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Aivosoluja tuhoavat taudit askeleen edellä tutkijoita

Neuroprotektio vielä osoittamatta
kliinisissä lääketutkimuksissa

M

ikäpä olisikaan hienompaa kuin lääke, joka
suojaisi aivoja vanhenemiselta ja muulta
rappeutumiselta. Neurologisten sairauksien
hoitotutkimuksissa mantrana onkin neuro
protektio. Sillä tarkoitetaan mekanismia, jolla
pystytään estämään hermosolujen kuolemaa.
Sen varma osoittaminen vaatisi kuitenkin neu
ropatologisia tutkimuksia, ja tämä on mahdol
lista vain eläinkokeissa. Niissä usean lääkeai
neen on katsottu olevan neuroprotektiivinen.
Ihmisen osalta varmaa näyttöä neuroprotektii
visuudesta ei ole toistaiseksi pystytty saamaan.
Neuroprotektio koskettaa lähes kaikkia neuro
logisia sairauksia, mutta eniten sen osoittami
seen on pyritty Parkinsonin taudissa ja aivoin
farktissa (taulukko ).

Neuroprotektion osoittamisen ongelman
kanssa joutuvat painimaan niin lääketehtaat,
lääkekehityksessä mukana olevat tutkijat
kuin viranomaisetkin, joista monet kiertävät
asiaa käyttämällä neuroprotektion sijasta il
mausta ”taudin kulkua modifioiva vaikutus”.
Alzheimerin ja Parkinsonin taudin osalta Eu
roopan lääkeviranomaiset ovat antaneet joi
takin ohjeita siitä, kuinka tämä vaikutus tuli
si osoittaa (CPMP/EWP/553/95, CPMP/
EWP/563/95). Yhdysvaltain lääkeviranomai
set (FDA) eivät ole julkaisseet erityisiä oh
jeita.
Käytännössä pitäisi osoittaa, että jokin aine
hidastaa pysyvästi taudin kulkua tai jopa es
tää sen etenemisen. Tähän on käytetty mm.

TAULUKKO. Esimerkkejä neurologisten sairauksien neuroprotektiotutkimuksista.
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seuraavia kriteerejä: 1) taudin kliinisen ete
nemisen ero aktiivi- ja lumeryhmän välillä,
2) symptomaattisen hoidon aloitusajankoh
dan ero aktiivi- ja lumeryhmän välillä, 3) ak
tiiviryhmän tilan huonontuminen verrattuna
lumeryhmään, kun lääkitys lopetetaan, 4) lää
kehoidon viivästetty aloittaminen siten, että
osa potilaista aloittaa heti aktiivilääkityksen ja
osa tietyn ajanjakson jälkeen ja 5) biokemial
listen tai aivojen kuvantamiseen liittyvien kor
vikemuuttujien käyttäminen. Kaikki tutkimus
tavat vaativat suuria potilasmääriä ja vuosien
seuranta-aikoja.
Mitä sudenkuoppia on mukana? Usein tut
kittavalla aineella on taudin oireita korjaavaa
eli symptomaattista vaikutusta, minkä vuok
si kliinisten päätemuuttujien käyttö neuro
protektion mittarina ei ole luotettavaa. Ehkä
selvin esimerkki tästä on selegiliinistä tehty
DATATOP-tutkimus, jossa ei voitu erottaa
lääkkeen symptomaattista ja mahdollista neu
roprotektiivista vaikututusta (The Parkinson
Study Group 1993). Eloon jäämistä on käy
tetty eräänä neuroprotektion mittarina, mutta
symptomaattinen vaikutus voi myös pidentää
elinikää. Esimerkiksi levodopa on lisännyt
Parkinson-potilaiden elinikää vuosilla, mutta
sitä ei kuitenkaan pidetä neuroprotektiivise
na. Symptomaattinen vaikutuskin voi kestää
paljon odotettua pidempään lääkkeen käytön
lopettamisen jälkeen. Näin kävi Fahnin ym.
(2004) tutkimuksessa, jossa kahden viikon
kuluttua levodopalääkityksen lopettamisesta
potilaat jaksoivat paljon lumeryhmää parem
min. Varhaisella symptomaattisella lääkityk
sellä voi olla hermoverkkojen toimintaa nor
maalistava ja liitännäisiä aivorakenteita, ”ver
kostoaivoja” aktivoiva vaikutus, joka saattaa
viivästää oireitten etenemistä ilman, että kyse
olisi määritelmän mukaisesta neuroprotektios
ta (Kaakkola 2008).
Aktiivilääkkeen käytön viivästetyssä aloi
tuksessa voi ongelmana olla mm. lumeryh
män potilaiden suurempi alttius lääkityksen
keskeytykseen. Lisäksi tämä malli olettaa, että
taudin eteneminen on lineaarista, mutta näin
ei välttämättä ole useamman vuoden aikana.
Tätä mallia käytettiin äskettäisessä rasagiliinia
koskevassa tutkimuksessa. Siinäkin lopputulos
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jäi neuroprotektion suhteen epäselväksi, eri
tyisesti koska 1 ja 2 mg:n annokset vaikuttivat
eri tavalla (Olanow ym. 2009).
Aivojen toiminnalliseen kuvantamiseen
(SPECT tai PET) neuroprotektion osoittaja
na Parkinsonin taudissa ja erityyppisiin mag
neettikuvausmodaliteetteihin aivoinfarktin ja
MS-taudin tutkimuksissa on pantu paljon toi
voa. Kliininen vaste ja kuvantamistulokset ei
vät ole olleet kuitenkaan aina yhdenmukaisia.
Tästä ovat esimerkkeinä dopamiiniagonisteilla
tehdyt tutkimukset, joissa kliininen vaste on
ollut huonompi kuin levodopalla mutta ku
vantamistulos viittasi neuroprotektion mah
dollisuuteen (Parkinson Study Group 2000,
Whone ym. 2003).
Aivoinfarktissa on helppo mitata korvi
kemuuttujina tukkeutuneen aivovaltimon
rekanalisoitumista ja aivoinfarktin kokoa.
Edellinen heijastaakin varsin hyvin kliinistä
toipumista (Rha ja Saver 2007). Lisäksi huo
miota on kiinnitetty eläinkokeissa ja ihmis
tutkimuksissa käytettyjen päätemuuttujien ja
tutkimusohjelmien kaltaistamiseen (STAIRkriteerit) (Fisher ym. 2003). Näidenkään
kriteerien täyttyminen kenties lupaavimman
neuroprotektiolääkkeen NXY-059:n (radikaa
likaappari) vaiheen 3 tutkimuksissa ei osoit
tanut ainetta tehokkaaksi (Shuaib ym. 2007),
mikä johti jopa koko neuroprotektio-käsitteen
kyseenalaistamiseen aivoiskemiassa (Sacchetti
2008).
Miten neuroprotektiota sitten tulisi tutkia?
Vai palveleeko käsite sittenkään kliinistä tut
kimusta, kun varsinkin degeneratiivisissa sai
rauksissa relevantimpi ilmiö voi olla hermojen
solukuoleman ja uusiutumisen tai uudelleen
haaroittumisen tasapaino (Lindsberg 2003)?
Tarvitaan parempia päätemuuttujia, jotka
korreloisivat luotettavasti hermosolujen kuo
lemisen kanssa. Paljon pannaan toivoa uusiin
isotooppimerkkiaineisiin, jotka todella mittai
sivat hermosolujen määrää. Todennäköisesti
magneettitutkimuksilla pystytään tulevaisuu
dessa mittamaan paitsi yhtenäisen kudosvau
rion kokoa myös melko tarkasti pienenkin
alueen hermosolumääriä. Viisasten kivelle
olisi sijaa uusien kliinisten tutkimusten suun
nittelussa. ■
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