grad, på de arkuate 
temporale nervefiberbuntene i retina. 
Bjerrums skotom sees som oftest ved 
etablert åpenvinklet glaukom der det er 
skade på nervus opticus. 

Jannik Petersen Bjerrum beskrev 

dette skotomet i sin doktoravhandling 
Undersøgelser over formsans og lyssans 
i forskellige øjensygdomme, som utkom 
på dansk i 1882. Her understreker han 
betydningen av å bruke små objekter i 
stor avstand fra pasienten for å få frem 
dette skotomet som til da hadde vært 
ukjent. Denne undersøkelsesformen, 
senere kalt kampimetri, var ikke vanlig 
den gang. Publisering som omhandlet 
det bueformede skotom, ble først gjort 
av Nordisk Oftalmologisk Tidsskrift i 
1889 (2: 141–185, 1889).

Jannik Petersen Bjerrum ble født 26. 
desember 1851 i Skærbæk, en by i den 
sydligste delen av Jylland. Skærbæk lå 
i grenseområdet mellom det danske 
kongeriket og Slesvig-Holstein. Dette var 
et område med stor politisk uro. I 1848 
førte et lokalt opprør til krig mellom 
danskekongen og den tyskorienterte 
hertugen. Krigen endte med full seier 
til Danmark. Freden varte imidlertid 
ikke lenge. I 1864 startet en ny krig i 
området mellom Danmark og Tyskland. 
Denne krigen endte med dansk tap, og 
hele Sønderjylland ble innlemmet i det 
nye tyske imperiet. Danmark mistet 
en tredjedel av riket. Denne delen av 
Danmark ble først tilbakeført i 1920. 
Bjerrum ble altså født i Danmark, men 
vokste opp i Tyskland. 

Kampimetri: Etymologi: av latin campus, 

'mark, slette', og gresk metron, 'mål'. 

Kampimetri er en metode som brukes til å 

kartlegge de sentrale delene av synsfeltet. 

Pasienten står en meter fra en svart skjerm 

med ett øye tildekket og det andre fiksert 

på et hvitt punkt midt på skjermen. 

Undersøkeren flytter et lite (vanligvis hvitt) 

objekt over skjermen i forskjellige retninger 

og registrerer når pasienten ser eller ikke ser 

objektet. Kampimetri brukes blant annet 

i diagnostikk og oppfølging av grønn stær. 

(Kjell Sandvik, Store Medisinske Leksikon, 

20.02.18) 
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Bjerrums skotom. Illustratør: Morten S. Magnø

All denne uroen førte for Bjerrums 
del til en sterk nasjonalfølelse og en 
antipati mot Tyskland og alt som var 
tysk. Han publiserte derfor alt sitt 
materiale på dansk, og ikke tysk, som 
var det vitenskapelige språket på den 
tiden. 

Etter krigen i 1864, da Skærbæk, 
Bjerrums hjemby, hadde blitt tysk 
territorium, reiste han nordover for å 
utdanne seg i Danmark. Han tok artium 
i Ribe i 1869 og fullførte medisinstudiet 
i København i 1876. Han ble inspirert av 
professor i oftalmologi Edmund Hansen 
Grut til å fortsette med oftalmologi 
og ble hans assistent ved klinikken i 
Havnegade i København 1879. Fra 1886 
var han medbestyrer av klinikken. 
Bjerrum ble utnevt til professor i 
1896, ved Universitetet i København, 
og han besatte denne stillingen til 
han selv fratrådte i 1910. Blant danske 
oftalmologer av internasjonalt ry har 
han en helt spesiell posisjon. Han har 
publisert mye, og hans undersøkelser 
av lyssans og synsfelt har hatt svært 
stor betydning. Det er ingen øyeleger 
som ikke kjenner til Bjerrums skotom, 
og skotomet beskrives i alle lærebøker 
i oftalmologi. I tillegg har han 
vært førende for sin egen og senere 
generasjoner med øyeleger. I 1903 ble 
han ridder av Dannebrog. Årlig holdes 
et foredrag til hans heder og ære ved 
Dansk Oftalmologisk Selskab. 

Hele sitt virke oppholdt Bjerrum 
seg ved øyeklinikken i Havnegade. 
Dette var en privat klinikk og et 
privat kontor som var grunnlagt av 
øyelege Edmund Hansen Grut i 1863. 
Universitetssykehuset den gang, det 

kongelige Frederiks Hospital, hadde ikke 
plass til en øyeavdeling. Da det ble behov 
for å undervise leger innen oftalmologi, 
ble klinikken i Havnegade godkjent 
som universitetets øyeavdeling, selv 
om den fortsatte å være eid av Hansen 
Grut. Bjerrum var Gruts assistent 
ved denne klinikken fra 1879 til 
1884, og i 1886 ble han medbestyrer. 
Dr. Grut trakk seg tilbake fra sin 
professorstilling ved Universitetet i 
København i 1896. Bjerrum, som da 
hadde skrevet to lærebøker innen 
oftalmologiske funksjonsundersøkelser, 
og som også hadde disputert allerede 
i 1882, var den naturlige "arvtager" til 
dette professoratet. Han fortsatte å 
undervise ved klinikken i Havnegade 
og bestyre denne frem til 1910, da det 
nye Rigshospitalet ble bygget. De gjorde 
da plass til en øyeavdeling. Avdelingen 
som ble bygget, ble tegnet av Bjerrum, 
men det ble ikke slik at han selv noen 
gang jobbet der, ettersom han valgte å 
pensjonere seg samme år. 

Mange andre øyeleger som også 
har hatt stor betydning, for eksempel 
Gordon Norrie, Edmund Jensen, 
Tscherning, Heerfordt og Rønne, ble 
utdannet ved øyeklinikken i Havnegade, 
og det finnes mange historier om 
hvordan det var å jobbe der. En 
anekdote forteller om en pasient som 
ble gjenglemt med en Bowmans-probe 
i tårekanalen. Han hadde blitt "satt 
på vent", og klinikken hadde blitt 
stengt for natten. Heldigvis hadde den 
aktuelle legen glemt igjen kveldens 
teaterbilletter på kontoret, slik at han 
måtte innom kontoret igjen samme 
kveld. Han fant da pasienten sittende 

med proben i tårekanalen fremdeles. 
Pasienten klandret ikke legen, men 
var overstrømmende glad for at han 
kom for å fullføre behandlingen. Så 
overstrømmende at legen mistet 
teaterforestillingen. (Holger Ehlers, 
Remembrances of things past) 

Dette vitner om et livlig og antagelig 
veldig travelt øyelegekontor. Bjerrum 
var ikke kjent for å være en stor 
foreleser, men hadde i sin tid høy 
status på grunn av sin faglige tyngde, 
evne til logisk tenking, redelighet, 
ansvarsfølelse, pasientbehandling og 
sin ydmykhet. Klinikken i Havnegade, 
som han etter hvert ledet, tiltrakk seg, i 
tillegg til danske studenter, studenter fra 
England og Tyskland spesielt. Dette førte 
til at det ble knyttet faglige bånd som 
enda eksisterer mellom øyeavdelingen i 
København og øyeavdelinger i England 
og Tyskland spesielt. 

Bjerrums metoder for å oppdage 
glaukom i tidlige stadier gjennom 
kampimetri ble etter hvert mer kjent og 
raskt svært populære i Storbritannia. 
Det tok imidlertid mange år fra 
doktorgradsavhandlingen ble utgitt, til 
dette funnet ble gjengitt i internasjonale 
tidsskrift. Dette hang sammen med at 
Bjerrum kun skrev på dansk. 

Den sterke nasjonalfølelsen Bjerrum 
hadde fått gjennom sin slesvigske 
oppvekst, viste seg gjennom hele hans 
liv. Det gjorde at han så det som sin 
plikt og ære å la alle sine vitenskapelige 
arbeider komme ut på dansk. Han var 
medredaktør i Nordisk Oftalmologisk 
Tidsskrift 1888–92 og 1893–96 
medutgiver av Medicinsk Aarsskrift. 
Han var formann i Det Københavnske 
Oftalmologiske Selskab i 1900–03 og ble 
i 1900 medlem av Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab.

Klinikken i Havnegade bestod 
av Bjerrum og Grut, etter hvert 
kun professor Bjerrum, to betalte 
assistenter og forskjellige leger, både 
danske og utenlandske, som var 
besøkende og i opplæring. Huset var 
organisert med et stort venterom i 
første etasje og sengepost i andre etasje. 
Innenfor venterommet var det flere 
undersøkelsesrom og noen store rom 
for operasjoner og spesialundersøkelser. 
Noen av de store rommene lå på rekke 
og var adskilt med en mørkebrun 
dobbeltdør (slik mange bolighus var 
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innrettet på den tiden). Når dørene ble 
stengt, utgjorde disse rommene like 
enheter på to kvadratmeter hver. Det var 
ved testing av pasienter mot en slik dør 
at Bjerrum fikk påvist det bueformede 
skotom kun ved hjelp av blyantstreker 
og noen papirbiter. Hans vitenskapelige 
interesse var å finne sammenhengen 
mellom persepsjon av form, pasientens 
evne til å skille små punkter fra 
hverandre og oppløsningsevnen i ulike 
deler av retina. 

Bjerrum demonstrerte dette i sin 
doktoravhandling Undersøgelser 
over formsans og lyssans i forskellige 
øjensygdomme. Funnet av det 
bueformede skotom kom på bakgrunn 
av testing av sammenhengen mellom 
visus og persepsjon av lysstimuli i 
forskjellige soner i retina.  

Pasientenes synsfelt ble studert 
ved hjelp av hvite papirbiter mot 
mørke kontordører. Avgrensningene 
ble markert med blyant rett mot 

døren. Bjerrums mål var å kartlegge 
funksjonen til absolutt hele retina. 
Enhetene skulle være på maksimum 
ett bueminutt i makulaområdet. 
Ved vanlig testing på den tiden, med 
minste objektstørrelse, var det mulig å 
teste med en vinkel på to bueminutt. 
Bjerrum fant ut at det var mulig å 
kartlegge synsfeltet i større detalj ved å 
flytte pasienten lenger fra testområdet. 
Denne prosedyren var den første 
introduksjonen til kampimetri.

Funnene ved synsfeltundersøkelsene 
var ikke lenger avhengig av det nyeste 
utstyret, men av anvendelse av visse 
enkle prinsipper og den logiske 
tolkningen av disse. 

Bjerrum undersøkte i sin avhandling 
betydningen av å bruke liten 
objektstørrelse og større avstand fra 
pasienten ved testing. Slik fikk han frem 
det bueformede skotom, som kunne 
predikere glaukom. Bjerrum beskrev 
hvordan denne metoden fikk ham til 

å oppdage dette skotomet, som til da 
hadde vært ukjent for ham og andre. 
Han understreket at det var metoden 
alene som førte til oppdagelsen. Han 
hadde ikke vært på leting etter et slikt 
skotom.

I 1910, da Bjerrum var 59 år gammel, 
pensjonerte han seg, men han fortsatte 
å bo i København. Da første verdenskrig 
var over, ble det etter hvert avgjort 
at innbyggere av Slesvig skulle få 
stemme over hva som skulle være deres 
hjemland. Avstemningen ble holdt i 
1920. Bjerrum var da syk og skrøpelig, 
men han så det som sitt ansvar å reise 
ned til Slesvig for å gi sin stemme. Han 
var slik også delaktig i at Slesvig igjen ble 
dansk. Han døde samme år og etterlot 
seg sønnen Niels Bjerrum (1879–1958), 
som ble en kjent kjemiker, og konen 
Anna Kathrine Lorentine Johansen 
(1856–1941).        n

Det er rift om midler til medisinsk 
forskning her i landet. Det fikk 
stiftelsen ”Dr. Jon S. Larsens 
stiftelse til fremme av forskning 
på oftalmologi” erfare etter 
opprettelsen i 2013. Et nytt fond 
med midler til øyeforskning 
dukket da opp. Fondet hadde i 
starten en grunnkapital på over 
25 millioner NOK som kunne 
tildeles norske øyeleger og 
medisinstudenter med planer 
om forskning og utvikling med 
tanke på doktorgrad. Søknader fra 

Dr. Jon S. Larsens
Stiftelse

hele landet vitnet om stort behov for 
støtte. 

Fondet var formuen som stod 
igjen i boet etter øyelege Jon S. Larsen 
som gikk bort i desember 2012. 
Dr. Jon Sigfrid Larsen (1934 – 2012) 
drev en av landets største private 
øyelegevirksomheter i 32 år. Han var 
meget arbeidsom og stod til tjeneste 
for sine mange pasienter, sent og 
tidlig, fra starten i Tønsberg i 1968 
til pensjonsalder. Han hadde selv en 
enkelt livsførsel og kunne legge seg 
opp en anselig formue. Jon S. Larsen 
levde ugift og døde uten livsarvinger. 
Verdiene i boet etter ham kunne lett 

Hans Petter Brinck

AV HANS PETTER BRINCK
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ha havnet i statskassen, om de ikke var 
blitt plassert i et forskningsfond styrt 
av en stiftelse. Etter hans ønske skulle 
formuen brukes til forskning og komme 
pasienter til gode.  

Styret ledes av 2 advokater i privat 
praksis og 2 øyeleger med bakgrunn 
fra offentlige avdelinger og privat 
praksis. Alle bor og arbeider i Tønsberg. 
Styrearbeidet er krevende for oss ved 
siden av andre oppgaver, men noe vi 
gjør med glede for øyefaget og våre 
kolleger. Og ikke minst til minimale 
omkostninger for stiftelsen.

Som de fleste leger var nok også 
dr. Jon S. Larsen smertelig klar over 
sin tids mangelfulle medisinske 
kunnskaper og ferdigheter. Han 
følte selv behov for mer forskning 
og utvikling. Han var den første til å 
skaffe seg topp undersøkelsesutstyr 
på kontoret. Han var den første 
privatpraktiserende øyelege som 
hadde eget ultralydapparat på kontoret 
og kunne fremstille bilder av øye og 
øyehule. Han hadde i sin praksis mange 
barn med kronisk øyesykdom og eldre 
med netthinnesykdom som f. eks. 
aldersrelatert makuladegenerasjon 
(AMD). Lidelser som svekker 
synsstyrken til store folkegrupper og 

koster samfunnet dyrt. Dagens øyeleger 
leter fortsatt etter billig og effektiv 
terapi for disse kategorier. 

Eldre kolleger i Bergen, Oslo og 
Tønsberg vil huske Jon S. Larsen som en 
beskjeden mann som gikk stille i dørene. 
Han var velvilligheten selv og sa sjelden 
nei til folk som han kunne hjelpe. Han 
var omgjengelig og godt likt av alle, 
pasienter og pårørende. 

Om sin egen person ønsket han ikke 
oppmerksomhet og levde tilbaketrukket 
og stille. Han døde ensom på sykehjem 
og satte seg imot at dødsfallet ble 
annonsert. Bisettelsen foregikk i stillhet 
med kun kontorpersonale og advokat til 
stede. 

Han ønsket heller ikke at stiftelsen 
som han lot opprette i sitt navn, 
skulle bli noe varig minne. De 
etterlatte midlene skulle gå til mest 
mulig forskning og minst mulig til 
administrasjon. Når kapitalen var brukt 
i løpet av 10 år, så skulle stiftelsen 
opphøre.  

I dag har stiftelsen eksistert i 5 år og 
snart halvparten av fondet er delt ut til 
forskningsprosjekter. Ved god plassering 
av fondsmidlene har de med tiden vokst 
og gir mulighet for videre drift og støtte 
til noen øyeprosjekter.  

Det er til sammen utbetalt 
11,6 millioner NOK i støtte til 
Barneavdelingen og Øyeavdelingen, 
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, støtte til 
forskning ved Øyeavdelingen iTromsø, 
Tromsø Eye Study, støtte til dr. C. 
Bredrup, Øyeavdelingen, Haukeland, 
Bergen, dr. J. Prener Holtan og dr. L. 
Pasovic, Øyeavdelingen, OUS, samt til 
dr. E. Sommer Landsend, Øyeavdelingen, 
OUS, dessuten midler til et prosjekt 
ved professor M. Schittkowski, 
Øyeavdelingen ved universitetet i 
Gøttingen, hvor Jon S. Larsen var 
student og ble cand. med. 1961.

Ved halvgått tidsløp står det 
ennå igjen over 12 millioner NOK på 
stiftelsens konto for utdeling til senere 
søkere. 

Dr. Jon S. Larsens Stiftelse
Styrets leder Dag Christian Vinghøg

Styremedlem Hans Petter Brinck

Styremedlem Espen Låhne Smedsrud 

Styremedlem Karin Therese Amlie Sandvand 

Ref.: Norges Leger, bind 3, Ø. Larsen, D n l f, 1996

Årbok 2016, ”Sjelens speil”, Medisinsk historielag SiV.

Internet: Dr. Jon S. Larsens stiftelse, 2014 

For styret i Dr. Jon S. Larsens stiftelse, Tønsberg, 

02. april 2019, Hans Petter Brinck
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