
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin,  
Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja  

sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden asettama työryhmä 

Kostea silmänpohjan  
ikärappeuma (AMD)

11.5.2016

PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot 
sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. 

Koko suositus näytönastekatsauksineen ja lisätietoaineistoineen  
on saatavissa osoitteessa www.käypähoito.fi

VASTUUN RAJAUS 
Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja 
hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan 
parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.
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Hoitosuosituksen laatiminen
– Käypä hoito -suosituksen laatiminen, ks. 

suosituksen verkkoversio osoitteessa www.
käypähoito.fi.

Termit ja lyhenteet

– AMD: silmänpohjan ikärappeuma
– FAG: fluoreskeiiniangiografia
– OCT: valokerroskuvaus
– ICGA: indosyaniinivihreäangiografia 

(indocyanine green angiography)

– PDT: fotodynaaminen hoito, valoaktivaa-
tiolaserhoito

– VEGF:n estäjät: verisuonten endoteelin 
kasvutekijöiden estäjät

– VEGF:n estäjähoidon mallit: 
• fixed: etukäteen suunnitellusti ja sään-

nöllisin väliajoin annosteltava lääkehoito
• PRN: pro re nata, silmän tilanteen mu-

kaisesti tarvittaessa annosteltava lääke-
hoito

• treat-and-extend: silmän tilanteen mu-
kaisesti vähitellen pidentyvin väliajoin 
annosteltava lääkehoito

Keskeinen sisältö

– Kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) keskeisiä oireita ovat nopea, päivien tai 
viikkojen aikana tapahtuva näöntarkkuuden (sekä kauko- että lähinäkö) heikkeneminen ja 
kuvien vääristyminen.

– Kostea silmänpohjan ikärappeuma tulee aina diagnosoida sen diagnostiikkaan ja hoitoon 
perehtyneen lääkärin toimesta tai johdolla.

– Diagnostiikan ja dokumentaation tulee mahdollisuuksien mukaan aina perustua 
vähintään näöntarkkuuden määrittämiseen, biomikroskopiaan, silmänpohjakuvaan ja 
valokerroskuvaukseen tai fluoreskeiiniangiografiaan.

– Näön ennusteen kannalta on suositeltavaa aloittaa VEGF:n estäjähoito mahdollisimman pian 
oireiden alkamisen jälkeen.

– Kaikkien kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien osalta tulee harkita hoitoa lasiaiseen 
annosteltavalla verisuonikasvutekijöiden estäjällä.

– Lasiaiseen annosteltava hoito suositellaan toteutettavaksi silmien kliinisen tilanteen mukaisesti 
niin, että tavoitteena ovat sairauden etenemisen pysäyttäminen ja inaktiivisen tilanteen 
ylläpitäminen.

– Seuranta tulee valtaosassa tapauksia toteuttaa näöntarkkuuden, biomikroskopian tai 
silmänpohjakuvan ja valokerroskuvauksen määrittämisellä aluksi 4–6 viikon välein 
injektiohoidon jälkeen. Hoitovasteen varmistuttua pistoshoidon aikana seurantaväliä voidaan 
asteittain pidentää enintään 3 kuukauteen.

– Omaseurantaan siirtyminen on mahdollista, kun sairaus on riittävän pitkään pysynyt 
inaktiivisena.

Kostea silmänpohjan ikärappeuma 
(AMD)
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Aiheen rajaus
– Suosituksessa pyritään vastaamaan työryh-

män asettamiin diagnostiikkaa, hoitoa ja 
seurantaa käsitteleviin kysymyksiin.

– Diagnostiikka 
• Mitä menetelmiä tulee käyttää kostean 

silmänpohjarappeuman (AMD) diag-
nostiikassa?

– Hoito: 
• Milloin hoito on aiheellinen kosteassa 

ikärappeumassa?
• Onko olemassa joitain sellaisia ensitutki-

muksen kliinisiä löydöksiä, joiden myötä 
hoidosta ei ole odotettavissa hyötyä?

• Onko hoidossa sijaa laservalopolttohoi-
dolle ja valoaktivaatiolaserhoidolle (fo-
todynaaminen hoito) joissakin tilanteis-
sa?

– Hoito anti-VEGF-lääkkeillä (bevasitsuma-
bi, ranibitsumabi ja aflibersepti) 
• Onko lääkkeiden välillä tehoeroja?
• Onko lääkkeiden haitoissa ja turvallisuu-

dessa eroja?
• Onko anti-VEGF-hoidolle vasta-aiheita?
• Millaista osaamista tarvitaan anti-VEGF-

hoidon toteutuksessa?
• Tuleeko hoito aloittaa ”latausannoksil-

la”?
• Tuleeko lääke annostella säännöllisesti 

vai tarvittaessa?
• Eroavatko haitat sen mukaan, annostel-

laanko lääke säännöllisesti vai tarvittaes-
sa?

• Onko erilaisten annosteluprotokollien 
välillä eroa kustannusvaikuttavuudessa?

• Mitä tulee tehdä, jos hoitoon ei saada 
vastetta?

• Milloin ja millä kriteereillä hoito lopete-
taan?

– Seuranta: 
• Mitä menetelmiä tulee käyttää kostean 

AMD:n seurannassa?
• Milloin ja millä kriteereillä potilas siirre-

tään omaseurantaan?
– Suosituksessa ei käsitellä kostean AMD:n 

seulontaa, ehkäisyä ja kuntoutusta.
– Hoidossa keskitytään lasiaiseen annostelta-

viin verisuonikasvutekijöiden estäjiin (anti-
VEGF).

Tavoitteet
– Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ja 

parantaa kostean AMD:n diagnostiikkaa, 
hoitoa ja seurantaa Suomessa.

Kohderyhmät

– Suosituksen ensisijainen kohderyhmä ovat 
kosteaa AMD:tä diagnosoivat, hoitavat ja 
seurantaa toteuttavat lääkärit ja silmätau-
tien yksiköt.

– Suositusta voivat käyttää myös muut terve-
ydenhuollon ammattihenkilöt, jotka koh-
taavat kosteaa AMD:tä sairastavia.

Esiintyvyys

– AMD on yleisin näkövammaisuuden aiheut-
taja kehittyneissä maissa, Suomi mukaan lu-
kien [1–5]. Kaikista AMD-potilaista noin 
10–20 % sairastaa taudin kosteaa muotoa.

– Kaikista näkövammarekisteriin ilmoitetuis-
ta näkövammoista 41  % aiheutuu silmän-
pohjan ikärappeumasta. Yli 65-vuotiailla 
silmänpohjan ikärappeuman osuus näkö-
vammoista on 59 % [6] (Näkövammarekis-
terin vuosikirja 2014 www.nkl.fi) Näistä 
noin puolet aiheutuu kosteasta tautimuo-
dosta.

– Jos todetaan yhden silmän kostea AMD, 
3–5 vuoden seurannassa noin joka kolman-
nella potilaista tauti ilmaantuu myös toi-
seen silmään [7, 8].

– Ennen tehokkaita hoitoja noin puolet po-
tilaista, joilla todettiin molempien silmien 
kostea AMD, tuli vaikeasti näkövammai-
seksi 5 vuoden kuluessa (paras lasikorjattu 
näöntarkkuus paremmin näkevässä silmässä 
0,1 tai vähemmän) [7].

– Kosteaan AMD:hen liittyy merkittävä elä-
mänlaadun huononeminen erityisesti sil-
loin, kun näön tarkkuus molemmissa sil-
missä on alle 0,5 [9–11].

Riskitekijät

– Ikä [2–5, 12, 13]
– Tupakointi [14]

• Suurentunut riski saattaa säilyä jopa 20 
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vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen 
[15].

• Riski kuitenkin ilmeisesti pienenee, jos 
tupakointi lopetetaan [16].

– Perinnöllinen alttius 
• Perimän osuus taudin ilmaantuvuudesta 

on noin 60 % [17].
– Sydän- ja verisuonitaudit [1–5]

Oireet

– Oireet ilmaantuvat ja etenevät nopeasti.
– Keskeisimmät kosteaan AMD:hen viittaa-

vat oireet ovat 
• nopea, päivissä tai viikoissa tapahtuva 

näöntarkkuuden heikkeneminen (sekä 
kauko- että lähinäkö)

• äkillinen kuvien vääristyminen
• keskeinen skotooma (keskeisnäön puu-

tos)
• värinäön muutokset.

Diagnostiikka

– Tiivistelmä suosituksesta kostean AMD:n 
diagnostiikaksi esitetään TAULUKOSSA 1.

– Suositus 1: Kostea AMD:n tulee aina 
diagnosoida sairauden diagnostiikkaan 
ja hoitoon perehtyneen lääkärin toimes-
ta tai johdolla. 
• Muut silmäsairaudet, AMD:n riskite-

kijät ja yleissairaudet tulee aina selvit-
tää.

• Kliiniseen tutkimukseen kuuluu aina 
molempien silmien lasein korjattu 
paras näöntarkkuus, silmänpohjatut-
kimus ja biomikroskopia.

• Työryhmän näkemyksen mukaan tutki-
mustulosten tulkinta ja johtopäätösten 
tekeminen vaativat perehtyneisyyttä ja 
kokemusta kostean AMD:n diagnostii-
kasta ja hoidosta.

• FAG-tutkimusten tulkinta kostean 
AMD:n diagnostiikassa vaihtelee tulkit-
sijoiden ja tulkintakertojen välillä [18–
21] C.

– Suositus 2: Kostean AMD:n diagnos-
tiikan tulee mahdollisuuksien mukaan 
aina perustua vähintään TAULUKOSSA 1 

kuvattuun hyvän diagnostiikan tason 
tutkimuksiin (näöntarkkuus, biomikros-
kopia, OCT ja silmänpohjakuva ja tarvit-
taessa FAG). 
• Yksikössä, jossa hoito aloitetaan, tu-

lee olla mahdollisuus FAG-tutkimuk-
sen järjestämiseen, jos potilaan tilan-
ne sitä edellyttää.

• Molemmat silmät on tutkittava.
• Fluoreskeiiniangiografia (FAG) on il-

meisesti edelleen kostean AMD:n diag-
nostiikan kulmakivi OCT-tutkimukseen 
verrattuna, ellei tutkimuksen suorittami-
selle ole terveydellisiä esteitä [22–25] C. 
* Kommentti: FAG on OCT-tutkimus-

ta huomattavasti enemmän aikaa ja 
resursseja vaativa tutkimusmenetel-
mä.

– Valokerroskuvaus (OCT) lienee herkkä 
muttei riittävän tarkka ainoaksi tutkimus-
menetelmäksi kostean AMD:n diagnostii-
kassa [22, 26, 25] C. 
• Kommentti: OCT-tutkimuksessa tarkas-

tellaan verkkokalvon paksuuntumista ja 
turvotusta. On erityisesti huomioitava, 
että verenvuodot eivät välttämättä näy 
OCT-tutkimuksessa. 

• Kommentti: OCT-angiografia on tulossa 
oleva uusi diagnostinen menetelmä, jon-
ka käyttökelpoisuudesta kostean AMD:n 
diagnostiikassa ei nykyisin ole riittävää 
näyttöä.

– Suositus 3: Kliinisesti selvissä tapauk-
sissa kostean AMD:n diagnoosi voidaan 
tehdä ja hoito aloittaa TAULUKOSSA 1 ku-
vatun tyydyttävän diagnostiikan tason 
tutkimusten perusteella (näöntarkkuus, 
biomikroskopia ja OCT-tutkimus). 
• Tällöinkin tulee olla mahdollisuus po-

tilaan lähettämiseen FAG-tutkimuk-
seen, jos potilaan tilanne myöhemmin 
sitä edellyttää.

• Työryhmän käsityksen mukaan näin voi-
daan toimia kliinisesti selkeissä tilanteis-
sa, joissa hoidon aloittamista ei haluta 
viivästyttää tutkimusten viivästymisen 
vuoksi.

• Silmänpohjien valokuvauksen puuttumi-
nen saattaa vaikeuttaa erotusdiagnostiik-
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kaa ja hoidon seurantaa, koska tarkkaa 
dokumentaatiota silmänpohjien tilan-
teesta hoidon aloitusvaiheessa ei ole.

– Suositus 4: Kliinisesti epäselvissä ta-
pauksissa suositellaan, että kostea 
AMD:n diagnosoidaan TAULUKOSSA 1 esi-
tetyn erinomaisen diagnostiikan tason 
mukaisesti (näöntarkkuuden, biomik-
roskopian ja silmänpohjakuvan lisäksi 
sekä OCT- että FAG- ja tarvittaessa myös 
ICGA-tutkimus). 
• Indosyaniinivihreäangiografia (ICGA) 

ilmeisesti soveltuu täydentämään koste-
an AMD:n diagnostisia tutkimuksia [22, 
24, 27, 28] C.

• Fluoreskeiiniangiografia (FAG) lienee 
edelleen kostean AMD:n diagnostiikan 
kultainen standardi [22–25] C.

– Suositus 5: Jos kostean AMD:n diag-
noosi edelleen jää hyvän diagnostiikan 
tason tutkimusten jälkeen epävarmaksi, 
voidaan tehdä hoitokokeilu verisuonten 
endoteelin kasvutekijöiden (VEGF) es-
täjillä. 
• Työryhmän käsityksen mukaan hoitoko-

keilu epäselvässä tilanteessa saattaa olla 
parempi vaihtoehto kuin pelkkä seuranta 
tai odottamisesta johtuva hoidon viiväs-
tyminen, joka saattaa vaarantaa potilaan 
näköä [29].

Hoito

– Suositus 6: Kaikkien kosteaa AMD:tä 
sairastavien osalta tulee harkita hoitoa 
lasiaiseen annosteltavalla VEGF:n estä-
jällä. 

• Eri lääkeaineiden tehossa ja turvallisuu-
dessa ei ole kliinisesti merkittäviä eroja 
muutaman vuoden seurannassa.

• Lääkeaineiden välillä on merkittäviä hin-
taeroja. 
* Vaikka kostea AMD ei ole bevasitsu-

mabin virallinen käyttöaihe, Terve-
ydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston antaman suosituksen mukaan 
kostean AMD:n hoito silmänsisäisellä 
bevasitsumabilla kuuluu Suomen jul-
kisesti rahoitettuun terveydenhuollon 
palveluvalikoimaan [30], (Palveluvali-
koimaneuvoston päätös 10.12.2015). 
Palveluvalikoimaneuvosto toteaa 
myös, että bevasitsumabi on vaikutta-
va näkökykyä parantava AMD:n hoito 
ja että se on yhtä vaikuttava ja turval-
linen kuin AMD:n hoitoon silmänsi-
säisesti käytettävät ranibitsumabi ja 
aflibersepti.

• Bevasitsumabi ja ranibitsumabi ovat il-
meisesti yhtä tehokkaita ylläpitämään 
näöntarkkuutta kostean AMD:n hoidos-
sa 1–2 vuoden seurannassa [31–33] B.

• Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin 
annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) on 
ilmeisesti yhtä tehokas kostean AMD:n 
hoidossa ylläpitämään näöntarkkuutta 
kuin kuukausittain annosteltava ranibit-
sumabi (0,5 mg) [33–36] B.

• Ranibitsumabin ja bevasitsumabin vä-
lillä ei kostean AMD:n lyhytaikaisessa 
hoidossa ilmeisesti ole kliinisesti merkit-
tävää eroa turvallisuuden osalta [32, 33, 
37–39] B.

• Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin 

TAULUKKO 1. Suositus kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikaksi.

Taso Näöntark-
kuus1)

Biomikros-
kopia

OCT Pohjakuva2) FAG ICGA

Erinomainen x x x x x Tarvittaessa

Hyvä x x x x Tarvittaessa  

Tyydyttävä x x x    

1) Paras korjattu näöntarkkuus  
2) Silmänpohjakuvaus tehdään auttamaan diagnostiikkaa ja dokumentaatiota. Se käsittää värivalokuvan, punavapaan 
kuvan ja tarvittaessa autofluoresenssin. Autofluoresenssikuva voi olla kamera- tai OCT-pohjainen.
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annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) 
saattaa olla yhtä turvallinen kostean 
AMD:n hoidossa kuin kuukausittain an-
nosteltava ranibitsumabi (0,5 mg) [33–
36] C.

• Fotodynaamisen hoidon (PDT) yhdis-
täminen ranibitsumabiin ei ilmeisesti pa-
ranna näöntarkkuutta kosteaa AMD:tä 
sairastavilla yksinomaiseen ranibitsuma-
bihoitoon verrattuna [40, 41] B. 
* Kostean AMD:n alaluokassa poly-

poidaalinen vaskulopatia PDT ja la-
siaiseen annosteltava VEGF:n estäjä 
saattavat olla yhtä tehokkaita ylläpitä-
mään näöntarkkuutta ja yhtä turvalli-
sia [42]. Tällöin PDT-hoito vähentää 
lasiaiseen annosteltavien VEGF:n es-
täjien tarvetta [43].

• Luotettavaa tutkimustietoa peripapillaa-
risten rappeutumien hoidosta ei ole käy-
tettävissä. Työryhmän käsityksen mu-
kaan peripapillaarisia rappeumia voidaan 
hoitaa VEGF:n estäjillä, valoaktivaatiola-
serhoidolla, laservalopolttohoidolla tai 
näiden yhdistelmillä [44].

– Suositus 7: Työryhmän käsityksen mu-
kaan näön ennusteen kannalta on suo-
siteltavaa aloittaa VEGF:n estäjähoito 
viipymättä oireiden alkamisen jälkeen. 
• VEGF:n estäjähoidon aloittaminen vä-

littömästi tai lähipäivinä taudin diag-
nosoinnin jälkeen saattaa 3 kuukauden 
seurannassa johtaa parempaan näön 
kohenemiseen kuin aloittaminen noin 2 
viikon päästä diagnoosista [29] C.

• Prospektiivisessa potilassarjassa viive 
oireiden alkamisesta hoidon alkamiseen 
heikensi merkittävästi näkökyvyn ennus-
tetta. Oireiden jatkuminen yli 21 viikkoa 
ennen hoidon aloitusta suurensi näön 
huononemisen riskiä (OR 2,62; 95  %:n 
luottamusväli 1,20–5,68) verrattuna oi-
reiden jatkumiseen alle 7 viikkoa ennen 
hoitoa [45].

– Suositus 8: Jos potilaalla on ollut äsket-
täinen (alle 3 kk) sydän- ja verisuonita-
pahtuma, VEGF:n estäjähoito voidaan 
toteuttaa, kun hyötyjen ja haittojen suh-
de on hänen osaltaan arvioitu. 

• Tapaus-verrokkitutkimuksessa intravit-
reaalisesti annosteltuun bevasitsumabiin 
tai ranibitsumabiin ei liittynyt suurentu-
nutta iskeemisen aivoinfarktin, sydänin-
farktin, laskimoveritulpan tai sydämen 
vajaatoiminnan riskiä, eivätkä lääkkeet 
tässä suhteessa eronneet toisistaan [46].

• Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutki-
muksissa todettujen haittatapahtumien 
määrät: 
* Tromboembolinen haittatapahtuma 

todettiin 3,5  %:lla ranibitsumabilla 
hoidetuista [37], 3,2  %:lla bevasit-
sumabilla hoidetuista [37], 0,7–
2,3  %:lla afliberseptillä hoidetuista 
[34] ja 3,6–3,8  %:lla lumeinjektioilla 
hoidetuista [47, 48].

* Sydäninfarkti todettiin 1,4  %:lla ra-
nibitsumabilla hoidetuista [37], 
1,2 %:lla bevasitsumabilla hoidetuista 
[37], 1–2  %:lla afliberseptillä hoide-
tuista [34] ja 1,7–3,6 %:lla lumeinjek-
tioilla hoidetuista [47, 48].

* Aivohalvaus todettiin 1,1  %:lla rani-
bitsumabilla hoidetuista [37], 0,9  % 
bevasitsumabilla hoidetuista [37], 
0,5–0,8 %:lla afliberseptillä hoidetuis-
ta [34] ja 0,8  %:lla lumeinjektioilla 
hoidetuista [48].

* Kommentti: Lumeinjektiohoidon 
tiedot perustuvat 2 pieneen tutki-
mukseen. Edellä mainituissa haitta-
tapahtumissa ei ollut tilastollista eroa 
VEGF:n estäjäryhmässä verrattuna lu-
meryhmään. Verkostometa-analyysin 
mukaan VEGF:n estäjähoitoryhmäs-
sä haittatapahtumien määrä on kui-
tenkin hieman (suhteellinen ero noin 
2–6 %) suurempi kuin lumeryhmässä 
[33].

• Kommentti: VEGF:n estäjähoidon riskit 
voivat valikoitumattomassa suomalaises-
sa hoidettavassa potilasjoukossa olla eri-
suuruisia kuin valikoiduilla potilailla teh-
dyissä satunnaistetuissa kontrolloiduissa 
tutkimuksissa.

• Lääkkeiden myyntiluvissa luetellut hoi-
don vasta-aiheet kuvataan TAULUKOSSA 
2.
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– Suositus 9: Hoidon aloituksen yhteydes-
sä tulee huomioida hyödyt ja riskit: poti-
laan jäljellä oleva näön tarkkuus molem-
missa silmissä, yleissairaudet, elinajan 
odotus ja hoidon vaikutus toimintaky-
kyyn ja elämänlaatuun. 
• Jos hoidettavan silmän paras laseilla kor-

jattu näöntarkkuus on alle 0,0625, hoi-
don odotettavissa oleva hyöty potilaan 
toimintakyvyn ja elämänlaadun osalta on 
työryhmän käsityksen ja kokemukseen 
mukaan vähäinen.

• Mukaan otettavien potilaiden näöntark-
kuuden alarajaksi on useimmissa hoito-
tutkimuksissa asetettu 0,0625.

– Suositus 10: VEGF:n estäjähoito voidaan 
aloittaa 3 kertaa noin kuukauden välein 
annosteltavilla pistoksilla (”latausan-
noksella”) tai alusta alkaen tarpeen mu-
kaisesti (pro re nata, PRN) annostellen. 
• Hoitoa aloitettaessa bevasitsumabi an-

nosteltuna 3 kertaa 4–6 viikon välein 
saattaa lyhyellä aikavälillä johtaa parem-
paan näön paranemiseen kuin alusta al-
kaen PRN-annosteltuna [49–51] C.

• Jos hoito toteutetaan alusta alkaen PRN, 
ilman ”latausannoksia”, OCT-tutkimus 
on toistettava pistostarpeen selvittämi-
seksi 4–6 viikon välein.

– Suositus 11: VEGF:n estäjähoidon ta-
voitteena on taudin etenemisen pysäyt-
täminen. Taudin etenemistä seurataan 
näöntarkkuuden mittaamisella, biomik-
roskopialla ja OCT-tutkimuksella. 

• Kooste suosituksesta hoidon toteuttami-
seksi on TAULUKOSSA 3.

• Bevasitsumabin ja ranibitsumabin an-
nostelu 4–6 viikon välein ei ilmeisesti 
ole näön paranemisen ja säilymisen osal-
ta lyhyellä aikavälillä kliinisesti merkit-
tävästi tehokkaampaa kuin tarvittaessa 
annosteltu kosteaa AMD:tä sairastavilla 
[52–57] C.

• Kuukausittaiseen bevasitsumabin ja 
ranibitsumabin annosteluun kostean 
AMD:n hoidossa saattaa liittyä suurempi 
kartta-atrofian riski kuin tarvittaessa an-
nosteluun, mutta muutoin eri annoste-
luprotokollien haittojen riskissä ei näytä 
olevan kliinisesti merkittävää eroa [36, 
38, 39, 57–60] C.

• Tarvittaessa annostellun bevasitsuma-
bihoidon kustannusvaikuuttavuus on 
ilmeisesti kuukausittain annosteltua be-
vasitsumabia parempi kostean AMD:n 
hoitomalli [38, 59, 61, 62] B, sillä kuu-
kausittaisella annostuksella saavutetta-
vat pienet lisähyödyt aiheuttavat hyvin 
korkeat lisäkustannukset. Samoin tar-
vittaessa annostellun bevasitsumabin 
kustannusvaikuttavuus on parempi kuin 
tarvittaessa tai kuukausittain annostellul-
la ranibitsumabilla ja afliberseptilla [38, 
59, 61, 62] B.

• Ranibitsumabi kerran kuukaudessa an-
nosteltuna ja aflibersepti 2 kuukauden 
välein annosteltuna ilmeisesti kohenta-
vat potilaan elämänlaatua, eivätkä lää-

TAULUKKO 2. Lasiaiseen annosteltavien VEGF:n estäjien myyntilupatiedoissa esitetyt hoidon vasta-aiheet.  
Huom! Bevasitsumabin kohdalla on ilmoitettu suonensisäisen käytön vasta-aiheet.  
Lähde: Duodecimin lääketietokanta.

Lääkeaine Vasta-aihe

Aflibersepti Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle  
Aktiivinen tai epäilty silmän tai silmänympärysalueen infektio  
Aktiivinen vakava silmänsisäinen inflammaatio 

Bevasitsumabi Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle  
Yliherkkyys kiinankääpiöhamsterin munasarjasoluissa tuotetuille aineille tai muille 
yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetuille ihmisen vasta-aineille (tai humanisoiduille  
vasta-aineille)  
Raskaus 

Ranibitsumabi Yliherkkyys aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle  
Okulaarinen tai periokulaarinen infektio tai infektion epäily  
Vakava silmänsisäinen tulehdus 
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keaineet tässä suhteessa eroa toisistaan 
[35] B.

• Niin sanotun treat-and-extend-hoitopro-
tokollan vaikuttavuudesta säännöllisiin 
VEGF:n estäjähoitoihin verrattuna on 
julkaistu yksi pieni satunnaistettu kont-
rolloitu tutkimus [63]. Sen mukaan yh-
den vuoden seurannassa kuukausittain 
tai treat-and-extend -protokollan mukai-
sesti annosteltavalla ranibitsumabihoi-
doilla saavutettiin näön osalta samanlai-
set tulokset.

• Myös havainnoivien prospektiivisten ja 
retrospektiivisten tutkimusten perus-
teella näyttää siltä, että treat-and-extend-
protokollalla voidaan saada PRN- ja 
fixed-protokollan kanssa vastaavia useita 
vuosia säilyviä tuloksia näön paranemi-

sessa ja säilymisessä.
• Vaikka kunnollinen tutkimusnäyttö 

puuttuu, kansainvälisen asiantuntija-
ryhmä pitää myös OCT-seurannan 
perusteella ohjattua treat-and-extend-
protokollaa mahdollisena vaihtoehtona 
toteutettaessa kostean AMD:n VEGF:n 
estäjähoitoa [64].

– Suositus 12: Jos yhdellä VEGF:n estäjä-
valmisteella ei saada riittävää tehoa, voi-
daan kokeilla toista lääkeainetta. 
• Aflibersepti saattaa noin vuoden aikavä-

lillä parantaa näköä ja vähentää anato-
misia muutoksia niillä AMD-potilailla, 
joilla hoito muilla VEGF:n estäjillä ei ole 
tuottanut toivottua tulosta, mutta kun-
nollinen tutkimusnäyttö asiasta puuttuu 
[65–68] D.

TAULUKKO 3. Työryhmän suositus kostean AMD:n hoitojen ja seurannan ajoituksesta eri hoitoprotokollien mukaisesti.

Protokolla Hoitovälit Seurantatutkimukset

Fixed Aflibersepti: ensimmäiset 3 lääkepistoa  
4–6 viikkoa, sen jälkeen 8 viikkoa  
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa  
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa 

Kolmen pistoksen välein  
Hoitoa jatketaan taudin aktiivisuudesta 
riippumatta, kunnes hoidon lopettamisen 
kriteerit täyttyvät. 

PRN Jos hoitovaste ei ole riittävä1)  
Aflibersepti: 4–8 viikkoa  
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa  
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa 

Aina 4–6 viikkoa (bevasitsumabi ja 
ranibitsumabi) tai  
4–8 viikkoa (aflibersepti) viimeisen 
suunnitellusti annetun pistoksen jälkeen  
Jos pistosta ei anneta, seurantatutkimus  
4–6 viikon kuluttua  
Huom.! Voidaan etukäteen suunnitella 
esimerkiksi 3 pistoksen sarja, jolloin 
seurantatutkimukset tehdään sarjan lopussa 

Jos hoitovaste on riittävä1) 
Ei hoitoa kyseisellä seurantakerralla 

Treat-and-extend Kunnes riittävä hoitovaste on saavutettu1) 
Aflibersepti: 4–8 viikkoa  
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa  
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa 

Aina ennen suunniteltua pistosta

Riittävän hoitovasteen saavuttamisen 
jälkeen1) 
Seurantavälin harventaminen korkeintaan  
2 viikon verran kerrallaan ja  
korkeintaan 12 viikon väleihin  
Jos havaitaan puutteellinen hoitovaste, 
palataan edelliseen hoitoväliin. 

1) Riittävällä hoitovasteella tarkoitetaan seuraavia tilanteita:  
a) OCT-tutkimuksessa ei todeta verkkokalvon turvotusta eikä subretinaalista nestettä (pigmenttiepiteelin irtauma 
sallitaan).  
b) Vähäinen verkkokalvon turvotus, subretinaalinen neste tai molemmat ovat pysyneet pitkään ennallaan ja 
näöntarkkuus on stabiili jatkuvista pistoksista huolimatta. Tällöin sairauden aktiviteettia voidaan arvioida FAG-
tutkimuksella tai pistostaukoa kokeilemalla. Seurannan täytyy tapahtua valitun hoitoprotokollan mukaisesti. Taudin 
aktiivisuuden seurannassa OCT-tutkimus on FAG-tutkimukseen verrattuna varsin herkkä toteamaan aktiivinen tauti, 
mutta OCT:n spesifisyys on korkeintaan tyydyttävä [75].  
c) Näöntarkkuus on stabiili. 
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– Suositus 13: Lasiaiseen annosteltavan 
VEGF:n estäjäinjektion voi suunnitel-
mallisesti ja tarkoituksenmukaisissa 
oloissa antaa siihen hyvän ohjauksen 
saanut silmätautien erikoislääkäri, sil-
mätauteihin erikoistuva lääkäri tai sil-
mäsairauksien hoitotyöhön perehtynyt 
sairaanhoitaja. 
• Kahden meta-analyysin [69, 70] mu-

kaan lasiaiseen annosteltavaan VEGF:n 
estäjäinjektioon liittyvä endoftalmiitin 
riski on 0,049–0,056 % eli 10 000 pistos-
kertaan liittyy noin 5 endoftalmiittia.

• Retrospektiivisen kohorttitutkimuksen 
mukaan leikkaussalioloissa annettuihin 
ranibitsumabi- tai bevasistumabi-injek-
tioihin liittyy merkittävästi pienempi 
endoftalmiitin riski kuin vastaanotto-
oloissa annettuihin injektioihin [71].

• Englantilaisen prospektiivisen kohortti-
tutkimuksen [72] mukaan injektiohoi-
toon koulutettujen sairaanhoitajien an-
tamaan ranibitsumabihoitoon sitä varten 
varustetussa tilassa ei liity tavanomaista 
suurempaa endoftalmiitin tai muiden 
paikallisten haittavaikutusten riskiä.

• Iranilaisen retrospektiivisen kohorttitut-
kimuksen mukaan [73] erikoistumis-
vaiheessa olevien lääkäreiden antamiin 
bevasitsumabi-injektioihin ei liity tavan-
omaista suurempaa endoftalmiitin riskiä.

• Tanskalaisen retrospektiivisen kohort-
titutkimuksen [74] mukaan erikoislää-
käreiden, koulutuksessa olevien erikois-
tuvien lääkäreiden ja pistosten antoon 
opetettujen sairaanhoitajien suunnitel-
mallisesti ja leikkaussalioloissa lasiaiseen 
antamien annosteltavien ranibitsumabi-
injektioiden paikallisten haittavaikutus-
ten riski on hyvin vähäinen eikä vaihtele 

pistoksen antajan koulutustaustan mu-
kaan.

– Suositus 14: VEGF:n estäjähoito tulee 
lopettaa, jos se on todettu hyödyttömäk-
si, siitä ei ole odotettavissa potilaan toi-
mintakykyä tai elämänlaatua parantavia 
tuloksia tai hoidon jatkamiseen liittyvi-
en haittojen ja riskien arvioidaan ylittä-
vän odotettavissa olevat hyödyt. 
• Molempien silmien terveys ja näöntark-

kuus on huomioitava.
• Päätös hoidon lopettamisesta on tehtävä 

yhdessä potilaan kanssa.
• Työryhmä ehdottaa, että hoito lopete-

taan viimeistään silloin, kun hoidettavan 
silmän näkökyky on pysyvästi heikenty-
nyt alle 0,0625:een.

Seuranta

– Kooste kostean AMD:n hoidon ja seuran-
nan suositukseksi on TAULUKOISSA 3 ja 4.

– TAULUKOSSA 3 mainittavalla riittävällä hoi-
tovasteella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
• ei todeta verkkokalvon turvotusta eikä 

subretinaalista nestettä (pigmenttiepi-
teelin irtauma sallitaan) OCT-tutkimuk-
sessa 
* Jos vähäinen verkkokalvon turvotus, 

subretinaalinen neste tai molemmat 
ovat pysyneet pitkään ennallaan ja 
näöntarkkuus on jatkuvista pistok-
sista huolimatta stabiili, sairauden 
aktiviteettia voidaan arvioida FAG-
tutkimuksella tai pistostaukoa kokei-
lemalla. Seurannan täytyy olla valitun 
hoitoprotokollan mukaista.

* Taudin aktiivisuuden seurannassa 
OCT-tutkimus on FAG-tutkimukseen 
verrattuna varsin herkkä toteamaan 

TAULUKKO 4. Työryhmän suositus kostean AMD:n seurannan järjestämisestä.

Taso Näöntarkkuus Biomikros-
kopia

OCT Pohjakuva FAG

Erinomainen x x x Tarvittaessa Tarvittaessa 

Hyvä x 1–2 kertaa 
vuodessa 1)

x   

1) Kliininen tutkimus, mukaan lukien silmänpaineen mittaus
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aktiivinen tauti, mutta sen spesifisyys 
on korkeintaan tyydyttävä [75].

• Näöntarkkuus on stabiili.
– Hoito- ja seurantaväli säännöllisessä (fixed) 

ja PRN-hoidossa on 4–6 viikkoa, afliber-
septillä 4–8 viikkoa. Treat-and-extend -hoi-
dossa hoito- ja seurantaväli pitenee asteit-
tain 12 viikkoon.

– Suositus 15: Seuranta tulee valtaosassa 
tapauksia toteuttaa vähintään TAULUKOS-
SA 4 kuvatun hyvän tason mukaisesti. 
• Ajoittain tulee tutkia refraktio sen var-

mistamiseksi, että mahdollinen näön 
heikkenemä ei aiheudu optisista syistä.

• Seurantatutkimusten tiheys määräytyy 
hoitosuunnitelman pohjalta. 
* Jos hoito aloitetaan 3 latausannoksel-

la ja sen jälkeen siirrytään PRN- tai 
treat-and-extend-annosteluun, seu-
rantatutkimus tulee tehdä 4–6 viik-
koa viimeisen latausannoksen jälkeen 
sen selvittämiseksi, tarvitaanko uutta 
pistosta (PRN) tai mikä on seuraa-
van pistoksen ajankohta (treat-and- 
extend).

* Jos hoito aloitetaan suoraan PRN-
annostelulla, seurantatutkimus tulee 
tehdä alusta alkaen 4–6 viikon välein.

– Työryhmän käsityksen mukaan omaseu-
rantaan siirtyminen on mahdollista, kun 
• potilas ymmärtää seurannan toteuttami-

sen ja tulkinnan
• fixed- ja PRN-protokollassa viimeisestä 

tarvittavasta hoitokerrasta on kulunut 
6–12 kuukautta aikaa, ja riittävä hoito-
vaste on säilynyt

• treat-and-extend-protokollassa mak-
simihoitoväli on saavutettu, ja riittävä 
hoitovaste on säilynyt ilman VEGF:n 
estäjähoitoa viimeiset 6–12 kuukautta 
(ei ole merkkejä aktiivisesta kosteasta 
AMD:stä).

– Omaseurannassa voidaan käyttää Amslerin 
karttaa [1, 76–78] ja oireseurantaa (mm. 
näöntarkkuuden muutokset, kuvien vääris-
tyminen, lukemisen vaikeutuminen). 
• Kommentti: Japanilaisen kohorttitutki-

muksen [79] mukaan kostea AMD akti-
voitui 2 vuoden seurannassa 3 ranibitsu-
mabipistoksen jälkeen noin 75 %:lla.
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NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

KOODI NÄYTÖN ASTE SELITYS

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia, joiden 
tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita 
kelvollisia2 tutkimuksia

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä 
tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen  
 tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty  
 menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
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