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Uusia hoitomenetelmiä
silmänpohjan nesteiseen
ikärappeumaan

K

liinisen silmälääketieteen suurimpia hoito
ongelmia on silmänpohjan rappeuma, joka
on erityisesti vanhojen ihmisten sairaus.
Lievittävääkään hoitoa ei ole tähän mennessä
ollut tarjolla. Koska väestö vanhenee ja elinajan
odote kasvaa länsimaissa kovaa vauhtia, silmän
pohjan ikärappeumaa sairastavien määrä on tu
levaisuudessa yhä suurempi. Joka kolmannella
70 vuotta täyttäneellä on merkkejä alkavasta
silmänpohjan ikärappeumasta, ja osalla heistä
sairaus etenee niin pitkälle, että näöntarkkuus
heikkenee merkittävästi (Mukesh ym. 2004).
Euroopan unionin väestötiedoista (Eurostat) ja
sairastavuusluvuista (Friedman ym. 2004) voi
daan laskea, että EU:ssa on nykyisin noin viisi
miljoonaa 80 vuotta täyttänyttä, joilla on sil
mänpohjan ikärappeuman esiasteita, ja vuonna
2025 tällaisia potilaita on noin 8,8 miljoonaa.
Silmänpohjan rappeumasta noin 90 % on ns.
kuivaa tyyppiä, jossa verkkokalvon keskeisen
alueen solut tuhoutuvat hitaasti vuosien kulues
sa. Tähän muotoon ei edelleenkään ole näkö
piirissä hoitoratkaisuja. Sen sijaan taudin nestei
sen muodon hoitoon on tullut uusia, lupaavia
hoitovaihtoehtoja. Tässä tautimuodossa näkö
voi heiketä muutamassa kuukaudessa. Ongel
mat aiheutuvat verkkokalvon alla tapahtuvasta
suonikasvusta (kuva). Nämä hennot uudissuo
net rikkoutuvat ja vuotavat helposti, jolloin seu
rauksena on arpikudoksen kehittyminen keskei
selle verkkokalvolle. Arpikudos tuhoaa pysyväs
ti näkösolut, ja sairauden tässä vaiheessa potilas
näkee tutkimuksessa vain kädenliikkeet.
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Ensimmäinen
sairaus jota
voidaan hoitaa
geeninhäirinnällä?

Uusimmat, jo käyttöön otetut menetelmät,
joilla silmänpohjan nesteistä ikärappeumaa
voidaan tehokkaasti hoitaa, perustuvat endo
teelikasvutekijän (VEGF) toiminnan estoon sil
mänsisäisillä ruiskutuksilla (Brown ym. 2006,
Rosenfeld ym. 2006, Stone 2006). VEGF on
verisuonten seinämän soluissa paikallisesti syn
tyvä valkuaisaine, jolla on kaikkialla elimistössä
keskeinen rooli suonen kasvun säätelyssä. Uu
silla lääkkeillä, jotka ovat molekyylibiologisin
keinoin tuotettuja ja muokattuja VEGF:n vas
ta‑aineita, voidaan estää VEGF:n vaikutukset ja
näin hidastaa tai pysäyttää nesteisen rappeuman
eteneminen. Osalla potilaista näöntarkkuus jopa
paranee hoidon aikana. Kun VEGF:n vasta‑ai

Kuva. Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma varjoainekuvauksen (FAG) loppuvaiheessa. Keskellä silmänpohjaa oleva vaalea
kehä kuvaa vuotavia uudissuonia. Paksumpi nuoli osoittaa näköhermon päätä, ohuempi verisuonta. (Kuva: LuK Kari Nummelin,
TYKS:n silmätautien klinikka).
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netta ruiskutettiin Gragoudasin ym. (2004) tut
kimuksessa nesteistä ikärappeumaa sairastavien
silmän sisään kuuden viikon välein, näöntark
kuus heikkeni merkitsevästi vähemmän kuin ver
rokkipotilailla. Nämä menetelmät ovat viemässä
kliinistä silmätautioppia uuteen aikakauteen.
Vielä kokeellisella tasolla on ns. geeninhäirin
tä, jolla voidaan vaikuttaa VEGF:n tuotantoon
(Caplen 2004, Stevenson 2004). Pitkään luul
tiin, että valkuaissynteesin kaikki yksityiskoh
dat tunnetaan jo tarkasti, mutta äskettäin löy
tyi uusi mekanismi, joka osallistuu valkuaisaine
synteesiin. Jokaisessa solussa, sekä eläin‑ että
kasvikunnassa, on kaksisäikeisiä RNA‑mole
kyylejä (double stranded RNAs, dsRNAs), jot
ka säätelevät lähetti‑RNA:n toimintaa. Solussa
»dicer»‑niminen entsyymi pilkkoo kaksisäikei
sen RNA‑molekyylin lyhyempiin pätkiin (small
interfering RNAs, siRNAs), jotka sitten avautu
vat kahdeksi RNA‑säikeeksi. Nämä siRNA‑mo
lekyylit muodostavat vuorostaan kompleksin,
joka sitoutuu valkuaista koodaavaan lähettiin.
Lähetti‑RNA hajoaa ja valkuaisen tuotanto es
tyy. Ruiskuttamalla silmään VEGF:n siRNA:ta
voitaneen tulevaisuudessa estää VEGF:n biolo
giset vaikutukset (Arjamaa 2006). Geeninhäirin
nän löytäjille myönnettiin tämän vuoden lääke
tieteen ja fysiologian Nobelin palkinto (Asikai
nen ym. 2006).
Geeninhäirintää voidaan käyttää hyvin eri
laisten sairauksien hoitoon. Syöväntutkijat,

jotka yrittävät näännyttää pahanlaatuisia kas
vaimia estämällä niitä ruokkivien verisuonten
kasvun, ovat kiinnostuneet silmätautien hoidon
edistysaskeleista. On helpompaa todeta hoi
tovaste silmässä kuin syvällä kehossa olevassa
kasvaimessa. Lisäksi silmän tilavuus on pieni ja
se muodostaa selkeän umpinaisen tilan, jonka
rakenne tunnetaan erittäin hyvin. Verkkokalvon
verisuonitusta voidaan helposti havainnoida of
talmoskoopilla tai fluoreseiiniangiografialla. Vi
rusvektorin määrä, joka tarvitaan siRNA:n siir
toon silmään, on pieni, ja systeemisten haitta
vaikutusten riski on vähäinen, vaikka siRNA:n
ruiskutus jouduttaisiin toistamaan.
On mahdollista, että silmänpohjan nesteinen
ikärappeuma on ensimmäinen sairaus, jota voi
daan menestyksellisesti hoitaa geeninhäirinnällä.
Myös proliferatiivisesta diabeettisesta retinopa
tiasta, sarveiskalvon tulehduksellisesta uudissuo
nituksesta tai uudissuonituksen aiheuttamasta
glaukoomasta kärsivät potilaat hyötynevät tästä
menetelmästä (Campochiaro 2006).
Tulevaisuudessa tiedämme paremmin, saavu
tetaanko paras hoitotulos yksittäisellä menetel
mällä vai yhdistelmähoidolla. Joillekin potilaille
saattaa riittää muutama silmänsisäinen ruisku
tus, kun taas osa tarvitsee säännöllisin välein
toistettavia injektioita. Mutta tärkeintä on se,
että silmänpohjan nesteiseen rappeumaan sairas
tuville on tarjolla vaikuttavia hoitomuotoja.
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