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Toxoplasma
Gäller för: Ögonkliniken
Faktaägare: Cristin Holm
Karin Ylvén
Retinochoroidit. Aktivering av congenitala förändringar i de flesta fall.
 Unilateral
 Unifokal, aktiv härd i ett öga, inaktiva pigmenterade fläckar kan dock ses
bilateralt.
 Trycket ofta förhöjt
 Vitreit i anslutning till den aktiva härden
 Varierande irit
Behandlingsprinciper
 Hämma trophozoiterna med kausal terapi
 Dämpa den inflammatoriska reaktionen med steroider systemiskt
Behandlingsindikationer
1. papill- och maculanära härdar som hotar synen
2. stora härdar (>2PD) med kraftig irit eller serös avlossning
3. alla aktiva härdar hos immuninkompetenta patienter
Behandling
 T. Azitromax 250 mg, 500 mg första 2 dagarna, därefter 250 mg x 1 i 4
veckor, (biv diarre. Teratogent).
 Efter 2-3 dagar steroider 30-45 mg, ex tabl Prednisolon 30 mg i 8 dagar,
därefter 20 mg i 1 mån, nedtrappning under 3-5 veckor.
 Alternativt: T. Bactrim Forte 1 x 2 i 4 veckor. Ev. Azitromax + Bactrim forte.
Den mest effektiva behandlingen är Daraprim kombinerat med Azitromax, men
på grund av Daraprims biverkningsprofil (påverkar blodbilden, teratogent blanda
annat) ges kombinationen då det centrala seendet är hotat.
T Daraprim 25 mg, 50 mg i 2 dagar därefter 25 mg dagligen i 3-4 veckor, kontroll
av blodstatus 1-2 ggr/vecka (Daraprimbehandlingen avbrytes vid vita blkr <4000
och/eller vid trbc <100 000). T Folacin 5 mg 2 ggr/vecka samtidigt som D. Efter
2-3 dagar tillägg av steroider vid behov, som ovan. Alternativ behandling
Wellvone, lindrig biverkningsprofil, mycket dyrt, används endast i undantagsfall, 5
ml 2 ggr dagligen i 3-4 veckor.
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Behandling av barn i samråd med barnläkare.
Vid immun inkompetens: Behandl. I samråd med pats behandl. läk.

Viktigt!
 Ge aldrig enbart generella steroider, kombinera med kausal
Toxoplasmabehandling
 Ge aldrig priokulära steroider vid Toxoplasma.



V.b intravitreal inj;

steroider – Dexametazon – 400 mg
ab – Clindamycin, 1 mg/0,1 ml
Dexametazon (kort ½-tid i glaskroppen), kan ges intravitrealt vid
steroidintolerans.

Diagnos
Serologi.
Klin. fynd.
PCR – helst på AC-punktion, hög sensivitet.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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