
Työn ll¡¡ - At tcls ¡rt - LrY.l
Pro gradu

T¡c<r6kuntr/O3lsto - Flkult.Usoktiorv - Frdlty

Matemaattis-l-uonnontietee I linen

1

A¡k¡ - Oatum - Montñ ¡nd )rér

Ltitos - lßlitution - OePldmônl

Fanmasian laitos

füwmlårl - Sidoantål - Numb€r ol P¡9ô3

76

Qpp¡linÊ = L¡r_olmnq- Sublcct
F'armal{ologra

Tyðn n¡mi - Aròctott ütôt - Îtþ
Kokeelliset glaukoomamallit kaniinilta ja kissalla

Tckiiå - rerhtlllo - Author
Hjerppe, Anssi Erkki Anders

Muite l¡eto¡a - Ovr¡ga uppg¡fter - Furlh6 inlormal¡on

Så¡lytÞpsikka - 6rya.in9stálle - UÍhero dopos¡ted
Fanmasian faitosl'-iå"ffiäÏologian ja boksikologian osasto

Avr¡ßanlt - Nycketord - Koymrds

aneSA sl-

T¡ivistclm¡ - RcleÎ¡t - Ab3tr¡ct

öiäüË*äetiîitmanpainetauti m¿ifitell¿üin näön heikkenemisenä, johon liittyvat n?ik(F

hermon nystyn pyöristyminen sekä korkea silmåinpaine. Taudista tunnetaan useita muoto-
ja, joista yf"itio ón avõkulmaglaukooma. Nykyisin käytetyllä läåikeloidolla, johon kuulu-
iáitenioíe paikallisesti käytãtyt pilokarpiini, timololi ja adrenaliini, sekâ systeemisesti
käyterty ur"tut"oliu*idi, on omät iivuvaii<utuksensa ja iajoituksensa. Paremman tehon ja
turvdlísuuden saavuttamiseksi silmänpainelåiäkeitä kehitetä^¿in edelleen, missä tarvitaan
eri koe-eläinmalleil la tehtyj ä kokei ta kl iinisten kokeiden lisäksi.

Avokulmaglaukoomassa silmän kammionesteen ulosvirtau¡ o.-1 heikentynyt johtuen tra-
bekulaarisõn ulosvirtaustien tukkeutumisesta. Menetelmiä, joilla koe-ellümen silmänpai-
netta kohotetaan keinotekoisesti glaukoomaa vastaavan tilan simuloimiseksi, kutsutaan
kokeellisiksi glaukoomamalleiksi. Kãytetyimmät koe-eläimet näissä tutkimuksissa ovat
kaniinija kissa.

Lyhytaikainen silmãnpaineen kohoaminen saadaan aikaan kaniinille vesirasituskokeella,
joka aiheuttaa veren oimolariteetin laskun ja silmänpainegn kasvuun. Sä?innöllisesti anne-

iut glukokortikoidir aiheuttavat silmãnpaineen kohoamisen lisäämällâ kammionesteen
uloÑirtausvastusta kammiokulmassa. Kùn annostelu lopetetaan, silmän tila palautuu enti-
selleen. Ulosvirtausteitåi voidaan manipuloida myös pysyvästi arpeuttamalla silmän
kammiokulmaa lasersäteillä, jolloin saadaan aikaan stabiili glaukoomaa.-Tämä kaniinilla
käytetty malli on osoittautuni¡t lupaavaksi hankalasta toteuttamisestaan huolimatta. Toi-
nui t"p" on injisoida kaniinin silmen takakammioon kymotrypsiini-entsyymiä, joke 

-tu-
lehdusreaktiorilis¿iksi aiheuttaa linssin ripustimien proteiinien pilkkoutumisen ja trabeku-
I aarisen ulosvirtaustien tukkeutu nr isen.

Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli selvitt^ää kahden eri glaukoomamallin soveltu-
vúutta silmänpaineläãkkeiden tutkimiseen. Ensimmäinen malli, jossa kymotrypsiini?i
ruiskutettiin kàniinin silmãn takakammioon aiemmin kuvatrujen menetelmien mukaan,
osoittautui hyvin hankalaksi toteuttâa. Vaikeuæna oli sopivan annoksen loyËiminen, ig\u
olisi aiheuttanut glaukooman ilman vakavaa traumaa' Huonon onnistumisprosentin takia
koe j ouduttii n keskeyttiimään.

Työn toisessa vaiheessa 12 kissalle annettiin silmiin paikallisesti O,LVo deksametasonia
kólmesti päivässåi jatkuvasti 7O päivän ajan. Silmänpaineet mitattiin säåinnöllisesti pneu-
matonomètrillä. 30 päivän käsitìelyn jalkeen silmãnpaineet olivat nousseet keskimäärin
9,2 mmHg l¿ihtötasósta. Tämän jaikeðn tutkittiin kuùden-paikallisesti annettavan yt ¿it
teen vaikrítuksia kahdella koejärjestelyllä. Yhdisteistã kaksi olivat aikaisemmin kissalla
testaamattomia, tutkimuksen ätlä olevia l?iäkeaineita. Kissan kohotettua silmänpainetta
alensivat O,25Eo timololi ja IVo labetaloli. O,OI7o dipivefriini, CA[-X, IVo pilokarpiini ja
PPD-Y eivät laskeneet silmänpainetta tilastollisesti merkitsevästi.
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