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ALLERGISET SILMÄSAIRAUDET

Silta tiedon virran yli allergiametsikköön
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Allergiset silmätulehdukset ovat yleisiä. Noin puolella atoop-
pisista oireista kärsivistä on myös silmäoireita ja noin 10 pro-
sentilla ne ovat häiritsevin oire. Oireet voivat ilmetä pelkäs-
tään silmäluomissa, jolloin kyseessä on atooppinen ihottuma
tai kosketusihottuma. Kutina on hallitseva oire niin luomi- kuin
sidekalvo-oireissakin. Luomioireisiin voi liittyä konjunktiviitti-
oireita, jolloin silmä punoittaa, kutisee, vetistää, on valonarka
ja voi lievästi rähmiä. Allerginen konjunktiviitti on yleisin, ja
siihen voi liittyä luomioireita. (Kuva 1, 2)

Kuva 1 Allerginen konjunktiviitti luomioireineen

Kuva 2 Tyypillinen yläluomen sisäpinta allergisessa konjunk-
tiviitissa

ALLERGISET SILMÄTULEHDUKSET
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Yleisimmän allergisen silmätulehduksen mekanismi (tyyppi I)

Gellin ja Coombsin klassisen jaottelun mukaan silmän yli-
herkkyyssairaudet jaotellaan seuraavasti:

Tyyppi I
(IgE-välitteinen, anafylaktinen reaktiotyyppi, B-solut,
syöttösolut)

Akuutti tai kausiluonteinen atooppinen konjunktiviitti,
kevätkonjunktiviitti (vernalis), atooppinen kerato- tai
blefarokonjunktiviitti, ja piilolaseihin tavallisimmin liit-
tyvä jättipapillakonjunktiviitti.

Tyyppi II
(Antigeenistä riippuvainen sytolyyttinen reaktiotyyppi)

Sarveiskalvon Mooren reunahaavauma, silmän arpeut-
tava pemfigoidi.

Tyypi III
(Immuunikompleksivälitteinen reaktiotyyppi, joka vaurioittaa
pieniä verisuonia)

Reuma, SLE, polyarteritis nodosa ja Wegenerin granu-
lomatoosi.)

Tyyppi IV
(T-soluvälitteinen reaktiotyyppi)

Sarveiskalvon hyljintäreaktio, viivästynyt silmäluomien
ja/tai sidekalvon kosketusallergia.
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Erotusdiagnostisesti silmäluomioireiden taustalla voi olla side-
kudossairaus, infektio, jokin sisätauti, esim. hypotyreoosi tai
munuaisten vajaatoiminta. (Kuva 3)

Kuva 3
Hypotyreoosi-potilas

Kuva 4b Virus- ja klamydiaperäi-
selle konjunktiviitille tyypillisiä
follikkeleita

EROTUSDIAGNOSTIIKKA

Kuva 4a
Bakteeriperäinen konjunktiviitti

Konjunktiviitti voi olla mikrobiperäinen (bakteeri, virus, kla-
mydia Kuva 4a, 4b), tai se voi liittyä yleiseen kuivasilmäi-
syyteen, (Kuva 5a, 5b) silmässä olevaan roskaan tai tapa-
turmaan.

Kuva 5a
Kuiva silmä
(lievä)
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Kuva 6a Molluscum contagiosum

Kuva 6b Molluska lähellä kyynelpistettä

Vilkaise myös luomen pintaa ja reunaa, koska oireen aiheutta-
ja voi olla esim. ontelosyylä, joka aiheuttaa kiusallisen
follikulaarisen konjunktiviitin. (Kuva 6a, 6b)

Kuva 5b Kuiva silmä (vaikea); Xerofatalmia (A-vit. puutos,
Sjögrenin syndr., Stevens-Johnsonin jälkitila, limakalvo-
pemphigoidi)
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EOSINOFIILINEN KONJUNKTIVIITTI

Atopiaan liittyvät silmäoireet ovat suuri ryhmä, mutta yhtä
suuri on sisäsyntyisen eosinofiilisen konjunktiviitin osuus. Sen
syyksi ei voida osoittaa atopiaa eikä tällä hetkellä varmuudella
muutakaan syytä. Suurella osalla sitä sairastavista potilaista
on myös kuivat silmät ja osalla hengitystieoireita. Oireina ovat
kutina, roskan ja hiekan tunne, vetistys ja valonarkuus.
(Kuva 7)

Kuva 8 Silmäluomen DLE

Kuva 7 Eosinofiilinen

konjunktiviitti

DLE

Silmäluomissa tavataan kontaktiallergian lisäksi myös muita
ihosairauksia, joista esimerkkinä sidekudossairauksista DLE
(discoidi lupus eryth.). (Kuva 8)
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DIAGNOSTIIKKA

Hyvä anamneesi ja potilaan kuuntelu on edelleenkin diag-
nostiikan kulmakivi. Selvissä kausiluonteisissa ja muissakin
akuuteissa allergisissa silmätulehduksissa diagnoosi on jo oi-
reiden ja historiikin perusteella niin selvä, ettei muita tutki-
muksia juuri tarvita. Epäselvissä ja pitkittyneissä tuleh-
duksissa (yli 3 viikkoa) suoraan silmästä otettava näyte on
antoisin.

Kuva 9

Kuva 10a Kuva 10b

Kuva 9a

Kuva 9b

Sidekalvosytologia on osaavissa käsissä varsin hyvä ja edulli-
nen sekä joukkotutkimuksiin soveltuva tutkimus. Itse käytän
harjasytologiaa ja Papanicolaun värjäystä (Kuva 9, 9a, 9b),
jonka avulla voidaan todeta myös kuivasilmäisyys. Silmä-
sytologiassa jo vähäisetkin eosinofiilimäärät yhdessä positiivi-
sen anamneesin kanssa ovat vahva viite allergiasta. Side-
kalvosytologiassa voidaan käyttää mm. Wrightin, Giemsan ja
May-Gruenwald-Giemsan värjäyksiä. Lisätietoa irtosolututki-
muksista, näytteen otosta ja tutkimisesta, jne. Optokari Oy,
Nyyrikintie 20, 02100 Espoo, puh. (09) 467 467, fax (09) 467
782, e-mail: osmo.kari@optokari.fi, www.optokari.fi.

Sidekalvobiopsia antaa arvokasta lisätietoa. Se on vaaraton ja
kivuton toimenpide, jolla voidaan varmistaa esim. silmän
limakalvopemfigoidi (Kuva 10a, 10b).
Kyynelnestenäytteistä voidaan myös saada allergiadiagnoosia
tukevaa tietoa, mutta ne ovat nykyisellään vain tutkimus-
käytössä eivätkä sovellu massatutkimuksiin.
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Bakteeri-, virus- ja klamydianäytteillä voidaan varmistaa
infektiotausta.

Kuivasilmäisyys on erittäin yleistä ja on arvioitu, että esim.
USA:ssa yli 30-vuotiaista 20 %:lla on kuiva silmä. Se voi esiin-
tyä yksinään, mutta liittyy usein myös allergiseen kon-
junktiviittiin.

Kuivasilmäisyyden arvioinnissa imupaperiliuskalla tehtävä
Schirmer-testi antaa siitä tietoa. Itse teen testin aina ensin
ilman puudutusta ja tarvittaessa puudutustipan jälkeen. Ilman
puudutusta alle 10 mm/5 min. on vahva viite kuivasilmäisyy-
destä.

Lisävarmistus saadaan silmän sidekalvon irtosolututkimuksella
ja allergian aiheuttajaa voidaan hakea prick-testeillä, RAST-
tutkimuksilla ja tarvittaessa silmäaltistustesteillä. Luomi-ihot-
tumia ja blefarokonjunktiviitteja tutkittaessa epikutaanitestit
ovat avuksi.

Työperäisen silmäallergian osoittaminen ja epäileminenkin vaatii
työterveyslääkäriltä terävää silmää. Näitä selvityksiä voidaan
tehdä mm. HYKS Iho- ja Allergiasairaalassa ja yhteistyössä
Työterveyslaitoksen kanssa. Työterveyslaitoksella ei ole omaa
silmälääkäriä. Epäselvissä tapauksissa voidaan suorittaa
silmäaltistus epäillyillä allergeeneilla.

On kuitenkin tärkeää huomata, että silmäallergioissa tavan-
mukaiset allergiatutkimukset voivat olla negatiivisia ja siksi
epäselvissä tapauksissa suora silmänäyte on tärkeä.

HOITOPERIAATTEET

Onko kyseessä akuutti allerginen, ympärivuotinen konjunk-
tiviitti, blefarokonjunktiviitti tai vain blefariitti, onko mukana
myös kuivasilmäisyys? Hoito määräytyy taudin mukaan. Var-
sinkin kroonisissa allergisissa tulehduksissa on useita päällek-
käisiä mekanismeja, joka vaikeuttaa myös hoitoa.
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Pääperiaate on paikallishoito. Silmässä saavutetaan suuri pai-
kallinen lääkeainekonsentraatio, joka useinmiten tekee tarpeet-
tomaksi systeemisen hoidon ja siihen mahdollisesti liittyvät
sivuvaikutukset.

Jos mukana on kuivasilmäisyys, antihistamiineja ja verisuonia
supistavia lääkkeitä on syytä välttää.

Akuutissa muodossa riittää lyhytaikainen hoito. Vaikeissa kausi-
luontoisissa atooppisissa konjunktiviiteissa, jotka eivät pysy
lääkehoidollakaan kurissa, voidaan kokeilla siedätyshoitoa, josta
on saatu hyviä kokemuksia.

Kroonisissa muodoissa tarvitaan jatkuvaa hoitoa ja säännöl-
listä seurantaa. Näissä tarvitaan useampia eri lääkeaineita ja
potilaille opetetaan itsehoidon periaate.

Viime aikoina on tapahtunut vaikeiden allergisten silmätuleh-
dusten hoidossa suurta edistystä. Kokeiltavat lääkkeet tulevat
vähitellen myös normaaliin myyntiin ja yleiseen käyttöön. Lääk-
keiden lisäksi silmäkirurgiset menetelmät ovat kehittyneet ja
voivat auttaa aikaisemmin sokeuttaneissa silmätulehduksissa.

TAVALLISIMPIA SILMÄALLERGIALÄÄKKEITÄ

Tipat
Syöttösolunvakauttajat: Alomide, Lomudal, Lecrolyn, Tilavist
Antihistamiinit: Emadine, Livostin, Zaditen
Ei steroidaaliset (prostaglandiinisynteesin estäjät): Acular,
Indocid, Voltaren Ophta

Kostutustipat
Suuri määrä, saa ilman reseptiä, suosittelen säilyteaineettomia,
esim. Oculac, Isopto-Plain, Artelac, Celluvisc

Kortisoni/antibioottitipat
Oftan C-C, Oftan Dexa-Chlora, Oftan Dexa, Maxitrol, Sofradex,
FML, Pred forte, Terra-Cortril-P, Vexol

Voiteet
Kortisoni/antibioottivoiteet: Ultracortenol, Oftan Dexa-Chlora,
Oftan Dexa, Terra-Cortril-P
Perusvoide: Oftan-A-Pant
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Allergiseen konjunktiviittiin

0,05% emedastiini difumaraatti

lodoksamidi 1 mg/ml

Kaksivaikutteinen syöttösolun
stabiloija

Nopeatehoinen antihistamiini

Indikaatiot:
Ei-infektioosin allergisen sidekalvo-
tulehduksen (vernaalinen ja allergis-
atooppinen konjunktiviitti) hoitoon.

Annostus:
Aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset:
1 tippa x 4 säännöllisin väliajoin.

Pakkaus ja hinta 4/2001:
10 ml 68,04 mk (sis. alv).

Peruskorvattava
reseptivalmiste.

Lisätiedot:
ks.Pharmaca
Fennica.

Indikaatiot:
Kausittaisen allergisen konjunktiviitin
oireiden hoitoon.

Annostus:
Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset:
1 tippa x 2.

Pakkaus ja hinta 4/2001:
5 ml 92,34 mk (sis. alv).

Peruskorvattava
reseptivalmiste.

Lisätiedot:
ks. Pharmaca
Fennica.

Alcon Finland Oy, PL 13, 01641 Vantaa, puh. (09) 8520 2260



14

ERILAISET ALLERGISET SILMÄTULEHDUKSET

Akuutti atooppinen tai kausiluonteinen konjunktiviitti

Kyseessä on yleisin atooppinen silmäsairaus ja sen arvioidaan
vaivaavan väestöstä 10 - 20 %. Se vaivaa kaikenikäisiä. Alku
on äkillinen, jo minuutin sisällä allergeenin joutumisesta sil-
mään. Aiheuttajana tavallisimmin siitepöly tai eläinepiteeli.
Hallitsevin oire on kova kutina. Sidekalvo voi turvota huomat-
tavasti, jolloin puhutaan kemoosista. Tila on vaaraton ja me-
nee itsestäänkin ohi, mutta pelästyttää monia. Silmäluomissa
on usein lievää turvotusta ja voi joskus olla lievää ihottumaakin.
Silmä punoittaa, vetistelee, rähmii ja on valonarka. Näköön
tauti ei vaikuta vaikka tarkan työn tekeminen voi muutoin olla
hankalaa. (Kuva 11)

Hoito

Rajuissa oireissa kortisoniantibioottitippa auttaa nopeasti. (Käy-
tä harkiten.) Muutaman päivän kuluttua siirrytään ylläpitohoi-
toon, johon soveltuvat erilaiset syöttösolunvakauttajatipat,
antihistamiinitipat ja toissijaisesti prostaglandiinisynteesin
estäjätipat. Jos tippojen käyttö on hankalaa, voidaan oireita
lievittää peroraalisilla antihistamiineilla. Hoitoa on syytä jat-
kaa koko siitepölykauden ajan. Myös muut allergiaoireet, ku-
ten nuha, on syytä hoitaa samanaikaisesti. Usein jo
kortisoninenäsuihke tehokkaan imeytymisensä vuoksi lievit-
tää yksinään riittävästi lieviä silmäoireita.

Kuva 11
Tällaisen silmän
näet keväisin usein.
Allerginen luomitur-
votus.
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Ympärivuotinen atooppinen konjunktiviitti

Tauti on selvästi harvinaisempi kuin kausiluontoinen muoto.
Nimensä mukaisesti se vaivaa ympärivuotisesti. Oireet ovat
keskimäärin lievempiä kuin akuutissa muodossa (Kuva 12).
Nämä ihmiset ovat yleensä allergisia myös eläimille ja pöly-
punkille. Kuivasilmäisyys voi olla vanhemmilla potilailla lisä-
vaivana.

Kuva 12
Ympärivuotinen atooppinen konjunktiviitti

Hoito

Hoitona erilaiset syöttösolunvakauttajatipat ovat perus-
lääkityksenä. Tarvittaessa vuorottelevana hoitona tai lisähoitona
käytetään antihistamiini- tai ei steroidaalisia tulehduksen
estäjätippoja.



16

Jättipapillakonjunktiviitti

Kyseessä on piilolasin, silmäproteesin tai silmäleikkauksen
ompeleen aiheuttama vierasesinereaktio. Oireina ovat silmän
rähmiminen, vetistely, roskan tunne ja  lievä kutina. Piilolaseihin
liittyvässä jättipapillakonjunktiviitissa suurimmalla osalla on
atooppinen taipumus (Kuva 13 ja 14).

Kuva 13 Kuva 14

Hoito

Hoito määräytyy aiheuttajan mukaan: piilolasien käyttötapojen
muuttaminen, linssityypin vaihto, hoitoaineiden vaihto. Alussa
tarvitaan usein lääkitystä ja piilolasin käytön lopettamista lää-
kityksen ajaksi kokonaan. Muovisen silmäproteesin vaihto la-
siseen auttaa siitä johtuvasta reaktiosta. Kaihileikkauksen jäl-
keisen tai muun silmäkirurgisen toimenpiteen yhteydessä jää-
neen hankaavan ompeleen poisto auttaa nopeasti (Kuva 13,
14)
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Atooppinen kerato- tai blefarokonjunktiviitti

Kyseessä on vaikea, atopiaan liittyvä silmätulehdus, johon liit-
tyy joskus sietämätöntä kutinaa, näön vaihtelua ja kuiva-
silmäisyyttä. Potilaat ovat usein multiallergisia, IgE voi olla
hyvin korkea ja atooppista ihottumaa esiintyy myös kasvois-
sa. Potilaista suuri osa on yli 30-vuotiaita ja miehiä (Kuva
15a, 15b).

Hoito

Vaikea luomi-ihottuma vaatii oman hoitonsa, jossa pyritään
käyttämään silmävoiteita. Silmäkortisonivoiteita tarvitaan ajoit-
tain, ylläpitohoitona esim. Oftan A-Pant on hyvä. Tähänkin
vaivaan on tulossa uusi, lupaava hoito, jota testataan HYKS
Iho- ja Allergiasairaalassa.

Kuva 15a
Blefarokonjunktiviitti

Kuva 15b
Keratokonjunktiviitti
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Konjunktiviittiin tarvitaan jatkuvaa hoitoa, johon erilaiset
syöttösolunvakauttajatipat sopivat parhaiten. Taudin kroo-
nisuuden vuoksi tarvitaan lisäksi antihistamiini- ja ei-steroi-
daalisia tulehduksen lievittäjätippoja. Kortisonitippoja tarvitaan
aina ajoittain, ja potilaille tulee opettaa pulssihoidon periaate.

Kuva 16a
Tilanne ennen hoitoa

Kuva 16b
... ja hoidon jälkeen.

Pahin ja näköä uhkaava komplikaatio ovat hankalat keratiitit,
joihin usein liittyy hankalahoitoisia sarveiskalvohaavaumia. Näil-
le potilaille tavalliset hoidot eivät aina riitä ja siksi joudutaan
käyttämään mm. syklosporiinia systeemisenä tai paikallisena
hoitona. Yliopiston apteekki valmistaa syklosporiinitippoja use-
ana eri vahvuutena ja erilaisilla vehikkeleillä. Tämä hoito on
tuonut helpotusta monelle tästä vaikeasta sairaudesta kärsi-
välle (Kuva 16a, 16b).
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Kevätkonjunktiviitti (Vernaali konjunktiviitti)

Tämä vaikea allerginen silmätulehdus kiusaa lapsia ja nuoria,
joista enemmistö on poikia. Oireina ovat kova kutina, valon-
arkuus, luomiturvotus, vetistys ja rähmiminen (Kuva 17). Pie-
nemmillä lapsilla silmän hankaaminen ja huomattava valon-
arkuus ovat tyyppioireita.

Osalla näistä lapsista voidaan osoittaa atooppinen taipumus,
mutta osalla ei ole mitään merkkejä atopiasta. Tunnusomaista
taudille ovat yläluomen sisäpuolella paljaallakin silmällä näky-
vät jättipapillat, jotka ovat eosinofiilisia granuloita. Side-
kalvosytologiassa todetaan runsaasti eosinofiilejä. Kompli-
kaationa ovat vaikeat ja näköä uhkaavat sarveiskalvohaa-
vaumat  (Kuva 18, 19).

Hoito

Hoito on jatkuvaa vaikka tauti puberteettiin tultaessa alkaa
rauhoittua. Peruslääkityksenä ovat säilyteaineettomat kro-
moglikaattitipat, muut syöttösolunvakauttaja- ja antihista-
miinitipat, ei-steroidaaliset tulehduksen estäjätipat ja korti-
sonitipat. Kyseessä on vaikea, näköä uhkaava sairaus ja siksi
tässäkin käytetään vaikeimmissa tapauksissa syklosporiini-
tippoja, joskus systeemisestikin. Jatkuva silmälääkärin seu-
ranta on tarpeen ja hoito tapahtuu usein yhteistyössä pediatrien
kanssa.

Kuva 17 Rähmivä kevätkonjunktiviitti
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Eosinofiilinen, ei atooppinen, sisäsyntyinen
konjunktiviitti

Kyseessä on huonosti tunnettu muttei mitenkään harvinainen
varhaiskeski-ikäisiä ja vanhempia, etupäässä naisia, kiusaava
krooninen silmätulehdus, jossa oireina ovat kutina, punoitus,
roskan tunne, lievä rähmiminen ja vetistely (Kuva 20, 21).
Tautiin liittyy usein myös kuivasilmäisyys, joka vaikeuttaa hoi-
toa. Tautiin ei liity atopiaa eikä muutakaan allergiaa. Diagnoosiin
pääsy edellyttää silmäsytologiaa, jossa todetaan taudille tyy-
pillinen eosinofilia ja usein myös viitteitä kuivasilmäisyydestä.

Kuva 19 Kevätkonjunktiviitti hoidon alettua.

Kuva 18 Kevätkonkunktiviitti ennen
syklosporiinihoitoa
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Hoito

Hoitona säilyteaineettomat kromoglikaattitipat ovat suositel-
tavia myös niiden hyvien kostuttavien ominaisuuksien vuoksi.
Lisänä voidaan tarvita erilaisia kostuttavia tippoja.

Myös muut syöttösolunvakauttajatipat ovat käyttökelpoisia sekä
ei-steroidaaliset tulehduksenestäjät. Ajoittain tarvitaan kuiten-
kin kortisonilisää. Usein tautiin liittyy myös hengitystieoireita,
jotka vaativat oman hoitonsa (Kuva 21, 22)

Kuva 20

Kuva 21
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Kuva 22

Kuva 23

Allerginen blefarokonjunktiviitti

Tauti voi liittyä atopiaan, jolloin luomi-ihottuma voi olla ohi-
menevää (esim. siitepölykauden aikana), tai kroonista laatua,
jolloin se liittyy atooppiseen ihottumaan.

Soluvälitteinen tai kontaktiblefariitti on melko yleinen sairaus,
joka vaivaa enimmäkseen naisia. Se voi liittyä nikkeliyliherk-
kyyteen, kosmetiikkaan, kynsilakkaan tai nykyään yhä useam-
min silmälääkkeisiin. Ammattitautipuolella on hankalia luomi-
ihottumia, joiden selvittely vaatii monasti melkoisia salapolii-
sin taitoja. Luomioireiden lisäksi tilaa komplisoi usein allergi-
nen konjunktiviitti. Oireina on kova kutina, luomiturvotus sekä
ihottuma ja usein punainen silmä. (Kuva 22, 23)
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Hoito

Naisten kontaktiblefariitti selviää useimmiten jo huolellisella
anamneesilla. Tarvittaessa tehdään epikutaanitestejä, joilla
voidaan testata omiakin aineita. Osa luomi-ihottumista johtuu
välittömästä yliherkkyydestä ja sitä varten on Iho- ja
Allergiasairaalassa kosmetiikka-prick-sarja.

Väestön ikääntyessä ja samalla glaukooman myös lisääntyes-
sä ovat sen hoitoon liittyvien lääkkeiden aiheuttamat yli-
herkkyysreaktiot huomattavasti lisääntyneet. Silmälääkkeiden
aiheuttamien yliherkkyysreaktioiden tutkimiseksi Iho- ja
Allergiasairaalassa on kehitetty silmälääke-epikutaanitesti.
Tarvittaessa tehdään lisäksi prick-testi ja silmäaltistus.
Hoitona on lääkkeen tai muun aiheuttajan eliminointi. Oireet
yleensä lievittyvät viikon sisällä. Tukihoitona voidaan tarvita
kortisonivoiteita ja -tippoja sekä antihistamiineja.








