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Indelning uveiter:
främre uveit
AAU (acute anterior uveitis)
CAU (chronic anterior uveitis)
intermediär uveit/pars planit
posterior uveit
panuveit
Med inflammation i ögats främre segment avses oftast irit, men diagnoserna
keratit, sclerit, orbital inflammation (myosit), TAO, hör också hit. Okomplicerade
förstagångsiriter som svarar bra på behandling utreds vanligen inte. Obs: Övriga
inflammationer, se nedan, skall utredas avseende bakomliggande orsak.
En iritattack varar 3 mån, vilket innebär slutkontroll först efter 3 mån.
Alla

svåra förstagångsiriter (granulomatösa, med hypopyon)
recidiverande iriter
CAU (AAU > 3 mån)
bakre uveiter
intermediära uveiter
panuveiter

skall utredas.
1. uteslut infektion:
toxoplasma/se, förhöjt IgG ej = aktivitet. (begränsat värde vid främre uveit/irit)
Borrelia serologi
Toxocara serologi (ovanlig, pars planit-bild hos barn < 10 år).
Bartonella henselae serologi (ovanlig), vid cat scratch disease/neuroretinit
lues (treponema pallidum, Tp). HIV samtidigt
tbc; rtg pulm, quantiferon/se. För PPD: remiss infektionskliniken. Vid klinisk
misstanke om tbc, kolla både quantiferon och PPD.
Virus: CMV, HS, HZ, EBV, serologi. PCR på konjunktivalsekret. Ev PCR på
främre kammarvatten (värdefullt vid ex vis misstanke om ARN)
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2. provtagning, i första omgången:
SR, CRP, vita med diff, HLAB27, s-Ca, s-kreatinin. Finns som analyspaket i CC
”uveitutredning 1”. (HLAB27 av begränsat värde vid bakre uveiter, detta gäller
även CCP, RF, ANA).
Mer riktad provtagning
Sarcoidos; rtg pulm/thorax. ACE-se. Lysozym-se (barn). Octreotidscintigrafi/PETscan.
FA/ICG. Se även PM ”Sarcoidos”.
Behcet/vaskulit (HLAB51) Se även ”PM Behcet”. Vid vaskulitbild: Remiss
reumatologen.
Spondylarthrit/SpA? HLAB27. Vid ryggvärk och irit, samt dessutom pos. HLAB27,
ökar risken för (utveckling av) SpA – remiss reumatologen.
Mb Wegener ?(ANCA: MPO, PR3)
MS ? (Synfält, MR-plaques?)
JIA (CCP, ANA, RF, HLAB27, lysozym-se).
3. Irit med papillödem: CNS engagemang? (CT, MR), ev remiss neurologen/lp.
Irit med hypopyon: Pos. HLAB27? Behcet? Endoftalmit, leukemi(recidiv)?
Provtagningspärmen
De flesta prover finns att beställa i CC.
Förteckning över övriga prover som kan vara aktuella vid uveitutredning finns i
provtagningspärmen i behandlingsrummet A-sidan. Där står vilka av proverna
som kan ordineras i CC – de flesta – och vilka som kräver pappersremiss och var
den i så fall finns.
Ch 2020-06-30
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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