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1 Johdanto 
 

Silmänpohjien kuvaaminen on yleistynyt Suomen optikkoliikkeissä, ja optikon koulutus 

ja työnkuva ovat muuttumassa enemmän kliinisen optometrian suuntaan. Suomen 

Optisen Toimialajärjestön vastikään julkaisemien teesien mukaan näönhuollon on 

oltava osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja optikoiden tulisi profiloitua 

vahvemmin terveydenhuollon ammattilaisina. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 

Specsavers-ketjun aloittamaa silmänpohjakuvausta osana näöntutkimusta. Onkin hyvin 

todennäköistä, että silmänpohjakamerat tulevat yleistymään optikkoliikkeissä ja 

yhteistyö silmälääkäreiden ja optikoiden välillä lisääntyy. 

 

Opinnäytetyössämme vertailemme kahta eri silmänpohjien kuvausmenetelmää: SLO-

tekniikkaa (scanning laser ophthalmoscopy technique) käyttävää EasyScan-kameraa ja 

perinteistä tekniikkaa käyttävää Canon-kameraa. EasyScanin käyttämä SLO-tekniikka 

perustuu laservaloon, joka skannatessaan silmänpohjan muodostaa siitä kuvan 

tietokoneen näytölle. Canonin tekniikka perustuu salamavaloon, joka valaisee 

silmänpohjan samalla kun kamera taltioi siitä kuvan. EasyScan tuottaa perinteiseen 

silmänpohjakameraan verrattuna erilaista kuvaa, joka ei ole silmänpohjaa tutkiville 

ammattilaisille välttämättä tuttu. Tämä voi olla osasyynä siihen, että SLO ei ole vielä 

laajasti käytössä. Opinnäytetyömme tuotos on silmänpohja-atlas, jonka tarkoituksena 

on tuoda esiin eri silmänpohjakuvausmenetelmien välisiä eroja. 

 

Ajatus silmänpohjakuvaston tekemisestä tuli opettajaltamme Juha Päällysaholta. Uusi 

laite silmänpohjakuvauksessa kuulosti kiinnostavalta, ja aihe oli alalla tapahtuvien 

muutosten takia ajankohtainen.  

 

Työmme koostuu teoriaosasta, jossa käsittelemme silmänpohjan rakennetta ja soluja 

sekä sairauksiin liittyviä silmänpohjamuutoksia. Käsittelemme myös silmänpohjien 

tutkimista ja kuvaamista sekä eri kuvaustekniikoiden välisiä eroja. Kuvattaessa 

silmänpohjaa eri valon aallonpituuksilla saadaan kuvaan näkyviin eri silmänpohjan 

kerroksia ja rakenteita. Kirjallinen osa sisältää myös prosessin kuvauksen 

opinnäytetyömme etenemisestä ja pohdintaosion jatkotutkimusehdotuksineen.  

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on helppolukuinen silmänpohjakuva-atlas, joka tuo esiin 

eri kuvausmenetelmien tuottamien kuvien erot. Kuvia vertaamalla on mahdollisuus 
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oppia tulkitsemaan paremmin eri laitteiden tuottamaa kuvaa ja näin kehittää 

osaamistaan silmänpohjakuvien tulkinnassa. Atlaksen kuvamateriaali on kerätty 

Coronaria Silmäklinikalla Tilkan silmäsairaalassa heidän seurantapotilaistaan. 

Potilaiden silmänpohjat kuvattiin ensin EasyScanilla ja sen jälkeen Canonilla. 

EasyScanin kuvat ovat laitteen maahantuojan, EyeVision Oy:n Santtu Oittisen ja 

opinnäytetyön tekijöiden ottamia. Canonin kuvat on ottanut Tilkan silmäsairaalan 

valokuvaaja Kalle Mustonen.  
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2 Silmänpohjan rakenne 

 

2.1 Verkkokalvon rakenne 

 

Verkkokalvo eli retina on ohut hermokudoskerros silmän takaosan sisäpinnalla, ja se 

on silmän valoa aistiva osa. Verkkokalvo muuttaa valoenergian hermoimpulsseiksi, 

muokkaa niitä ja lähettää impulssit eteenpäin aivoihin, jossa niiden tulkitseminen 

tapahtuu. Terve verkkokalvo on läpinäkyvä eikä siksi näy silmänpohjakuvissa. (Saari 

2001: 25.)  

 

Verkkokalvo jaetaan eri alueisiin. Tarkannäkemisen alue eli makula (area centralis) on 

5 - 6 mm leveä pyöreä alue verkkokalvon keskiosassa. Makulan keskellä on fovea, 

joka vastaa erittäin tarkasta näkemisestä. Fovean keskellä, 0,35 mm halkaisijaltaan 

olevassa pisteessä foveolassa, fotoreseptorien eli valoa aistivien solujen tiheys on 

suurin. Foveolan fotoreseptorit ovat yksinomaan tappisoluja (cones), jotka ovat 

tarkannäkemisen soluja. (Forrester – Dick – Lee – McMenamin 1999: 33 - 34.) 

Näköhermon pää eli optic disk sijaitsee 3 mm etäisyydellä tarkannäkemisen alueelta. 

Näköhermonpään alueella ei ole lainkaan verkkokalvon normaaleja kerroksia tai 

fotoreseptoreita. Niinpä sitä kutsutaan myös sokeaksi täpläksi (blind spot). Makulan 

ulkopuolinen verkkokalvo on nimeltään verkkokalvon reuna-alue (peripheral retina). 

Verkkokalvo päättyy silmän etuosassa sijaitsevan sädekehän rajalla. Ora serrata on 

verkkokalvon nasaalipuolella oleva sahalaitainen reuna. (Saari 2001: 29; Forrester ym. 

1999: 34.) 

 

2.1.1 Verkkokalvon kerrokset 

 

Verkkokalvo jaetaan kymmeneen solukerrokseen. Sisin eli lasiaiseen rajoittuva kerros 

on sisempi rajakalvo, ja se muodostuu Müllerin säteittäisten gangliosolujen 

päätelevyistä. Hermosyykerroksessa on verkkokalvon gangliosolujen aksoneita, jotka 

johtavat näköhermoon. Tämä kerros on paksuin näköhermonpään ympärillä, missä 

hermosyykimput voivat olla osittain nähtävissä oftalmoskoopilla tai 

silmänpohjakuvassa. Makulalta lähtevät hermosyyt kulkevat lähes suoraan kohti 

näköhermonpäätä, muualta tulevat syyt taas suuntautuvat kaarimaisesti. 

Hermosyykerrokseen tulevat verenvuodot leviävät aksonien väliin ja näyttävät siksi 
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säteittäisiltä tai liekin muotoisilta. Muissa kerroksissa tapahtuvat verenvuodot levittävät 

veren vapaasti, jolloin vuotokohta on muodoltaan täplämäinen. (Tarkkanen 1995: 24; 

Saari 2001: 25 - 26.) 

 

Kuvio 1. Liekkimäisiä verenvuotoja verkkokalvolla (Retina Eye Specialists -verkkosivut) 
 

 

Kuvio 2. Täplämäisiä verenvuotoja verkkokalvolla (MedWeb-verkkosivut) 
 

Gangliosolukerros koostuu verkkokalvon suurten gangliosolujen soomista. 

Tarkannäkemisen alueella gangliosoluja on kymmenisen kerrosta ja reunaosissa vain 

yksi kerros. Gangliosolukerroksessa on myös verkkokalvoa vahvistavat ja sen 

aineenvaihdunnassa avustavat astrosyytit. Sisemmässä verkkomaisessa kerroksessa 

ovat gangliosolujen ja kaksinapaisten bipolaari- sekä lyhytsäikeisten amakriinisolujen 

väliset synapsit. Sisemmässä tumakerroksessa on bipolaarisolujen, vaakasuoraan 

asettuneiden horisontaalisolujen sekä amakriinisolujen soomat. Lisäksi verkkokalvon 
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säteittäisten gangliosolujen Müllerin solujen soomat ovat tässä kerroksessa. Müllerin 

solut läpäisevät koko verkkokalvon sen sisemmästä rajakalvosta uloimpaan asti. Ne 

tukevat verkkokalvoa ja sen hermosolujen aineenvaihduntaa sekä ympäröivät 

solulimallaan kaikkia verkkokalvon hermosoluja. (Tarkkanen 1995: 24; Saari 2001: 26.) 

 

 

Kuvio 3. Piirroskuva verkkokalvon kerroksista (Professori Paul Averyn kotisivut, University of 
Florida) 

 

Ulommassa verkkomaisessa kerroksessa sijaitsee fotoreseptoreiden aksoneita ja 

bipolaari- ja horisontaalisolujen dendriittejä sekä niiden välisiä synapseja. 

Valoaistinsolujen eli sauva- ja tappisolujen soomat sijaitsevat ulommassa 

tumakerroksessa siten, että tappien soomat ovat heti ulomman rajakalvon sisäpuolella 

yhdessä kerroksessa. Loput ulommasta tumakerroksesta muodostuu sauvasolujen 

soomista.( Saari 2001: 27 - 28; Tarkkanen 1995: 24.) 

 

Valoa aistivien sauva- ja tappisolujen reseptoriosat muodostavat verkkokalvon 

valoaistinsolukerroksen. Tappisolujen pigmentit eli opsiinit ovat herkkiä joko siniselle, 

vihreälle tai punaiselle valolle. Sauvasolujen pigmentti, rodopsiini, on herkkä 

kaikenväriselle valolle ja toimii hyvin herkästi myös hämärässä valossa. Värejä ei 

nähdä hämärässä valaistuksessa, koska silloin toiminnassa ovat vain sauvat. 

Terävännäön alueella on lähes yksinomaan tappeja ja reuna-alueilla sauvoja. (Saari 

2001: 28; Tarkkanen 1995: 26.) 
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Pigmenttiepiteeli, joka on yksisoluinen neuroepiteeli, on verkkokalvon uloin kerros. Se 

rajoittuu Bruchin kalvoon ja muodostuu kuusikulmaisista soluista, joissa on paljon 

melaniinijyväsiä. Pigmenttiepiteeli on tärkeä tekijä fotoreseptoreiden 

aineenvaihdunnassa. Sen solujen tehtävä on fagosytoida sauvojen ja tappien jatkuvasti 

uusiutuvia kärkiosia ja kalvopusseja. Pigmenttiepiteeli ei uusiudu. Pigmenttiepiteelin 

soluihin kertyy uusiutumattomuuden vuoksi lipofuskiinia, mikä heikentää niiden 

toimintaa etenkin makulan alueella. Vammojen tai verkkokalvosairauksien seurauksena 

pigmenttisolut voivat irtautua Bruchin kalvosta. (Saari 2001: 28; Tarkkanen 1995: 26.) 

 

2.1.2 Verkkokalvon solut ja niiden toiminta 

 

Verkkokalvon solujen kolme päätyppiä ovat fotoreseptorit, gangliosolut ja 

bipolaarisolut. Näiden solujen aktiivisuutta säätelevät horisontaalisolut, amakriinisolut ja 

mahdollisesti ei-hermostolliset tekijät. Verkkokalvon solut ovat järjestäytyneet hyvin 

tarkasti. (Forrester ym. 1999: 34.)  

 

Fotoreseptoreja on kahta tyyppiä, sauvoja ja tappeja. Ne ovat verkkokalvon 

uloimmassa, suonikalvon puoleisessa kerroksessa. Sauvasolut ovat silmän niin 

sanottuja hämäränäön soluja. Niitä on verkkokalvolla noin 115 miljoonaa kappaletta. 

Ne vastaavat kontrastinäöstä sekä kirkkauden ja liikkeen havaitsemisesta. Tappisolut, 

joita on verkkokalvolla noin 6,5 miljoonaa kappaletta, toimivat terävännäön alueella ja 

mahdollistavat värien näkemisen. Sauva ja tappisolujen tiheys vaihtelevat verkkokalvon 

eri alueilla. Laita-alueilla on lähinnä sauvasoluja (noin 30 000 mm2:llä) kun taas 

terävännäön alueella fovealla tapit ovat suurilukuisempia (150 000mm2:llä). (Forrester 

ym. 1999: 35.) 

 

Bipolaarisoluja on noin 35,7 miljoonaa kappaletta, ja niitä on useita eri toiminnallisia ja 

muodollisia alatyyppejä. Bipolaarisolut välittävät signaaleja fotoreseptoreilta 

gangliosoluille. Verkkokalvon keskialueella fovealla fotoreseptori-bipolaarisolu-

gangliosolu -suhde voi olla 1:1:1, kun taas verkkokalvon laita-alueella yksi bipolaarisolu 

vastaanottaa signaalin jopa 50–100 sauvasolulta. Mitä suuremmalta määrältä 

valoaistinsoluja bipolaarisolu vastaanottaa signaaleja, sitä heikompi on näöntarkkuus 

sillä verkkokalvon alueella. (Forrester ym. 1999: 37 - 38.) 
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Horisontaalisolut vastaavat verkkokalvon vaakatason informaation siirrosta. Ne eivät 

välitä fotoreseptoreiden signaaleja eteenpäin gangliosoluille, vaan yhdistävät 

vierekkäisiä bipolaarisoluja. Gangliosoluja taas yhdistävät amakriinisolut. (Forrester 

ym. 1999: 41.) 

 

Gangliosolut ovat viimeinen soluryhmä verkkokalvossa näkösignaalin kulkiessa kohti 

näköhermoa. Gangliosolujen aksonit muodostavat hermosäiekerroksen. Nämä aksonit 

yhdistyvät näköhermoksi ja saavat näköhermonpään jälkeen suojakseen myeliinitupen, 

joka nopeuttaa hermoimpulssin kulkua. (Forrester ym. 1999: 38.) 

 

 

Kuvio 4. Verkkokalvon solukerrokset (Nature–lehden verkkosivut) 
 

2.2 Verkkokalvon keskeinen alue 

 

Verkkokalvo voidaan jakaa keskeiseen ja perifeeriseen retinaan. Keskeistä, 

halkaisijaltaan 5 - 6 mm aluetta, joka rajautuu ylä- ja ala-temporaalisten valtimoiden 

väliin, kutsutaan makulaksi. Makulan keskikohtaa kutsutaan foveaksi. Se on 

halkaisijaltaan 1,5 mm kokoinen alue makulan keskellä. Fovean etäisyys 

näköhermonpäästä on noin kaksi papillan halkaisijaa. Fovea erottuu ympäröivää 

verkkokalvoa tummempana kohtana, sillä sen alueella verkkokalvo on ohuimmillaan. 
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Tästä syystä suonikalvon hiusverisuonten punainen väri näkyy voimakkaammin läpi. 

Fovean keskikohtaa kutsutaan foveolaksi. Siellä valoa aistivien solujen tiheys on 

suurin, ja solut ovat yksinomaan tappisoluja. Verkkokalvon erottelukyky on huipussaan 

foveolassa. (Tarkkanen 1995: 26 - 27; Forrester ym. 1999: 33.) 

 

 

Kuvio 5. Fovea ja foveola (The Free Dictionary -verkkosivut) 
 

Foveolassa on ainoastaan verkkokalvon ulointa verkkomaista kerrosta, jotta valo 

saavuttaisi näköaistinsolut mahdollisimman esteettä. Samasta syystä foveolassa ei ole 

myöskään verisuonia. (Tarkkanen 1995: 27.) 

 

2.3 Suonikalvon rakenne 

 

Suonikalvo eli choroidea sijaitsee verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja kovakalvon 

välissä. Sen tehtävä on ravita verkkokalvon uloin kolmannes ja välittää siliaarisuonet ja 

-hermot silmän etuosaan. Sillä saattaa olla myös tehtävä silmän lämmönsäätelyssä. 

Suonikalvo tarjoaa myös tasaisen alustan näkevälle verkkokalvolle, jotta fotoreseptorit 

ovat säännöllisesti järjestyneet. Suonikalvo on tiukasti kiinni verkkokalvon 

pigmenttiepiteelissä. Pigmenttiepiteeli ja suonikalvo antavat terveelle silmänpohjalle 

sen tyypillisen oranssin värin. (Saari 2001: 24 - 25; Forrester ym. 1999:45.) 

 



9 

  

 

Kuvio 6. Suonikalvo (University of Iowa Health Care Ophthalmology and Visual Science) 
 

Suonikalvo jaetaan kolmeen kerrokseen, joista sisin eli lähimpänä verkkokalvoa on 

Bruchin kalvo. Se muodostuu verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja suonikalvon 

kapillaariverkoston hiusverisuonten tyvikalvoista ja niiden väliin jäävistä 

säiekerroksista. Bruchin kalvo saattaa revetä silmävamman, suonikalvon kasvaimen tai 

ikään liittyvän silmänpohjan rappeuman johdosta. Bruchin kalvon alla on 

hiussuonikerros, joka rakentuu hiussuonten verkostosta. Tämä verkosto on 

tiheimmillään makulan alueella. Suonikalvon stroomassa ovat suuremmat valtimot ja 

laskimot. (Saari 2001: 24; Forrester ym. 1999: 45 - 47.) 

 

2.4 Näköhermonpään rakenne 

 

Näköhermo kuljettaa verkkokalvon solujen tallentaman ja koodaaman 

näköinformaation aivojen näköaivokuorelle. Näköhermo on ainoa keskushermoston 

osa, joka poistuu kraniaalisesta kolosta kallon luiden ulkopuolelle. Se on myös ainoa 

osa keskushermostoa, jota voidaan havainnoida suoraan. (Tarkkanen 1995: 28; 

Forrester ym. 1999: 48) 
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Kuvio 7. Näköhermonpää (University of Iowa Health Care Ophthalmology and Visual Science -
verkkosivut) 

 

Näköhermo koostuu verkkokalvon gangliosolujen aksoneista, joita on noin 1,2 

miljoonaa kappaletta. Se jaetaan neljään pääosaan, jotka ovat intraokulaarinen, 

orbitaalinen, intrakanikulaarinen ja intrakraniaalinen osa. Intraokulaarinen osa vastaa 

karkeasti sanottuna näköhermonpäätä. Se on noin 1 mm pituinen osa, jolla ei ole 

myeliinituppea ympärillään. Verkkokalvon ja suonikalvon kerrokset rajoittuvat 

näköhermonpäähän. Tämän vuoksi näköhermonpää ei ole valoa aistiva osa ja sitä 

kutsutaankin sokeaksi täpläksi (blind spot). (Tarkkanen 1995: 28 - 29; Forrester ym. 

1999: 48.) 

 

Orbitaalinen osa näköhermoa, joka on noin 12 mm pitkä, alkaa seulalevyn takaa. 

Verkkokalvon keskusvaltimo läpäisee näköhermon seinämän tässä osassa 

näköhermoa. Orbitaalinen näköhermon osa muistuttaa hieman S-kirjainta, jotta 

näköhermo ei pääse venymään missään silmien katsesuunnassa. (Tarkkanen 1995: 28 

- 29; Forrester ym. 1999: 50.) 

 

Intrakanikulaarinen osa näköhermoa läpäisee optisen kanaalin (optic canal) 

silmäkuopan pohjalla yhdessä silmävaltimon ja sympaattisten hermojen kanssa. Suorat 

silmän liikuttajalihakset kiinnittyvät myös optiseen kanaaliin. Intrakraniaalinen osa 

näköhermoa liittää näköhermon optiseen kiasmaan (optic chiasm), joka on näköradan 

seuraava osa. (Tarkkanen 1995: 28 - 29; Forrester ym. 1999: 50.) 
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3 Normaali silmänpohja 

 

Silmänpohjan tutkimus pitää sisällään näköhermonpään, silmänpohjan verisuonien, 

makulan alueen, silmänpohjan taustan ja reuna-alueiden arvioinnin (Grosvenor 2007: 

152). Seuraavissa alaluvuissa eritellään tarkemmin silmänpohjan eri alueita. Alalukuja 

edeltää kuva silmänpohjasta, jossa on näkyvissä silmänpohjan rakenteita. 

 

 

Kuvio 8. Terve silmänpohja EasyScan–laitteella kuvattuna. 
 

3.1 Näköhermonpää 

 

Näköhermonpää on tavallisesti ensimmäinen kohde, joka paikallistetaan ja 

havainnoidaan silmänpohjalta. Havainnoitsija arvioi näköhermonpään väriä, muotoa, 

reunojen selkeyttä ja keskuskuopan olemassaoloa sekä syvyyttä. Näköhermonpään 

läpi kulkevat pienet verisuonet antavat sille lievästi vaaleanpunaisen värin, joka on 

kuitenkin silmänpohjan taustaa vaaleampi. Mikäli näköhermonpään keskuskuoppa on 

havaittavissa, se erottuu ympäröivää näköhermonpään aluetta vaaleampana. 

Näköhermonpään reunan ympärillä saatetaan havaita ohut pigmenttirengas, 

tavallisemmin temporaalipuolella. Tällainen pigmentaatio on täysin normaalia ja johtuu 

suonikalvon pigmentin näkymisestä verkkokalvon läpi kohdassa, jossa verkkokalvon 

kudokset ovat väistyneet näköhermonpään kohdalla. (Grosvenor 2007: 152 - 153.)  
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Näköhermonpäässä voidaan havaita keskuskuoppa eli kuppi, joka on 

näköhermonpään fysiologinen ekskavaatio. Kätevä tapa määrittää keskuskuopan koko 

on määrittää ”cup/disk” -suhde. C/D-suhde tarkoittaa keskuskuopan halkaisijaa 

suhteutettuna koko näköhermonpään halkaisijaan, tavallisesti horisontaalisuunnassa. 

Esimerkiksi suhde 0.5 tarkoittaa kupin olevan puolet näköhermonpään halkaisijasta. Yli 

0.6 suhde antaa epäilyksen, että kyseessä voisi olla patologinen muutos 

näköhermonpäässä. (Grosvenor 2007: 152 - 153.)  

 

3.2 Silmänpohjan verisuonet 

 

Silmänpohjan verisuonia arvioidessa kiinnitetään huomiota valtimoiden ja laskimoiden 

paksuuteen, niiden leveyden suhteeseen (A/V-suhde), verisuonten paksuuden 

vaihteluun, verisuonten suoruuteen tai poimuttuneisuuteen, valtimoiden ja laskimoiden 

risteyskohtiin, valtimoheijasteeseen sekä laskimo- ja valtimopulsaatioon. Normaalisti 

valtimo ei paina laskimoa niiden risteyskohdassa. Valtimonkovettumataudissa 

(ateroskleroosi) valtimoiden seinämiin kertyy rasvaa, jolloin valtimo kovettuu ja alkaa 

painaa alla olevaa laskimoa. Valtimoiden ja laskimoiden suhde eli A/V-suhde tulisi olla 

normaalisti noin 2:3. Valtimoiden kaventuminen lähemmäs suhdetta 1:2 tai jopa 1:3 voi 

olla merkki sairaudesta. (Grosvenor 2007: 154.) 

 

Valtimoheijaste tai “selkäheijaste” on valojuova, joka näkyy tutkittaessa silmänpohjan 

verisuonia. Tämä heijaste korostuu ja levenee valtimonkovettumataudin seurauksena. 

Näköhermonpäässä silmän sisään tulevissa keskusvaltimossa ja -laskimossa voidaan 

havaita pulsaatio eli liike ihmisen pulssin mukaisesti. Valtimopulsaatio on aina 

epänormaali havainto. Laskimopulsaatio sen sijaan on normaali havainto 80 prosentilla 

ihmisistä. Laskimopulsaatio tulisi merkitä ylös aina, sillä sen puuttuminen myöhemmin 

voi viitata papillaedeemaan tai tulevaan keskuslaskimon tukkeumaan. (Grosvenor 

2007: 154 - 155.) 

 

3.3 Makulan alue 

 

Makulan alueelta tutkitaan löytyykö fovealta valoheijaste, miltä fovean pigmentaatio 

näyttää ja löytyykö makulalta yleisesti joitain epänormaaleja muutoksia. Fovean 
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valoheijasteen tulisi näkyä aina, mutta se on kirkkaampi lapsilla kuin aikuisilla. 

Ikääntyneillä fovean heijastetta ei välttämättä näy, mutta se ei ole aina merkki 

sairaudesta. Fovean alue näkyy tummempana kuin ympäröivä verkkokalvo, koska 

pigmenttiepiteeli on sen kohdalla tiiviimpää ja verkkokalvon kerrokset ohuempia. 

(Grosvenor 2007: 155.)  

 

3.4 Silmänpohjan tausta ja reuna-alueet 

 

Silmänpohjan taustaväri riippuu verkkokalvon pigmenttiepiteelin määrästä. Tavallisesti 

pigmenttiepiteeli ohentuu verkkokalvon reuna-alueita kohden, jolloin suonikalvon 

verisuonet saattavat näkyä. Suonikalvon verisuonet eroavat verkkokalvon verisuonista 

mutkittelemalla vapaasti ja muodostamalla verkkomaisen rakenteen. (Grosvenor 2007: 

155.)  
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4 Sairauksiin liittyvät silmänpohjamuutokset 

 

Moniin sairauksiin liittyy erinäisiä silmänpohjamuutoksia. Ensimmäisessä alaluvussa on 

koottuna ja selitettynä tavallisimpia silmänpohjalla nähtäviä epänormaaleja löydöksiä. 

Sitä seuraavissa alaluvuissa on eriteltyinä yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat näitä 

muutoksia silmänpohjalla. 

 

4.1 Epänormaalit silmänpohjalöydökset 

 

Drusenit voivat olla joko normaaleja tai epänormaaleja silmänpohjalöydöksiä. Drusenit 

näkyvät silmänpohjalla pigmenttiepiteelinalaisina vaaleina tai kellertävinä pyöreinä tai 

ovaaleina kohoumina, ja niitä on normaalisti molemmissa silmissä. Niitä esiintyy 

esimerkiksi silmänpohjarappeumassa tai myös perittynä ominaisuutena ja 

vanhemmiten lähes kaikilla. Iän myötä drusenit myös kasvavat kokoa, ja niiden määrä 

lisääntyy. Ne eivät vaikuta näköön paitsi jos niitä esiintyy foveaalisella alueella. (Kanski 

2003: 405.) 

 

 

Kuvio 9. Druseneita silmänpohjalla (GP Online -verkkosivut) 
 

Mikroaneurysmat ovat todella pieniä ja siksi lähes huomaamattomia 

valtimonpullistumia, jotka sijaitsevat sisemmässä tumakerroksessa. Ne ovat usein 

ensimmäisiä kliinisiä löydöksiä. Viimeistään niiden revetessä ne huomataan pieninä, 
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pistemäisinä verenvuotoina. Mikroaneurysmia esiintyy usein diabeetikoilla. (Grosvenor 

2007: 156; Kanski 2003: 441.) 

Pumpulipesäkkeet (cotton-wool spots) ovat vaaleita, pumpulimaisia esiintymiä retinalla. 

Ne ovat hermokudoskerroksessa olevia kuolleita alueita, joita ilmenee paikallisen 

retinan iskemian seurauksena. Niitä esiintyy diabeettisessa retinopatiassa ja 

hypertensiivisen retinopatian yhteydessä. (Grosvenor 2007: 156.) 

 

Kuvio 10. Pumpulipesäkkeitä ja verenvuotoja diabeettisessa silmässä (Duane’s Clinical 
Ophthalmology -verkkosivut) 

 

Kovat eksudaatit ovat kellertäviä ja vahamaisia esiintymiä retinalla. Ne ovat seurausta 

kapillaarisuonien seinämissä tapahtuneista muutoksista, jotka aiheuttavat paikallista 

turvotusta retinalla. Ne ovat yleensä rykelmissä tai ympyrämäisinä muodostelmina, 

joiden sisäpuolella näkyy usein mikroaneurysmia. Kovia eksudaatteja esiintyy muun 

muassa diabeettista retinopatiaa sairastavilla henkilöillä. (Grosvenor 2007: 156; Kanski 

2003: 442.) 

IRMA-suonet ilmenevät silmänpohjalla olevien hiussuonien epänormaaleina 

haarautumina tai laajenemisena, ja ne kasvavat endoteelikerroksen läpi. Verrattuna 

uudissuonitukseen, IRMA-suonet ovat aavistuksen suurempia ja ne ovat laajemmalla 

alueella. Lisäksi ne sijaitsevat retinan sisemmissä kerroksissa eivätkä ne risteä retinan 

pääverisuonien kanssa. IRMA-suonet eivät myöskään yleensä vuoda toisin kuin 

uudissuonitus. IRMA-suonet ovat yksi vakavan nonproliferatiivisen diabeettisen 

retinopatian tunnusmerkeistä. (Kanski 2003: 444; Kirkpatrick n.d.) 



Kuvio 11.
 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

pa

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

jälkeen.

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Gros

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

Kuvio 11.

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

paksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

jälkeen.

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Gros

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

Kuvio 11.

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

jälkeen.

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Grosvenor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

Kuvio 11. 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

jälkeen. 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

 IRMA

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

 Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

IRMA

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

IRMA-suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.)

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta 

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Saari 2011: 237.) 

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

kohonneesta verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156;

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

venor 2007: 156; Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpo

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

suonia silmänpohjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

niillä olevaa hapenpuutetta. Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

Patologisessa risteysoireessa valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.)

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

Saari 2011: 27.) 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

 

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla

 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

proliferatiivista retinopatiaa sairastavilla 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.)

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

 henkilöillä

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hopealankamaiseksi. (Grosvenor 2007: 155.) 

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

Kun valtimon seinämä on paksu, laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

henkilöillä

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

 

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

henkilöillä

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

henkilöillä

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hjalla (University of Colorado 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

henkilöillä. (

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotav

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

hjalla (University of Colorado -verkkosivut)

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja e

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

. (Benson 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

aineiden erittymisen verkkokalvolta. Uudissuonet vuotavat herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

niiden sijainti. Pyöreitä tai pistemäisiä verenvuotoja esiintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaal

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

verkkosivut)

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

asettuvat säteittäin kulkevien hermosyden väliin. Preretinaaliset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.)

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

Benson - 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

verkkosivut) 

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Risteyskohtaan muodostuu herkästi laskimotukos. (Saari 2011: 394.) 

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 
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at herkästi.  (Kanski 2003: 440;
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 
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siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 
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Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari

Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 

laskimon punaista väriä ei enää näy. 

valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

Rosenblatt n.d.

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

at herkästi.  (Kanski 2003: 440;

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

verenpaineesta. Selkäheijaste saattaa muuttua kupari- 
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Risteysoireita voi esiintyä valtimon ja laskimon risteämiskohdissa. Valtimon seinämä 

ksuuntuu peittäen risteämiskohdassa laskimon ja samalla työntäen laskimoa 

kauemmaksi. Laskimon muoto myös muuttuu suppilomaiseksi risteämää ennen ja 
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valtimon paksuuntunut seinämä ahtauttaa laskimoa. 

Verenvuotoja esiintyy retinan eri kerroksissa, ja niiden muodosta voidaan päätellä 

siintyy retinan syvemmissä 

kerroksissa. Niitä esiintyy esimerkiksi diabeettisessa retinopatiassa mikroaneurysmien 

repeytyessä. Liekkimäiset verenvuodot ovat retinan hermosyykerroksessa, jossa ne 

iset verenvuodot johtuvat 

retinan tai näköhermon pinnalla olevien pienten, uusien verisuonien vuotamisesta. Ne 

ovat usein laajoja, veneenmuotoisia verenvuotoja, ja niitä nähdään muun muassa 

 

Uudissuonitusta eli neovaskularisaatiota voi ilmestyä esimerkiksi diabeettisessa 

retinopatiassa verkkokalvolle, lasiaiseen tai näköhermon nystyyn yrityksenä korjata 

Hapenpuute saa aikaan verisuonien kasvua edistävien 

 

Verisuonten kiemuraisuus ja leventynyt selkäheijaste voivat olla merkkejä esimerkiksi 

tai 
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Kaventuneet valtimot ja laajentuneet laskimot ovat patologisia löydöksiä. Valtimoiden 

kaventuminen voi johtua muun muassa kohonneesta verenpaineesta ja verkkokalvon 

keskusvaltimon tukoksesta. Laajentuneita laskimoita nähdään esimerkiksi diabeettista 

retinopatiaa sairastavilla ja keskuslaskimon tukoksesta kärsivillä. Valtimoiden ja 

laskimoiden kokoa toisiinsa nähden arvioidaan A/V-suhteella, joka on normaalisti 3:4 

tai 2:3 eli valtimo on laskimoa hieman pienempi. Jos suhde on 1:2 tai 1:3, on se syytä 

huomioida. (Grosvenor 2007: 154; Saari 2011: 237.) 

 

Kuvio 12. Laajentuneet laskimosuonet (Nature-lehden verkkosivut). 
 

Verkkokalvon irtaumassa sensorinen retina irtoaa pigmenttiepiteelistä, minkä 

seurauksena retinan normaali vaaleanpunainen kiilto muuttuu harmaasävyiseksi. 

(Saari 2011: 238.) 

Verkkokalvon turvotus on yleensä turvotusta verkkokalvon sisemmissä kerroksissa. 

Useimmiten turvotus johtuu verkkokalvon keskusvaltimon tukoksesta. Verkkokalvo on 

vaalea, ja sen verisuonet ovat heikosti nähtävissä. (Saari 2011: 238.) 

Makulaturvotuksen aiheuttaa foveaa ympäröivien mikroaneurysmien ja hiussuonien 

tihkuminen ulompaan verkkomaiseen kerrokseen. Sen seurauksena foveola kohoaa, ja 

fovean keskustaan muodostuu rakkuloita, jotka vähentävät verkkokalvon läpinäkyvyyttä 

hämärtämällä retinan pigmenttiepiteeliä ja suonikalvostoa. Se aiheuttaa 

näöntarkkuuden heikkenemisen. Vakavissa turvotustapauksissa rakkulat ulommalla 

hermopunosmaisella kerroksella ovat niin isoja, että ne voidaan sieltä erottaa. Kystinen 

makulaturvotus esiintyy yleensä muiden nonproliferatiivisen retinopatian oireiden, kuten 
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useiden verenvuotojen ja kovien eksudaattien, kanssa. Kystinen makulaturvotus on 

yleisin sokeuden aiheuttaja diabetespotilailla. (Benson - Rosenblatt n.d.; Saari 2011: 

238.) 

 

Kuvio 13. Kystinen makulaturvotus (Paper Edu -verkkosivut) 
 

Tulehduspesäkkeet näkyvät verkkokalvolla harmaanvalkoisena ja epätarkkarajaisina 

sensorisen retinan ollessa normaalisti läpikuultava. Ne liittyvät yleensä retiniitteihin tai 

korioretiniitteihin. (Saari 2011: 238.) 

 

4.2 AMD 

 

AMD eli makulan ikärappeuma on yleisin peruuttamatonta näön heikkenemistä 

aiheuttava tekijä yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Se jaotellaan kuivaan, ei-

eksudatiiviseen muotoon ja kosteaan, eksudatiiviseen muotoon. Syy makulan 

ikärappeumassa tapahtuvaan keskeisen näön menetykseen on Bruchin kalvoon 

kerääntyvässä aineksessa, joka on peräisin retinan pigmenttiepiteelistä. Drusenit 

koostuvat tästä aineksesta. (Grosvenor 2007: 410 – 411; Kanski 2003: 405.) 
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Kuvio 14. Kostea ja kuiva makulan ikärappeuma (NF Burnet Hodd -verkkosivut) 
 

Silmänpohjalla voidaan nähdä sekä aikaisen että myöhäisemmän vaiheen makulan 

ikärappeuman muutoksia. Aikaisemman vaiheen muutoksia ovat makulan drusenit, 

retinan pigmenttiepiteelin hyperpigmentaatio ja sen tarkkarajaisuus. Myöhäisempiä 

muutoksia ovat retinan pigmenttiepiteelin surkastuminen, pigmenttiepiteelin irtauma, 

verkkokalvon tai retinan pigmenttiepiteelinalainen uudissuonitus, verenvuoto ja 

eksudaatit. (Kanski 2003: 405.) 

 

4.2.1 Kuiva, ei-eksudatiivinen muoto 

 

Kuiva muoto on yleisin, suhteellisen hitaasti etenevä makulan ikärappeuman muoto. 

Alussa tauti voi olla oireeton, mutta potilaan huomaamia sairauden merkkejä ovat näön 

hämärtyminen ja puutokset keskeisessä näkökentässä sekä katseltavan kohteen 

epämuodostuminen. Nämä muutokset voidaan todeta kontrastinäön testeillä ja 

Amslerin ruudukolla. Lopullinen diagnoosi saadaan silmänpohjatutkimuksilla, joissa 

ilmenee makulan druseneita, verkkokalvon pigmentin haalenemista ja epäselvä 

foveaalinen refleksi. (Grosvenor 2007: 410; 417 – 418.) 

Kuiva muoto johtuu fotoreseptorien, retinan pigmenttiepiteelin ja koriokapillaariksen eli 

suonikalvon hiussuoniverkoston surkastumisesta ja joissain tapauksissa retinan 

pigmenttiepiteelin irtaumasta. Useimmiten muutokset ovat molemmissa silmissä mutta 

epäsymmetrisesti.  (Kanski 2003: 407.) 
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4.2.2 Kostea, eksudatiivinen muoto 

 

Vakavassa, kosteassa makulan ikärappeuman muodossa suonikalvon 

hiussuoniverkosto alkaa kasvaa Bruchin kalvon heikkojen kohtien läpi. Potilaan 

huomaamat oireet ja oftalmoskooppiset löydökset ovat voimakkaampia kuin kuivassa 

muodossa. Silmänpohjalla on nähtävissä muutoksia pigmenttiepiteelissä ja useita 

druseneita. Verkkokalvon alle muodostuu uudissuonikalvo verenkierron vähenemisen 

seurauksena, ja lähellä makulaa saattaa olla nähtävissä pieniä verenvuotoja. 

Kosteassa muodossa vakavan näönmenetyksen riski on paljon kuivaa muotoa 

suurempi. (Grosvenor 2007: 410 - 411, 417 – 418; Kanski 2003: 411.) 

 

4.3 Vaskulaariset sairaudet 

 

Vaskulaariset eli verenkiertoelimistön sairaudet ovat yleisiä, ja ne voivat olla vakavia. 

Valtimot voivat muun muassa kovettua ja ahtautua ja heikentyneiden verisuonten 

seinämät voivat pettää, jolloin ne aiheuttavat sisäistä verenvuotoa. Yleisimpiä 

vaskulaarisia sairauksia ovat valtimonkovettumatauti ja sen seurauksena monesti 

tuleva sepelvaltimotauti. Sepelvaltimotautiin kuolee Suomessa joka vuosi noin 13 000 

ihmistä, mikä tekee siitä yleisimmän kuolinsyyn. (Mustajoki 2013.) 

 

4.3.1 Ateroskleroosi ja kohonnut verenpaine 

 

Ateroskleroosi eli valtimonkovettumatauti on sairaus, jossa verta kuljettavat valtimot 

ahtautuvat ja näin veren kulku suonessa häiriintyy ja kudosten hapen- sekä 

ravinnonsaanti vähenevät. Valtimoiden sisäpintaa verhoaa ohut sisäkalvo, jonka alle 

ateroskleroosia sairastavalla alkaa kerääntyä materiaalia veren kolesterolista eli 

plakkia. Ajan saatossa plakkikertymä kasvaa ja pullistuu sisäänpäin. Jos valtimo 

tukkeutuu kokonaan, kudokseen tulee kuolio verisuonen alueella. 

Valtimonkovettumataudin puhkeaminen johtuu pitkälti huonoista elintavoista, mutta 

joissakin tapauksissa myös perintötekijät vaikuttavat siihen. Kolme suurinta riskitekijää 

on tupakointi, veren LDL-kolesterolin määrä ja kohonnut verenpaine. Lisäksi riskiä 

sairastua lisäävät aikuistyypin diabetes ja lihavuus.   (Mustajoki 2013.) 
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Arterioskleroosi eli pikkuvaltimoiden kovettumistauti on pitkään jatkuneen kohonneen 

verenpaineen seurausta. Silmänpohjalla nähtävät verisuonten seinämät ovat 

läpinäkyviä ja arteriolit eli pikkuvaltimot ovat kaventuneita. Silmänpohjalla näkyy lisäksi 

risteysoireita, kovia eksudaatteja ja verenvuotoja. (Saari 2011: 393.) 

Kohonnut verenpaine eli hypertonia on yleinen, useimmiten keski-iässä ilmenevä vaiva, 

joka aiheutuu usein huonoista elintavoista, stressistä ja lihavuudesta tai joissain 

tapauksissa se on seurausta jostakin toisesta sairaudesta. Suomalaisista noin puoli 

miljoonaa syö verenpainelääkkeitä. Kohonnut verenpaine ja aiemmin mainittu 

arterioskleroosi ilmenevät myös silmänpohjalla nähtävinä muutoksina, ja tilaa sanotaan 

hypertensiiviseksi retinopatiaksi tai hypertoniaksi. Keith-Wagener-Barker – luokituksen 

avulla muutokset voidaan jaotella neljään ryhmään. I ja II edustavat normaalin 

silmänpohjan punertavaa väriä vastaavaa hyvälaatuista hypertoniaa ja III sekä IV 

vaaleaa, pahempilaatuista hypertoniaa. (Mustajoki 2013; Saari 2011: 395). 

Pääasialliset silmänpohjamuutokset ovat esiintymisjärjestyksessä pikkuvaltimoiden 

kaventuminen, verenvuodot, eksudaatit ja viimeisenä papillin turvotus. Kuviossa 8 on 

nähtävillä hypertensiivisen retinopatian eri vaiheet. Kuvassa A on ensimerkkejä eli 

yleistä pikkuvaltimoiden kaventumista, mutta suonien seinämissä tai heijasteessa ei ole 

vielä muutoksia. B-kuvassa tila on edennyt jo toiseen vaiheeseen, jossa I-vaiheen 

oireiden lisäksi valorefleksi on leventynyt. C-kuvassa on III-vaiheen muutoksia, kuten 

verenvuotoja ja eksudaatteja. Neljännen vaiheen muutokset näkyvät D-kuvassa, jossa 

on edellä mainittujen lisäksi nähtävillä näköhermonpään turvotusta. (Berinstein - Rosen 

- Walsh n.d.) 

 

Kuvio 15. Keith - Wagener - Barker -hypertonialuokitus (Duane's Clinical Ophthalmology -
verkkosivut). 
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Lisäksi hypertonisella silmänpohjalla voi näkyä risteysoireita, laskimoiden 

kiemurtelevaisuutta, verenvuotoja ja makulan alueella tähtikuvio. (Saari 2011: 395 – 

396.) 

 

4.3.2 Verisuonitukokset 

 

Verkkokalvon keskuslaskimon tukosta esiintyy yleensä yli 50-vuotiailla. Se on toiseksi 

yleisin verkkokalvon verisuonien sairaus diabeettisen retinopatian jälkeen. 

Sairastumisen riskitekijöitä ovat muun muassa kohonnut verenpaine, diabetes, 

arterioskleroosi ja kohonnut silmänsisäinen paine. Keskuslaskimon tukoksessa näkö 

heikentyy hitaasti tai melko äkillisesti ilman kipua. Joissakin tapauksissa näöntarkkuus 

heikkenee vain hieman. Silmänpohjalla on nähtävissä paljon liekkimäisiä ja piste- tai 

täplämäisiä verenvuotoja. Verkkokalvon turvotuksen takia näköhermon nystyn reunat 

ovat epätarkat ja vaalean atrofiset. Lisäksi nähdään patologisia risteysoireita, ja 

laskimot ovat laajentuneita ja kiemuraisia. (Saari 2011: 239 - 240.) 

Verkkokalvon keskuslaskimon tukos voi olla iskeeminen tai ei-iskeeminen. Ei-

iskeemisen tukoksen syynä on usein verkkokalvon laskimoiden staasi. Iskeeminen 

tukos on rajumpi. Verkkokalvossa on nähtävissä verenvuotoja, pehmeitä eksudaatteja 

ja papillin turvotusta ja lisäksi verkkokalvossa on alueita, joissa hiussuonissa ei ole 

virtausta. (Saari 2011: 241 – 242.) 

 

4.4 Näköhermossa esiintyvät patologiset muutokset 

 

Yksi näköhermon toiminnan arvioinnin osista on silmänpohjan tutkiminen. Siinä 

arvioidaan papillin ja verkkokalvon hermosyykerroksen tila. (Saari 2011: 266.) 
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4.4.1 Atrofinen näköhermo 

 

Atrofisella näköhermolla tarkoitetaan surkastunutta näköhermoa ja mikä tahansa 

näköhermoon liittyvä sairaus voi johtaa siihen, kuten esimerkiksi verenkiertohäiriöt. 

Papilli voi olla temporaalisesti tai kauttaaltaan kalpea, kapillaarisuonitus on vähentynyt 

ja siitä lähtevät valtimot ovat kaventuneet. Verkkokalvon hermosyykerros on ohentunut. 

(Saari 2011: 275 – 276.) 

 

Kuvio 16. Näköhermonpään atrofia (University of Iowa -verkkosivut) 
 

4.4.2 Näköhermon tulehdus 

 

Näköhermon tulehdusta tavataan yleensä nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla, 

tavallisemmin vain toisessa silmässä. Oireet alkavat äkillisesti näöntarkkuuden 

heikkenemisenä ja kivuntunteena silmää liikuttaessa. Tutkimuksissa huomataan myös 

epäsymmetrinen silmän mustuaisreaktio, joka on tärkeä diagnoosin tekemisessä, sillä 

silmänpohjalla ei välttämättä näy mitään muutoksia. Näköhermotulehdus on yleensä 

ensimmäisiä oireita multippeliskleroosiin sairastuneella, ja useimmilta 

keskushermostoon vaikuttava MS-tauti löytyykin taustalta. Muita syitä ovat esimerkiksi 

erilaiset bakteeri- ja virusinfektiot. Tulehduksen mentyä ohi, yleensä muutamassa 

kuukaudessa, näköhermossa voidaan nähdä papillin temporaalista tai totaalista 

kalpeutta. Lisäksi verkkokalvon hermosyykerros on yleensä ohentunut. (Atula 2012; 

Saari 2011: 273 - 274.)  
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4.4.3 Anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia 

 

Anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia johtuu verenkierron estymisestä 

takimmaisissa sädekehävaltimoissa. Se aiheuttaa näköhermon osittaisen tai 

kokonaisvaltaisen infarktoitumisen. Näköhermon nysty saattaa olla niin pieni tai sitä ei 

välttämättä ole lainkaan, että verenkierto hermon päässä kärsii. Tästä aiheutuu 

äkillinen, kivuton monokulaarinen näönmenetys, näkökenttäpuutos tai näön 

heikentyminen. Useimmiten sairastuneet ovat yli 45-vuotiaita, ja monilla heistä on jokin 

muukin sairaus, kuten verenpainetauti tai diabetes. (Kanski 2003: 603 – 604.) 

 

4.4.4 Papilliturvotus 

 

Papillin turpoaminen liittyy yleensä kallonsisäisen paineen nousuun, mutta siihen voi 

olla lukuisia muitakin syitä, kuten esimerkiksi silmänpaineen laskeminen alle normaalin 

tason, verenkiertosairaudet, korkea verenpaine ja diabetes. Turpoaminen on yleensä 

bilateraalista. Aikaisessa vaiheessa oleva papilliturvotus ei välttämättä vaikuta 

näkemiseen, mutta silmänpohjalla nähtäviä viitteitä ovat verenkierron lisääntyminen ja 

näköhermon nystyn lievä kohoaminen. Lisäksi näköhermonpään keskuskuopan rajat 

saattavat olla epäselvät. Varmaksi todetussa papilliturvotuksessa näkeminen saattaa 

ajoittain hämärtyä hetkeksi. Näöntarkkuus on normaali tai alentunut. Silmänpohjalla 

saattaa näkyä liekkimäisiä verenvuotoja ja pumpulipesäkkeitä. Turvotuksen 

lisääntyessä näköhermon nysty näyttää suurentuneelta ja sokea piste laajentuneelta. 

Pitkäaikaisessa papilliturvotuksessa näöntarkkuus vaihtelee ja näkökenttä kaventuu. Ei 

esiinny verenvuotoja tai pumpulipesäkkeitä, mutta druseninkaltaisia esiintymiä saattaa 

olla nystyn pinnalla. Atrofisessa papilliturvotuksessa näöntarkkuus on jo huomattavasti 

alentunut, ja näköhermonpää on likaisen harmaan värinen ja hieman koholla. Pinnalla 

näkyy pari risteävää suonta ja rajat ovat epätarkat. (Kanski 2003: 611- 612; Saari 2011: 

266.) 

 

4.4.5 Näköhermonpään drusen 

 

Näköhermonpään drusen on seurausta ahtaasta skleera-aukosta, mikä aiheuttaa 

hermosyiden vioittumisen ja solunsisäisten mitokondrioiden kalkkeutumisen. Ne 
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muuttuvat näkyviksi druseneiksi kulkeutuessaan näköhermonpään pintakerroksiin. 

Muutokset ovat usein näkyviä vasta aikuisilla. Ne saadaan esille 

autofluoresenssitekniikalla. (Saari 2011: 271 - 272.) 

 

Kuvio 17. Näköhermonpään drusen (Healio Ophthalmology -verkkosivut) 
 

4.4.6 Glaukooma 

 

Glaukooma on etenevä näköhermon sairaus, jossa silmänpaine voi olla liian korkea 

aiheuttaen vaurioita näköhermoon ja sen seurauksena näkökenttäpuutoksia. Se 

esiintyy tavallisesti molemmissa silmissä ja siihen sairastuvat ovat yleensä yli 60-

vuotiaita. Suomessa glaukoomaa sairastavia on noin 80 000. Glaukooma on 

salakavala tauti, sillä kohonnut silmänpaine ei aiheuta potilaalle oireita eivätkä taudin 

aiheuttamat näkökenttäpuutokset ole havaittavissa taudin alkuvaiheessa. Yleensä 

perifeerinen näkökenttä häviää ensin nenän puolelta. Glaukooman aiheuttama 

näönmenetys on pysyvä, sillä näköhermon hermokudos ei uusiudu, ja sen vuoksi 

taudin aikainen toteaminen on tärkeää. (Grosvenor 2007: 427; Saari 2011: 280, 286 - 

288.) 
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Kuvio 18. Normaali silmä ja glaukoomasilmä (Devi Eye Hospital -verkkosivut) 
 

Silmänpainetta pidetään normaalina, kun se asettuu 8 – 21 mmHg:n välille. Raja-arvot 

eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, sillä monet kestävät huomattavasti korkeampaa 

silmänpainetta ilman, että se vaikuttaa silmän toimintaan ja toisilla taas alemmat arvot 

saattavat saada aikaan glaukoomadefektin. Silmänpaineen nousun voi aiheuttaa 

kammionesteen liikaerittyminen tai ulosvirtauksen vaikeutuminen. Useimmiten syynä 

on jälkimmäinen. (Grosvenor 2007: 427; Saari 2011: 286.) 

Ensimmäisiä oftalmoskopiassa ilmeneviä merkkejä glaukoomasta ovat paikalliset 

painaumat näköhermonpään neuraalisessa kudoksessa. Näköhermossa on noin 

1 200 000 gangliosolujen aksonia, jotka levittäytyvät verkkokalvolle ohueksi 

hermosyykerrokseksi. Monesti jo vähäisetkin papillin muutokset näkyvät 

hermosyykerroksen peripapillaarisella alueella selkeinä, viuhkamaisina puutoksina noin 

1 – 2 papillinmitan päässä papillista. Lisäksi voidaan havaita pieniä, viirumaisia tai 

liekkimäisiä verenvuotoja papillin reuna-alueilla. Näköhermonpään suurentunut 

keskuskuoppa, näkökenttäpuutoksen lisäksi, on selkeä merkki glaukoomasta. (Saari 

2011: 287.) 
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Kuvio 19.  Glaukooman aiheuttama keskuskuopan laajeneminen (The Macula Center -
verkkosivut) 

 

4.5 Diabetes 

 

Diabetesta esiintyy länsimaissa yli 5 prosentilla väestöstä, ja suomalaisista se on 

todettu noin 500 000:lla. Diabetekseen sairastuvien määrä on jatkuvasti kasvussa. Se 

on tavallisin sokeutta aiheuttava yleissairaus. Potilas saattaa itse huomata diabeteksen 

ensivaikutukset näköön näön ajoittaisena hämärtymisenä. (Saari 2011: 399.) 

 

Diabetes voi aiheuttaa muutoksia silmän eri osissa.   Seuraavissa alaluvuissa 

käsittelemme diabeettisen retinopatian ja diabeettisen makulopatian verkkokalvolla 

aikaansaamia muutoksia. Diabeettinen retinopatia on perinteisesti jaoteltu kahteen 

kategoriaan: taustaretinopatiaan ja proliferatiiviseen retinopatiaan. Viime vuosina 

jaotteluun on lisätty vaikea taustaretinopatia ja kaikissa retinopatian vaiheissa 

mahdollisesti esiintyvä diabeettinen makulopatia. (Grosvenor 2007: 424 – 425; Saari 

2011: 399 - 400.) 

 

4.5.1 Taustaretinopatia eli nonproliferatiivinen retinopatia 

 

Taustaretinopatia on diabeettisen retinopatian aikainen muoto. Taustaretinopatiassa 

verkkokalvolla esiintyy turvotusta ja pieniä pistemäisiä mikroaneurysmia eli 

suonenseinämän heikentymisestä johtuvia pullistumia ja suurempia, täplämäisiä 

verenvuotoja. Pidempään jatkuneen tihkumisen ja turvotuksen seurauksena 

verkkokalvolla voidaan nähdä pumpulipesäkkeitä eli pehmeitä eksudaatteja ja kovia 

vahamaisia eksudaatteja, jotka näkyvät kellertävinä täplinä silmänpohjalla. (Grosvenor 

2007: 425; Saari 2011: 400 - 401.)  
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Kuvio 20. Diabeettisen retinopatian aiheuttamia silmänpohjamuutoksia (D’ambrosio Eye Care -
verkkosivut) 

 

4.5.2 Vaikea taustaretinopatia eli preproliferatiivinen retinopatia 

 

Vaikeassa taustaretinopatiassa silmänpohjalla on nähtävissä samoja esiintymiä kuin 

taustaretinopatiassa, mutta vain runsaammin. Verkkokalvolla on paljon eksudaatteja, 

helminauhamaisia laskimoita, runsaasti verenvuotoja ja laajentuneiden 

kapillaarisuonien muodostamaa verkkoa. (Grosvenor 2007: 425; Saari 2011: 402 - 

403.) 

 

4.5.3 Proliferatiivinen retinopatia 

 

Proliferatiivinen retinopatia aiheuttaa uudissuonitusta verkkokalvolla ja papillin päässä. 

Useimmiten uudissuonien muodostuminen alkaa suonitukosalueen hiussuonista tai 

laskimosta, joka kulkee alueen poikki. Uudissuonet voivat myös alkaa näköhermon 

nystyn hiussuonista. Aluksi uudissuonet kasvavat verkkokalvon pinnassa, mutta 

nousevat ajan myötä lasiaiskalvon takapintaan ja sen mukana koholle silmänpohjasta. 

Uudissuonista vuotaa herkästi plasmaa verkkokalvolle tai lasiaiseen. Sen myötä 

lasiaisen rakenne muuttuu: se kutistuu ja vetää uudissuonia lasiaistilaa kohti. 

Toistuvina lasiaisverenvuodot voivat johtaa verkkokalvon irtaumaan. Irtaumat reuna-
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alueilla eivät vaikuta keskeiseen näöntarkkuuteen, mutta jos veto kohdistuu makulaan, 

on uhkana näönmenetys. Tätä retinopatian muotoa esiintyy useammin nuoruustyypin 

diabetesta sairastavilla kuin aikuistyypin diabetesta sairastavilla ja heilläkin yleensä 

vasta noin 10 vuoden kuluttua sairauden puhkeamisesta. (Grosvenor 2007: 425; Saari 

2011: 400 - 405.) 

 

4.5.4 Diabeettinen makulopatia 

 

Diabeettisen makulopatian tunnusmerkki on makulan alueen edeema eli turvotus.  

Myös termiä foveaalinen edeema käytetään, jos fovean alueella on huomattavaa 

turvotusta. Diabeettisessa makulopatiassa verkkokalvolla, kapillaariseinämän 

vaurioista aiheutuvalla turvotusalueella, voi näkyä rengasmainen kovien eksudaattien 

muodostelma. Eksudaatit voivat kerääntyä säteittäisesti hermosyiden väliin tai näkyä 

levymäisinä kertyminä retinan keskikuopan alueella. Silmänpohjalla on nähtävissä 

usein myös pistemäisiä tai täplämäisiä tummia verenvuotoalueita. Makulopatian 

seurauksina on usein heikentynyt näöntarkkuus, värien erottaminen ja kontrastinäkö. 

(Kanski 2003: 444 – 446; Saari 2011: 402.) 
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5 Silmänpohjien tutkiminen 
 

Silmänpohjan kuvaamisessa on kaksi haastetta. Ensinnäkin silmänpohjan rakennetta 

on vaikeaa tutkia, kun käytössä on ainoastaan yksi aukko, josta sekä silmään 

kulkeutuvan valon että silmästä heijastuvan valon tulee kulkea. Toiseksi silmänpohja 

koostuu useammasta kerroksesta, jotka tulisi kuvata tomografisesti toisin sanoen 

kerroskuvausmenetelmällä. Silmänpohjan paksuus vaihtelee 500 µm ja 2000 µm 

välillä, joten kuvauslaitteella on oltava korkea spatiaalinen resoluutio. (Sharp – 

Manivannan 1997: 951.) 

 

Silmänpohjan tutkiminen tapahtuu joko suoraa tai epäsuoraa oftalmoskooppia apuna 

käyttäen. Suorassa oftalmoskopiassa lähtevät ja palaavat valonsäteet voidaan erottaa 

muun muassa puolipeilin, aukollisen peilin tai prisman avulla. Suoraa oftalmoskopiaa 

käyttämällä nähdään hyvin pieni kuva-alue. (Sharp – Manivannan 1997: 951.) 

 

Epäsuorassa oftalmoskopiassa käytetään oftalmoskopialinssiä kasvattamaan kuva-

aluetta. Tekniikka vaatii kiinteän etäisyyden niin silmän kuin oftalmoskopialinssin välillä, 

samoin kuin tutkijan ja tutkittavan välillä. (Sharp – Manivannan 1997: 951.) 

 

Tutkimuksen helpottamiseksi on silmänpohjista saatava kuva, jota voidaan tulkita ilman 

asiakkaan läsnäoloa. Perinteinen menetelmä on silmänpohjakamera, joka taltioi kuvan 

verkkokalvosta. Toinen menetelmä on laservaloon perustuva SLO-tekniikka (scanning 

laser ophthalmoscopy technique) ja uutena monispektrikuvaus. (Sharp – Manivannan 

1997: 951–952; Yudcovitch n.d.) 

 

5.1 Valon aallonpituuksien vaikutus silmänpohjien kuvantamisessa 
 

Monokromaattisissa eli joko suotimin tai laservalolla tuotetuissa kuvissa saadaan 

tutkittua tiettyä verkkokalvon kerrosta (Bennett n.d. a). Valkoinen valo sisältää kaikki eri 

aallonpituudet lyhytaaltoisesta violetista 380 nm pitkäaaltoiseen punaiseen 760 nm 

saakka (Valo ja Spektri n.d.). 
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Kuvio 21. Värien aallonpituudet (Ilmatieteen laitos -verkkosivut)  
 

Näkyvä valo voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: lyhyet aallonpituudet, keskipitkät 

aallonpituudet ja pitkät aallonpituudet sekä niitä vastaaviin väreihin: siniseen, vihreään 

ja punaiseen (Bennett n.d. a). Eri aallonpituudet tunkeutuvat verkkokalvon eri 

syvyysrakenteisiin. Lyhyet siniset aallonpituudet jäävät verkkokalvon pintakerroksiin, 

kun taas pitkät punaiset aallonpituudet tunkeutuvat syvempiin kerroksiin. (Yudcovitch 

n.d.).  

 

Eristämällä tietty aallonpituus ja esittämällä se monokromaattisessa kuvassa voidaan 

korostaa ja parantaa verkkokalvon rakenteiden näkyvyyttä (Bennett n.d. a). 

 

Alla olevissa kuvissa (kuvio 21 ja kuvio 22) näkyy, kuinka suodattamalla eri 

aallonpituudet saadaan erilainen näkymä verkkokalvolle. 

 

  

Kuvio 22. Värillinen silmänpohjakuva (Opsweb-verkkosivut). 
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Kuvio 23. Sama silmänpohjakuva harmaasävykuvana ja suodattamalla eri aallonpituudet eli 

punainen 615 nm, vihreä 540 nm ja sininen 450 nm kuva (Opsweb-verkkosivut) 

 

Punainen aallonpituus tuo paremmin näkyviin suonikalvoston. Verkkokalvon 

rakenteiden ollessa suurilta osin punaisia näkyvät ne haaleampina paljastaen 

suonikalvoston. Punaista aallonpituutta käyttämällä havaitaan helpommin 

suonikalvoston muutokset. (Bennett n.d. a.)  

 

Veri absorboi vihreää valoa, jolloin verisuonet ja verenpurkaumat näkyvät tummina 

vihreää aallonpituutta käyttämällä. Tekniikka tunnetaan myös punavapaana kuvana, 

jossa punaiset aallonpituudet suodattuvat pois kuvasta. Vihreä kuva paljastaa myös 

drusenit ja eksudaatit. (Bennett n.d. a.) 

 

Eristämällä sininen aallonpituus nähdään kuvasta verkkokalvon ylimmät kerrokset, 

jotka suurimmalta osin ovat läpikuultavia värikuvissa. Hermosäikeet, sisempi rajakalvo, 

verkkokalvon poimut, kystat ja epiretinaaliset kalvot korostuvat sinistä valoa 

käyttämällä. Sininen valo on siroavaa, minkä takia se saattaa aiheuttaa utuisuutta 

kuvissa. Tästä syystä käytetään sinivihreää, noin 490 nm aallonpituutta, joka vähentää 

valon sirontaa ja takaa terävämmän kuvan. (Bennett n.d. a.) 
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5.2 Monispektrikuvaus 
 

Monispektrikuvaus (multi-spectral imaging, MSI) hyödyntää eri aallonpituuksien 

absorptiota silmänpohjan eri kudoksissa. Kuvaamalla silmänpohjan eri kerrokset kuvia 

voidaan tutkia syvyyssuunnassa leikkeenomaisesti, kuten magneettikuvauksessa. 

(Yudcovitch n.d.) 

 

 

Kuvio 24. Annidis RHA monispektrifunduskameran 16 eri aallonpituutta (Annidis-verkkosivut) 

 

Silmänpohjan valokerroskuvaukseen käytettävään optiseen koherenssitomografiaan 

(OCT) verrattuna monispektrikuvaus perustuu valon aallonpituuden aiheuttamaan 

solujen kromoforin reaktioon. Kromofori on solun osa, joka aiheuttaa sen värin. Kun 

kromofori altistetaan tietylle aallonpituudelle, se absorboi energian ja heijastaa valon 

takaisin. Silmänpohjan pääasiallinen kromofori on hemoglobiini. Muita olennaisia 

kromoforeja ovat melaniini ja makulan pigmentti. (Yudcovitch n.d.) 
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Kuvio 25. Eri aallonpituuksien tunkeutuminen silmänpohjan kerroksiin (Pacific University of 

Oregon -verkkosivut) 

 

Monispektrikuvaus on mahdollista suorittaa seulontatilassa (screening mode) pienen 

laajentamattoman pupillin kautta tai täydessä diagnostisessa tilassa (full diagnostic 

mode) silmän mustuainen laajennettuna. Hyvään kuvanlaatuun päästään käyttämällä 

matalaenergistä ksenon-salamaa. Seulontatila on suunniteltu kuvaamaan verkkokalvon 

syviä kerroksia ja löytämään varhaisia muutoksia silmänpohjasta. Täysi diagnostinen 

tila mahdollistaa patologisten muutosten erottelun ja seurannan. Tässä tilassa saadaan 

laajempi spektrikirjo käyttöön. (EyetubeOD, Optometrists’ Video Resource.) 

 

Monispektrikuvauksen suurin hyöty on sen tuottama tarkka kuva verkkokalvon 

pigmenttiepiteelistä ja syvistä verkkokalvon kerroksista, joita ei tavallisesti näe 

tavallisessa silmänpohjakameralla otetussa kuvassa. Verkkokalvon pigmenttiepiteeli on 

tärkeä aineenvaihdunnallisesti, ja lisäksi se on yksi tärkeimpiä rakenteita verkkokalvon 

terveyden kannalta. Pigmenttiepiteelin kuvaaminen, muutosten aikainen diagnosointi ja 

niiden seuranta mahdollistavat potilaille aikaisen hoidon. (EyetubeOD, Optometrists’ 

Video Resource.) 
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5.3 Silmänpohjakamera 

 

Silmänpohjakamera koostuu matalatehoisesta mikroskoopista, johon on liitetty kamera. 

Optinen järjestelmä vastaa epäsuoraa oftalmoskooppia. (Chopdar – Aung 2014: 61). 

Silmänpohjakamerat käyttävät valkoista valonlähdettä. Kamerat jaotellaan sen 

perusteella tarvitseeko kuvattavan mustuaisaukkoa laajentaa (mydriaattinen) vai ei (ei-

mydriaattinen). (Lightstone 2004: 85). 

 

 

Kuvio 26. Silmänpohjakameran valo heijastetaan eri suotimien läpi pyöreään peiliin (Opsweb-
verkkosivut) 

 

  

Kuvio 27. Yllä oleva kuva lähempää tarkasteltuna (Opsweb-verkkosivut) 
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Kuvio 28. Peili heijastaa valon ylös useaan linssiin, jotka tarkentavat valon. Ylimmässä lississä 
oleva suojus tekee valosta donitsin muotoisen. Tämä valo heijastuu pyöreän peilin 
keskiaukkoon, poistuu kamerasta objektiivilinssin läpi ja jatkaa silmään sarveiskalvon 
läpi (Opsweb-verkkosivut) 

 

 

Kuvio 29. Verkkokalvokuva poistuu sarveiskalvon kautta ”donitsin” valaisemattoman keskiosan 
lävitse (Opsweb-verkkosivut) 

 

 

Kuvio 30. Valo jatkaa kulkuaan peilin keskiaukon läpi, sitten astigmaattisuuden korjaavan 
laitteen ja diopterikompensaattorilinssien läpi ja sen jälkeen takaisin yksilinssiseen 
kameran heijastusjärjestelmään (Opsweb-verkkosivut) 
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5.3.1 Canon CX-1 
 

Canon CX-1 on hybridisilmänpohjakamera, eli laitetta voi käyttää niin mydriaattisessa 

kuin ei-mydriaattisessa tilassa. Ei-mydriaattisessa tilassa vaadittava pupillikoko on 3,8 

mm. Laitteessa on 18 megapikselin CMOS-kennolla varustettu digitaalikamera. 

Kameran kuvakulma on mydriaattisessa silmässä 50 astetta ja ei-mydriaattisessa 

silmässä 45 astetta. (Canon 2012.) 

 

 

Kuvio 31. Canon CX-1 (Canon-verkkosivut) 
 

Kameraa voi käyttää eri kuvaustiloissa, kuten väri-, punavapaa-, kobolttisininen-, 

fluoreseiiniangiografia- ja fundus autofluoresenssikuva (FAF). Kaikkia kuvaustiloja 

voidaan käyttää niin mydriaattisessa kuin ei-mydriaattisessakin tilassa. Kuvaaminen 

onnistuu sekä objektiivin että erillisen LCD-näytön kautta. Valonlähteenä laite käyttää 

ksenon-salamaa. (Canon 2012.) 
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Kuvio 32. Canon CX-1 -kameran kuvat. Ylävasemmalla värikuva, yläoikealla koboltinsinisellä 
suotimella kuvattu ja alimpana vihreällä suotimella kuvattu silmänpohja (valokuvaaja 
Kalle Mustonen, Coronaria Silmäklinikka) 

 

Fluoreseiiniangiografialla tarkoitetaan kuvaamistapaa, jossa kuvattavan henkilön 

laskimosuoneen ruiskutetaan natriumfluoreseiinia, joka kulkeutuu verenkierron mukana 

silmänpohjan verisuoniin. Sininen valo saa fluoreseiinin hohtamaan keltavihreänä ja 

suodattamalla aallonpituus saadaan aikaan suurkontrastinen valokuva verkkokalvon 

verisuonista sekä niihin liittyvistä häiriöistä. (Bennett n.d. b.) 

 

Fundus autofluoresenssikuvalla voidaan taltioida silmässä joko luonnollisesti tai 

patologisesti esiintyviä fluoroforeja. Kun fluoroforeihin kohdistuu elektromagneettista 

säteilyä, niiden energiataso nousee ja ne alkavat hohtaa. Etenkin verkkokalvon 

pigmenttiepiteelin tilaa tarkkaillaan FAF-kuvaa apuna käyttäen. Kuva paljastaa 

lipofuskiinimuutokset pigmenttiepiteelitasolla. Lipofuskiini on metabolinen solujäte, joka 

saattaa aiheuttaa muutoksia terveiden pigmenttiepiteelisolujen toiminnassa. 

Kuvausmenetelmällä seurataan esimerkiksi makulan ikärappeuman, suonikalvoston 
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luomien, retinitis pigmentosan ja makuladystrofian aiheuttamia muutoksia. (Bennett 

n.d. b.) 
 

5.4 SLO 

 

”Scanning Laser Ophthalmoscope” (SLO) eli pyyhkäisylaseroftalmoskooppi on 

silmäpohjien kuvantamiseen kehitetty tekniikka, joka hyödyntää laservaloa tavallisen 

valkoisen valon sijaan (Bennett n.d. c). Laser tarkoittaa valostimuloitua emissiota, joka 

koostuu väliaineen, kuten jalokaasun, atomeista, jotka siirtyvät viritystilaan altistuttuaan 

energialähteelle ja alkavat emittoimaan fotoneja. Kun virittyneitä atomeja on enemmän 

kuin ei-virittyneitä, muodostuu samaan suuntaan, samalla aallonpituudella ja vaiheella 

kulkevia fotoneja. Vahvistimien avulla aikaansaadaan koherentti, tiheä ja voimakas 

valonsäde. (Lightstone 2004: 86.) 

 

SLO-tekniikan valonsäteen kulku on kuvattu kuviossa 18. Kapea lasersäde, kooltaan 1 

mm, ohjataan linssin (L1) ja 2 mm aukon läpi (M1), jota käytetään säteenjakajana 

lähtevälle ja heijastuvalle valolle. Valo osuu liikkuvaan, monikulmaiseen peiliin (M2), 

jonka kulmat poikkeuttavat lasersäteen ja saavat aikaan skannaavan 

pyyhkäisyliikkeen. Valo ohjautuu peilin kautta galvanometrisesti ohjattuun peiliin (M3), 

joka poikkeuttaa sädettä pysty- ja vaakasuunnassa muodostaen rasterin. Rasteroitunut 

valo siirtyy sfäärisen peilin (M4) kautta kuvattavan silmän eteen. Silmän optiikka 

tarkentaa valonsäteen verkkokalvolle, joka skannautuu jopa 24 millisekunnissa. 

Heijastunut valo kulkee suuremman lähtöaukon kautta takaisin säteenjakajalle, josta se 

ohjautuu kollektorilinssiin (L2) ja siitä valodetektoriin tai kuvavahvistimeen, joka 

muuttaa valosignaalin sähköiseksi signaaliksi. Signaali muutetaan tietokoneohjelman 

avulla näyttöpäätteelle esitettäväksi kuvasignaaliksi. (Sharp – Manivannan 1997: 953.) 

 



Kuvio 33.
 

Valo kulkee silmään käänteisesti perinteiseen silmänpohjakameraan verrattuna. 

Silmänpohjakamerassa lähtevä valo kulkee silmään pupillin reuna

valo kulkee keskeisen pupillin lävitse. SLO

pupillin läpi ja silmänpohjasta heijastuva valo kulkee pupillin reuna

takaisin. (Sharp 
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vääristymät ja tuottaa kolmiulotteista kuvaa, jota voidaan vapaasti katsoa eri suunnista. 

Kuvaustapa mahdollistaa myös verkkokalvotomografian. (Bennett n.d. c.) 

 

 

 

Kuvio 36. SLO-tekniikalla kuvattu kolmiulotteinen kuva papillasta (Opsweb-verkkosivut) 
 

5.4.2 EasyScan 

 

EasyScan on hollantilaisen i-Opticsin valmistama silmänpohjien kuvantamiseen 

tarkoitettu cSLO-laite. Laite perustuu samapolttopisteiseen SLO-tekniikkaan. Yhdellä 

kuvauskerralla laite tuottaa kolme eri kuvaa (ks. kuvio) vihreä (aallonpituus 532 nm), 

lähi-infrapuna (aallonpituus 785 nm) ja näistä muodostuva pseudovärikuva. Kuva-alue 

on 45 astetta. (EasyScan n.d.) 
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, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

Kuvaushetkellä laite tallentaa myös 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

Kuvaushetkellä laite tallentaa myös perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat 

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.)

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

, jolloin lasiaisessa olevat artefaktit

tunnistaa ja poissulkea diagnoosista. (EasyScan n.d.) 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

artefaktit

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

artefaktit

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

artefaktit ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

 ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan 

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva.

perättäisistä laserpyyhkäisyistä koostuvan videon

ja floaterit on helpompi 

kameran tuottamat kuvat. Ylävasemmalla yhdistelmäväri ns. 
pseudovärikuva, oikealla vihreän aallonpituuden kuva, alimpana infrapunakuva. 
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Kuvio 38.
 

Laite

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

Kuvio 38.

Laite

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

Kuvio 38.

Laitetta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

Kuvio 38. 

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

 EasyScan 

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

EasyScan 

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

EasyScan 

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

EasyScan 

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

EasyScan cSLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

lääkeainetippojen vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

  

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

SLO silmänpohjakamera

tta voi käyttää normaalioloissa, 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

SLO silmänpohjakamera (i

 eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

(i-Optics

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

Optics

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

Optics-

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

-verkkosivut)

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

verkkosivut)

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

verkkosivut)

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan e

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

verkkosivut)

eli kuvaustilaa ei

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

vaikutuksen alkamista. Kuvattavan ei myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

verkkosivut) 

eli kuvaustilaa ei tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

 

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 

ja siinä oleva ohjelmisto, eikä kuvaajaltakaan vaadita erityisosaamista. (EasyScan n.d.)

tarvitse pimentää eikä 

kuvattavalle tarvitse aiheuttaa mydriaasia, sillä vaadittava minimipupillikoko on 

Tästä syystä laitteen käyttö on nopeaa, sillä kuvattavan ja kuvaajan ei tarvitse odottaa 

i myöskään tarvitse kärsiä 

häikäistymisestä siirtyessään valoisaan tilaan. Käyttöön ei vaadita muuta kuin tietokone 
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6 Prosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyömme koostuu kirjallisesta osiosta ja kuva-atlaksesta, jossa 

havainnollistetaan perinteisen silmänpohjakameran ja EasyScan-kameran tuottaman 

kuvan eroavaisuuksia. Opinnäytetyön vaiheita ja atlaksen rakennetta erittelemme 

seuraavissa alaluvuissa.  

 

6.1 Työn vaiheet 

 

Saimme idean opinnäytetyöhömme opettajaltamme Juha Päällysaholta, jonka 

ajatuksena oli tehdä kahden eri kuvantamismenetelmän välinen vertailu ja kuva-atlas. 

Aloitimme työn tekemisen tammikuussa 2014 tutustumalla aikaisemmin laadittuihin 

atlaksiin. Perehdyimme myös eri silmänpohjankuvausmenetelmiin. Otimme yhteyttä 

EasyScan–kameran maahantuojaan EyeVision Oy:hyn, jonka saimme tukemaan 

opinnäytetyötämme. Työmme teoriaosuutta kirjoitimme helmikuun 2014 aikana. 

 

Maaliskuussa tapasimme i-Opticsin eli EasyScan-kameran edustajan Anand 

Manichandin yhdessä EyeVision Oy:n Santtu Oittisen ja opettajamme Juha 

Päällysahon kanssa, joiden kanssa keskustelimme opinnäytetyömme sisällöstä ja 

tavoitteista.  

 

Silmänpohjakuvaukset suoritimme Coronaria Silmäklinikalla, Tilkan silmäsairaalassa 

Helsingissä maaliskuussa 2014. Kuvasimme silmänpohjia kahden päivän ajan. 

Kuvattavat olivat silmäsairaalan seurantapotilaita, jotka tulivat sairaalan omaan 

silmänpohjakuvaukseen. Kuvasimme potilaiden silmänpohjat ilman pupillia laajentavia 

silmätippoja EasyScan–laitteella. Laajentavia tippoja ei käytetty, koska EasyScan–

kamera pystyy ottamaan kuvan jopa 1,5 mm pupillin läpi, ja liian laaja pupilli 

pikemminkin heikentää kuvan laatua kuin parantaa sitä. Osallistuimme itse 

kuvaamiseen, mutta jokaisen EasyScanilla otetun kuvan varmisti laitteen käsittelyn 

hallitseva Santtu Oittinen. Oman kuvauksemme jälkeen potilaat saivat pupillin 

laajentavat lääkeainetipat, ja heidän silmänpohjansa kuvattiin normaalisti sairaalan 

omalla kuvausvälineistöllä. Sairaalan kuvaukset suoritti ammattivalokuvaaja Kalle 

Mustonen.  
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Kuvamateriaalin keräämisen jälkeen kokosimme molemmilla laitteilla otetut kuvat 

yhteen ja aloitimme kuvien analysoinnin. Vertasimme eri kuvantamismenetelmillä 

saatuja kuvia keskenään ja aloimme laatia kuva-atlasta. Halusimme atlakseen erilaisia 

silmänpohjia ja eri silmätauteja edustavia kuvia. 

 

6.2 Atlaksen laatiminen 
 

Kuva-atlakseen on koottu kolmentoista kuvatun silmänpohjakuvat. Kuvattavien keski-

ikä oli 65 vuotta, nuorimman kuvattavan ollessa 32 vuotta ja vanhimman 85 vuotta. 

Kuvat on valittu atlakseen niiden edustamien silmäsairauksien perusteella. Jätimme 

osan kuvista pois atlaksesta, koska niissä ei ollut näkyvissä selkeitä merkkejä 

silmäsairauksista tai kuvat eivät olleet niin edustavia, että kuvausmenetelmien erot 

olisivat tulleet esiin. Edustetuin silmäsairaus atlakseen valituissa kuvissa on 

glaukooma, joka oli diagnosoitu jokaiselta kuvattavalta, yhteensä kolmeltatoista 

potilaalta. Muita atlaksen kuvista löytyviä silmäsairauksia ovat silmänpohjan 

ikärappeuma (2 tapausta), diabeettinen makulopatia (1 tapaus) ja kaihi (2 tapausta). 

Osalla kuvattavista oli siis useampi eri silmäsairaus. 

  

Kuvat on asteltu atlakseen siten, että jokaisesta kuvattavasta on ensin EasyScanin 

psudovärikuva ja Canon CX-1 -kameran värikuva vierekkäin. Näitä seuraa EasyScanin 

vihreän aallonpituudenkuva ja vastaavan kerroksen kuva Canonilla CX-1:lla. Kolmas 

sivu esittää EasyScanin lähi-infrapunakuvan ja Canon CX-1 -kameran vihreän 

aallonpituudenkuvan vierekkäin. Osasta kuvista on lisäksi kuvankäsittelyohjelmalla 

rajattu molempien kameroiden lähikuvat kuvausmenetelmien vertailun ja 

eroavaisuuksien hahmottamisen helpottamiseksi.  
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7 Pohdinta 

 

Vertailumme EasyScanin ja Canonin kameratekniikoiden välilllä toi hyvin esiin 

kuvausmenetelmien väliset erot. EasyScanin eduiksi voidaan lukea käytön helppous: 

asiakkaan silmän mustuaisaukkoa ei tarvitse laajentaa, mikä lyhentää tutkimukseen 

tarvittavaa aikaa huomattavasti. Laajennetun mustuaisaukon läpi kuvaaminen ei 

välttämättä tuota parasta mahdollista kuvaa, sillä silmään menevä liika valo 

yhdistettynä laservalon tehoon saattaa johtaa ylivalottuneeseen kuvaan. Näin voi 

käydä myös tavallisella silmänpohjakameralla, mikäli salamavalo on liian voimakas. 

Lisäksi EasyScanilla on mahdollista saada kuva mykiön kaihisamentuman läpi, mikä ei 

välttämättä onnistu tavallisella kameralla. EasyScan taltioi myös lyhyen videon, josta 

voi tarvittaessa erottaa silmänpohjakuvissa näkyvät löydökset mahdollisista lasiaisessa 

liikkuvista samentumista. 

 

Canonin perinteisen silmänpohjakameran tuottamat kuvat, varsinkin värikuva, näyttävät 

silmänpohjan sellaisena, jolta se oikeasti näyttää. Kuvat näyttävät luonnollisemmilta 

kuin EasyScanin vastaavat, mikä voi olla syynä siihen, että SLO-tekniikka ei ole vielä 

niin yleisesti käytössä. Canonin etuna on mahdollisuus ottaa fundus 

autofluoresenssikuva, josta paljastuu lipofuskiinimuutokset pigmenttiepiteelitasolla, 

jolloin patologiset muutokset voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.  

 

Osassa kuvasuurennoksista huomattiin EasyScanin paljastavan selkeämmin muun 

muassa C/D-suhteen, alkavan makulan ikärappeuman, peripapillaarisen atrofian ja 

hermosäiepuutokset. Eräällä tutkittavalla havaittiin EasyScan-kuvissa makulan alueella 

muutoksia, joita on hyvin hankala tulkita Canonin kuvissa. 

 

Väestön ikääntyessä julkisen terveydenhuollon jonot kasvavat, ja niitä on saatava 

purettua, jotta ennen kaikkea hoitoa tarvitsevat saisivat nopeammin tarvitsemaansa 

apua. Seurantakuvaukset voisi hoitaa optikkoliikkeissä, joista kuvat lähetettäisiin 

asiakkaan lääkärin tulkittaviksi. 

 

Kuvaustekniikka menee valtavaa vauhtia eteenpäin, ja uusia menetelmiä ja laitteita 

tulee markkinoille koko ajan. Eri kuvausmenetelmistä ei ollut vielä tehty vertailua 

Suomessa, ja mielestämme työmme kaltaiselle atlakselle oli selkeä tarve. Työmme 

kokoaa yhteen hajallaan olevaa tietoa eri kuvaustekniikoista ja niiden välisistä eroista, 
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mikä helpottaa niistä kiinnostuneita tiedonhankinnassa ja tekniikoiden 

ymmärtämisessä.  

 

 

7.1 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Jatkotutkimusehdotuksena esitämme EasyScanin tai vastaavan SLO-laitteen 

käytettävyysvertailua sellaisessa optikkoliikkeessä, jossa on jo ennestään 

silmänpohjakamera. Tutkimukseen voisi sisällyttää niin kameran käyttäjän kuin 

kuvattavien kokemuksia laitteista. 

 

Toinen jatkotutkimusehdotuksemme on kyselytutkimus optikoille silmänpohjakuvausten 

hyödyistä liiketoiminnan kannalta ja asiakkaille kuvausten tarpeellisuudesta ja 

vaikutuksesta liikkeen valintaan. Samalla voisi selvittää, ovatko asiakkaat valmiita 

maksamaan kuvauksista ja kuinka paljon. 

 

7.2 Itsekritiikki 
 

Olisimme toivoneet laajempaa patologioiden kirjoa työhömme, jotta siitä olisi tullut 

monipuolisempi. Tämä olisi vaatinut tarkkaa etukäteissuunnittelua ja useampia 

kuvauspäiviä kuin mihin meillä oli mahdollisuus ja lisäksi tarkemmin valikoitua 

kuvausjoukkoa. Nyt kuvattavat olivat seurantakuvauksissa käyviä potilaita, emmekä 

suorittaneet minkäänlaista alkuseulontaa.  
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