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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Verkkokalvolle ja sen alle kehittyvällä uudissuonituksella on merkittävä osa monissa näkökykyä 
huonontavissa sairauksissa. Nämä silmäsairaudet ovat yleisiä ikääntyvillä, ja ne aiheuttavat vakavaa näkökyvyn 
heikentymistä, sillä uudissuonitus vahingoittaa silmän verkkokalvon ja suonikalvon rakennetta ja normaalia 
toimintaa ja siten heikentää näöntarkkuutta. Verisuonen endoteelin kasvutekijä VEGF:llä on merkittävä rooli 
uudissuonituksen kehittymisessä. Silmänsisäisen geeniterapian avulla voidaan sekä luoda uudissuonituksen 
eläinmalleja että hoitaa patologista uudissuonitusta. 

Aineistot ja menetelmät: Terveillä hiirillä vertailtiin adeno-, adeno-associated-, lenti- ja bakulovirusvekto-
reita lasiaiseen annostellun geeninsiirron jälkeen. Adenovirusvektorivälitteisen Cre-geeninsiirron avulla tut-
kittiin verkkokalvon alaista uudissuonitusta muuntogeenisen hiiren silmässä. Uudissuonituksen estoon puo-
lestaan kehitettiin VEGF-kasvutekijään sitoutuvaa vasta-ainetta ilmentävä lentivirusvektori, jota vertailtiin 
bevasitsumabiin in vitro. Kyseisen geeniterapian tehoa estää uudissuonitusta hiiren silmässä tutkittiin lasiai-
sinjektion avulla. Lisäksi tutkittiin runsasrasvaisen ruokavalion vaikutusta verkkokalvon verisuonitukoksen 
ja uudissuonituksen muodostukseen hauraita plakkeja ilmentävillä ateroskleroottisilla hiirillä.

Tulokset: Vektoreiden välillä havaittiin suuria eroja siirtogeenin ilmenemisessä ja ilmentymisen kestossa se-
kä haittavaikutuksissa hiiren silmässä ja muualla kehossa. Geeninsiirron avulla saatiin aikaan hiirimalli, joka 
ilmentää ihmisen VEGF-kasvutekijää sekä mallintaa silmänpohjan ikärappeumaa ja siihen liittyvää verkko-
kalvon alaista uudissuonitusta. Anti-VEGF vasta-ainetta ilmentävä lentivirusvektori vastasi bevasitsumabia 
in vitro, ja geeniterapian avulla kyettiin vähentämään uudissuonitusta. Sen sijaan runsasrasvainen ruokava-
lio ja muutos hiiren perimässä eivät olleet riittäviä luomaan spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia ja 
uudissuonitusta hiiren silmässä. 

Johtopäätökset: Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että silmänsisäinen geeninsiirto on hyödyllistä uudis-
suonituksen luomisessa ja hoidossa. Koska virusvektoreilla on erilaisia ominaisuuksia silmänsisäisessä gee-
niterapiassa, geenikuljettimien huolellinen tutkiminen on tärkeää kehitettäessä uusia hoitoja. Silmän veri-
suonitukoksen ja siitä johtuvan uudissuonituksen kehittyminen on monimutkainen prosessi, joka ei tapahdu 
spontaanisti nuorilla hiirillä ateroskleroosista huolimatta. 

Avainsanat: verkkokalvo, angiogeneesi, silmänpohjan ikärappeuma, geeniterapia, vektorit (biologia),  
kasvutekijät, verisuonet, koe-eläinmallit
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JOHDANTO
Patologisella silmän uudissuonituksella on merkittä-
vä osa monissa näkökykyä heikentävissä sairauksissa, 
kuten silmänpohjan ikärappeumassa ja diabeettises-
sa retinopatiassa (Witmer ym. 2003). Nämä silmäsai-
raudet ovat yleisiä ikääntyvillä ja aiheuttavat vakavaa 
näkökyvyn alenemista, sillä uudissuonitus vahingoit-
taa verkkokalvon ja suonikalvon rakennetta ja nor-
maalia toimintaa ja siten heikentää näöntarkkuutta. 
Vaikka sokeuden ja heikkonäköisyyden prevalenssi 
on vähentynyt maailmanlaajuisesti, näkövammaisten 
lukumäärä on kasvanut väestön ikääntyessä, ja sen 
ennustetaan kasvavan edelleen (Bourne ym. 2013, Fla-
xman ym. 2017). Silmänpohjan ikärappeuma onkin 
merkittävin näön heikkenemiseen johtava silmäsai-
raus kehittyneissä maissa. Myös verkkokalvon veri-
suonitukokset voivat johtaa näkökyvyn heikkenemi-
seen (Ehlers ja Fekrat 2011, Varma ym. 2013) ja aihe-
uttaa uudissuonitusta (Hayreh ja Zimmerman 2012, 
Mason ym. 2015, Tsui ym. 2011). Ihmisillä verkkokal-
von verisuonitukokset ovat yhteydessä korkeisiin ko-
lesteroliarvoihin ja sen aiheuttamiin muutoksiin ve-
risuonissa (Ehlers ja Fekrat 2011, Varma ym. 2013). 

Verisuonen endoteelin kasvutekijät (VEGF) saavat 
aikaan verisuonten kasvua alkionkehityksen aikana 
sekä aikuisilla esimerkiksi haavan paranemisen yhte-
ydessä (Penn ym. 2008). Merkittävin on kasvutekijä 
VEGF-A, jolla on tärkeä rooli myös silmän uudissuo-
nituksen kehittymisessä sekä ihmisillä että eläinmal-
leissa (Campochiaro 2013, Witmer ym. 2003). Muu-
tokset verkkokalvossa ja sen verisuonissa johtavat 
hapenpuutteeseen, joka aiheuttaa VEGF-kasvute-
kijän ilmentymisen ja saa aikaan uudissuonituksen 
kehittymisen. VEGF-kasvutekijän yli-ilmentyminen 
ja uudissuonitus saavat aikaan monenlaisia kompli-
kaatioita, kuten verenvuotoa lasiaiseen, makulatur-
votusta sekä verkkokalvon irtauman, jotka johtavat 
näön heikkenemiseen ja lopulta jopa sokeutumiseen 
(Antonetti ym. 2012, Campochiaro 2013). 

Koska VEGF-kasvutekijällä on olennainen rooli 
uudissuonituksessa, VEGF-kasvutekijän toimintaa 
estävät terapiat ovat ensisijainen valinta uudissuoni-
tusta aiheuttavien silmäsairauksien hoidossa (Ama-
dio ym. 2016). Valitettavasti nykyiset käytössä olevat 
verisuonten kasvua estävät lääkkeet täytyy injektoida 
potilaan lasiaiseen jopa 1–2 kuukauden välein (Mre-
jen ym. 2015). Uudissuonitusta estäviä lääkeaineita 
suositellaan annosteltavan niin kauan kuin potilas 
niistä hyötyy (Kostea silmänpohjan ikärappeuma 
(AMD): Käypä hoito -suositus 2016). Hoito kestää 
usein vuosia (Kataja ym. 2018), mutta lopulta näön 

heikkenemistä ei voida enää pysäyttää (Comparison 
of Age-related Macular Degeneration Treatments 
Trials (CATT) Research Group ym. 2016). 

Geeniterapiassa soluun siirretään uutta geneet-
tistä materiaalia esimerkiksi virusvektorin tai muun 
geenikuljettimen avulla, jolloin solu tuottaa hoito-
proteiinia terapeuttisen vaikutuksen saavuttamiseksi 
(Ylä-Herttuala ja Alitalo 2003). Geenihoitoa voidaan 
pitää vaihtoehtona toistuville injektioille. Silmässä 
on monia anatomisia ominaisuuksia, jotka tekevät 
siitä oivallisen kohteen paikalliselle geeniterapialle 
(Petit ym. 2016). Kuten proteiinin annostelu, myös 
geeninsiirto voidaan tehdä helposti potilaan lasiais-
tilaan. Silmän pienen koon ja eristyneen rakenteensa 
vuoksi tehokas geeninsiirto on mahdollista pienillä 
injektiotilavuuksilla. Tämä yhdessä silmän veri-reti-
na-esteen ja tiiviiden soluliitosten kanssa vähentää 
riskiä systeemisille haittavaikutuksille.  

Hoidon lisäksi silmänsisäistä geeninsiirtoa voi-
daan käyttää kehitettäessä uudissuonituksen eläin-
malleja. Uusien hoitojen kehittäminen silmän uudis-
suonitusta aiheuttaviin sairauksiin on riippuvainen 
toistettavista ja luotettavista prekliinisistä malleista, 
jotka mallintavat ihmisen verkkokalvon ja suonikal-
von sairauksien patogeneesiä. 

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli kehittää uu-
sia eläinmalleja ja hoitokeinoja näköä heikentäviin sil-
mäsairauksiin. Spesifisinä tavoitteina oli kehittää uu-
sia eläinmalleja sekä verkkokalvon että verkkokalvon 
alaista uudissuonitusta aiheuttaviin sairauksiin, tutkia 
silmänsisäistä geeninsiirtoa sekä kehittää verkkokal-
von alaista uudissuonitusta estävä geenihoito (Kuva 1). 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Virusvektorien tehon ja turvallisuuden 
vertailu lasiaisinjektion jälkeen 
Terveille hiirille (n=88) injektoitiin lasiaistilaan lenti-
virus-, adenovirus-, adeno-associated virus (AAV)- tai 
bakulovirusvektori, johon oli liitetty vihreä fluoresoi-
van proteiinin (GFP) ilmentymisen aiheuttava geeni. 
Kontrollina käytettiin hiiriä, joille ei tehty lainkaan 
injektiota sekä hiiriä, joille injektoitiin 0,9 prosenttia 
NaCl-liuosta. GFP:n ilmentymistä ja haittavaikutuk-
sia hiiren silmässä ja silmän ulkopuolella tutkittiin 
useissa aikapisteissä 3 päivän ja 6 kuukauden välillä. 

Verinäytteistä tutkittiin, aiheuttaako silmään tehty 
geeninsiirto systeemisiä haittavaikutuksia. Kliinisen 
kemian veriarvojen avulla selvitettiin geeninsiirron 
vaikutusta ALAT-, AFOS-, KREA- ja CRP-arvoihin ja 
anti-GFP vasta-aineiden ilmentymisen avulla vaiku-
tusta systeemiseen immuunivasteeseen.

Lopetuksen yhteydessä kerätyistä silmistä tehtiin 
erilaisia histologisia näytteitä, joista selvitettiin siir-
togeenin ilmentymisen tehoa, kestoa ja kohdesolu-
ja hiiren silmässä. Histologisista näytteistä tutkit-
tiin myös injektion aiheuttamia haittavaikutuksia 
silmässä, kuten apoptoosia, makrofagien lukumää-
rää ja gliasolujen aktivoitumista. DNA-eristyksen ja 
polymeraasiketjureaktio (PCR) -menetelmän avul-
la määritettiin siirtogeenin ilmentymistä näköher-

mossa, aivoissa, keuhkoissa, maksassa, munuaisissa 
ja pernassa.   

Geeninsiirrolla aktivoitu silmänpohjan 
ikärappeuman hiirimalli
Tutkimuksessa käytettiin muuntogeenisiä hii-
riä (n=44), joiden perimään on liitetty ihmi-
sen VEGF-A:ta ilmentävä sekvenssi, jonka pitkäkes-
toinen ilmentyminen saadaan aikaan Cre-geenin 

Kuva 1. Tutkimusasetelma. Verkkokalvon alaisen Cre-geeninsiirron avulla saatiin aikaan ihmisen VEGF-A 
kasvutekijän ilmentyminen ja silmänpohjan ikärappeumaan liittyvä verkkokalvon alainen uudissuonitus hii-
ren silmässä (A). Tätä uudissuonitusta saatiin vähennettyä hiirimallissa lasiaiseen injektoitavan anti-VEGF 
vasta-ainetta koodaavan geeniterapian avulla (B). Lasiaisinjektion avulla vertailtiin myös GFP-siirtogeenin 
tehoa ja turvallisuutta neljällä eri virusvektorilla terveen hiiren silmässä (C). Lisäksi tutkittiin hauraita ve-
risuoniplakkeja aiheuttavan geeniperimän vaikutusta verkkokalvon verisuonitukoksiin ja uudissuonituk-
seen (D). ApoE: apolipoproteiini E, Fbn1: fibrilliini-1, GFP: vihreä fluoresoiva proteiini, VEGF: verisuonen 
endoteelin kasvutekijä. Verkkokalvon rakenne on otettu lähteestä Friedlander (2007). 
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avulla (Leppänen ym. 2006). Ihmisen VEGF-A pro-
teiinin ilmentymiseksi hiirille injektoitiin verkkokal-
von alle adenovirusvektorin avulla Cre-siirtogeeni. 
Kontrollina käytettiin adenovirusvektorivälitteistä 
LacZ-geeninsiirtoa. Geeninsiirron vaikutuksia sil-
mässä ja silmän ulkopuolella tutkittiin 2, 6 ja 12 viik-
koa injektion jälkeen. 

Eläviltä hiiriltä tutkittiin verkkokalvon paksuutta 
ja rakennetta silmän valokerroskuvauksen (engl. op-
tical coherence tomography, OCT) avulla ja verkko-
kalvon verisuonitusta fluoreseiiniangiografian (FA) 
avulla. Lopetuksen yhteydessä kerätyistä näytteistä 
tutkittiin PCR-menetelmän ja entsyymivälitteisen 
immunosorbenttimäärityksen (engl. enzyme-linked 
immunosorbent assay, ELISA) avulla siirtogeenin ja 
VEGF-proteiinin ilmentymistä veressä, keuhkoissa 
ja maksassa.    

Tutkimuksen lopussa kerätyistä kudosnäytteistä 
tehtiin parafiinileikkeet, joista tutkittiin histologi-
silla menetelmillä geeninsiirron vaikutusta silmään 
ja muihin kudoksiin. Histologisten värjäysten avulla 
tutkittiin muun muassa siirtogeenin koodaaman pro-
teiinin ilmentymistä sekä silmänpohjan ikärappeu-
man tunnusmerkkejä, kuten verkkokalvon rakennet-
ta, verisuonien lukumäärää ja sidekudoksen määrää. 
Lisäksi silmästä tehdyistä parafiinileikkeistä tutkittiin 
haittavaikutuksia, kuten apoptoosia, makrofageja ja 
gliasolujen aktivoitumista. 

Uudissuonitusta estävä geeniterapia
Tutkimus koostui kahdesta osasta, jossa ensimmäi-
sessä kloonattiin lentivirusvektori, joka ilmentää 
ihmisen VEGF-proteiiniin sitoutuvaa vasta-ainetta 
(anti-VEGF), ja tutkittiin vektorin ja sen tuottaman 
proteiinin toimintaa in vitro. Tutkimuksen toises-
sa osassa geeniterapiaa tehoa estää uudissuonitus-
ta tutkittiin in vivo injektoimalla geenihoito hiirille, 
jotka ilmensivät silmänpohjan ikärappeuman tun-
nusmerkkejä.

Tutkimuksen in vitro -kokeissa HepG2-soluja 
transdusoitiin lentivirusvektorilla ja soluilta kerät-
tyä solumediumia käytettiin Western Blot -analyy-
sissa. HepG2-solujen tuottaman proteiinin erittymi-
sen ja ilmentymisen tutkimiseksi solumedium erotel-
tiin geelielektroforeesilla, siirrostettiin membraanille 
ja tunnistettiin HRP-leimatun vasta-aineen avulla. 
Toisessa Western Blot -kokeessa selvitettiin HepG2-
solujen tuottaman proteiinin sitoutumista ihmisen 
VEGF-proteiiniin. Ihmisen VEGF-proteiini eroteltiin 
geelielektroforeesilla, ja solumediumiin erittynyttä 
proteiinia käytettiin primäärisenä vasta-aineena. 

Kontrolleina käytettiin solumediumia soluilta, joi-
ta ei ollut transdusoitu, sekä kaupallista anti-VEGF 
vasta-ainetta. 

In vitro -osassa anti-VEGF proteiinin tuottoa var-
ten HEK293T-solut transfektoitiin kloonatulla plas-
midilla ja tuotettu proteiini puhdistettiin ja konsent-
roitiin. ELISA-analyyseissa verrattiin tutkimukses-
sa tuotetun anti-VEGF vasta-aineen ja kliinisessä 
käytössä olevan anti-VEGF vasta-aine bevasitsuma-
bin (Avastin®) sitoutumista ihmisen VEGF-A prote-
iiniin. Anti-VEGF vasta-aineen ja bevasitsumabin 
biologista aktiivisuutta verrattiin solukokeen avul-
la, jossa mitattiin molempien vasta-aineiden kykyä 
estää VEGF-proteiinin sitoutumista VEGF-resepto-
riin BaF3-VEGFR-2 soluissa. 

In vivo -kokeissa käytettiin edellä kehitettyä sil-
mänpohjan ikärappeuman hiirimallia (n=10). Hiiril-
le injektoitiin lasiaistilaan lentivirusvektorin avulla 
siirtogeeni, joka ilmensi joko VEGF-proteiinin sitou-
tuvaa vasta-ainetta tai GFP-merkkigeeniä. Viikko in-
jektion jälkeen hiirille tehtiin verkkokalvon alainen 
Cre-geeninsiirto VEGF-proteiinin ilmentymisen akti-
voimiseksi. Hiiret lopetettiin kahden viikon kuluttua 
Cre-geeninsiirrosta. 

Hiirille tehtiin OCT- ja FA-kuvaus kokeen alus-
sa ja lopussa. Lopetuksen yhteydessä kerätyistä veri-
näytteistä tutkittiin ELISA-menetelmän avulla ihmi-
sen VEGF-proteiinin ilmentymistä. Kudosnäytteistä 
selvitettiin PCR-menetelmällä ihmisen VEGF-gee-
nin ilmentymistä maksassa. Lopetuksessa kerätyis-
tä silmistä tehtiin parafiinileikkeet, joista tutkittiin 
histologisilla menetelmillä geeniterapian kykyä es-
tää verkkokalvonalaista uudissuonitusta. Histologis-
ten värjäysten avulla vertailtiin myös anti-VEGF gee-
nihoidon ja kontrolli GFP-ryhmän tehoa vähentää 
silmänpohjan ikärappeuman muita tunnusmerkke-
jä kuten verkkokalvon sidekudosta ja makrofageja.

Verkkokalvon verisuonitukoksen ja 
uudissuonituksen hiirimalli
Tutkimuksessa käytettiin 10 viikon ikäisiä fibrilliini-
geenin suhteen muuntogeenisiä hiiriä, joilta on li-
säksi poistettu apolipoproteiini E:tä koodaava geeni 
(n=7). Muutokset hiiren perimässä johtavat korkeisiin 
kolesterolitasoihin ja hauraisiin verisuoniplakkeihin. 
Kontrolliryhmän hiirillä fibrilliini-geeni oli normaa-
listi toimiva. (n=7). 

Hiirten silmät kuvattiin OCT- ja FA-menetelmien 
avulla kokeen alussa ja 12 viikon mittaisen runsasras-
vaisen ruokavalion päätteeksi. Lopetuksen yhteydes-
sä kerätyistä silmistä tehtiin parafiinileikkeet, jois-

ta tutkittiin immunohistologisten värjäysten avulla 
verkkokalvon verisuonitukoksen merkkejä kuten uu-
dissuonitusta, verkkokalvon gangliosolujen vähene-
mistä tai VEGF-proteiinin yli-ilmentymistä.

TULOKSET
Virusvektoreiden välillä on eroja lasiaistilaan 
tehdyssä geeninsiirrossa
Virusvektoreiden välillä havaittiin suuria eroja te-
hossa, kohdesoluissa ja haittavaikutuksissa. Bakulo-
virusinjektion jälkeen vain yhdessä silmässä havait-
tiin muutamia GFP-positiivisia soluja kolme päivää 
injektiosta. Adenovirusvektori sai aikaan muutami-
en viikkojen kestoisen GFP:n ilmentymisen pääasi-
assa silmän etuosassa ja verkkokalvon sisemmässä 
solukerroksessa. Lyhyestä proteiinin ilmentymises-
tä huolimatta bakulo- ja adenovirusvektorit aiheut-
tivat suurimman systeemisen ja paikallisen immuu-
nireaktion (Kuva 2A). Lentivirusvektori sai aikaan 
GFP:n ilmentymisen silmän etuosassa ja monissa 
verkkokalvon soluissa yhteen kuukauteen asti. GFP-
proteiinia havaittiin verkkokalvon soluissa vielä kol-
me kuukautta injektion jälkeen, mutta GFP-positii-
visten solujen lukumäärä oli pienempi kuin aiemmis-
sa aikapisteissä. AAV-injektion jälkeen GFP:n ilmen-
tyminen oli runsainta, ja sitä havaittiin pääasiassa 
verkkokalvon soluissa (Kuva 2B). GFP:n ilmenty-
minen lisääntyi kolmeen kuukauteen saakka, mutta 
positiivisia soluja havaittiin vielä kuusi kuukautta in-
jektiosta. PCR-analyysissa siirtogeeniä ei havaittu sil-
män ulkopuolella muualla kuin näköhermossa AAV-
, adenovirus- ja lentivirusvektori-injektion jälkeen. 

Makrofagien lukumäärä verkkokalvolla oli suu-
rin bakulo- ja adenovirusvektori-injektion jälkeen. 
Geeninsiirrot AAV- ja lentivirusvektorilla saivat ai-
kaan makrofagien esiintymisen verkkokalvolla, mut-
ta makrofagien määrä väheni muutamaan kuukau-
teen mennessä. Myös 0,9 prosenttia NaCl-injektion 
jälkeen muutamia makrofageja havaittiin verkko-
kalvon uloimmissa solukerroksissa. Kaikki injektiot, 
mukaan lukien kontrolli-injektio 0,9 prosentin Na-
Cl-liuoksella, saivat aikaan lievää apoptoosia verkko-
kalvolla ja gliasolujen aktivaatiota. Mikään viruksista 
ei aiheuttanut muutoksia kliinisen kemian arvoissa. 

Ihmisen VEGF-kasvutekijän ilmentyminen 
hiiren silmässä saa aikaan silmänpohjan 
ikärappeumalle tyypillisen uudissuonituksen
OCT-kuvauksessa havaittiin, että Cre-geeninsiirron 
aktivoima VEGF-A:n ilmentyminen lisäsi verkkokal-
von paksuutta kaksi viikkoa injektion jälkeen verrat-

tuna LacZ-kontrolli-injektioon ja injektoimattomiin 
hiiriin. Lisäksi Cre-injektoiduilla hiirillä verkkokal-
vo oli epäjärjestäytynyt ja turvonnut injektiokohdan 
ympäristössä. Lisäksi fluoresiiniangiografiassa havait-
tiin verkkokalvon hyperfluoresenssia samassa aika-
pisteessä (Kuva 2C). Kahden viikon jälkeen verkko-
kalvon turvotus ja hyperfluoresenssin vähenivät sa-
malla kun verkkokalvon atrofia ja hypofluoresoivat 
alueet ilmaantuivat. Myös muutamilla LacZ-injek-
toiduilla hiirillä havaittiin hyperfluoresenssia kaksi 
viikkoa injektion jälkeen, mutta vähemmän kuin Cre-
injektion jälkeen.

Kaksi viikkoa Cre-geeninsiirrosta verisuonten 
lukumäärä verkkokalvolla ja verkkokalvon alla oli 
kasvanut verrattuna LacZ-injektoituihin hiiriin. 
Uudissuonitus muuttui 12 viikon kuluessa fibro-
vaskulaarimembraaniksi eli verkkokalvon alaisek-
si sidekudosta ja uudissuonia sisältäväksi alueeksi. 
Histologisissa värjäyksissä Cre-geeninsiirron saa-
neilla hiirillä havaittiin myös muita silmänpohjan 
ikärappeumalle tyypillisiä muutoksia, kuten makro-
fageja ja gliasolujen aktivoitumista. Molemmat siir-
togeenit aiheuttivat apoptoosia injektion jälkeen, 
mutta apoptoottisten solujen määrä väheni kahden 
viikon jälkeen. 

Cre-geeninsiirto indusoi ihmisen VEGF-A-geenin 
ilmenemisen hiiren silmässä. Ihmisen VEGF-A-gee-
nin ilmentyminen havaittiin myös maksassa pääasi-
assa kaksi viikkoa injektion jälkeen, mutta kaksi hiir-
tä ilmensi geeniä 6 tai 12 viikkoa geeninsiirrosta. Sa-
moin ihmisen VEGF-A-proteiinia löydettiin plasmas-
ta ja maksasta 2 viikkoa Cre-injektion jälkeen. Yhdellä 
hiirellä ihmisen VEGF-A-proteiinia oli havaittavissa 
myös keuhkoissa. Silmän immunohistologisissa vär-
jäyksissä VEGF-positiivisia soluja havaittiin ganglio-
solukerroksessa, fotoreseptoreissa ja verkkokalvon 
alaisessa uudissuonitusmembraanissa. 

Geeniterapia VEGF-kasvutekijään 
sitoutuvalla vasta-aineella vähentää 
verkkokalvon alaista uudissuonitusta
Western Blot -analyysissa havaittiin, että HepG2-
transdusoidut solut erittivät anti-VEGF proteiinia 
solumediumiin jopa pienillä MOI (multiplicity of 
infection) -arvoilla ja anti-VEGF sitoutui ihmisen 
VEGF-proteiiniin. HEK293T-soluilla tuotettu pro-
teiini toimi bevasitsumabin kaltaisesti in vitro -ko-
keissa. Anti-VEGF proteiinin sitoutuminen ELISA-
analyy sissa (Kuva 2D) ja biologinen aktiivisuus BaF3-
VEGFR-2 solu kokeessa oli lähes identtistä bevasitsu-
mabin kanssa.
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Verrattuna lähtötilanteeseen ennen injektioi-
ta verkkokalvon paksuus oli kasvanut injektioiden 
jälkeen, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. 
Vaikka geenihoito anti-VEGF vasta-aineella ei vähen-
tänyt hyperfluoresenssia eikä verkkokalvon paksuut-
ta, verkkokalvon alainen uudissuonitus oli merkittä-
västi vähäisempää verrattuna GFP-kontrolliryhmään 
(Kuva 2E). Histologisissa värjäyksissä havaittiin GFP-
kontrolliryhmän hiirillä suurempi verkkokalvon alai-
nen uudissuonitusmembraani. Myös verkkokalvon 
alaisella sidekudosalueella oli taipumus olla suurem-
pi kontrolli-injektion jälkeen. 

Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkittä-
vää eroa apoptoottisten solujen lukumäärässä. Muu-
tamia makrofageja havaittiin gangliosolukerroksessa 
molemmilla ryhmillä sekä uudissuonitusmembraa-
nissa useilla GFP-kontrolliryhmän hiirillä. Immu-
nohistokemiallinen värjäys osoitti GFP-positiivisia 
soluja olevan gangliosolukerroksessa ja verkkokalvon 
sisemmässä solukerroksessa, kun taas VEGF-A:ta oli 
havaittavissa ganliosolukerroksessa, fotoreseptoreis-
sa ja pigmenttiepiteelissä sekä uudissuonitusmem-
braanissa. 

Yhdelläkään hiiristä, joka sai anti-VEGF vasta-ai-
netta ilmentävää geenihoitoa, ei ollut ELISA-analyy-
sissa mitattavia pitoisuuksia ihmisen VEGF-A pro-
teiinia plasmassaan. Sen sijaan kahdella kontrolli-
ryhmän hiirellä havaittiin ihmisen VEGF-proteiinia 
verenkierrosta. Samoin PCR-analyysi osoitti, että 
anti-VEGF vasta-ainetta ilmentävillä hiirillä ihmi-
sen VEGF-siirtogeenin ilmentyminen oli vähäisem-
pää kuin kontrolliryhmällä. 

Ateroskleroottinen hiirimalli ei aiheuta 
spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia 
ja uudissuonitusta nuorilla hiirillä
OCT-kuvauksessa ei nähty eroja hiirten verkkokal-
von rakenteessa tai paksuudessa verrattaessa tutki-
muksen alkupistettä ja loppupistettä 12 viikon mittai-
sen runsasrasvaisen ruokavalion jälkeen. Muutoksia 
verkkokalvossa ei havaittu myöskään ryhmien välillä 
(Kuva 2F-H). Verisuonten lukumäärässä tai toimin-
nassa ei havaittu eroja tutkimuksen aikana immu-
nohistologisten värjäyksien tai FA-kuvauksien avulla. 
Samoin makrofagien ja gangliosolujen lukumäärät 
sekä VEGF-proteiinin ilmentyminen silmässä olivat 
normaaleja kummallakin ryhmällä. Muutamalla hii-
rellä havaittiin epänormaalia kollageenia silmän etu-
kammiossa ja lasiaistilassa sekä gliasolujen aktivoitu-
mista, mutta näissä muutoksissa ei ollut tilastollisesti 
merkittäviä eroja ryhmien välillä.

POHDINTA
Väestön ikääntyessä heikkonäköisten lukumäärän 
ennustetaan kasvavan voimakkaasti (Bourne ym. 
2013, Flaxman ym. 2017). In vitro -analyysit ovat tär-
keitä lääketutkimuksessa, mutta eläinkokeita tar-
vitaan ennen kliinisiin kokeisiin siirtymistä. Vaik-
ka ihmisen sairautta mallintava eläinmalli on aina 
kompromissi, hiirimallit ovat merkittäviä apuvälinei-
tä tutkittaessa silmänsisäisten hoitojen farmakolo-
giaa, farmakokinetiikkaa ja vaikutusta näkökykyyn 
sekä turvallisuutta silmässä ja muualla elimistössä. 
Tämän vuoksi entistä parempien eläinmallien kehit-
täminen on tärkeä vaihe matkalla uusiin hoitoihin. 

Silmän uudissuonitusta aiheuttavat sairaudet, ku-
ten diabeettinen retinopatia ja silmänpohjan ikärap-
peuma, kehittyvät ihmiselle usein vuosien kuluessa, 
joten näiden sairauksien tutkimiseen käytettävien 
eläinmallien tulisi myös ilmentää uudissuonitusta 
pitkäkestoisesti. Verkkokalvon laskimo- ja valtimo-
tukoksen taustalla on usein ikääntyminen ja ateros-
kleroosi (Ehlers ja Fekrat 2011, Hayreh ja Zimmerman 
2005). Tietääksemme ei ole olemassa muuntogeenis-
tä hiirimallia, joka spontaanisti ilmentäisi tukoksia 
ja uudissuonitusta. Spontaanien hiirimallien puutos 
kertoo sairauden monimutkaisuudesta ja mahdolli-
sesti vielä tuntemattomista tekijöistä, jotka vaikut-
tavat verkkokalvon verisuonitukosten muodostu-
miseen. Hiirillä silmän uudissuonitus indusoidaan 
usein esimerkiksi lääkeaineen tai laseroinnin avulla, 
jolloin vaikutus voi jäädä lyhytaikaiseksi (Grossnik-
laus ym. 2010). Geeniterapian avulla sen sijaan voi-
daan saada aikaan pitkäkestoinen uudissuonitus hii-
ren silmässä. 

Pitkäkestoinen vaikutus on usein tavoitteena myös 
käytettäessä geeninsiirtoa uudissuonituksen hoidos-
sa, sillä tarve uudissuonitusta estäville lääkkeille on 
vuosien mittainen. Geeniterapian avulla pyritään 
korvaamaan yhdellä injektiolla kuukausittaiset pis-
tokset, jotka kuormittavat potilasta ja terveydenhuol-
toa. Lasiaiseen annosteltava anti-VEGF vasta-aine 
on yleinen hoito silmän uudissuonituksen hoidossa 
(Amadio ym. 2016), joten se on luonteva valinta myös 
geeniterapiassa. 

Erilaiset VEGF-kasvutekijän toimintaa estävät gee-
niterapiat ovat jo kliinisissä kokeissa (ClinicalTrials.
gov 2019, Trapani ja Auricchio 2018). Silmäsairauk-
sien hoitaminen geeniterapialla on todettu hyödyl-
liseksi ja turvalliseksi, ja yhdellä geenihoidolla (Lu-
xturna®, voretigene neparvovec-rzyl) on EMA:n ja 
FDA:n myyntilupa perinnöllisen verkkokalvorap-
peuman hoitoon (Ameri 2018). Vaikka kyseinen hoi-

Kuva 2. Tutkimustulokset. AAV-vektorivälitteinen geeninsiirto johti pienimpään systeemiseen immuunireak-
tioon (A) ja sai aikaan kuukausia kestävän siirtogeenin ilmentymisen verkkokalvon eri soluissa (B). Verrattu-
na LacZ-kontrolliin, verkkokalvon alainen Cre-geeninsiirto muuntogeenisen hiiren silmään sai aikaan silmän-
pohjan ikärappeumalle tyypillisiä verkkokalvomuutoksia, kuten verkkokalvon paksuuntumisen, hyperfluore-
senssin ja verisuonten pinta-alan kasvun kaksi viikkoa injektiosta (C). In vitro -kokeissa anti-VEGF vasta-aine 
sitoutui bevasitsumabin (Avastin©) kaltaisesti ihmisen VEGF-proteiiniin (D) ja in vivo vähensi verkkokalvon 
alaista uudissuonitusta lentivirusvektorivälitteisen geeninsiirron jälkeen (E). Histologiassa (F) ja kuvantami-
sessa (G, H) ei havaittu muutoksia verkkokalvossa eikä verkkokalvon verisuonissa hauraita verisuoniplak-
keja ilmentävillä hiirillä runsasrasvaisella ruokavaliolla. Mitta-asteikko 100 µm (A, F). AAV: Adeno-assosioitu 
virus, AdV: adenovirus, BV: Bakulovirus, CRT; verkkokalvon paksuus makulan keskipisteestä (central retinal 
thickness), FA; fluoreseiiniangiografia, GFP: vihreä fluoresoiva proteiini, HE; hematoksyliini-eosiini, LV; lenti-
virus, SD-OCT; silmän valokerroskuvaus (spectral domain optical coherence tomography).



©  DOSIS      4/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry396 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      4/2019397

to perustuukin kasvutekijän ilmentymisen eston si-
jaan yhden viallisen geenin korjaamiseen, se todistaa 
geeniterapian olevan mahdollinen keino silmäsaira-
uksien hoidossa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Silmänsisäinen geeninsiirto on hyödyllinen menetel-
mä uudissuonituksen luomisessa ja hoidossa. Yhdel-
lä lasiaisinjektiolla on mahdollista saavuttaa vähin-
täänkin kuukausien mittainen siirtogeenin ilmenty-
minen verkkokalvolla ja pigmenttiepiteelillä. Koska 
virusvektoreilla on erilaisia ominaisuuksia silmänsi-
säisessä geeniterapiassa, geenikuljettimien ja annos-
telureittien huolellinen tutkiminen on tärkeää kehi-
tettäessä uusia hoitoja. Virusvektoreissa huomattiin 
merkittäviä eroja silmän sisäisessä geenisiirrossa. 
Käytettävä virusvektori onkin valittava hoidettavan 
sairauden ja siirtogeenin mukaan. 

Geeninsiirron avulla kehitettiin uusi verkkokalvon 
alaisen uudissuonituksen hiirimalli. Verkkokalvon 
alainen Cre-geeninsiirto muuntogeeniselle hiirelle sai 
aikaan VEGF-A proteiinin ilmenemisen silmässä johta-
en silmänpohjan ikärappeumalle tyypillisiin muutok-
siin, kuten verkkokalvon alaiseen uudissuonitukseen. 
Koska geeninsiirto johtaa ihmisen VEGF-proteiiniin il-
mentymiseen, se mahdollistaa ihmisen VEGF-proteii-
niin vaikuttavien hoitojen tutkimisen hiiressä. 

Geeniterapiaa voidaan hyödyntää myös silloin, 
kun halutaan estää uudissuonituksen muodostu-
minen. VEGF-kasvutekijään sitoutuvaa vasta-ainet-
ta koodaava lentivirusvektori toimi samalla tavalla 
kuin kliinisessä käytössä oleva bevasitsumabi sitou-
tumis- ja aktiivisuusmittauksissa. Muuntogeenisen 
hiiren silmässä lasiaiseen annosteltu geenihoito vä-
hensi kapillaarien pinta-alaa verkkokalvolla ja verk-
kokalvon alla injektion jälkeen. 

Ateroskleroosi puolestaan ei riittänyt aiheutta-
maan spontaaneja verkkokalvon verisuonitukoksia 
ja uudissuonitusta muuntogeenisen hiiren silmäs-
sä. Nuorten hiirten verkkokalvossa tai verisuonissa 
ei havaittu muutoksia 12 viikon mittaisen runsasras-
vaisen ruokavalion jälkeen, mikä viittaa siihen, että 
verkkokalvon verisuonitukoksen kehittymisen taus-
talla on vielä tuntemattomia tekijöitä ja sairauden 
kehittyminen vie odotettua kauemmin. 

Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä tutkittaessa sil-
män uudissuonitusta ja kehitettäessä uusia hoitoja. 
Tulevaisuudessa näitä prekliinisiä tuloksia voitaneen 
hyödyntää niiden potilaiden avuksi, jotka ovat vaa-
rassa menettää näkökykynsä uudissuonitusta kehit-
tävien sairauksien vuoksi.
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Background: Retinal and subretinal neovasculariza-
tion are key features in many vision-impairing dis-
eases. These diseases are common in the elderly and 
they cause a severe vision impairment as neovascu-
larization damages the normal structure of the eye 
and thus reduces visual acuity. Vascular endothelial 
growth factor VEGF has a main role in neovascu-
larization. Intraocular gene transfer can be used in 
both inducing neovascular animal models and treat-
ing pathological neovascularization. 

Methods: Adeno-, adeno-associated-, lenti- and bac-
uloviral vectors were compared after intravitreal gene 
transfer to healthy mice. Adenoviral vector mediat-
ed gene transfer of Cre-gene was used to study sub-
retinal neovascularization in the eye of transgenic 
mouse. As for to treat neovascularization, a lentivi-
ral vector expressing anti-VEGF antibody was created 
and compared to bevazicumab. The effect of the gene 
therapy in treating subretinal neovascularization was 
studied using intravitreal injection. In addition, the 
effect of a high-fat diet to retinal vessel occlusion 
and neovascularization was studied on atheroscle-
rotic mice expressing vulnerable plaques. 

Results: There were major differences between the 
four vectors in transgene expression and duration 
as well as in side effects in the eye and off-target or-
gans. Gene transfer was used to create a mouse mod-
el expressing human VEGF that mimics age-related 

macular degeneration and related subretinal neovas-
cularization. Lentiviral vector expressing anti-VEGF 
antibody was comparable to bevazicumab in vitro and 
gene therapy reduced neovascularization. Instead 
high-fat diet on transgenic mice was not sufficient 
to create spontaneous retinal vessel occlusions and 
neovascularization in the mouse eye. 

Conclusions: Viral vectors differ in intraocular gene 
transfer thus making it important to study gene de-
livery vehicles when creating novel animal models 
and treatments. The results show that intraocular 
gene therapy is beneficial in creating and treating ne-
ovascularization. Retinal vessel occlusion and related 
neovascularization in a complex process which will 
not occur in young mice in spite of atherosclerosis. 

Keywords: retina, neovascularization, angiogenesis 
inhibitors, genetic therapy, genetic vectors, vascular 
endothelial growth factor A, macular degeneration, 
disease models
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