
Vanhat silmät 
 
 

31.1.2014 
Ville Hemiö 
Silmälääkäri 



Iän ja sairauksien vaikutuksia 
silmään 

• Harmaakaihi. 
• Suonitukokset. 
• Tietyt glaukoomamuodot. 
• Diabetesmuutokset silmänpohjassa. 
• Ikärappeuma (AMD). 
• Neurotrofinen ulkus. 



Silmän rakenteen lyhyt kertaus 

• Sidekalvo. 
• Sarveiskalvo. 
• Iiris + kammiokulma. 
• Linssi + ripustinsäikeet + corpus ciliare. 
• Lasiainen. 
• Verkkokalvo. 
• Näköhermon pää. 







Vanhan silmän ominaisuuksia 

• Mydriaasi vähäisempi. 
• Suuri vaihtelu yksilöiden välillä. 

• Mykiö on jäykkä. 
• Lasiaisen nestepitoisuus vähenee. 

• Lasiaisirtauma, ”leijuvaiset”. 
• Alfa-1-salpaajat vaikuttavat 

kaihileikkauksessa. 
• Olisi hyvä tietää, onko joskus ollut käytössä. 



Vanhan silmän ominaisuuksia 
• Silmäluomien kudokset löystyvät. 

• Seniili ptoosi. 
• Dermatochalasis. 
• Alaluomen entropium ja ektropium. 

• Orbitan rasva vähenee. 
• Alaluomen entropium. 



Harmaakaihi 

• Eri muotoja ja näihin 
liittyen potilailla on 
erilaisia oireita. 
• Yleensä oireet tulevat 

hitaasti. 
• Käypä hoito -suosituksen 

leikkausrajat eivät aina 
toimi. 
• Erityisesti toisen silmän 

nähdessä hyvin. 



Harmaakaihileikkaus 
• Kustannustehokas (kustannustehokkain 

leikkaus). 
• Riskit pienet. 
• Korjataan samalla taittovirheitä. 



Harmaakaihileikkaus 

• Ei laseria (vielä). 
• Laite maksaa ”alkaen” 500 000 €. 
• Ei nopeuta (vielä). 
• Komplikaatioihin toivottavasti suotuisa 

vaikutus tulevaisuudessa. 
• Ei ompeleita = leikkaushaava avautuu, jos 

painaa väärästä kohdasta (hieroo silmää). 
• Leikkauksen jälkeen käytetään ”kilpeä” silmän 

edessä 1. päivä ja öisin 1. viikko. 





Harmaakaihileikkaus 

• Julkisella puolella leikattu on yleensä joko 
emmetrooppi tai n. 50 cm etäisyydelle 
likinäköinen. 

• Yksityispuolella joko sama refraktiotavoite tai 
• Astigmatian korjaus. 
• Monovisio. 
• Multifokaalilinssit. 



Kaihileikkauksen jälkitarkastus 

• Aiemmin täysin yksityispuolella hoidettu asia. 
• Käypä hoito -suositusta muutettu (vuonna 

2013) 
• Silmälääkärin suorittama jälkitarkastus. 
• Toisaalta julkisella puolella ei määrätä 

silmälaseja.  



Jälkikaihi 
• Avataan YAG-laserilla, ”5 minuutin 

toimenpide”. 
• Visusraja <=0,5 julkisella puolella. 



Suonitukokset 

• Laskimotukokset aiheuttavat jatko-ongelmia. 
• Makulan turvotus. 
• Uudissuoniriski. 

• Laserointi ja pistoshoito. 



 



Glaukooma 

• Kapsulaariglaukooma liittyy ikään. 
• Krooninen sulkukulmaglaukooma liittyy osittain 

ikään. (Myös akuutti sulkukulma). 



Ikärappeuma (AMD) 

• Eivät pimennä silmää. 
• Kuiva 

• Etenee hitaasti. 
• Ei hoitoa. 

• Kostea 
• Nopea alku. 

• Itse tehty testaaminen tärkeää. 
• Pistoshoito. 
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Diabeettiset muutokset 

• Turvotus 
tarkan näön 
alueella. 



Pistoshoidot 

• Anti-VEGF. 
• Off label -käyttöä. 
• Uusimpana VEGF-

trap. 



Pistoshoidot 
• Kortisoni 

• Nykyisin lähinnä implantti. 



Kuivasilmäisyys 

• Pahenee iän myötä. 
• Ei etsitä systeemisairauksia. 
• Schirmerin testi. 



Neurotrofinen ulkus 

• Kosketustunto heikentynyt. 
• Pinta kuivuu. 

• Hankalia hoitaa. (Hoitoa ei saa väheksyä). 



Take home 

• Hoida neurotrofista ulkusta. 
• Muista akuutti glaukoomakohtaus sekavuuden 

ja päänsäryn syynä. 
• Näön huononeminen ei kuulu vanhuuteen. 

• On löydettävä syy visuksen laskuun. 
 



Sekalaisia asioita 

• Sugillaatio 
• Ei liity muihin sairauksiin. 
• Ääriharvoin tarvitsee hoitoa. 

• Silmäluomien ekseema 
• Oftan Dexa –salva. 

 



Silmänpainelääkkeiden 
yleisvaikutuksista 

• Beetasalpaajat 
• Astma 
• Vaikuttavat sydämeen. 

• Brimonidiini (Alphagan, alfa-2-adrenergisen 
reseptorin agonisti) 
• Väsymys, huono olo. 

 
 



Silmänpainelääkkeiden 
yleisvaikutuksista.. 

• Systeemisesti annettu hiilihappoanhydraasin 
estäjä (asetatsoliamidi, Diamox). 
• Hypokalemia. 
• Pahentaa kihtiä. 
• Huonovointisuus. 
• Vatsavaivat. 
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