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ögonkliniken
Perifer ulcerativ keratit
Mer stromal förtunning jfr med vanlig marginalkeratit, med smältning association
till: Immunologiska sjd t ex RA, SS, SLE, PAN, rosacea (triangulär inväxt av kärl
över limbus), infektioner t ex tbc, herpes.
Om okänd eventuell reumatologisk sjukdom skall patienten utredas avseende
systemisk vaskulit.
Behandling med: Prednisolon, Methotrexate, Humira. Lokalbehandling
otillräcklig.
Centrala ulcerationer vid t ex: Neurotropi, vit A brist, RA, Wegeners.

Cicatriciell pemphigoid
Symptom:
-

Kronisk konjunktivit, grunda fornices, symblefaron, kärlinväxt,
keratinisering.

Diagnos:
-

PAD, antikroppar (mot basalmembran desmoglein 1 och 3 samt BP 180).

Behandling:
-

Prednisolon initialt 60–70 ev 100 mg/dag. Ofta tillräcklig effekt av
Prednisolon, om ej pröva Methotrexate, ev tillägg av Mabthera i svåra fall.

Sclerit
Symptom:
-

Oftast kvinnor, i 50 % bilat, ofta svår, nattlig värk. Högst incidens i
50-årsåldern. 50 % har bakomliggande sjukdom, hos 50 % av dessa är
sklerit första symptom.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Främre sklerit i 98 %; diffus, nekrotiserande med inflammation. 2 % bakre
sklerit.
Nekrotiserande utan inflammation = scleromalacia perforans:
Atypisk klinik, ingen värk. Bulben gulaktig, blek. Risk för
spontanperforation.
Association till:
-

Immunologiska sjukdomar: RA, Wegeners, SLE, gikt, rosacea, periarteritis
nodosa.
Infektioner: Borrelia, syfilis, herpes.
Läkemedel: Bifosfonater.

Diagnos/utredning: Blodstatus, kreatinin, u-sticka. Diff: Ofta eosinofili talande för
vaskulit, RF, CCP (RF utvecklas senare än CCP, hos barn således CCP), ANCA
(PR3=c-ANCA) pos i 90 % vid Wegeners. HbsAg (hepatitB associerad PAN),
lung-rtg, borrelia, PPD, Quantiferon, Tp. MR – Förtjockad skleralvägg? Ultraljud?
Behandling: Prednisolon, Methotrexate t ex 12,5 mg/vecka. Aggressiv behandling.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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