
 

Tämä infopaketti on osa opinnäytetyötä ”IBD ja
silmät” ja se sisältää lyhyesti tietoa

tulehduksellisista suolistosairauksista ja niiden
vaikutuksista silmiin ja näköön. Tämän on

tarkoitus toimia lyhyenä tietoiskuna ja optikon
tukena näöntutkimuksessa. 

 
Tulehduksellisiin suolistosairauksiin (IBD,

Inflammatory Bowel Disease) luetaan
haavainen paksusuolitulehdus sekä Crohnin

tauti. Optikon on hyvä olla tietoinen IBD:n
aiheuttamista silmävaikutuksista, sillä

Suomessa IBD:n esiintyvyys on korkea. Tällä
hetkellä Suomessa on noin 52 000 IBD-

diagnoosin saaneita henkilöitä ja noin 2000
henkilöä saa IBD-diagnoosin vuosittain.

Raportoitujen tietojen mukaan silmäoireita
esiintyy keskimäärin 4–12 prosentilla IBD:tä
sairastavista henkilöistä. Suomessa vuonna

2019 toteutetussa IBD-barometrissa kävi ilmi,
että vastanneista IBD:tä sairastavista

henkilöistä 16 prosentilla oli silmäoireita.  
 

Haavainen paksusuolitulehdus esiintyy
paksusuolessa ja peräsuolessa, kun taas
Crohnin tautia voi esiintyä missä tahansa

ruoansulatuskanavan alueella. Noin 10–15
prosentilla sairastuneista on piirteitä

molemmista taudeista, jolloin puhutaan
luokittelemattomasta tulehduksellisesta
suolistosairaudesta. Tulehduksellisten

suolistosairauksien tarkkoja syntymekanismeja
ei tunneta. Silmävaikutukset esiintyvät usein

samanaikaisesti muiden suoliston
ulkopuolisten komplikaatioiden kanssa, etenkin
nivel- ja ihovaivojen kanssa. Tutkimukset ovat

osoittaneet, että naisilla on suurempi riski
saada silmäoireita ja myös sukuhistorialla
vaikuttaa olevan merkitystä silmäoireiden

esiintyvyyteen.  
 

Kuivasilmäisyys
Silmän luomitulehdus (blefariitti)
Silmän kovakalvon pintatulehdus
(episkleriitti) 
Silmän värikalvon ja sädekehän tulehdus
(anteriorinen uveiitti)

Kovakalvon tulehdus (skleriitti)
Sädekehän tulehdus ja siihen liittyvä
perifeerisen verkkokalvon tulehdus
(intermediaarinen uveiitti) 
Suonikalvon tulehdus (posteriorinen
uveiitti) 

Näköhermon ongelmat 
A-vitamiinipuutoksesta johtuva
hämäränäön heikentyminen 
IBD:n hoitoon käytettävillä lääkkeillä voi
myös olla vaikutuksia silmiin ja näköön.
Valmisteyhteenvedoissa mainitut
mahdolliset vaikutukset on esitetty
oheisessa taulukossa. 

Harvinaisempia oireita:

Muita mahdollisia ongelmia:

Anamneesissa kiinnittää huomiota
lääkityksiin ja mahdollisiin silmä- ja 

Mitata silmänpaineet
Tutkia silmiä mahdollisten 

Arvioida kuivasilmäisyyttä 
Epäiltäessä silmän tulehdustilaa tai 

       näköoireisiin

      silmätulehdusten varalta

       muita vaikutuksia silmiin, 
       ohjaa asiakas silmälääkärille 

 

IBD ja silmät
Tutkiessasi IBD:tä sairastavan
henkilön näköä, muista ainakin: 

Mahdolliset vaikutukset silmiin ja
näköön 



 
IBD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden

mahdolliset haittavaikutukset silmiin ja näköön  
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Käytetyt lähteet on julkaistu opinnäytetyössä, joka löytyy Theseus

tietokannasta joulukuussa 2021 nimellä IBD ja silmät.
 


