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Vanliga sjukdomar kan göra dig blind! 
 

Sjukdomar som påverkar våra blodkärl i kroppen är t.ex. diabetes, åderförkalkning 
och högt blodtryck. Dessa sjukdomar kan ge upphov till skador på näthinnan vilket i 
sin tur resulterar i synnedsättning och i vissa fall blindhet. Diabetes leder till att kärlen 
börjar läcka, åderförkalkning kan ge upphov till blodproppar som stoppar 
syretillförseln till näthinnan och högt blodtryck uppkommer då blodflödet stramas åt. 
Dessa sjukdomar kan leda till retinal ischemi. Retinal ischemi är idag den vanligaste 
orsaken till blindhet i västvärlden. 
 
Näthinnan i våra ögon fungerar som filmen i en kamera och den är uppbyggd av flera 
olika lager där tapparna och stavarna kan räknas till ett lager. Det är dessa som 
registrerar ljuset som når våra ögon och via olika celler i näthinnan skickas signaler 
via synnerven till syncentrum i hjärnan. Genom näthinnan löper blodkärl (artärer och 
vener) som förser cellerna med syre. Idag behandlas patienterna som drabbas av 
retinal ischemi med laser men den behandlingen är inte den bästa eftersom 
laserstrålarna påverkar stora delar av näthinnan och då även synen. Det finns olika 
signalsystem som sätts igång vid ischemi för att nybilda blodkärl i näthinnan. Ofta så 
är en nybildning av blodkärl bra på andra ställen i kroppen t.ex. vid en stroke men inte 
i näthinnan. De nybildade kärlen utvecklas inte som de ska utan börjar läcka vilket 
gör att synen inte blir bra igen.  
 
Mitogen activated protein kinases (MAPKs) är en signalväg som löper inne i celler 
med många förgreningar som kan vara involverad i uppkomsten av retinal ischemi. 
MAPK består huvudsakligen av tre olika molekyler vilka leder vidare till Elk-1, c-Jun 
och ATF-2. Det är hur de tre molekylerna förändras i näthinnan och dess blodkärl vid 
ischemi som jag har studerat. Jag har även tittat på om hypoxia (delvis avsaknad av 
syre) inducerande faktorer kan ha en inverkan på sjukdomen.   
 
Syftet med min studie var att försöka förstå de signalvägar som är inblandade då 
retinal ischemi uppkommer. Jag har använt mig av näthinna och blodkärl från 
grisögon för att studera signalvägarna. Grisögon är bra i det syftet att de har en hög 
likhet med människans ögon. Trycket höjdes i det ena ögat hos grisen för att skapa 
tillståndet ischemi medan man använde det andra ögat som en kontroll. Näthinna och 
blodkärl studerades med hjälp av olika molekylärbiologiska metoder.   
 
Mina resultat visade att c-Jun ökas vid ischemi både i näthinnan och i blodkärlen 
medan ATF-2 och Elk-1 visade en minskning. Man såg HIF-1α i ischemi-ögat men 
inte i kontroll-ögat medan HIF-1β fanns i cellerna i näthinnan både i ischemi- och 
kontrollögat. Mycket forskning har utförts vad gäller stroke och hjärtinfarkt som är 
ischemiska tillstånd på andra ställen i kroppen.  
 
Med mer forskning hoppas jag att ett nytt läkemedel ska bli verklighet i framtiden så 
att risken att bli blind till följd av de vanligt förekommande sjukdomarna minskar.  
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Abstract  
Purpose 
Retinal ischemia ensues when the retinal circulation is insufficient to meet the 
metabolic demands of the retina. This is most commonly caused by diabetes, vein 
thrombosis or arterial occlusion. There is currently no effective pharmacological 
treatment for retinal ischemia. We aim to examine the intracellular pathways that may 
be altered during retinal ischemia, in particular mitogen activated protein kinases 
(MAPKs) and hypoxia inducible factor (HIF). 

Methods 
Retinal ischemia was induced by elevating the intraocular pressure in pig eyes, 
followed by 5, 12, or 20 hours of reperfusion. This intervention resulted in partial or 
complete ischemia. The retina, retinal arteries and blood vessels were studied. The 
mitogen activated protein kinases (MAPKs), ATF-2, Elk-1 and c-Jun, and hypoxia 
inducible factor (HIF) 1α and 1β were examined using real-time PCR and 
immunofluorescence staining techniques. 

Results 
MAPKs was studied in pigs with compete retinal ischemia. c-Jun mRNA expression 
was increased after retinal ischemia followed by 5 hours of reperfusion both in the 
neuroretina and in the retinal arteries. c-Jun mRNA expression was increased in the 
retinal arteries also after 12 hours of reperfusion. ATF-2 and Elk-1 mRNA expression 
was slightly decreased in the neuroretina after ischemia followed by 5 hours of 
reperfusion. There was no change in the MAPKs mRNA expression levels in the 
neuroretina or the retinal arteries after ischemia followed by 12 or 20 hours of 
reperfusion except for c-Jun in the retinal arteries.  
   HIF-1α and HIF-1β was studied by real-time PCR in a group of pigs consisting of 
both partial and complete ischemia. The HIF-1α or HIF-1β mRNA expression levels 
were not affected by retinal ischemia. In pigs with complete ischemia, HIF-1α 
staining was observed in eyes subject to ischemia-reperfusion while absent in the 
sham-operated eyes. There was no such difference for HIF-1β. HIF-1α staining was 
seen in the inner nuclear layer (INL) while HIF-1β staining was observed in the 
ganglion cell layer (GCL) and in the amacrine cells in the INL.   

Conclusions  
MAPKs and HIF-1α are altered during the development of retinal ischemia. Studying 
the retinal vasculature to identify the intracellular signal-transduction pathways 
involved in the development of injury following retinal circulatory failure may 
provide new targets for pharmacological treatment. 
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