
Lasiainen on silmää täyttävä geelimäinen rakenne, joka on etuosastaan 

napakasti kiinni silmän sisäpinnassa (kuva 1). Vuosien myötä lasiainen 

kuitenkin kutistuu ja lähes kaikilla sen takapinta irtoaa jossain vaiheessa 

löyhemmistä kiinnityksistään verkkokalvoon (kuva 2). Tällöin on pieneh-

kö riski siihen, että jokin tiukempi kiinnikekohta repäisee verkkokalvolle 

reiän (kuva 3) ja tällainen reikä voi päästää lasiaistilan nestettä verkkokal-

von alle aloittaen verkkokalvon irtauman (kuva 4).
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Pelkkä verkkokalvolle syntynyt reikä voidaan rajata polikliinisellä laserhoi-

dolla, jolloin lasiaistilan neste ei pääse aiheuttamaan laajempaa irtaumaa. 

Jos reiän ympärille on jo syntynyt kookkaampi verkkokalvon irtauma, ei 

laserhoito enää riitä, vaan irtauma on jo pian alkuvaiheessa kiinnitettävä 

leikkauksella paikalleen tai muuten seurauksena on lopulta pysyvä näön-

menetys. Siksi varhainen hakeutuminen silmälääkäriin on suositeltavaa.

Lasiaisirtauman oireita ovat valonvälähdykset ja erilaiset heilahtelevat 

pilkut ja hiusmaiset juosteet. Verkkokalvon nykäisy voi aiheuttaa veren-

vuotoa silmän sisälle ja sellaisen potilas kokee mahdollisesti nokisateena 

tai näön sumeutena. Joka toisessa tapauksessa vuoto on vaarattomam-

min peräisin silmän sisäpinnan verisuonesta, mutta joka toisessa verkko-

kalvorepeämästä. Siksi noin viikon kuluessa oireiden alusta suositellaan 

silmälääkärin tekemää tarkastusta, vaikka oireet olisivat lieventyneet. Tar-

kastuksessa pyritään poissulkemaan mahdolliset verkkokalvoreiät.

Lasiaisen irtoaminen kestää tavallisesti muutamasta päivästä pariin viik-

koon ja jos alkutarkastuksessa ei löydy hoidettavia reikiä, niin uusinta-

tarkastuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tavallisin lopputarkas-

tuksen ajankohta on noin kuukausi oireiden alusta. Väliaikana on hyvä 

välttää raskaampia ponnisteluja, jotta lasiainen saisi irrota omia aikojaan 

rauhallisesti eikä yhtäkkisesti nykäisten. Monella potilaalla lasiainen irtoaa 

toisessakin silmässä jo parin vuoden kuluessa.

Jos verkkokalvon reikä on jo edennyt suuremmaksi verkkokalvoirtaumaksi, 

voi oireena olla jatkuva tiivis varjo tai läpinäkymätön verho, jonka lävitse 

ei näe ehkä kuin hahmoja. Tällöin silmälääkäriin on hakeuduttava viipy-
mättä, jotta näön palauttamiseksi tehtävä leikkaushoito ei viivästy tar-

peettomasti.
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