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Tiivistelmä 

Johdanto
Lääkkeiden kehittäminen silmän takaosan sairauksiin, kuten verkkokalvon ikärappeumaan ja 
diabeettiseen retinopatiaan, on haastavaa johtuen silmää suojaavista fysiologisista esteistä. Lää-
kekehityksen nopeuttamiseksi, eläinkokeiden vähentämiseksi ja kvantitatiivisen ymmärryksen 
lisäämiseksi silmää on mallinnettu erilaisilla laskennallisilla menetelmillä. Tämän väitöskirja-
tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa anatomisesti tarkkaa kolmiulotteista mallinnusta hyödyn-
täviä laskennallisia työkaluja silmälääketutkimuksen ja -kehityksen tueksi.

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirjatutkimuksessa parannettiin Misselin (2012) julkaisemaa kolmiulotteista kaninsilmä-
mallia makromolekyylien lasiais- ja etukammioinjektioille lisäämällä malliin silmän osien läm-
pötilaero, lämmönsiirto ja painovoima. Parannettua kaninsilmämallia käytettiin haasteelliseen 
parametrien estimointiin käyttäen makromolekyylien pitoisuuksia samanaikaisesti useasta eri 
silmäkudoksesta. Lopuksi käytettiin kolmea farmakokineettistä yhtälöä, joiden avulla arvioitiin 
etukautta tapahtuvan eliminaation osuutta lasiaiseen pistetyille anti-VEGF makromolekyyleille 
(aflibersepti, bevasitsumabi, pegaptanibi ja ranibitsumabi) käyttäen ihmiselle ja kanille julkais-
tuja tuloksia kirjallisuudesta.

Tulokset
Parannetulla kaninsilmämallilla saatiin hyaluronihappojen (molekyylimassa 18–4000 kilodalto-
nia, kDa) etukammiopistoksen eliminaation puoliintumisajoiksi 62–100 min, jotka ovat lähellä 
kokeellisia arvoja sekä teoreettista hyvin sekoitetun etukammion arvoa (57 min). Lasiaiseen pis-
tettyjen FITC-dekstraanien (10–157 kDa) kokeellisten ja simuloitujen pitoisuuksien välille saatiin 
hyvä vastaavuus, kun etukautta tapahtuvan eliminaation osuus oli yli 80 %. Parannetulla kanin-
silmämallilla ennustettiin IgG:n (150 kDa) diffuusiokertoimet neuraalisessa verkkokalvossa (36,8 
× 10-9 cm2 s-1) ja yhdistetyssä verkkokalvon pigmenttiepiteeli-suonikalvossa (4,11 × 10-9 cm2 s-1), 
jolloin etukautta eliminoitui 76 % annoksesta. Farmakokineettisiä yhtälöitä käytettäessä havait-
tiin useimmissa tutkimuksissa makromolekyylien annoksesta ainakin 51 %:n eliminoituvan etu-
kautta, joten suurin osa lasiaispistoksen annoksesta eliminoituu etukautta. Kliininen aineisto oli 
kuitenkin vähäistä ja laadultaan vaihtelevaa.

Johtopäätökset
Kehitetty kolmiulotteinen kaninsilmämalli, tutkimustulosten analysointi ja esitetyt farmakoki-
neettiset yhtälöt soveltuvat biologisten lääkeaineiden eliminaatioreittien kvantitatiiviseen ana-
lysointiin. Työn tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää uusien silmälääkkeiden 
kehityksessä.

Avainsanat: farmakokinetiikka, kani, lasiaispistos, biologiset lääkeaineet, mallintaminen, 
silmä, silmätaudit, verkkokalvo
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Ydinasiat
• Silmän kolmiulotteisella mallinnuksella 
voidaan mallintaa lääkeaineen 
käyttäytymistä huomattavasti aiempaa 
tarkemmin.

• Menetelmä yhdistää fysikaaliset ilmiöt 
biologiseen dataan ja molekyylien 
ominaisuuksiin.

• Käytettävien mallien tulee olla validoituja, 
jotta voidaan varmistua mallinnusten 
oikeellisuudesta.

• Kolmiulotteisten silmämallien kehittäminen 
ja validoiminen vie aikaa ja vaatii spesifistä 
mallinnusosaamista sekä hyvälaatuista 
kokeellista dataa.

• Validoitujen silmämallien avulla voidaan 
nopeuttaa silmälääkekehitystä, vähentää 
eläinkokeita ja lisätä kvantitatiivista 
ymmärrystä.

 

Johdanto
Näköä pidetään usein ihmisen tärkeimpänä 
aistina (Hutmacher 2019). Se liittyy jokapäi-
väisiin toimintoihin, kuten oppimiseen, liik-
kumiseen ja itsestä huolehtimiseen, ja näkö-
kyvyn menetys on yhteydessä alentuneeseen 
sosioekonomiseen asemaan, heikentyneisiin 
työmahdollisuuksiin ja kasvaneeseen kuo-
leman riskiin (Chuvarayan ym. 2020, Ehr-
lich ym. 2021). Vuonna 2019 yli 2,2 miljardia 
ihmistä kärsi jonkin asteisesta näönalenemasta 
ja kymmenillä miljoonilla oli vakava näköä hei-
kentävä silmänpohjan sairaus (World report on 
vision 2019). Verkkokalvon vakavien sairauk-
sien ennustetaan edelleen yleistyvän maail-
manlaajuisesti väestön kasvaessa ja ikäänty-
essä sekä elintapojen muuttuessa (Flaxman 
ym. 2017, World report on vision 2019): esi-
merkiksi silmäpohjan ikärappeumasta kär-
sivien potilaiden määrän on arvioitu kasva-
van 288 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä 
(Wong ym. 2014). Tämä aiheuttaa valtavan 
kuormituksen terveydenhuollon järjestelmille.

Vakavien silmän takaosan sairauksien (esi-
merkiksi silmänpohjan ikärappeuma, diabeet-
tinen silmäsairaus) hoitaminen on erityisen 
haasteellista silmää suojaavista fysiologisista 
rakenteista johtuen. Silmän pinnalle annetut 
lääkkeet (silmätipat, silmävoiteet) eivät saavuta 
vaikutuskohdettaan silmän takaosassa eivätkä 
systeemisen verenkierron kautta annetut lääk-
keet (tabletit, laskimopistokset) pääse läpäise-
mään tiivistä veri-verkkokalvoestettä, mutta 
voivat aiheuttaa haittavaikutuksia muualla eli-
mistössä (Maurice ja Mishima 1984). Lasiaispis-
tokset ja -implantit ovat tehokkaita, kun lääke-
hoitoa kohdennetaan verkkokalvolle ja suoni-
kalvolle, mutta ne ovat kajoavia ja työläitä ter-
veydenhuollon henkilökunnalle (del Amo ym. 
2017). Esimerkiksi silmänpohjan ikärappeuman 
lääkinnässä käytettävien biologisten lääkkeiden 
puoliintumisaika on ihmissilmässä 5–10 päivää, 
jolloin lasiaispistos täytyy uusia kuukausittain 
tai joka toinen kuukausi riittävän lääkeainepi-
toisuuden ylläpitämiseksi (del Amo ym. 2017, 
Caruso ym. 2020). Näin ollen silmän takaosan 
lääkinnässä on suuri tarve uusille lääkkeenan-
tokeinoille ja lääkkeen vaikutusaikaa pidentä-
ville lääkemuodoille.

Silmälääkekehitys on hidasta ja työlästä, 
sillä suuri määrä koe-eläimiä täytyy uhrata 
useissa aikapisteissä silmäkudosten pitoi-
suus-aika-profiilien määrittämiseksi. Eniten 
tutkittu koe-eläin on kani, mikä johtuu sen saa-
tavuudesta, helposta käsittelystä sekä hyvästä 
vastaavuudesta ihmissilmän kanssa (Maurice 
ja Mishima 1984, del Amo ja Urtti 2015). Lääke-
kehitystä voidaan nopeuttaa ennustamalla lää-
keaineiden käyttäytymistä silmässä laskennal-
listen menetelmien avulla (Kuva 1). Yksittäisten 
farmakokineettisten yhtälöiden lisäksi voidaan 
käyttää mekanistisia tilamalleja, jossa jokai-
nen silmän osa (kuten kovakalvo, suonikalvo, 
lasiainen) kuvataan omana tasaisen lääkeai-
nepitoisuuden omaavana tilana. Tämä ei kui-
tenkaan vastaa todellisuutta, sillä esimerkiksi 
lasiaisessa lääkeaine ei ole tasaisesti jakautu-
nut. Luotettavamman arvion saamiseksi tar-
vitaan virtauslaskentaan (CFD, computational 
fluid dynamics) perustuva kolmiulotteinen sil-
mämalli, joka koostuu anatomisesti relevant-
tista geometriasta ja fysiikan ilmiöistä – kon-
vektio, diffuusio ja lämmönsiirto – yhdistet-
tynä lääkeaineen ominaisuuksiin.
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Kolmiulotteisessa virtuaalisessa silmä-
mallissa anatomiset rakenteet jaetaan tuhan-
siin pieniin tiloihin, joissa lääkeaineen pitoi-
suutta voidaan tarkastella paikallisesti. Tieto-
koneiden laskentatehon kehittyessä käytetyt 
mallit ja niiden geometriat ovat alati tarken-
tuneet ja monimutkaistuneet (Kuva 2). Tämä 
on mahdollistanut merkittävästi aiempaa tar-
kempien paikallisten lääkeainepitoisuuksien 
ennustamisen silmässä. Paikallisten lääkeai-
nepitoisuuksien avulla on voitu edelleen arvi-
oida lääkkeen vaikutusta sekä tehoa ja turval-
lisuutta. Virtauslaskentaan perustuvia malleja 
on hyödynnetty lasiaispistosten jälkeisten lää-

kepitoisuusprofiilien kuvaamiseen ja ennusta-
miseen jo 1990-luvulta lähtien (Tojo ja Ohtori 
1994, Tojo 2004, Park ym. 2005, Missel 2012, 
Zhang ym. 2018). Toistaiseksi koko silmän kat-
tavaa kolmiulotteista silmämallia ei kuitenkaan 
ole validoitu kunnolla eikä sellaista ole pystytty 
täysin hyödyntämään käytännössä. 

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli 
rakentaa ja validoida kolmiulotteinen silmä-
malli, jolla pystytään ennustamaan aiempaa 
tarkemmin silmän takaosan sairauksien lää-
kinnässä käytettävien biologisten lääkeainei-
den käyttäytymistä silmässä lasiaispistoksen 
jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia biologisten 
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Kuva 1. Erilaisia silmälääkekehityksessä käytettyjä farmakokineettisiä menetelmiä.  
(a) Makromolekyyleille käytettyjä eliminaationopeutta ja -reittiä arvioivia yhtälöitä (muokattu Caruso 
ym. 2020, Maurice ja Mishima 1984). (b) Yksinkertainen tilamalli, jossa nuolet kuvaavat lääkeaineen 
liikettä (muokattu Maurice ja Mishima 1984). (c) Monimutkaisempi tilamalli, jossa sallitaan lääkeaineen 
edestakainen liike tilojen välillä (muokattu Maurice ja Mishima 1984). (d) MRI-kuvantamiseen perustuva 
anatomisesti tarkka kolmiulotteinen kaninsilmämalli, joka koostuu kymmenistä tuhansista tiloista 
(muokattu Missel 2012).
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lääkeaineiden eliminaatioreittien kvantitatiivi-
seen analysointiin esitettyjen farmakokineettis-
ten yhtälöiden käyttökelpoisuutta. Väitöstutki-
mus on osa suurempaa silmälääkintää tutkivaa 
hanketta, johon kuuluvat professori Arto Urtin 
johtamat tutkimusryhmät Itä-Suomen yliopis-
tosta Kuopiosta ja Helsingin yliopistosta. 

 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen kolmiulotteinen farmakokineet-
tinen kaninsilmämalli rakennettiin element-
timenetelmään (FEM, finite element method) 
perustuvalla COMSOL Multiphysics -ohjel-

mistolla (versio 5.3, COMSOL AB, Tukholma, 
Ruotsi). Malli (Kuva 3) perustui geometrian ja 
fysikaalisten ilmiöiden osalta Misselin (2012) 
lasiaisantoa käsittelevään kattavaan julkai-
suun, jossa hän rakensi MRI-kuvantamiseen 
perustuen anatomisesti tarkan kolmiulottei-
sen mallin kanille, apinalle ja ihmiselle ja vali-
doi kanimallin käyttäen kuudelle molekyylille 
(0,3–157 kDa) julkaistua in vivo -dataa. Mal-
lissa käytettiin laskennan yksinkertaistami-
seksi kaksiulotteista aksisymmetristä geomet-
riaa, josta saatiin symmetrinen kolmiulottei-
nen silmä pyöräyttämällä se symmetria-akse-
lin ympäri. 

Kuva 2. Kaninsilmän farmakokineettisessä mallinnuksessa on käytetty muun muassa (a) sylinterimaista 
(muokattu Tojo ja Ohtori 1994), (b) fysiologiaan perustuvaa kaksiulotteista (muokattu Park ym. 2005), 
(c) pallomaista (muokattu Tojo 2004) sekä (d) MRI-kuvantamiseen perustuvaa aksisymmetristä 
kolmiulotteista geometriaa (muokattu Missel 2012).

Kuva 3. Kaksiulotteinen aksisymmetrinen kaninsilmän geometria (muokattu Missel 2012). Symmetrinen 
kolmiulotteinen silmä saatiin pyöräyttämällä geometria symmetria-akselin ympäri. (a) MRI-
kuvantamiseen perustuva kaninsilmän geometria, johon on merkitty lasiaispistoksen levinneisyys 
välittömästi lääkkeenannon jälkeen. (b) Lasiaispistoksena annetun lääkeaineen eliminaatio etukautta 
(yhtenäinen nuoli) kammionesteen mukana etukammiosta tai takakautta (katkonuolet) verkkokalvon 
kapillaarien ja verkkokalvon pigmenttiepiteelin läpi.
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Misselin (2012) julkaisemaa kolmiulotteista 
kaninsilmämallia parannettiin lisäämällä mal-
liin silmän osien lämpötilaero, lämmönsiirto ja 
painovoima. Näin saatu malli validoitiin kir-
jallisuudessa saatavilla olevan in vivo -datan 
avulla hyaluronihappojen etukammiopistok-
sille (Laurent ja Fraser 1983) ja FITC-dekst-
raanien lasiaispistoksille (Johnson ja Maurice 
1984, Araie 1985).

Parannettua kaninsilmämallia käytettiin 
haasteelliseen parametrien estimointiin käyt-
täen makromolekyylien IgG (150 kDa) ja Fab 
(50 kDa) pitoisuuksia samanaikaisesti useasta 
eri silmäkudoksesta (lasiainen, verkkokalvo, 
etukammio) kirjallisuusdataan pohjautuen 
(Gadkar ym. 2015, Hutton-Smith ym. 2017). 
Mallin geometriaa muokattiin huomioimaan 
neuraalinen verkkokalvo (verkkokalvo Kuvassa 
3) sekä verkkokalvon pigmenttiepiteelistä ja 
suonikalvosta yhdistetty silmäkudos (suoni-
kalvo Kuvassa 3), mikä mahdollisti diffuusio-
kerrointen estimoinnin kyseisissä kudoksissa 
pienimmän neliösumman menetelmää käyt-
tämällä.

 Etukautta tapahtuvan eliminaation osuutta 
(Kuva 3b)lasiaiseen pistetyille anti-VEGF 
makromolekyyleille (aflibersepti, bevasitsu-
mabi, pegaptanibi ja ranibitsumabi) arvioi-
tiin soveltamalla kolmea farmakokineettista 
yhtälöä (Kuva 1a) kirjallisuudesta löytyneeseen 
ihmisen ja kanin pitoisuusdataan. 

Tulokset
Paranneltu Misselin (2012) silmämalli
Lämpötilaeron, lämmönsiirron ja painovoi-
man lisääminen malliin tehosti huomatta-
vasti kammionesteen sekoitusta etukammi-
ossa (Kuva 4a). Virtauskuvio oli samanlainen 
silmänpaineilla 10,1 Torr ja 20 Torr. Etukam-
mioon yhtenäisesti annosteltujen hyaluroni-
happojen (18–4000 kDa) eliminaation puoliin-
tumisajat parannetulla mallilla (62–100 min) 
erosivat huomattavasti alkuperäisellä mal-
lilla saaduista (256–482 min) ja olivat lähellä 
kokeellisia arvoja (62–83 min) sekä teoreet-
tista hyvin sekoitetun etukammion arvoa (57 
min). 

Lasiaiseen pistettyjen FITC-dekstraanien 
(10–157 kDa) kokeellisten ja simuloitujen 
pitoisuuksien välille saatiin hyvä vastaavuus, 

kun etukautta tapahtuvan eliminaation osuus 
oli yli 80 %. Etukammion ja lasiaisen pitoi-
suuksien suhde (Ca/Cv) vakiintui 200 tunnin 
kohdalla.

Parametriestimointi virtuaalisilmällä
Muokatulla parannetulla kaninsilmämal-
lilla ennustettiin IgG:n (150 kDa) diffuusio-
kertoimet neuraalisessa verkkokalvossa (36,8 
× 10-9 cm2 s-1) ja yhdistetyssä verkkokalvon 
pigmentti epiteeli-suonikalvossa (4,11 × 10-9 
cm2 s-1), jolloin etukautta eliminoitui 76 % 
annoksesta. Estimoiduilla parametreilla saa-
tiin hyvä vastaavuus kokeellisten keskimää-
räisten pitoisuusarvojen kanssa eri silmäku-
doksissa (Kuva 4b). Ensimmäisten aikapistei-
den kohdalla havaittiin hyvä vastaavuus, kun 
lasiaispistoksen levinneisyydeksi alussa ole-
tettiin 400 µl.

Lasiaisinjektion eliminaatio etukautta
Kirjallisuushaulla löytyneistä 21 tutkimuksesta 
(kani n = 12, ihminen n = 9) kolmasosa jou-
duttiin hylkäämään, sillä ne eivät täyttäneet 
asetettuja hyvin suoritetun kokeen farmako-
kineettisiä kriteereitä. Eliminaatioreittien ana-
lyysiin päätyi lopulta 14 tutkimusta (kani n = 9, 
ihminen n = 5), joista löytyi 15 pitoisuus-aika-
profiilia. Kokeelliset puoliintumisajan arvot 
lasiaisessa ja kammionesteessä olivat hyvin 
lähellä laskennallisia arvoja, jotka olivat afli-
berseptillä (5,5 päivää kanilla; 10,1 päivää 
ihmisellä), bevasitsumabilla (5,5 päivää; 10,1 
päivää), ranibitsumabilla (3,0 päivää; 5,4 päi-
vää) ja pegaptanibilla (7,7 päivää; 14,2 päivää) 
(Kuva 4c). Farmakokineettisiä yhtälöitä käy-
tettäessä havaittiin useimmissa tutkimuksissa 
makromolekyylien annoksesta ainakin 51 %:n 
eliminoituvan etukautta, joten suurin osa lasi-
aispistoksen annoksesta eliminoituu etukautta. 
Kliininen aineisto oli kuitenkin vähäistä ja laa-
dultaan vaihtelevaa.

 

Pohdinta
Tässä tutkimuksessa parannettiin Misselin 
(2012) julkaisemaa kaninsilmämallia ja käy-
tettiin sitä etukammioon ja lasiaiseen pistet-
tyjen makromolekyylien pitoisuus-aika-pro-
fiilien simuloimiseen. Keskeisimmät uudet 
ominaisuudet olivat parannettu sekoitus etu-

Kuva 4. Väitöskirjatutkimuksen keskeisiä tuloksia. (a) Kammionesteen nopeus (m s-1) ja virtauskuvio 
etukammiossa ilman lämpötilaeroa, lämmönsiirtoa ja painovoimaa (vasemmalla) sekä niiden kanssa 
(oikealla). (b) Pienimmän neliösumman menetelmällä lasketut lasiaispistoksen jälkeiset IgG:n 
keskimääräiset pitoisuudet silmäkudoksissa (viivat) sekä kokeellinen data (mustat pisteet, muokattu 
Gadkar ym. 2015). (c) Anti-VEGF-makromolekyylien eliminaation puoliintumisaika lasiaisesta (Las.) ja 
kammionesteestä (Kam.) määritettynä kanin (vasemmalla) ja ihmisen silmässä (oikealla). Kuvassa on 
esitetty teoreettiset (     ), tutkimuksessa raportoidut (     ) ja niiden puuttuessa tutkimusdatan pohjalta 
lasketut (     ) puoliintumisajat.
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Urtin (2015) aiemmin esittämien kattavampien 
kriteerien kanssa luotettavien farmakokineet-
tisten profiilien ja parametrinarvojen saami-
seksi.

Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, että 
vaikka lääke eliminoituu pääosin etukautta, se 
ei tarkoita, etteikö sillä olisi kliinistä vaikut-
tavuutta. Lääkemolekyylin vaikutus riippuu 
nimittäin vaikutuspaikassa olevasta paikal-
lisesta pitoisuudesta eikä siitä, kuinka paljon 
annoksesta eliminoituu takakautta verkko-
kalvon kudosten läpi. Terapeuttinen pitoisuus 
verkkokalvolla ja suonikalvolla voidaan saa-
vuttaa, vaikka eliminaatio takakautta olisi 
minimaalista etukautta tapahtuvaan verrat-
tuna (del Amo ym. 2017).

Tässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettyä 
ja validoitua kaninsilmämallia voidaan edelleen 
tarkentaa vastaamaan paremmin silmän hie-
novaraisia rakenteita ja huomioimaan fysio-
logisia muutoksia, kuten silmänpaineen muu-
tosta tai tautien vaikutusta kudosten läpäise-
vyyteen. Malli ei rajoitu vain tässä tutkimuk-
sessa esitettyihin makromolekyyleihin, vaan 
sitä voidaan soveltaa myös tulevaisuudessa 
kehitettäviin makromolekyyleihin. Validoi-
malla malli myös pienille lääkemolekyyleille 
pystytään simuloimaan entistä tarkemmin 
lääkeainepitoisuuksia tärkeissä kudoksissa, 
kuten sarveiskalvossa, värikalvossa, sädeke-
hässä tai verkkokalvon pigmenttiepiteelissä, 
sekä huomioimaan lääkeaineen sitoutuminen 
silmän kudoksiin kuten melaniiniin. Kehitetty 
silmämalli mahdollistaa myös säädellysti lää-
kettä vapauttavien lääkkeensaattojärjestelmien 
simuloimisen, jolloin lääkeannon väliä voidaan 
huomattavasti pidentää.

Silmän kolmiulotteinen farmakokineet-
tinen malli perustuu fysikaalisiin ilmiöihin, 
biologiseen dataan ja molekyylien ominai-
suuksiin. Sen takia sen soveltaminen muille 
prekliinisissä tutkimuksissa käytetyille lajeille 
(rotta, apina, nauta, sika) tai ihmiseen onnis-
tuu periaatteessa yksinkertaisesti mallin bio-
logista dataa vaihtamalla. Käytännössä kui-
tenkin eräs keskeinen mallinnuksen rajoite on 
hyvänlaatuisen datan saatavuus mallin vali-
doinnissa. Tekniset haasteet ohuiden verkko-
kalvon kudosten puhtaassa erottelussa ilman 
jäämiä lasiaisesta tai suonikalvosta, tuntema-
ton kammionesteen muodostumisnopeus tai 

virtaus lasiaisessa sekä kliinisen datan suuri 
vaihtelevuus tai jopa suoranainen puute han-
kaloittavat lajien välistä vertailua. Epävar-
muus kokeellisessa datassa siirtyy mallinnuk-
seen muun muassa pienimmän neliösumman 
sovittamisen vaikeutena tai parametrien epä-
varmuutena. Osa teknisistä haasteista voidaan 
kuitenkin selvittää mallinnuksen menetelmin, 
kuten datan skaalaamisella, painottamisella ja 
sopivan mallinnusyhtälön valinnalla (Motulsky 
ja Ransnas 1987).

Kaupallisia virtauslaskennan ohjelmia 
on ollut saatavilla jo 1980-luvulta lähtien, ja 
nykyään niitä käytetään lähes kaikilla insinöö-
rialoilla (Versteeg ja Malalasekera 2007). Tämä 
väitöstutkimus osoittaa, että virtauslaskenta 
on käyttökelpoinen vaihtoehto myös silmä-
lääkemallinnuksessa. Yleisesti ottaen mallin-
nusmenetelmät ovat kehittyneet valtavasti vii-
meisen 30 vuoden aikana (Gieschke ja Steimer 
2000, Schuck ym. 2015). Farmakokinetiikkaa ja 
farmakodynamiikkaa yhdistelevien virtauslas-
kennan mallien ennustetaan tulevaisuudessa 
tulevan osaksi rutiinitoimintaa ja laajemmin 
saataville lääkekehityksessä ja terveydenhuol-
lossa upotettujen ja helppokäyttöisten appli-
kaatioiden avulla. Näissä lääkkeen ja mallin 
parametreja voidaan vaihtaa ja nähdä välittö-
mästi muutokset lääkeaineiden pitoisuuspro-
fiileissa (Runchal ja Rao 2020). Parhaimmillaan 
tämä mahdollistaa tarkan tehon ja turvallisuu-
den arvioinnin osana yksilöllistä lääkehoitoa, 
jossa lääkehoito voidaan räätälöidä potilaan 
silmän anatomian ja fysiologian, taudin vai-
heen ja lääkkeensaattojärjestelmän mukaan.

Johtopäätökset
Väitöskirjatutkimuksessa parannettiin Misse-
lin (2012) julkaisemaa kolmiulotteista kanin-
silmämallia lisäämällä malliin silmän osien 
lämpötilaero, lämmönsiirto ja painovoima. 
Validointi osoitti etukammion kammionesteen 
ja diffuusion keskeisen roolin makromolekyy-
lien kulkeutumisessa. Parannetulla mallilla 
suoritettiin ensimmäinen vaativa paramet-
riestimointi kolmiulotteisella silmällä. Tämä 
osoitti kolmiulotteisten silmämallien käyttö-
kelpoisuuden vaikeasti saavutettavien silmä-
kudosten läpäisevyyden estimoinnissa. Kolmea 
farmakokineettistä yhtälöä sovellettiin kirjal-

kammiossa ja makromolekyylien eliminaa-
tioreittien kvantitatiivinen analysointi in vivo 
dataan perustuen. Jo aiemmin huomatun (Yab-
lonski ym. 1987) kanin etukammion tehokkaan 
sekoittumisen ansiosta mallilla saatiin hyvä 
vastaavuus etukammioon pistettyjen hyaluro-
nihappojen pitoisuuksien kanssa (Laurent ja 
Fraser 1983). Etukammion sekoitus on oleelli-
nen ominaisuus varsinkin topikaalisesti annet-
tujen lääkkeiden pitoisuusprofiilien ennusta-
misessa. Lasiaiseen pistettyjen makromole-
kyylien tapauksessa parannetun mallin vaiku-
tus oli vähäinen, sillä diffuusio lasiaisessa on 
rajoittava tekijä etukautta tapahtuvassa elimi-
naatiossa (Maurice ja Mishima 1984, Hutton-
Smith ym. 2017). Eliminaatioreittejä on aiem-
min analysoitu teoreettisesti virtauslasken-
nan menetelmin (mm. Park ym. 2005) ilman 
suoraa vertailua kokeelliseen dataan. Tässä 
esitetty parannettu malli validoitiin etukam-
mio- ja lasiaisdatan avulla (Laurent ja Fraser 
1983, Johnson ja Maurice 1984, Araie 1985), ja 
diffuusio verkkokalvon läpi perustui aiemmin 
julkaistuun permeabiliteettidataan (Pitkänen 
ym. 2005).

Lääkeainepitoisuuksiin perustuva para-
metriestimointi on oleellinen osa farmakoki-
neettistä mallinnusta, mutta kolmiulotteisia 
silmämalleja on vain harvoin käytetty tähän 
tarkoitukseen. Haghjou ym. (2013) estimoi-
vat pienimmän neliösumman menetelmällä 
lasiaispitoisuuteen perustuen 32:n lääkeai-
neen permeabiliteetin yhdistetyssä verkko-
kalvo-suonikalvo-kovakalvossa ja Zhang ym. 
(2018) neljän lääkeaineen lasiaispistoksen ja 
suonikalvopistoksen jälkeistä puhdistumaa 
haarukoimalla mallin parametreja ja vertaa-
malla saatuja lääkepitoisuusprofiileja kokeel-
liseen dataan. Nämä mallit kuitenkin rajoit-
tuivat pelkästään silmän takaosan geomet-
riaan eivätkä siten huomioineet realistisesti 
lääkeaineiden eliminaatiota etukautta. Tämä 
on tiettävästi ensimmäinen tutkimus, jossa 
parametriestimointi suoritetaan koko silmän 
kattavalla geometrialla ja estimoinnissa käy-
tetään yhtäaikaisesti lääkepitoisuuksia kol-
mesta eri kudoksesta. Saatu tulos oli linjassa 
aiempien tutkimusten kanssa (Pitkänen ym. 
2005, del Amo ym. 2017). Estimoinnissa käy-
tettyä dataa on aiemmin käytetty parametries-
timointiin kolmetilamallilla (Hutton-Smith et 

al. 2017). Vaikka molemmilla malleilla saatiin 
hyvä sovitus ja lääkeaineen eliminaatio etu-
kautta sekä kokonaisläpäisevyys silmän taka-
osan kerrosten läpi oli samansuuruista, paikal-
liset pitoisuusprofiilit silmän takaosan kerrok-
sissa (verkkokalvo, suonikalvo) olivat melko 
erilaisia. Virtauslaskentaan perustuvat mallit 
ovat tilamalleja monimutkaisempia, mutta ne 
perustuvat anatomiaan ja fysikaalisiin ilmi-
öihin, mikä mahdollistaa fysiologisiin peri-
aatteisiin nojautuvan tarkemman farmako-
kineettisten parametrien estimoinnin erityi-
sesti ohuissa, vaikeasti saavutettavissa silmä-
kudoksissa.

Vaikka lasiaiseen pistettyjen makromole-
kyylien eliminaatioreittien ymmärtäminen on 
silmän farmakokinetiikan kannalta tärkeää, 
asiaa on tutkittu erittäin vähän. Ei ole olemassa 
suoraa menetelmää, toisin kuin esimerkiksi 
systeemisesti annettujen lääkkeiden puhdis-
tumiselle maksan tai munuaisten kautta, vaan 
ainoa järkevä keino on silmäkudosten lääke-
ainepitoisuuksien farmakokineettinen ana-
lysointi. Del Amo ym. (2017) esiin tuomista 
kirjallisuuden ristiriitaisista tuloksista huo-
limatta kvantitatiivinen data ja useat farma-
kokineettiset analyysit viittaavat makromole-
kyylien eliminoituvan lasiaispistoksen jälkeen 
pääasiassa etukautta (del Amo ym. 2017, Hut-
ton-Smith ym. 2017, Caruso ym. 2020). Tämä 
on ensimmäinen kerta, kun asiaa on tutkittu 
systemaattisesti arvioimalla kaikki julkaistu 
kirjallisuus ihmis- ja kaninsilmän lasiaiseen 
pistetyille anti-VEGF makromolekyyleille 
(aflibersepti, bevasitsumabi, pegaptanibi ja 
ranibitsumabi). Saatujen tulosten perusteella 
eliminaatio tapahtuu molemmilla lajeilla pää-
asiassa etukautta. Analyysin yhteydessä noin 
kolmannes tutkimuksista jouduttiin hylkää-
mään, koska ne eivät täyttäneet hyvin toteu-
tetun farmakokineettisen tutkimuksen kritee-
reitä. Merkityksellisten tulosten saamiseksi ja 
vaihtelun vähentämiseksi kokeiden suunnitte-
luun ja toteuttamiseen tulee kiinnittää huomi-
ota: mittauksia tulee olla sopiva määrä todel-
lisen farmakokineettisen profiilin tavoittami-
seksi, lasiaspistos tulee suorittaa taidokkaasti 
ilman hävikkiä ja biologisen lääkeaineen ana-
lyysimenetelmä tulee olla tarkka riittävän laa-
jalla pitoisuusalueella. Tässä esitetyt farmako-
kineettiset kriteerit ovat linjassa del Amon ja 
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lisuudessa saatavilla olevaan ihmisen ja kanin 
lääkeainepitoisuusdataan lasiaiseen pistettyjen 
makromolekyylien pääeliminaatioreitin selvit-
tämiseksi. Tulosten perusteella suurin osa eli-
minaatiosta tapahtuu molemmilla lajeilla etu-
kautta. Käytetyt yhtälöt antavat kvantitatiivista 
ymmärrystä lasiaiseen pistettyjen makromole-
kyylien eliminaatioprosessista. Kaiken kaikki-
aan kolmiulotteinen farmakokineettinen mal-
lintaminen tulee olemaan tärkeä työkalu tule-
vaisuuden silmälääketutkimuksessa ja -kehi-
tyksessä, kun vaativakin mallintaminen tulee 
realistisemmaksi tietokoneiden laskentatehon 
kasvaessa. 
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Introduction
Drug development for ocular diseases affecting 
the back of the eye (such as age-related mac-
ular degeneration and diabetic retinopathy) is 
challenging due to the barriers protecting the 
eye. In order to speed up drug development, 
reduce the number of animal experiments and 
gain quantitative understanding of ocular bar-
riers, various computational modelling meth-
ods have been used to model the eye. The aim 
of this thesis was to provide tools utilizing ana-
tomically accurate 3D pharmacokinetic model-
ling for ocular drug research and development.

Materials and methods
In this thesis work, the 3D rabbit eye model 
developed by Missel (2012) was extended for 
intravitreal and intracameral injections of 
macromolecules by adding a thermal gradient, 
heat transfer and gravity into the model. The 
extended rabbit eye model was used for chal-
lenging parameter estimation tasks simulta-
neously using macromolecule concentration 
data from several ocular tissues. Lastly, three 
pharmacokinetic equations were used to eval-

uate the contribution of the anterior elimina-
tion route for four anti-vascular endothelial 
growth factor molecules (aflibercept, beva-
cizumab, pegaptanib and ranibizumab) after 
intravitreal injection using published human 
and rabbit data.

Results
With the extended rabbit eye model, the elimi-
nation half-lives of hyaluronic acids (18-4000 
kDa) after intracameral injection ranged from 
62 to 100 min, values that are similar to the 
in vivo data and close to the theoretical value 
for a well-stirred anterior chamber (57 min). 
In intravitreal injections of FITC-dextrans 
(10-157 kDa), a good match between simula-
tions and in vivo data was obtained when the 
percentage of the anterior elimination path-
way was over 80 %. The extended 3D rabbit 
eye model was used to estimate the diffusion 
coefficients of IgG in neural retina (36,8 × 10-9 
cm2 s-1) and combined retinal pigment epithe-
lium-choroid (4,11 × 10-9 cm2 s-1) while 76 % of 
the dose was eliminated via the anterior cham-
ber. Applying the three pharmacokinetic equa-
tions, in most studies the percentage of ante-
rior elimination obtained for macromolecules 
was at least 51% suggesting that the anterior 
route dominates. However, the clinical data are 
sparse, and variability is extensive.

Conclusions
The developed 3D pharmacokinetic rabbit eye 
model, data analysis protocol and presented 
three pharmacokinetic equations provide tools 
for the quantitative analysis of anterior and 
posterior elimination pathways for biologics. 
The methods devised in this study may be used 
in research and development of novels macro-
molecule drugs for ophthalmic use.

Keywords: Pharmacokinetics, rabbits, 
intravitreal injections, macromolecules, 
computer simulation, eye, eye diseases, 
retina
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