
Epidermiksen epiteliaalisten soluen
joukossa on melanosyytteja ja Langer-
hansin soluja. Dermis on niukka ja se
koostuu hienoista kollageenisäikeistä.
Dermis sisältää myös epidermaaliset li-
säkkeet, kuten talirauhaset, apokriini-
set ja ekkriiniset hikirauhaset sekä kar-
vatuppia ja verisuonituksen. Subkutaa-
ninen kerros koostuu lähinnä rasvasta
(kuva 1).

Iholta peräisin oleva hilse ja karsta,
silmäluomen reunaan laskevien Mei-
bomin rauhasten erite ja kyyneleet voi-
vat kerääntyä luomen reunaan ja hei-
kentää sen vastustuskykyä infektioita
vastaan. Meibomin rauhaset, jotka ovat
muuntuneita talirauhasia, tuottavat
öljyistä eritettä. Se on tärkeä osa kyy-
nelnestettä, jonka liikaeritys tai poik-
keava koostumus saavat aikaan luo-
men reunan ja sidekalvon tulehduk-
sen.

Silmäripset kasvavat etäämmällä
toisistaan kuin päänahan hiukset ja
mahdollistavat silloin tällöin erilaisten
loisten, kuten täiden ja satiaisten, kiin-
nittymisen niihin.

LUOMEN JA SEN REUNAN
TULEHDUS

Periaatteessa mikä tahansa ihon infek-
tio tai tulehdus voi levitä myös silmä-
luomiin. Silmäluomen ja sen reunan
tulehduksia on usein vaikea erottaa
toisistaan. Kun puhutaan blefrariitista,
tarkoitetaan varsinaista luomituleh-
dusta. Marginaalinen blefariitti tarkoit-
taa etupäässä luomen reunan tulehdus-
ta. Luomen reuna on tällöin punoitta-
va, karstainen ja iho on paksuuntunut
(kuva 2). Yleisesti puhutaan stafylo-
kokkiblefariitista kun tarkoitetaan luo-
men reunan tulehdusta. Stafylokokki
voi myös liittyä muuhunkin luomitu-
lehdukseen kuin vain luomen reunan
tulehdukseen. Erotusdiagnostiikassa
tulee kyseeseen koko joukko erilaisia
luomitulehduksia, kuten atooppinen
blefariitti, kontaktiblefariitti, eri iho-
taudit ja kasvaimet (taulukko 1).

Luomen reunan tulehdus jaetaan
anatomisesti kahteen luokkaan: ante-
rioriseen ja posterioriseen (2).

Luomen etureunan tulehdus
Luomen etureunassa ovat ripset ja nii-
den tyveen laskevat Mollin hikirauha-
set ja Zeissin talirauhaset. Etureunan
tulehduksia aiheuttavat seborrooinen
dermatiitti, Staphylococcus aureus ja
paikallinen floora. Tähän liittyy usein
ripsikatoa (madaroosi). Luomen reu-
nat ovat punaiset ja paksuuntuneet,
ripsien tyvessä on karstainen reunus.
Oireina ovat silmien polttelu, roskan
tunne, kutina, kipu, rähmiminen.

Seborrooinen blefariitti eli luomen
etureunan hilseinen tulehdus liittyy se-
borroiseen dermatiittiin. Tilaan voi liit-
tyä vielä Meibomin rauhasten tulehdus
(seborrooinen meibomiitti). Oireet ja
silmien polttelu ovat usein pahimmat
aamulla heti heräämisen jälkeen. Va-
lonarkuutta esiintyy, ja myös sarveis-
kalvo voi olla tulehtunut. Luomet ovat
paksuuntuneet ja turvoksissa. Luomen
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Silmäluomen reunan krooninen
tulehdus on yleinen sairaus. Tu-
lehdus vaivaa kaikenikäisiä,

enemmistön ollessa aikuisia. Punareu-
naiset ja ärtyneet luomet aiheuttavat
runsaasti kosmeettista ja fyysistä vaivaa.
Vaikka tauti on yleinen, sen tunnistami-
sessa ja hoidossa on ongelmia. Tulehdus
liittyy usein seborroiseen dermatiittiin
ja ruusufinniin eli roseaceaan.

SILMÄLUOMEN
ERITYISPIIRTEITÄ

Silmäluomen rakenne poikkeaa mo-
nessa suhteessa muusta ihosta, ja sen
vuoksi myös silmäluomen sairaudet
ovat luonteeltaan erilaisia kuin muut
vastaavat ihosairaudet (1).

Luomen iho on hyvin ohut: vain 0,5
mm verrattuna esimerkiksi selän ihon
5 mm:iin. Epidermis koostuu vain
muutamasta kerroksesta levyepiteeliä
(keratinosyytteja). Silmäluomen iho
on myös löyhempi ja elastisempi kuin
muu iho ja mahdollistaa huomattavan
turvotuksen ja tulehdusalttiuden.

Krooninen silmäluomen reunan tulehdus on yleinen sairaus.

Oireita ovat punaiset, paksuuntuneet luomen reunat, karsta ripsien tyvessä
ja luomen reunassa, silmien polttelu, roskan tunne, kutina, kipu ja
rähmiminen.

Vaikka tauti on yleinen, sen tunnistamisessa ja hoidossa on ongelmia. 
Se liittyy usein seborroiseen dermatiittiin ja rosaceaan eli ruusufinniin.

Hoito on pitkäaikainen, ja siihen kuuluu tärkeänä osana luomen reunan
paikallishoito.

Tautiin liittyy usein krooninen konjunktiviitti, joka vaatii tulehdusta
lievittävää kostutushoitoa. Usein tarvitaan lisäksi systeemistä
mikrobilääkitystä, joka ruusufinnin hoidossa on pitkäaikaista.

Tärke in t i e to



reunassa voidaan nähdä Meibomin
rauhasista peräisin olevaa vaaleaa,
vaahtomaista eritettä. Seborrooisen
blefariitin aiheuttajia ovat stafylokokit,
Pityrosporum ovale, Pityrosporum or-
biculare ja mahdollisesti Demodex-
punkki.

Seborrooista (tali-)ihottumaa esiin-
tyy mm. päänahassa, korvien seudussa,
nenänpielissä, kulmakaarissa, silmä-
luomen reunassa (kuva 3) ja parran
alueella. Seborrooinen ihottuma on
yleisempi miehillä. Kasvojen alueella
esiintyessään raja ruusufinniin on liu-
kuva (3).

Luomen takareunan tulehdus
ja ruusufinni

Luomen silmää lähinnä olevaan taka-
reunaan laskevat Meibomin rauhaset.
Primaarisen meibomiitin taustalla on
usein ruusufinni ja seborrooinen der-
matiitti. Erityisesti ruusufinniin voi
liittyä vaikeita, näköä uhkaava kerato-
konjunktiviitteja. Sekundaarinen mei-
bomiitti voi liittyä atopiaan ja psoriaa-
siin. Meibomiittiin liittyy usein chala-
zion eli luomirakkula. Uusivien luomi-
rakkuloiden perussyynä on usein ruu-
sufinni. Meibomin rauhasten tuleh-
dukseen liittyy usein kuiva silmä (4).
Oireet ovat kirvely, polttelu, roskan
tunne, kipu, kutina, vetistely ja va-
lonarkuus.

Ruusufinni on krooninen, aknea
muistuttava ihosairaus, joka on ylei-
nen Pohjoismaissa. Naisilla se on kaksi
kertaa niin yleinen kuin miehillä. Ruu-
sufinni aiheuttaa usein hankalan sil-
mätulehduksen. Se esiintyy useimmi-
ten 30–60-vuotiailla. Sairauteen kuulu
vaskulaarinen ja papulopustulaarinen
komponentti kasvoissa ja joskus myös
niskassa ja ylävartalolla. Erityisesti
kasvojen iholla ja auringon valolle alt-
tiilla alueilla nähdään punoitusta, laa-
jentuneita verisuonia, näppylöitä, mär-
kärakkuloita ja talirauhasten hypertro-
fiaa. Toisin kuin aknessa, komedot
puuttuvat. Myöhäislöydöksenä tava-
taan myhkyräinen sienimäinen nenä,
rinofyyma (5).

Ruusufinnin tarkkaa syntymekanis-
mia ei tunneta. Viimeaikaisten tutki-
musten mukaan kyseessä on jonkinlai-
nen yliherkkyysreaktio. Omat havain-
not tukevat tätä teoriaa, koska useim-
pien ruusufinnipotilaiden sidekalvon
harjasytologiassa on eosinofiilinen tu-
lehdus (6).

Tutkimustiedon mukaan silmäoireet
voivat olla ruusufinnin ensioire
20 %:lla potilaista. Noin puolet poti-
laista saa ensin iho-oireita ja silmä- se-

kä iho-oireet alkavat samanaikaisesti
neljänneksellä potilaista (7). Vähäisiä
silmäoireita, jotka eivät vaikuta näkö-
kykyyn, on runsaasti. Erilaisia silmä-
komplikaatioita tavataan 58 %:lla ja
näköä uhkaavia sarveiskalvomuutoksia
33 %:lla potilaista. Ruusufinnin silmä-
oireet jäävät usein huonolle hoidolle
tai kokonaan ilman hoitoa.

Silmän ruusufinnin yleisin ilmenty-
mä on blefarokonjunktiviitti. Silmälöy-
döksiin kuuluvat Meibomin rauhasten
toimintahäiriö. Rauhaset ovat tukkeu-
tuneet tai ne erittävät runsaasti vaahto-
maisia kyyneleitä. Usein on lisänä
krooninen stafylokokkiperäinen luo-
mitulehdus, toistuvat luomirakkulat ja
krooninen allergistyyppinen konjunk-
tiviitti, jolloin sytologisessa tutkimuk-
sessa näkyy usein eosinofiilisia soluja.
Sarveiskalvomuutoksia on 75–95 %:lla
potilaista. Muutokset ilmenevät kera-
tiittina, jonka vaikeusaste vaihtelee lie-

västä vaikeaan. Lisäksi voi esiintyä sar-
veiskalvon reunainfiltraatteja, haavau-
mia ja jopa perforaatioita. Muita muu-
toksia ovat episkleriitti ja joskus iriitti
(kuva 4). Kuiva silmä on yleinen, ja si-
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Silmäluomen rengaslihas

Kuva 1. Silmäluomen poikkileikkaus. Kuva julkaistu kirjassa: Tarkkanen A.
Priciples of ophthalmology. Helsinki: Recallmed 1995. Kuva julkaistaan
kustantajan luvalla.

Kuva 2: Silmärosacea. Luomen
reunat ovat paksuuntuneet ja
punoittavat, iho on rasvainen.
Luomen reunassa on Meibomin
rauhasten tulehdusta ja
teleangiektasioita.



tä esiintyy noin 70 %:lla ruusufinni-
potilaista (4,6).

Sekamuotoinen
luomitulehdus

Sekamuotoinen luomitulehdus on se-
borrean ja stafylokokki-infektion yh-
distelmä. Siinä on enemmän seborrean
kuin stafylokokkiblefariitin piirteitä.
Luomen reunan karstaisuuden lisäksi
tähän tilaan voi liittyä follikuliitti ja
haavainen luomitulehdus.

Streptokokin aiheuttamat luomitu-
lehdukset ovat harvinaisia, mainitta-
koon impetigo contagiosa, jossa rakku-
lat ja pustulat puhkeavat nopeammin
kuin stafylokokki-infektiossa. Taudin-
kuvaan kuuluu hunajan värinen paksu
rupinen karsta ja paikallinen lymfade-
niitti. Toinen luomen harvinainen strep-
tokokki-infektio on erysipelas, jossa pu-
naisissa, turvonneissa luomissa on mär-
kärakkuloita ja lisäksi yleisoireina
vilunväristyksiä ja korkea kuume.

Angulaarinen
blefarokonjunktiviitti

Aiheuttaja on diplobacillus, Moraxella
lacunata, joka usein esiintyy koloni-
saationa nenässä ja voi levitä silmään.
Tautia tavataan yleensä vain aikuisilla.
Blefariitti on molemminpuolinen ja
siihen liittyy aina konjunktiviitti. Ta-
vallisimmat oireet ovat kutina, kirvely
ja kipu. Kipu liittyy silmien avaami-
seen, koska tulehtuneiden silmäkul-
mien iho menee rikki ja muodostaa
fissuuroita ja halkeamia. Tautiin voi
liittyä epiteliaalinen keratiitti.

Herpesblefariitti
Yleisin luomen virustulehduksen syy
on herpes simplex, joka aiheuttaa ta-
vallisimmin yksipuolisen huomattavan
luomiturvotuksen ja vesirakkulaisen
ihottuman. Tulehdus voi olla luomen
iholla, luomen reunassa tai kasvojen
iholla. Se voi joskus levitä myös sil-
mään. Atooppisesta ihottumasta ja ble-
fariitista kärsivät potilaat ovat alttiita
herpesinfektiolle.

Paikallishoitona on silmäluomeen
asikloviirisilmävoide 4–5 kertaa päi-

vässä viikon ajan. Joskus samanaikai-
nen suun kautta otettava pitempiaikai-
nen valasikloviirihoito nopeuttaa para-
nemista ja saattaa ehkäistä taudin uusi-
mista (8).

Herpes zoster oftalmicus aiheuttaa
toispuolisen ja huomattavasti hanka-
lamman luomitulehduksen, johon voi
liittyä myös keratoiriitti. Tautiin liittyy
yleisoireita, kuten kuumetta, huono-
vointisuutta jne. Iäkkäillä potilailla
kiusallinen postherpeettinen neuralgia
on melko yleinen. Herpes zosterin hoi-
tona heti ensioireiden ilmaantuessa
aloitetaan systeeminen 10 päivän vala-
sikloviirihoito.

Ontelosyylä
Harmittomampi, mutta kiusallinen luo-
men virusinfektio on paramyksoviruk-
sen aiheuttama ontelosyylä, joka silmä-
luomen reunassa voi jäädä silmälääkä-
riltäkin huomaamatta. Se voi aiheuttaa
kiusallisen ja pitkäaikaisen konjunkti-
viitin. Ontelosyylät ovat yleisiä lapsilla,
ja niitä tavataan myös infektoituneiden
lasten kanssa olevilla aikuisilla.

Hoitona on ontelosyylän tyhjentä-
minen tai vain pinnan rikkominen te-
rävällä neulan kärjellä.

TUTKIMUKSET

Yleislääkäritasoisena tutkimuksena
otetaan luomen reunan bakteerinäyte.
Jos luomen reuna on hyvin karstainen
kannattaa ottaa myös sieninäyte. Rak-
kulaisessa tulehduksessa otetaan myös
virusnäyte.

Silmälääkärin vastaanotolla silmä-
mikroskooppitutkimus helpottaa sil-

mäluomen reunan, sarveiskalvon ja si-
dekalvon tilan arviointia. Kyyneleritys-
tä tukitaan mm. kyynelfilmin rikkou-
tumistestin (BUT, break up time) ja
Schirmerin testin avulla.

BUT-testissä laitetaan fluoreseiini-
liuskalla hieman väriä alaluomen side-
kalvolle silmää ärsyttämättä. Potilas rä-
pyttelee muutaman kerran ja sen jäl-
keen häntä pyydetään olemaan räpyt-
tämättä ja mitataan kyynelfilmin rik-
koutumiseen kulunut aika. Sinivalo
helpottaa tutkimusta. Normaalisti aika
on yli 10 sekuntia. Tutkimus edellyttää
mikroskoopin käyttöä.

Schirmerin testissä ilman puudutus-
ta tai puudutustipan jälkeen laitetaan
alaluomen sidekalvolle Schimerin tes-
tiliuska silmää ärsyttämättä, käynniste-
tään sekuntikello ja pyydetään potilas-
ta sulkemaan silmänsä viideksi minuu-
tiksi. Tämän jälkeen liuskan taitekoh-
dasta alaspäin kostunut alue mitataan.
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Kuva 3: Seborrean eli taliköhnän
aiheuttamia muutoksia
silmäluomen etureunassa.
Luomen reunat ovat punoittavat
ja karstoittuneet. Ripset ovat
usein harventuneet.

Taulukko 1. Luomen reunan tulehdukseen erotusdiagnostiikka.

Yleisiä löydöksiä Harvinaisia löydöksiä

Acne rosacea, ruusufinni Mb. Bowen (intraepiteliaalinen
Atoopinen luomitulehdus levyepiteelikarsinooma)
Kontaktiblefariitti Carcinoma spinocelluare
Märkärupi Meibomin ca.
Akne vulgaris Lentigo maligna
Dermatitis seborrhoica Melanooma
Psoriaasi Lymfosytooma
Dermatits periobitalis Lymfooma
Dermatitis perioralis Trikofollikulooma
LED (Lupus Eryth. Dissemintatus) Keratoacanthoma
Näärännäppy Aktiininen keratoosi
Luomirakkula (akuutti/krooninen) Papilloma fibroepithelialis
Basaliooma – kiinteä tai Naevus araneus (hämähäkkiluomi)
morpheamainen, fibrotisoiva Ripsiin takertunut pthirus pubis
Ontelosyylä (satiainen)
Rasvaluomi
Milium
Syringooma
Naevus pigmentosus (pigmenttiluomi)

Periaatteessa mikä tahansa
ihon infektio tai tulehdus
voi levitä myös
silmäluomiin.



Normaalisti liuska on kostunut yli 10
mm viiden minuutin aikana.

Luomen reunan tulehdukseen liit-
tyy myös konjunktiviitti, jonka laatua
ja astetta voidaan arvioida ylä- ja/tai
alaluomen sidekalvolta otettavalla irto-
solunäytteellä (9,10). Se voi paljastaa
myös kuivasilmäisyyden ja eosinofiili-
sen, allergistyyppisen tulehduksen.

HOITO

Karstaisen tulehduksen
paikallinen hoito

Luomen reunan tulehduksen syyt voi-
vat olla erilaisia, mutta karstaisen tu-
lehduksen paikallishoito tehdään syys-
tä riippumatta samalla tavalla.

Silmäluomille laitetaan iltaisin läm-
pimällä vedellä kostutettu froteepyyhe
viideksi minuutiksi. Sen jälkeen luomen
reuna puhdistetaan silmäbooriveteen
(joskus 1:5 tai 1:10 laimennettuun ke-
tokonatsoli-shampoohon, Nizoral) kos-
tutetulla pumpulitikulla. Sieto-ongel-

missa voi käyttää keitettyä vettä. Jos
luomesta otetussa sieninäytteessä on
kasvanut Pityrosporum ovale -hiivasie-
ni, puhdistukseen voidaan käyttää lai-
mennettua (1:5–10) ketokonatsoli-
shampoota. Lopuksi luomen reunaan
laitetaan hydrokortisoniantibiootti-
pitoista silmävoidetta. Käsittelyä jatke-
taan kaksi viikkoa, jonka jälkeen yllä-
pitohoitona jatketaan paikallista luo-
men reunan lämpökäsittelyä ja puhdis-
tusta joka toinen ilta tai pari kertaa vii-
kossa. Ylläpitohoidon aikana luomen
reunaan ei laiteta voidetta. Hoitoa jatke-
taan siten, että viikon ajan kerran kuu-
kaudessa tehdään jokailtainen puhdis-
tus ja luomen reunan voitelu.

Paikallishoitoa jatketaan ainakin
puolen vuoden ajan. Usein lisävaivana
olevaan kroonisen konjunktiviittiin ja
kuivaan silmään käytetään tulehdusta
lievittäviä säilyteaineettomia ei-steroi-
daalisia tulehdusta lievittäviä kostutus-
tippoja (esim. kromoklikaattitipat).
Tarvittaessa käytetään lisänä tavallisia
kostutustippoja.

Vaikeammissa ja pitkäaikaisissa tu-
lehduksissa 2–4 viikon tetrasykliini-
hoito nopeuttaa paranemista.

Ensimmäisellä kerralla potilaalle
neuvotaan hoito kädestä pitäen ja li-
säksi on hyvä antaa mukaan kirjallinen
ohje. Ohjeita voi saada internetistä:
www.optokari.fi. Noin kuukauden ku-
luttua kontrollissa katsotaan hoidon
vaste ja varmistetaan, onko tieto men-
nyt perille.

Muut hoidot
Ruusufinnin hoidossa joudutaan pai-
kallishoidon lisäksi aloittamaan suun
kautta otettava tetrasykliiniryhmän lää-
kehoito, esim. doksisykliini 100 mg x 1,
kuukauden ajan. Sen jälkeen 50 mg x 1
noin 3–4 kuukauteen asti. Isotretinoi-
dia voidaan käyttää vaikeissa tapauksis-
sa. Kasvojen ihottuma-alueille voidaan
käyttää metronidatsolivoidetta (11).
Uutena hoitona on kokeiltu pimekroli-
muusivoidetta.

Silmäluomen paikallishoitoon on
uutena vaihtoehtona kokeiltu takroli-
muusivoidetta tai pimekrolimuusivoi-
detta hyvin tuloksin (kuva 5) (12). Se-
borroisessa blefariitissa voidaan pai-
kallishoidon lisäksi antaa suun kautta
otettavaa sienilääkettä 2–4 viikkoa. Po-
tilasta voi neuvoa pesemään myös hil-
sehtivän päänahkansa luomen reunan
hoitoon käytettävällä ketokonatsoli-
shampoolla (13).

Luomen reunan tulehdus on melko
yleinen mutta meillä huonosti tunnet-
tu sairaus. Pahimmillaan, esim. kun on
kyse ruusufinnistä, se voi heikentää
näkökykyä. Heti hoidon alussa on syy-
tä korostaa luomen reunan tulehduk-
sen kroonisuutta ja motivoida potilas
pitkäaikaiseen hoitoon. Paikallishoito
on hoidon kulmakivi. Vaikeammissa
tapauksissa siihen on syytä liittää tet-
rasykliinihoito, jolla on antibakteeris-
ten ominaisuuksien lisäksi myös muita
suotuisia vaikutuksia. Tavallinen luo-
men reunan tulehdus on mahdollista
hoitaa yleislääkärin vastaanotolla. Vai-
keammat, esim. ruusufinniin liittyvät
tulehdukset kuuluvat silmä- ja ihotau-
tilääkärin hoitoon.
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Kuva 4: Rosaceaan eli ruusufinniin liittyvä vaikea ja krooninen
silmätulehdus, johon liittyy tavalliselle hoidolle resistentti sarveiskalvon
tulehdus erityisesti vasemmassa silmässä.

Kuva 5: Kuvan 4 potilas hoidon jälkeen. Ihon punoitus on vähentynyt,
samoin silmien ja vaikea sarveiskalvon tulehdus on saatu hallintaan usean
kuukauden hoidon jälkeen. Hoito jatkuu edelleen.

Ruusufinni aiheuttaa 
usein hankalan
silmätulehduksen.
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Blepharitis and its treatment

A common category of eyelid and
eyelash abnormalities is generally
called blepharitis. The term means
inflammation of the eyelid but the
activity is really at the lid margin,
where the palpebral conjunctiva and
skin meet. Symptoms of such
marginal blepharitis include ocular
burning, foreign body sensation,
tearing, mild pain, and crusting of
the eyelid margin, usually most
notable in the morning. On
examination, red, thickened eyelid
margin with crusty debris on the
eyelashes is usually found. There
are often telangiectatic blood vessels
along the anterior lid margin and
inspissated oil glands (meibomian
glands) just posterior to the gray
line (posterior lid margin). Anterior
blepharitis often accompanies
seborrheic dermatitis.
Staphylococcus aureus may be
isolated and is usually one cause of
the inflammation. Posterior
blepharitis is often associated with
rosacea. Meibomian gland orifices
are inflamed and often plugged.
Recurrent chalazia may develop
when secretions are unable to exit
the orifice, backing up into the
meibomian glands and causing
acute and chronic inflammation.

The conjunctiva and cornea may be
secondarily inflamed (eosinophilic
conjunctivitis), which may result in
conjunctival injection and corneal
neovascularization, punctuate
keratopathy, infiltration and even
ulceration. The accompanying dry
eye syndrome is common.
Local treatment of anterior and
posterior blepharitis with warm
compresses, eyelid scrubs with
Collyrium Boricum (boric acid) or
diluted ketokonazol (Nizoral)
shampoo and hydrocortisone-
antibiotic ointment is essential.
Instead of an antibiotic ointment a
tacrolimus or pimecrolimus
ointment can be used for
maintenance therapy. In addition, in
case of anterior seborrheic
blepharitis systemic antifungal
treatment and in rosacea oral
antibiotics especially of the
tetracycline family or erythromycin
can work extremely well. The
patient should be told about the
chronic nature of the disease and the
necessity of longstanding therapy.
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