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Cel pracy: Porównanie stężenia wybranych cytokin/chemokin w cieczy wodnistej (AH) pomiędzy 

dwiema grupami osób chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (POAG) poddanych trabekulektomii 

z pozytywnym i negatywnym wynikiem operacji. Bazując na uzyskanych wynikach przeprowadzono 

kolejne badanie, w którym oceniano wpływ antybiotyku makrolidowego Josamycyny (JM) na 

proliferację ludzkich fibroblastów torebki Tenona (hTFs) in vitro.    

Materiał i metody: Podczas zabiegu trabekulektomii pobrano 8 próbek AH (5 próbek od osób 

z pozytywnym wynikiem zabiegu i 3 próbki od chorych po niepowodzeniu operacji), w których 

analizowano różnice w ekspresji specyficznych białek (cytokin/chemokin) pomiędzy dwiema grupami 

pacjentów. Białka te sklasyfikowano na podstawie ich właściwości profibrotycznych, zapalnych, 

adhezyjnych i apoptotycznych. W kolejnym badaniu za pomocą techniki immunofluorescencji, 

Western Blot i sekwencjonowania nowej generacji (NGS) analizowano wpływ JM na hTFs aktywowane 

transformującym czynnikiem wzrostu β1 (TGF-β1) in vitro.                                          

Wyniki: Wśród 274 zidentyfikowanych białek w AH stwierdzono także te, kluczowe dla procesu 

włóknienia tkanek, w tym TGF-β i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Stwierdzono 

znaczne różnice w ekspresji białek między pacjentami po udanej i nieudanej operacji trabekulektomii. 

Otrzymane wyniki zostały zwizualizowane za pomocą oprogramowania ExprEssence. Wyniki badań 

genetycznych pokazały, że do istotnych mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proces 

włóknienia należą aktywacja genów IL6, IL11 i BMP6, a hamowanie genu CD34. Zastosowanie JM 

potwierdziło, iż odwraca ona wyżej wymienione mechanizmy. Nie stwierdzono toksycznego wpływu 

JM na żywotność hTFs, wykazano natomiast, że JM hamuje ich proliferację. W fibroblastach 

stymulowanych TGF-β1, JM wpływa negatywnie na produkcję α-aktyny mięśni gładkich (α-SMA),  



 

 

 

co sugeruje, że hamuje ona transformację fibroblastów w aktywne miofibroblasty. Ponadto w badaniu 

techniką immunofluorescencji zaobserwowano spadek ekspresji składników macierzy 

zewnątrzkomórkowej (ECM), w tym fibronektyny, która bierze udział w powstawaniu blizn in vivo.            

Wnioski: Występują znaczące różnice w stężeniach wybranych cytokin w AH pomiędzy pacjentami 

z pozytywnym i negatywnym wynikiem trabekulektomii. Nasze odkrycia sugerują, że pozytywny wynik 

trabekulektomii jest silnie związany z zahamowaniem procesu włóknienia. JM hamuje aktywację 

określonych białek istotnych w procesie włóknienia zarówno w fibroblastach, jak i w aktywnych 

miofibroblastach in vitro. Lek ten może być potencjalnym kandydatem do stosowania in vivo 

w zapobieganiu włóknieniu po zabiegu trabekulektomii. 
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Introduction: To identify differences in levels of cytokines/chemokines in AH of patients with primary 

open angle glaucoma (POAG) after unsuccessful and successful trabeculectomy. Based on the results, 

the next stage of the study was developed, in which effect of the macrolide antibiotic Josamycin (JM) 

on proliferation of human Tenon fibroblasts (hTFs) in vitro was assessed.                                                                                                     

Material and methods: During the trabeculectomy procedure, 8 AH samples were collected, 5 samples 

from patients with positive and 3 samples from patients with negative trabeculectomy outcome. They 

were analyzed on the differences in the expression of specific proteins (cytokines/chemokines) in AH. 

These proteins have been classified according to their profibrotic, inflammatory, adhesive and 

apoptotic properties. In a further study, the effect of JM on transforming growth factor β1 (TGF-β1) - 

induced hTFs in vitro was analyzed using immunofluorescence, Western Blot and next generation 

sequencing (NGS).                                                                                                                                         

Results: Among 274 cytokines that we detected in AH, TGF-β and vascular endothelial growth factor 

(VEGF) are crucial for fibrosis. The differences in protein expression between AH samples from 

successful and unsuccessful trabeculectomy were noticeable. Results were visualized using the 

ExprEssence software. We detected that specific molecular mechanisms responsible for the activation 

of the fibrotic process include upregulation of certain genes such as IL6, IL11 and BMP6, and 

downregulation of CD34 gene. Our results showed that JM reverses these molecular mechanisms. JM 

was tested also for its potential toxic effect on hTFs and it showed no influence on cell viability, 

whereas JM inhibited hTFs proliferation in a concentration-dependent manner.  In hTFs stimulated 

with TGF-β1, JM specifically inhibited α-smooth muscle actin (α-SMA) expression, suggesting that it 

inhibits transformation of fibroblasts into fibrotic myofibroblasts. In addition, a decrease of 

extracellular matrix (ECM) component fibronectin was observed, which is involved in in vivo scarring.     

 

                                                                                                                                       



Conclusions: There are differences in concentration of certain cytokines in AH from patients with 

positive and negative trabeculectomy outcome. Our findings suggest that positive trabeculectomy 

result is strongly associated with inhibition of fibrosis process. JM inhibits the synthesis of certain 

proteins important in the process of fibrosis both in fibroblasts and in active myofibroblasts in vitro. 

This drug could be a potential candidate for in vivo use in the prevention of fibrosis after 

trabeculectomy surgery. 

 


