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Puheenjohtajan palsta

A

lkukesän lämmin tervehdykseni Sinulle Glaukoomalehden lukija. Elämme erittäin poikkeuksellisia aikoja koronaviruspandemian vallitessa ja tilanne on
tuonut meille kaikille monenlaisia muutoksia
meidän omaan elämäämme.
Tämä poikkeuksellinen aika on aiheuttanut
myös paljon muutosta Glaukoomayhdistyksen toimintaan. Kevätkauden suunnitelmista ehdittiin toteuttaa jäsentilaisuus Turussa,
Maailman Glaukoomaviikolla yleisötilaisuus
Helsingissä sekä muutamia esittelytilaisuuksia
muualla maassa.  Yleisötilaisuudet Joensuussa ja Oulussa peruuntuivat ja samoin glaukoomakerhojen ohjaajien koulutuspäivät.
Myöskään yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta ei voitu pitää suunniteltuna ajankohtana maaliskuussa. Tästä johtuen yhdistyksen nykyinen hallituskokoonpano jatkaa
tehtäviään siihen saakka, kunnes vuosikokous
voidaan järjestää ja sääntömääräysten mukaiset henkilövalinnat suorittaa. Yhdistyksen hallitus pitää etäkokouksia ja järjestösihteeri hoitaa tehtäviään etätyönä. Tilannetta seurataan
ja arvioidaan sen mukaan, miten yhdistyksen
on mahdollista hoitaa tehtäväänsä kuuluvaa
toimintaa, mihin tapahtumiin voidaan turvallisesti osallistua ja mitä tilaisuuksia järjestää.
Ulkoiseen tiedotukseen tullaan panostamaan
artikkelien ja tiedotteiden muodossa jakamalla
tietoa salakavalasta glaukoomasta sekä tuomalla esiin potilasjärjestömme olemassaolo.
Yhdistyksen vuosikokouksen järjestäminen
on erittäin haasteellista, koska Glaukoomayhdistyksen jäsenkunnasta suuri osa kuuluu
riskiryhmään ikänsä puolesta. Kokouksen järjestämisen etänä ja asiamiehen käyttämisen
salliva väliaikainen poikkeamislaki on voimassa syyskuun loppuun saakka.   Etäkokouksen järjestäminen laitevaatimuksineen ja
lisäkustannuksineen ei ole mahdollinen yhdistyksemme kohdalla, joten jäsenet tullaan
kutsumaan vuosikokouspaikalle huomioiden
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Glaukoomakerhot jäivät tauolle maaliskuusta
lähtien. Yhdistyksen ylläpitämässä Facebookin suljetussa Glaukoomavertaisryhmässä
glaukoomapotilailla on mahdollisuus saada
tukea ja vastaavasti itse antaa tukea toisille.
Ryhmä on suosittu ja   kasvaa koko ajan, sen
vahvuus on tällä hetkellä yli neljäsataa henkilöä. Ryhmään pääsyyn ei vaadita Glaukoomayhdistyksen jäsenyyttä.   Samoin kuin yhdistyksen ylläpitämät glaukoomakerhot ovat
avoimia kaikille glaukoomapotilaille.
Glaukoomalehdestä on saatu hyvää palautetta
sekä useilta jäseniltä on tullut  pyyntöjä useammasta numerosta vuodessa. Hallitus on pohtinut viime vuosina kahden lehden toimittamista,
mutta esteenä on ollut kustannuskysymys.  Nyt
yhdistyksen muiden toimien vähentyminen
mahdollisti tämän lehden toimittamisen.  Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa.
Hoidetaan hyvin glaukoomaamme muistaen
omahoidon tärkeys, käydään tutkimuksissa
ja kontrollikäynneillä oman yksilöllisen hoitosuunnitelmamme mukaan poikkeustilanteessakin.
Hyvää vointia ja aurinkoista kesää!
Ritva Kivimäki
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Glaukooma Tukisäätiö LUX on
päättänyt vuoden 2020 apurahojen saajista. Kuluvana vuonna rahaa
glaukoomatutkimukseen
jaettiin
yhteensä 205 000 euroa. Apurahojen saajia oli kymmenen. Apurahoja
myönnettiin tutkijoille tai tutkijaryhmille lähes jokaisessa yliopistollisessa
sairaalassa ympäri Suomen. Mukana
oli uusia hakijoita, jatkoavustuksen
saajia sekä aikaisemmin avustuksia
saaneita, mutta nyt uudella tutkimuksella mukana olleita. Mukana
tutkimusryhmissä oli myös väitöskirjaa tekeviä opiskelijoita.  Säätiön hallitus päätti saajista vuosikokouksessaan 23.4.2020.

Glaukoomayhdistys ry:n hallitus jatkaa toimintaansa
elokuuhun saakka, jolloin vuosikokous valitsee uudet
jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Eturivissä (vas.) pj.
Ritva Kivimäki, Aimo Kuorikoski ja varapj. Arja Hellsten. Takarivissä (vas.) Mikko Hautamäki, Margaretha
Lindfors, Martti Kupari ja Ari Pumperi.

Tiedätkö miten
silmänpaineesi
vaihtelee?
Icare HOME mahdollistaa silmänpaineen
mittaamisen arjen keskellä. Mittaamalla
silmänpainetta eri tilanteissa eri
vuorokaudenaikoina tuotat lääkärillesi
arvokasta tietoa silmänpaineen vaihteluista ja
lääkityksen tehosta.
Icare HOME kulkee mukanasi minne ikinä
menetkään. Voit suorittaa mittaukset silloin kuin
sinulle parhaiten sopii!

Oman Icare HOME -silmänpainemittarin voit hankkia osoitteesta:

www.silmänpaine.fi

ICARE-HOME-AD-TA022-161-FI-1.0
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Menneitä tapahtumia kevätkaudella 2020
Koronavirus vaikuttaa lamauttavasti kuluvana
vuonna Glaukoomayhdistys ry:n toimintaan.
Alkuvuonna ehdittiin toteuttaa pirkanmaalaisille jäsenille vierailu Taysin silmäkeskukseen
sekä jäsentilaisuus Turun seudun jäsenille.
Yleisötapahtumista toteutui vain Helsingin tilaisuus Maailman Glaukoomaviikolla. Viikolla
toimintaa järjestettiin myös Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Vaasassa. Yleisötilaisuudet Joensuussa ja Oulussa sekä vuosikokous
ja kerho-ohjaajien koulutustilaisuus jouduttiin perumaan ja siirtämään myöhemmäksi. Maaliskuun lopulla jouduttiin perumaan
myös kaikki kevätkauden glaukoomakerhot.
Kerhot ja muu toiminta pyritään aloittamaan
jälleen syyskaudella.

Turun jäsentilaisuudessa
2.3. glaukoomasta
luennoi professori
Eija Vesti.

Maailman
Glaukoomaviikon
yleisötilaisuudessa
12.3. Kampin
palvelukeskuksessa luennoi silmälääkäri Anna Maria
Peltola.

Maailman Glaukoomaviikolla Seinäjoen glaukoomakerho esitteli yhdistyksen toimintaa Seinäjoen
keskussairaalan OLKA-pisteellä. Kerhon ohjaaja
Anneli Talvi (vas.), Anja Alanko, Kaarina Uitto ja
ohjaaja Mikko Hautamäki.

Glaukoomayhdistys ry esitteli toimintaansa Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) potilasjärjestötilassa Maailman Glaukoomaviikolla 10.3.
Esittelijöinä jäsenet Irja Lehtinen (vas.), Hanna Torvinen sekä kuvan ottanut Ritva Kivimäki.

Vaasan seudun glaukoomakerhon ohjaajat Kaisa
Virtanen (vas.) ja Helena Oxman esittelivät yhdistyksen toimintaa Vaasan Silmäaseman Wasaborgin Näkökeskuksessa Maailman Glaukoomaviikolla.
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Glaukoomapotilaiden hoito
koronaepidemian aikana eri sairaanhoitopiireissä
Koronaepidemia on vaikuttanut myös
glaukoomapotilaiden hoitoon eri sairaanhoitopiireissä, kun kiireettömän hoidon
aikoja on jouduttu perumaan. Kevään jälkeen tilannetta on alettu normalisoida,
ettei hoidontarpeen kasaantumista tapahtuisi jatkossa. Tilanne elää ja muuttuu epidemian edetessä.
Koronaviruksen vuoksi yliopistolliset sairaalat
alkoivat perua kiireettömän hoidon lääkäri- ja
toimenpideaikoja maaliskuun lopulla. Tähän
päädyttiin, jotta päivystys- ja tehohoito voitiin
turvata. Pelkona tuolloin oli, että epidemia alkaisi levitä hallitsemattomasti ja tehohoidon
kapasiteetti ylittyisi.
Yliopistolliset sairaalat tiedottivat huhtikuussa, että peruutuksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimella, tekstiviestillä
tai postitse. Vastaanottoaikojen siirtäminen
koski lähinnä henkilöitä, joiden aikaa voitiin
siirtää parilla kuukaudella. Potilaille luvattiin
tuolloin antaa uusi aika poikkeustilanteen
päätyttyä. Myös uudet ajanvaraukset tehtiin
kiireellisyyden perusteella.

HUS silmäkeskuksen ylilääkäri Mika
Harju. Kuva: Silmäsairaala Valo

Pelkona kiireettömän hoidon perumisessa
on ollut hoidon ruuhkautuminen jatkossa. Yle
uutisoi toukokuussa, että terveydenhoidon
jonojen arvioidaan pitenevän koronapandemian takia merkittävästi. Sosiaali- ja terveysministeriön keräämien tietojen mukaan ihmiset ovat myös itse peruneet valtavan määrän
sovittuja vastaanottoaikoja. Arviolta yhtä
moni jätti itse menemättä annetulle lääkäriajalle kuin mitä aikoja sairaaloiden puolesta
peruttiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) kaikista kiireettömistä leikkauksista peruttiin jopa 75 prosenttia.
HUS silmäklinikan glaukooma-osaston
ylilääkäri Mika Harju kertoo, että silmäklinikan poliklinikkatoimintaa oli rajattu vain
kiireellisiin tapauksiin noin neljän viikon ajan.
”Toimintaa on nyt normalisoitu. Rajoitteena
kuitenkin on se, että osa hoitajista on sijoitettuna edelleen epidemian takia muualle”,
Harju kertoo.  Hänen mukaansa myös ostopalvelun toiminta on palautunut. ”Osa potilaista
hoidettiin etänä eli tutkimukset on katsottu ja
potilaaseen oltu puhelimella yhteydessä.”
Tays Silmäkeskuksen osastonhoitaja Pauliina Wallius-Reinvall kertoo, että pandemian aikaisena varotoimena on Silmäkeskuksen
toimintaa supistettu vähentämällä kiireetöntä
leikkaustoimintaa sekä poliklinikan vastaanottotoimintaa. Wallius-Reinvall kertoo, että
normaaliin aikatauluun Silmäkeskuksessa on
pystytty siirtymään kesäkuun alussa, kun pandemiarajoituksia on loivennettu. Potilaisiin on
otettu tarvittaessa yhteyttä puhelimitse niin
vastaanotolle kutsun kuin sen perumisen tai
siirtämisen yhteydessä.

7

Tays Silmäkeskuksen poliklinikan henkilökuntaa. Osastonhoitaja Pauliina Wallius-Reinvall
(vas.), valokuvaaja Jussi-Pekka Arkkola, valokuvaaja Joonas Selin, asiantuntijahoitaja Marika
Peltonen, erikoislääkäri Fabian Gielen, asiantuntijahoitaja Sari Niemelä-Järvi, asiantuntijahoitaja Jenni Eerikäinen ja sihteeri Sanna Hakanurmi.

Tyks glaukoomapoliklinikan vastuulääkäri Elisa Lyyrtö kertoo, että kaikki kiireelliset
potilasasiat on pystytty hoitamaan ja glaukoomapotilaiden kiireelliset toimenpiteet on
saatu suoritettua. ”Olemme toukokuun aikana lisänneet vastaanottotoimintaa ja tällä hetkellä toimimme n. 80 % teholla. Koronapandemia kuitenkin väistämättä pidentää jonoja
glaukoomapoliklinikallemme”, Lyyrtö kertoo.
Sairaaloiden yleinen ohje on, että riskiryhmiin kuuluvien tulee hoitoon hakeutuessaan
miettiä itse, onko sairaalaan matkustaminen
turvallista ja onko hoito välttämätöntä. HUSin
Mika Harju sanoo, että glaukooman hoidossa
riskiryhmiin kuuluvien kanssa käytetään yksilöllistä harkintaa. ”Jos tilanne on akuutti tai
kyseessä on esimerkiksi välttämätön kontrolli
heti leikkauksen jälkeen, on varmasti suurempi riski jättää kontrolli väliin.”
Harju muistuttaa, että glaukooma on etenevä
sairaus ja kaikki viiveet voivat heikentää potilaan tilannetta. ”Yleensä tauti on kuitenkin
hitaasti etenevä ja muutaman viikon viiveellä
yleensä ei ole merkitystä, jos puhutaan esimerkiksi vuositarkastuksesta.”

HUS suosittelee, että flunssa-oireiset tai korona-epäillyt potilaat eivät tulisi sairaalaan lainkaan. ”Jos tapaus on  kiireellinen ja potilas on
pakko hoitaa tai tutkia, tutkitaan flunssaiset
potilaat erityisissä tiloissa ja suojavarusteita
käyttäen”, Harju kertoo.
Taysissa toiminnassa noudatetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön
ohjeita pandemian aikaisesta hygieniasta.
”Terve riskiryhmäläinen, jolla ei ole hengitystieinfektiota, voi tulla vastaanotolle noudattaen pandemian aikaisia suojaustoimia, kuten
turvaväliä ja käsihygieniaa. Odotustilana on
hyödynnetty myös potilashotellin aulaa, näin
vältetään ruuhkautumista poliklinikan käytävillä”, Wallius-Reinvall kertoo.
Tyksissä aikojen perumisessa ollaan käytetty
potilaskohtaista harkintaa erityisesti riskiryhmien osalta. ”Kiireettömiä kontrolliaikoja on
pyritty hoitamaan osittain etävastaanottoina
pyytäen potilaat vain näkökenttätutkimuksiin ja valokuviin, jolloin potilaiden oleskelu ja
käynnit poliklinikalla ovat vähentyneet”, Lyyrtö kertoo.
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Teksti ja kuva: Joni Turunen LT, dosentti
Silmätautien erikoislääkäri, HUS Silmätautien klinikka
Silmätautiopin kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Ryhmänjohtaja, silmägenetiikan tutkimusryhmä, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Juveniiliglaukooman eli nuoruustyypin
glaukooman perinnölliset syyt
”Nuoruustyypin eli juveniiliglaukooma on
avokulmaglaukooman alatyyppi, joka alkaa nuorella iällä. Tautimuoto voi johtua
yhden geenin geenivirheistä”, kirjoittaa
silmätautien erikoislääkäri, dosentti Joni
Turunen.
Glaukooma on geneettisesti monitekijäinen
tauti, joka johtaa etenevään näköhermon sairauteen. Tästä seuraa näkökenttään puutoksia ja näkökyvyn heikkenemistä, jopa sokeutta. Vanhemmalla iällä puhkeava tauti johtuu
monista perinnöllisistä riskitekijöistä yhdessä
vielä varsin tuntemattomien ympäristötekijöiden kanssa. Ikäihmisillä yksittäiset geneettiset riskitekijät nostavat glaukoomariskiä
yleensä vain vähän. Varhaisessa lapsuudessa
tai nuorena puhkeava tautimuoto sen sijaan
voi johtua yhden geenin geenivirheistä. Nuoruustyypin eli juveniiliglaukooma on avokulmaglaukooman alatyyppi, joka alkaa nuorella
iällä. Tyypillisesti puhkeamisiäksi määritellään
4-40 vuotta, mutta nämä ikärajat eivät perustu taudin tarkkaan syntymekanismiin.
Juveniiliglaukooma on harvinainen ja esiintyvyydeksi on arvioitu 1/50 000. Esiintyvyyttä Suomessa ei tiedetä. Juveniiliglaukooma
tunnistetaan usein varsin myöhään, ja hermosäiekerroksen vauriot ovat tuolloin jo pitkälle edenneitä. Usein huonosti lääkityksiin
reagoivien korkeiden silmänpaineiden vuoksi
joudutaan jo varhaisella iällä glaukoomakirurgisiin toimenpiteisiin. Ennen neljää ikävuotta

diagnosoitua glaukoomaa kutsutaan synnynnäiseksi eli kongenitaaliseksi glaukoomaksi.
Tarkkaa rajanvetoa ei aina näiden eri tyyppien
välille pystytä määrittämään, mutta synnynnäisessä glaukoomassa on yleensä kyseessä
jonkinlainen silmän kehityshäiriö, joka aiheutuu yhden geenin geenivirheistä.
Tunnetuista geeneistä
Nuoruustyypin glaukooma esiintyy toisinaan perheissä. Yleisimmin on raportoitu
vallitsevaa autosomaalista periytymistyyp-
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piä tarkoittaen, että vain toisen perityn geenikopion täytyy kantaa geenivirhettä. Tällöin
geenivirheen kantajien lasten mahdollisuus
periä sama geenivirhe on 50 %. Tunnetuin ja
yleisin juveniiliglaukoomaa aiheuttava geeni
on myocilin (MYOC). Yleisesti MYOC-geenivirheen kantajilla on korkea silmänpaine, minkä
ajatellaan johtuvan geenin tuottaman proteiinin toimintahäiriöistä trabekkelivyöhykkeessä. Tämä toimintahäiriö estää silmän sisäisen
nesteen normaalin poistumisen Schlemmin
kanavaan kammiokulmassa silmän etuosassa.
Myocilin-geenin tarkkaa toimintamekanismia
ei kuitenkaan tunneta, mutta sen säätelyyn
pyritään kuitenkin jo kehittämään hoitokeinoja. Maailmalla juveniiliglaukoomaa sairastavilta potilailla MYOC-geenin mutaatioita on
raportoitu noin 8-36 % potilaista. Suomessa
tämän geenivirheen kantajia näyttäisi olevan
vähemmän juveniiliglaukoomaa sairastavien
potilaiden joukossa, mutta tutkimukset ovat
vielä kesken. Asiaa tutkitaan parhaillaan HUS
Silmätautien klinikalla ja Folkhälsanin tutkimuslaboratoriossa silmägenetiikan tutkimusryhmässä.
Nuoruusiässä puhkeavan glaukooman taustalla voi olla paljon muitakin silmäsairauksia
tai silmän kehityshäiriöitä, joten tarkka silmien tutkiminen on tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi aniridia eli värikalvon ja silmän etuosan kehityshäiriö. Nykyisen tiedon valossa
kuitenkaan kaikilta henkilöiltä, joilta löytyy
aniridiaa aiheuttava geenivirhe, ei puutu värikalvo tai sen osia vaan henkilöiden varsinainen löydös on glaukooma. Toinen esimerkki
kehityksellisestä silmän etuosan häiriöstä on
Axelfeld-Riegerin oireyhtymä, jossa värikalvolle, sarveiskalvolle ja kammiokulmaan voi
tulla tyypillisiä muutoksia. Kammiokulman
poikkeavuudet johtavat usein myös glaukoomaan. Tämän syndrooman taustalla on tunnistettu kaksi geeniä: FOXC1 ja PITX2. Aina ei
siis ole kyseessä ”puhdas” nuoruustyypin avokulmaglaukooma, vaan erilaiset syndroomat
ja kehityshäiriöt pitää myös osata tunnistaa.
Muita perinnöllisiä avokulmaglaukoomaan
yhdistettyjä geenejä ovat mm. optineurin

(OPTN) ja TANK binding kinase 1 (TBK1).
Näiden geenivirheitä on löydetty normaalipaineista nuoruustyypin glaukoomaa (silmänpaine < 21 elohopeamillimetriä diagnosoimisvaiheessa) sairastavilta potilailta.
Tutkimus Suomessa
Uusien nuoruustyypin glaukoomaa aiheuttavien geenien löytyminen olisi tärkeää, koska
tällä tavalla voitaisiin ymmärtää paremmin
glaukooman syntyyn johtavia mekanismeja
ja ehkä kehittää uusia hoitoja. Kaikki nykyiset
glaukoomahoidot tähtäävät silmänpaineen
laskemiseen eivätkä varsinaisesti kohdennu
hermosolujen kuolemisen estämiseen (ns.
neuroprotektio). Lisäksi geenivirheiden löytyminen glaukooman taustalta mahdollistaisi
myös sukulaisten perinnöllisyysneuvonnan
ja kohdennetun silmäseurannan, jotta glaukoomavauriot eivät ehtisi kovin pahaksi ennen taudin huomaamista. Koska glaukooma
on yleensä ikääntyneiden ihmisten tauti, niin
keskittymällä nuorena todettuun glaukoomaan pystymme todennäköisesti löytämään
harvinaisempia, vahvemmin perinnöllisiä
glaukooman muotoja. Suomalainen perintötekijöiltään suhteellisen homogeeninen väestö helpottaa geneettisen tutkimuksen tekemistä. Yhden geenin aiheuttamien tautien
tutkimuksella Suomella on pitkä ja menestyksekäs historia.
HUS Silmätautien klinikalla ja Folkhälsanin
tutkimuskeskuksessa silmägenetiikan tutkimusryhmässä on meneillään juveniiliglaukooman geenitaustaa selvittävä tutkimus, jonka
tärkeimpiä rahoittajia on Glaukooma Tukisäätiö Lux. Tutkimukseen on kutsuttu HUS Silmätautien klinikan potilaita, joilla on diagnosoitu
juveniiliglaukooma. Tutkimuksessa hyödynnetään ns. uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä, joissa samalla kertaa saadaan
kerättyä tieto lähes kaikista ihmisen geenien
sisältämästä variaatiosta. Tätä valtavaa dataa
analysoimalla pyritään löytämään uusia geenivirheitä glaukooman taustalta.
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Kuvat: Suomen Silmähoitajat ry/Merja Korhonen

Suomen Silmähoitajat ry 30 vuotta silmähoitajapäiviä
Suomen Silmähoitajat ry on toiminut
vuodesta 1990 eli tänä vuonna vietetään 30-vuotisjuhlavuotta. Toiminnan
keskiössä on edelleen vuosittain järjestettävät silmähoitajapäivät, joista
koko yhdistys sai alkunsa.
Silmähoitajapäivät juontavat juurensa vuoteen 1969. Silloin sairaanhoitopäivien yhteyteen oli ensimmäisen kerran järjestetty silmähoitajille oma ohjelmapäivä.
1970 -luvulla ohjelmapäivä muuttui 1-2 -päiväisiksi opintopäiviksi, joita järjestettiin joka
toinen vuosi jokaisessa yliopistollisessa keskussairaalassa vuorollaan. Vuonna 1990 opintopäivät pidettiin Tampereella. Silloin todettiin, että omalle yhdistykselle olisi tarvetta.
Alkunsa sai Suomen Silmähoitajat ry. Vuodesta 1991 silmähoitajapäivät on järjestetty joka
vuosi.
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen
mukaan kehittää silmäpotilaiden hoitotyötä,
tehdä yhteistyötä terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa, järjestää neuvottelu- ja opintotilaisuuksia, antaa lausuntoja, harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä jakaa apurahoja tutkimustyöhön ja opinto- tai koulutusmatkoja
varten. Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa vaan yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita vapaa-ajallaan. Puheenjohtajana on vuodesta 2016 on toiminut Merja
Korhonen. ”Työskentelen Phhykyn palveluksessa Lahdessa silmätaudeilla apulaisosastonhoitajana. Olen ollut silmätyössä vuodesta
2001 asti”, Korhonen kertoo.

Aktiivisia jäseniä yhdistyksessä on Korhosen mukaan noin 200. ”Yhdistykseen voi
liittyä kuka tahansa silmiin liittyvistä asioista
kiinnostunut henkilö. Ei siis tarvitse olla silmähoitaja.”
Jäsenistössä on Korhosen mukaan myös glaukoomahoitajia, mutta yhdistys ei tiedä glaukoomahoitajien tarkkaa määrää. ”Emme kysy
erikoisaloja missään jäsentiedoissa.”
Yhdistys ei saa toimintaansa ulkopuolista
avustusta. ”Saamme jäsenmaksutulojen lisäksi apurahoja useilta firmoilta. Niistä yhdistyksen hallitus jakaa apurahoja hakeneiden kesken. Apurahoilla autetaan yhdistyksen jäseniä
pääsemään koulutuksiin”, Korhonen kertoo.
Korhonen toivoo, että jäsenet antaisivat
enemmän palautetta ja kehittämisideoita
yhdistyksen toimintaan liittyen. ”Toivomme
myös uusia aktiivisia jäseniä yhdistyksen hal-

Merja Korhonen on toiminut
Suomen Silmähoitajat ry:n puheenjohtajana vuodesta 2016.
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litustyöhön, jotta yhdistys kehittyisi myös tulevaisuudessa.”
Glaukoomayhdistys ry on osallistunut silmähoitajapäiville vuodesta 2014. Vuonna
2019 päivät pidettiin Turussa. Koulutuspäivät
järjestetään nykyisin aina samassa kaupungissa ja samaan aikaan kun silmälääkäripäivät.
”Tämä mahdollistaa sen, että viikonloppuun
sijoittuville silmähoitajapäiville on helpompi
saada luennoitsijoita”, Korhonen sanoo.
Korhosen mukaan silmähoitajapäivien tarkoitus on tarjota tietoa silmähoitajille ja mahdollisuus tavata muita silmien kanssa työskenteleviä henkilöitä. ”Verkostoituminen on tärkeä
osa koulutusta. Olemme avoimia kaikelle yhteistyölle, josta on hyötyä molemmille osapuolille”, Korhonen sanoo.
Koulutuspäivien osallistujamäärät vaihtelevat vuosittain. ”Tilaisuus suunnitellaan aina
noin 200 henkilölle. Pyrimme joka vuosi miet-

timään palautteiden perusteella erilaiset luentoteemat molemmille päiville. Osallistujamäärä vaihtelee ohjelmasta ja kaupungista
riippuen”, Korhonen kertoo.
Koronatilanne on vaikuttanut myös Suomen
Silmähoitajat ry:n toimintaan. ”Korona on hiljentänyt kokoustamiset livenä. Mutta olemme
toiveikkaita että pääsemme kesällä suunnittelemaan silmähoitajapäiviä Ouluun marraskuussa”, Korhonen kertoo.
”Toiveissamme on tulevaisuudessa järjestää
myös toiset pienimuotoisemmat koulutuspäivät keväällä.”

Suomen Silmähoitajat ry

HYMYILEVIEN
SILMIEN PUOLESTA
Käy tutustumassa silmälääketuotteisiimme
sekä potilasohjeisiimme nettisivullamme,
jonne olemme koonneet monipuolista tietoa
liittyen silmien terveyteen ja hyvinvointiin.
KATSO LISÄÄ:

 WWW.SILMÄLÄÄKE.FI

 OFTAGEL.FI
 HYPROSAN.FI

 CATIONORM.FI

 OFTAN-APANT.FI

PP-CATION-FI-0002

 LECROLYN.FI
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Kuvat: Icare Finland Oy

Icare tekee helppokäyttöisiä
silmänpainemittareita
Suomalainen Icare Finland Oy tuottaa silmänpainemittareita
terveydenhuollon
ammattilaisille, glaukoomapotilaiden kotikäyttöön sekä eläinlääkäreille.

astman ja ihosyövän diagnosointia ja hoidon
suunnittelua tukevien järjestelmien kehittäminen ja tuottaminen”, kertoo Icare Finlandin
myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo.

Icare Finland Oy on osa suomalaista terveysteknologiakonserni Revenio Group Oyj:tä.
Vuonna 2001 Done Solutions -nimellä perustettuun yhtiöön kuuluu kahdeksan yritystä
eri puolilta maailmaa. Nykyään konsernilla on
maailmanlaajuisesti 126 työntekijää. ”Yhtiön
toimintaan kuuluu glaukooman, diabeettisen
retinopatian ja silmänpohjanrappeuman sekä

Revenion tuotteisiin kuuluu silmänpohjan
kuvantamislaitteita, silmien ääreisnäön tutkimiseen tarkoitettuja perimetrejä, silmänpainetta mittaavia tonometrejä sekä järjestelmä
pienten lasten astman diagnosoinnin ja hoitotasapainon seurannan tueksi.  Glaukoomapotilaille ehkä tunnetuin on kimmoketonometri,
jolla mitataan silmänpainetta. Sen kehitti suomalainen lääkäri Antti Kontiola. ”Kimmoketonometri kehitettiin lääkärin käytännön kokemusten pohjalta”, Karvo kertoo.

Icare tuottaa silmänpainemittareita myös eläinlääkäreiden käyttöön. Eläinten glaukoomaa hoidetaan samalla lailla kuin ihmistenkin.

Kimmoketonometrin ohella silmänpainemittauksia tehdään edelleen perinteisellä Goldmann -applanaatiotonometrillä sekä NCTtonometreillä eli ”ilmapuhkulaitteilla”. Karvon
mukaan perinteisiä silmänpaineen mittausmenetelmiä käytettäessä potilaan tulee olla
paikallaan ja silmän pinta tulee puuduttaa.
Siksi mittaustuloksen saaminen vanhuksilta,   
lapsilta ja eläimiltä voi olla haastavaa.
Kimmoketonometreillä on monia vahvuuksia kilpailijoihinsa verrattuna. ”Icaren
silmänpainemittarit sopivat kaikille potilasryhmille, ovat helppokäyttöisiä eivätkä vaadi
silmän puuduttamista. Lisäksi mittaaminen
on hygieenistä, sillä joka mittauskerralla vaihdetaan laitteeseen puhdas, kertakäyttöinen
anturi. Mittaaminen on myös nopeaa”, Icaren
tuotespesialisti Kiira Joki listaa.
Icare Finlandin kotikäyttöön tarkoitettu Icare
HOME -silmänpainemittari tuli markkinoille
vuonna 2014. Se, kuten ammattilaiskäyttöön
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Icare Finland Oy tuottaa myös eläinten silmänpaineen mittaamiseen tarkoitettua
TONOVET-silmänpainemittaria, joka tuli markkinoille vuonna 2003.  ”Mittari kehitettiin kotieläinten kuten kissojen, koirien, hevosten ja
kanien silmänpaineiden mittaamiseen. Myös
eläimillä esiintyy glaukoomaa”, Karvo kertoo.
Silmänpaineiden mittaaminen eläimiltä onnistuu helposti, koska TONOVETilla mittaaminen on nopeaa ja huomaamatonta. Karvon mukaan myös eläinten glaukoomaa
hoidetaan kuten ihmistenkin eli silmänpainetta alentamalla.

Icare Finlandin myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo.

tarkoitetut ic100- ja ic200-silmänpainemittarit suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.
”Mittareita käytetään yli sadassa maassa ympäri maailman. Eniten käyttäjiä on USA:ssa”,
Karvo kertoo.  
Icare HOME -silmänpainemittarit mahdollistaa silmänpaineiden mittauksen paikasta ja
ajasta riippumatta. ”Näin voidaan nähdä, kuinka paljon silmänpaine vaihtelee vuorokauden
eri aikoina ja eri tilanteissa. Icare HOME -silmänpainemittaria käyttämällä potilas tuottaa
silmälääkärille arvokasta tietoa silmänpaineiden vaihteluista. Tämän tiedon avulla mahdollinen leikkaustarve tai oikean lääkityksen
löytyminen voi nopeutua”, Joki sanoo.
Icare HOME on suunniteltu kotikäyttöön, joten sitä on turvallista käyttää yksin tai omaisen kanssa. ”Mittauksessa anturi koskettaa kevyesti silmän pintaa kuusi kertaa. Mittaus on
lähes huomaamatonta”, Joki sanoo.
Joki kertoo, että tuote sopii lähes kaikille,
mutta käyttö voi olla haastavaa, jos kädet tärisevät paljon tai jos käsiä ei saa nostettua silmien tasolle. ”Siinä tapauksessa omainen voi
olla apuna silmänpaineen mittaamisessa.”

Verkkosivuilta osoitteesta www.silmänpaine.fi löytyy verkkokauppa, jossa myydään
Icare HOME -kotisilmänpainemittaria ja antureita. Glaukoomayhdistys ry:n jäsenet saavat
mittarista jäsenetuna 150 euron alennuksen.
Mittaria voi myös vuokrata yhdeksän yhteistyökumppanin liikkeestä ympäri Suomen.
Esimerkiksi Helsingissä laitetta vuokraa Silmäsairaala Valo ja Tampereella Oculus Optiikka
sekä Öga - Pieni Silmäsairaala. Muita vuokrauspaikkakuntia ovat Turku, Kuopio, Rauma,
Klaukkala, Huittinen ja Kankaanpää. ”Lisäksi
laitetta voi vuokrata Lappeenrannan ja Kemin
Instrumentariumeista”, Joki kertoo.
Joen mukaan toimipaikoissa henkilökunta
opastaa laitteen käyttöönotossa. ”Lainauksen
jälkeen saa mittaustulokset mukaansa, jotta
ne voi viedä omalle silmälääkärille.”
Vuokrauspaikkoja pyritään lisäämään jatkuvasti. ”Ilmoitamme uusista yhteistyökumppaneista www.silmänpaine.fi -verkkosivuillamme”, Joki ja Karvo lupaavat.

Tuotespesialisti Kiira Joki.
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Kuvat: Arja Karti

”Glaukoomakerhossa saa tietoa
toisten kokemuksista ja puhua
omasta tilanteestaan”
Joensuun seudun glaukoomakerhon
tapaamisissa suosituinta ohjelmaa on
keskustelu toisten glaukoomapotilaiden
kanssa.
Joensuun seudun glaukoomakerho aloitti
toimintansa syksyllä 2016. Paikalle ensimmäiseen tapaamiseen tuli kaksi henkeä, Arja Karti
ja Marja Sysilä. He ryhtyivät kerhon ohjaajiksi.
Sittemmin mukaan on löytynyt lisää vertaistoiminnasta kiinnostuneita glaukoomapotilaita. ”Osallistujamäärä vaihtelee, mutta tavallisesti paikalla on 6-10 osallistujaa”, kertoo
kerho-ohjaaja Arja Karti.
Kerho kokoontuu kuukausittain Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n tiloissa osoitteessa
Kauppakatu 17 B. ”Paikka on hyvä, sillä se sijaitsee keskellä kaupunkia. Kerhoon on helppo tulla”, Karti kertoo.
Hän kehuu myös, että yhdistyksen tilat ovat
toimivat ja henkilökunta ystävällistä.
Suosituinta toimintaa kerhotapaamisissa
on keskustelu ja omasta tilanteesta puhuminen.
”Kerhossa kerrotaan omista kokemuksista ja
lääkärin vastaanotoilla käynneistä”, Karti kertoo.
Lisäksi paikalla vierailee toisinaan asiantuntijoita luennoimassa glaukoomasta, hoidoista
ja lääkkeistä. Paikalla järjestetään joskus myös
silmänpainemittausta. Näkövammaisten paikallisyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä
ja yhdistyksen näkövammaiset jäsenet ovat
käyneet luennoimassa eri aiheista. Kartin mukaan vierailijoita ei saa kuitenkaan olla joka

Joensuun seudun glaukoomakerhon ohjaaja
Arja Kartin (vas.) mielestä kerho-ohjaajana
toimiminen on mielenkiintoista ja antoisaa.

kerta.   ”Kerholaiset ovat aika iäkkäitä, joten
liiallinen tiedon tuputus ei ole hyväksi”, Karti
pohtii.
Vertaistuessa on kyse siitä, että saa keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten
kanssa. Glaukoomakerhoissa puhutaan glaukoomasta, sen hoidosta ja elämästä sairauden
kanssa. Tuntuu hyvältä huomata, että sairauden kanssa ei ole yksin. ”Kerhossa on helpompi kysellä samaa sairautta sairastavilta miten
toiset ovat kokeneet jonkin asian tai onko toisilla ollut samantapaisia ongelmia”, Karti kertoo.
Vertaisilta saa usein myös hyviä tietoja hoitoon liittyen sekä vinkkejä sairauden kanssa
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pärjäämiseen. Kuitenkaan terveysneuvonnasta ei ole kyse. ”Suosittelemme tarvittaessa ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai glaukoomahoitajaan”, Karti täsmentää.
Vuoden 2020 kevätkaudella kerhotapaamiset kaikkialla Suomessa piti perua koronavirustilanteen vuoksi. ”Meillä kerhoja ehti
olla kaksi ennen karanteenia. Tammikuussa
suunnittelimme kevään toimintaa ja helmikuun kerhossa meillä oli Pohjois-Karjalan keskussairaalan silmäosaston entinen ylihoitaja
kertomassa aikaisempien aikojen silmänpainetaudin eli viherkaihin hoidosta. Hänellä oli
mukanaan silloisen esimiehensä englanninkielinen väitöskirja glaukoomasta”, Karti kertoo.
Kerhon, kuten kaikkien ympäri Suomen kokoontuvien glaukoomakerhojen toiminta
pyritään käynnistämään jälleen syyskaudella.
Päätöksiä jatkosta pysytään tekemään kuitenkin vasta kesän jälkeen.
Kartin oma glaukooma löydettiin varhain.
”Kävin alle 40-vuotiaana silmälääkärillä ja hän
huomasi silmänpaineiden olevan 38 eli korkealla. Sain painetta alentavat tipat, vaikka glaukoomaa eli siihen aikaan viherkaihia ei vielä
todettu”, Karti kertoo.
Tutkimukset aloitettiin Tays:issa ja Kartin ollessa 42-vuotias hän sai glaukoomadiagnoosin. ”Uudessa kotikaupungissani Joensuussa
sain onneksi hyvän lääkärin. Hän teki minulle
syväsklerektomialeikkauksen, joka on auttanut hyvin. Leikatussa silmässä paine on 10 ja
toisessa 14-16”, Karti kertoo.
Näkökenttäpuutoksia on kuitenkin päässyt
syntymään. ”Oikeassa silmässäni on näkökenttäpuutoksia, mutta ne ovat olleet samassa tilassa 5-6 vuotta. Ne eivät ole siis pahentuneet.”
Tällä hetkellä Karti kertoo käyvänsä silmälääkärin vastaanotolla kerran vuodessa, ellei erityistä tarvetta ilmene. ”Olen erittäin tyytyväinen tilanteeseen.”
Glaukoomayhdistys ry:n Karti löysi sattumalta. ”Katselen aina aamuisin MTV3-kanavaa.

Varapuheenjohtaja Arja Hellsten vieraili Joensuun seudun glaukoomakerhossa vuonna 2019.

Siellä oli Studio 55-ohjelmassa haastateltavana silloinen Glaukoomayhdistyksen puheenjohtaja Marja Kalvia. En ollut edes tiennyt, että
yhdistys on olemassa. Heti haastattelun jälkeen hain tietokoneelta Glaukoomayhdistys
ry:n, aukaisin sivut ja löysin jäsenhakemuksen. Täytin sen ja lähetin yhdistykselle”, Karti
kertoo.
Liittyminen tapahtui keväällä 2015. Kerhon
perustajaksi ja ohjaajaksi hän innostui osallistuttuaan Joensuussa pidettyyn yleisötilaisuuteen vuonna 2016. ”Ilmoittauduin halukkaaksi, koska asia kiinnosti minua. Ja kiinnostaa
edelleenkin”, Karti sanoo.
Kerho-ohjaajana toimiminen on Kartista
antoisaa. Toisinaan haasteita teettää puheenvuorojen jakaminen, sillä kerholaisilla riittää
asiaa. ”Välillä pidetään pieni hiljaisuus ja aloitetaan sitten uudelleen”, Karti kertoo.
Karti ja Sysilä toivottavat vertaistoiminnasta
kiinnostuneet glaukoomapotilaat tervetulleeksi Joensuun seudun glaukoomakerhoon.
Mukaan tullakseen ei tarvitse olla Glaukoomayhdistyksen jäsen. Glaukoomadiagnoosin
saaneille Kartilla on ohje: ”Muista lääkkeet. Ne
ovat ainoa keino joka helpottaa päivittäistä
oloasi ja glaukoomaasi.”
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Anna-Ulrika Sarikkola on silmätautien erikoislääkäri ja
työskennellyt mm. HYKS:n Silmätautien klinikalla ja HYKS:n
Lastenklinikan silmäpoliklinikalla. Nykyisin hän työskentelee pääkaupunkiseudulla yksityissektorilla. Glaukooma on
hänelle ammatillisesti erityisen kiinnostuksen kohde.

Kysy
SILMÄLÄÄKÄRILTÄ
Kuva: Lääkärikeskus Aava

www.glaukoomayhdistys.fi -sivujen
jäsenosiosta löytyy Kysy Silmälääkäriltä -palsta, jossa silmätautien erikoislääkäri Anna-Ulrika Sarikkola vastaa
jäsenten lähettämiin kysymyksiin.

KYSYMYS 1:
Voiko glaukoomapotilas käyttää kirkasvalolamppua? Onko kirkasvalosta tai auringosta
haittaa glaukoomapotilaalle? Miten hyvin
silmät tulisi suojata auringolta?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Altistumme auringonvalolle aina ulos astuessamme. Auringon ultravioletti (UV) säteilyn
määrä toki vaihtelee paikasta ja vuodenajasta
riippuen. Pohjoisellakin pallonpuoliskolla UVsäteilyn määrä voi ajoittain olla melko korkea
kesäisin. Myös kirkas lumihanki ja vesi heijastavat UV-säteilyä. Elinaikaisella UV-säteilyllä
on usein haitallisia vaikutuksia niin ihon kuin
silmienkin terveyteen. Silmän pintaan voimakas UV-säteily voi aiheuttaa akuutin pintatulehduksen sarveiskalvolle, myös hitsausvalo
voi aiheuttaa samankaltaisen tilan. Pitkäaikainen UV-säteily voi saada aikaan hyvänlaatuista
silmän sidekalvon liikakasvua eli siipikalvon,
joka usein aiheuttaa silmän pintaärsytystä
ja hajataittoa. Myös pahanlaatuisten silmän

pinnan ja ihon kasvainten riski lisääntyy sekä
kaihi kehittyy nopeammin ja varhemmin. On
myös mahdollista, että UV-säteily lisää silmänpohjan rappeuman riskiä. Glaukoomaan valoaltistus ei pitäisi vaikuttaa nykytutkimuksen
perusteella.
Kirkasvalolampuista on usein suodatettu UVaallonpituus pois, mutta markkinoilla on monenlaisia lamppuja. Lamppujen säteilystä osa
voi olla lyhytaaltoista sinivaloa, jolla saattaa
myös olla haitallisia vaikutuksia silmänpohjaan pitkäaikaisessa käytössä. Kirkasvalolamppu kannattaa hankkia luotettavalta taholta ja
selvittää sen käyttöön sisältyvät riskit.
UV-säteilystä on kuitenkin kohtalaisella altistuksella myös hyötyä. Laajoissa aasialaisissa
tutkimuksissa on todettu, että UV-säteily vähentää lasten likitaitteisuuden kehittymistä.
Likitaitteisuus itsessään lisää monien silmäsairauksien riskiä. Lasten olisi siis hyvä leikkiä
ulkona säännöllisesti.
Silmät tulisi suojata UV-säteilyltä varsinkin silloin, kun säteilyn määrä on suuri. Parhaiten
silmät suojataan laadukkailla aurinkolaseilla,
joissa on kunnollinen UV-suoja. Linssin on
hyvä olla riittävän kokoinen ja mahdollisesti
myös hieman kaareva, jotta hajasäteilyltä vältyttäisiin. Paras suoja on linsseissä, joissa on
merkintä UV400 tai 100 per cent UV protection. Myös lierihattu tai lippis suojaa silmiä melko hyvin epäsuoralta auringonvalolta.
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KYSYMYS 2:
Sain avokulmaglaukoomadiagnoosin kuusi kuukautta sitten. Lääkitys on Monoprost
1 tippa molempiin silmiin iltaisin. Seuraava
käynti silmäpoliklinikalla on kahden kuukauden kuluttua. Kuinka usein silmänpainetta pitäisi mitata? Pitäisikö lääkärikäyntien välillä käydä mittauttamassa?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Kohonnut silmänpaine on glaukooman suurin riskitekijä. Normaalina silmänpaineena
pidetään arvoja 10-21mmHg. Sairastumisen
riski on 10-kertainen, jos silmänpaine on 2229mmHg ja paineen ollessa 30-35mmHg, riski
on jo 40-kertainen. Myös silmänpaineen ollessa normaalirajoissa, henkilöllä voi olla ns.
normaalipaineglaukooma. Toisaalta silmänpaineet voivat olla lievästi koholla ja siitä huolimatta glaukoomaa ei todeta. Glaukooman
diagnosoimiseksi tarvitaan siis yleensä muitakin tutkimusmenetelmiä kuin silmänpaineen
mittaaminen. Tällä hetkellä ainoa tapa hoitaa glaukoomaa on kuitenkin silmänpaineen
alentaminen. Terveessä silmässä paineen
vaihtelu on vähäistä, mutta glaukoomassa
paineen vaihtelu voi olla merkittävää. Usein
silmänpaineet ovat aamuisin korkeimmillaan,
mutta haitalliset silmänpainepiikit voivat tulla
mihin vuorokauden aikaan tahansa. Etenekin jos silmänpaine vaihtelee huomattavasti
seurannassa, on hyvä välillä tarkistaa silmänpaineen vuorokausikäyrä. Tällöin silmänpaine mitataan samalla mittausmenetelmällä
tavallisesti kolmesti vuorokaudessa. Yleensä
mittaukset suoritetaan aamulla, päivällä ja iltapäivällä/illansuussa. Terveydenhuollon yksiköiden resursseista johtuen myöhään illalla/
yöllä tai hyvin aikaisin aamulla mittauksia ei
suoriteta.
Nykyään on saatavilla kotimittauksia varten
kimmoketonometri (Icare), jolla mittauksia
voi suorittaa kotioloissa. Kotimittari mahdollistaa pitkäaikaisen ja eri aikoihin perustuvan
silmänpaineseurannan. Kotimittarin käyttöönotto vaatii opastusta ja harjoittelua, jotta
mittaustulokset olisivat luotettavia. Kotimittarin arvoja ei voi suoraan verrata esim. silmä-

lääkärien käyttämään applanaatiotonometrin
arvoihin. Useimmilla silmälääkäreillä on mahdollisuus käyttää myös kimmoketonometria
vastaanotollaan, jolloin mittaus voidaan suorittaa tarvittaessa molemmilla menetelmillä.
Kun potilaalla todetaan glaukooma, aloitetaan silmänpainetta alentava hoito, jolloin
silmänpainetta pyritään alentamaan 20-30%
lähtöpainetasosta riippumatta. Tavallisin
keino on käyttää silmänpainetta alentavia
tippoja. Joskus hoito voidaan aloittaa kammiokulman laserhoidolla. Yleensä hoitovaste
arvioidaan 1-2 kuukautta hoidon aloituksen
jälkeen. Sen jälkeen glaukooman seuranta tapahtuu yksilöllisen tilanteen mukaan.
Toim.huom. Glaukoomayhdistys ry:n jäsenet
saavat jäsenetuna 150 euron alennuksen Icare HOME -kotimittarista. Kotimittarin voi myös
vuokrata usealta paikkakunnalta.
Lisää: www.silmanpaine.fi

KYSYMYS 3:
Vaikuttavatko verenohennuslääkkeet silmänpohjan verisuoniin ja episkleraalisiin näkyviin suoniin ja sitä kautta vaikean
avokulmaglaukoomani hoitoon? Hyytymisenestolääkkeethän lisäävät vuotoriskiä
elimistössä. Voisiko ajatella, että hyytymisenestolääkettä pitää käyttää pienempänä
annoksena kuin vakiosti?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Perinteinen tablettimuotoinen verenohennuslääke on varfariini, jonka kauppanimenä
on Marevan. Sitä käytetään esim. laskimo- ja
keuhkoveritulppien ehkäisyssä ja aivoveritulppien ehkäisyssä sydämen keinoläppä- ja
eteisvärinäpotilailla. Lääkkeen annos säädetään yksilöllisesti, koska lääkkeen tarve vaihtelee perimän vaikutuksesta eri yksilöillä.
Hoidon vaikutusta seurataan verinäytteestä
mitattavalla INR-arvolla. Uudempia verenohennusvalmisteita ovat suorat antikoagulantit; apiksabaani (Eliquis), dabigatraani
(Pradaxa), edoksabaani (Lixiana) ja rivaroksabaani (Xarelto). Näitä käytettäessä hoitotasoa
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ei tarvitse seurata säännöllisillä verikokeilla.
Verenohennuslääkkeet poikkeavat toisistaan
vaikutusmekanismin, käyttöaiheen ja lääkeyhteisvaikutusten osalta, joten lääkitys määritellään aina yksilöllisesti. Monet yleisesti käytetyt lääkkeet lisäävät verenvuodon vaaraa
verenohennuslääkkeitä käyttävillä. Esim. yleisesti käytetyt tulehduskipulääkkeet lisäävät
merkittävästi vuotoriskiä ja niitä ei tulisi käyttää verenohennuslääkkeiden kanssa yhdessä.
Glaukoomalääkkeillä ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia verenohennuslääkkeiden kanssa
eikä verenohennuslääkkeitä pidä vähentää
glaukooman hoitoon liittyen.
Verenohennuslääkkeitä käyttävillä voi esiintyä tavallista useammin sidekalvon alaisia
verenvuotoja ja harvemmin jopa lasiaisverenvuotoja. Silmäkirurgiassa verenohennuslääkkeet tulee huomioida. Kaihileikkaus paikallispuudutuksessa voidaan suorittaa ilman
verenohennuslääkkeen tauottamista. Sen sijaan glaukoomakirurgiassa ja silmän takaosan
kirurgiassa tilanne pitää arvioida aina yksilöllisesti mahdolliset riskit ja hyödyt huomioiden.
KYSYMYS 4:
Sairastan normaalipaineista glaukoomaa ja
sidekudosreumaa SLE:tä. Näen vielä hyvin,
mutta näkökenttäpuutokset ovat lisääntyneet. Painetipoista prostaglandiinit ja beetasalpaajat sopivat hyvin, mutta lisätipat
tuottavat ongelmia. Reumalääkärini on kielteisellä kannalla laseroinnin suhteen. Minkälaisia ongelmia laserointi voi aiheuttaa?
Onko sidekudosreuma este laseroinnille?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
SLE-sidekudossairaus voi aiheuttaa monen-

laisia tulehduksellisia muutoksia elimistössä.
Se on autoimmuunitauti, jossa elimistön immunologinen puolustus suuntautuu väärin
elimistöä vastaan. Sairaus ilmenee monesti myös silmän kudoksissa aiheuttaen mm.
vaikeaa kuivasilmäisyyttä, luomitulehdusta,
värikalvon tulehdusta, verkkokalvon ja suonikalvon verisuonitulehdusta sekä näköhermon vaurioitumista. Kysyjä sairastaa normaalipaineglaukoomaa, jonka hoitoa on harkittu
täydennettävän laserilla. Kysymyksestä ei selviä minkälaista laserhoitoa on ajateltu, mutta
olettaisin kyseessä olevan SLT-hoidon eli selektiivinen lasertrabekuloplastia. SLT-hoidossa silmän kammiokulmaan tehdään matalalla
energialla polttoja, jonka tarkoituksena on
lisätä kammionesteen ulosvirtausta ja siten
alentaa silmänpainetta. Elimistön puolustusjärjestelmä poistaa laserhoitoa saaneet solut
arpeuttamatta. Yleensä toimenpide ei aiheuta
merkittävää tulehdusreaktiota silmässä ja se
voidaan tehdä myös henkilöille, joilla on autoimmuunisairaus. Silmälääkärin on kuitenkin
arvioitava tilanne tapauskohtaisesti.

Jäsenten lähettämät kysymykset ja lääkärin vastaukset ovat luettavissa jäsenosiossa, johon pääsee kirjautumalla etusivulta:
Jäsennumero on jäsenkortissa näkyvä neljänumeroinen numerosarja ja salasana
on oma postinumero. Lääkärin vastattaviksi ja julkaistaviksi valitaan kysymyksiä,
joista on apua mohdollisimman monelle.
Akuuteissa ongelmissa tulee ottaa yhteyttä omaan lääkäriin. Palstan tekstit julkaistaan ilman lähettäjän henkilötietoja.

Lähetä glaukoomaan liittyvä kysymyksesi lääkärille www.glaukoomayhdistys.fi -etusivulta kohdasta Jäsenedut löytyvällä lomakkeella, sähköpostilla toimisto@glaukoomayhdistys.fi tai lähettämällä kirjepostia toimistolle osoitteeseen Marjaniementie 74, 00930
Helsinki.
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kaan sanomalehdessä. Vika oli lukijan silmissä. Miinusta oli vanhoissa laseissa liian vähän.
Mutta optikoltahan miinusta sai lisää uusiin
laseihin. Kun mies sitten kävi noutamassa uudet rillinsä, niin optikolla sattui sinä päivänä
pitävän vastaanottoa myös silmälääkäri. Mies
istutettiin tämän tuoliin. Lääkäri kurkisti silmästä silmään laitteidensa avulla.
”Täällähän on kovat paineet.”  
”Ai mitkä paineet??”, mies kysyi.
”Silmänpaineet huitelevat kolmissakymmenissä. Kirjoitan sinulle silmätippoja, kyllä ne
paineet niiden avulla laskevat. Tulet uudestaan parin viikon jälkeen, niin katsotaan sitten. Sen jälkeen voisit käydä myös näkökenttätutkimuksessa.”

Olipa kerran
glaukooma

O

lipa kerran mies. Tai olisi voinut olla
yhtä hyvin nainen. Oikeastaan paremminkin, koska seuraava tapaus koskee
usein enemmän naisia kuin miehiä. Naiset
kun elävät usein kauemmin kuin miehet.

Mies oli päässyt kymmenien työvuosien jälkeen vihdoin eläkkeelle. Ilta- ja aamurutiinit
olivat menneet uusiksi. Nukkumaan tuntia
aikaisemmin kuin ennen. Ylös sängystä tuntia
myöhemmin. Aikaa kahvin ja sanomalehden,
sen entisen kahisevan paperisen, kanssa sujui
monesti pari tuntia. Seuraava ohjelmanumero oli pieni lenkki ulkona. Vaimon kanssa tai
ilman.
Sattuipa sitten eräänä aamuna syksyn hämärässä. Mies huomasi sanomalehdessä jotain
muuttuneen. Olivat kai pienentäneet kirjasinkokoa. Lukeminen oli tullut vaikeammaksi. Ei
ollut helppoa nähdä tekstiä. Siispä seuraava
lenkki. Optikolle. Paljastui, että vika ei ollut-

Mitähän se lääkäri tarkoitti? Uusilla laseilla näkee nyt hyvin lukea sanomalehteä. Ja kenttää
on näkyvissä auton tuulilasin leveydeltä.
Aikaa kului ja mies kävi näkökenttätutkimuksessa. Hän tuijotti kummallakin silmällään
kymmenisen minuuttia avaruutta tuoliin sidottuna ja näpsäytti peukalollaan painiketta
aina kun näki valopisteen laitteen näytöllä.
Tuikkihan siellä tähtiä, mutta välillä oli myös
tyhjä taivas kuten pilvisäällä. Miehelle esiteltiin avaruuskäyntinsä jälkiä tulosteista. Nyt ei
oltu enää optikolla, vaan tuloksia esitteli kokeneen tuntuinen silmälääkäri.
”Hei, sinullahan toinen silmä on melkein musta ja toisessakin on paljon puutoksia näkökentän reunoilla.”
Seurasi terävästi lausuttu käsky: ”Zip zip heti
taksilla silmäklinikalle!!”
Oli pakko totella. Lääkäri uhkasi jopa leikkauksella. Jatko on tulevaisuuden historiaa.
Loppuelämää glaukooman kanssa. Ja jälkiviisauden kanssa. Olisi pitänyt käydä ajoissa silmälääkärillä.
- Juhani V., Helsinki  
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Ainutlaatuinen
kolmivaikutteinen silmätippa
kuivien silmien hoitoon

T R E H A L O O S I 3 % | H YA L U R O N I H A P P O 0 , 1 5 %

SUOJAA

KORJAA

KOSTUTTAA

Hypotoninen*
Säilytysaineeton*
Sopii piilolinssien käyttäjille
Ei sumenna näköä
Säilyy 3 kk avaamisesta
* Pohjoismainen kuivasilmäisyyden
hoitosuositus suosittaa säilytysaineettomien ja hypotonisten
tuotteiden käyttöä.

SILMÄLÄÄKÄRIEN

ENITEN
SUOSITTELEMA

Thealoz Duo 10 ml: kohtalaisen tai
vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon.
Trehaloosi 3 g, natriumhyaluronaatti
0,15 g, natriumkloridi, trometamoli,
kloorivetyhappo, injektionesteisiin
käytetty vesi ad 100 ml. Fosfaatiton.
Hypotoninen. Säilytysaineeton.
Saatavilla ilman reseptiä
apteekeista ja optikkoliikkeistä.

KOSTUTTAA 6 KERTAA PITEMPÄÄN

Silmäluomien hygienia
on tärkeä osa kuivasilmäisyyden hoitoa.
Muista hajusteettomat
ja säilytysaineettomat
Blephaclean-puhdistuspyyhkeet.
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