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Herpes simplex-keratit 

Revidering i denna version 
Ändringar under Sammanfattning och under punkt 4. HSV 

stromal keratit 

Sammanfattning 

 

1. Herpetisk blefarit med ögonlockskant-engagemang 

- Lokal smörjande terapi utan konserveringsmedel under 

regelbundna kontroller. Om ingen läkning/försämring behandla 

med Aciclovir tabl 200 mg x 5/dag. 

 

2. Herpetisk konjunktivit 

- Lokal smörjande terapi utan konserveringsmedel under 

regelbundna kntroller. Om ingen läkning/försämring behandla 

med Aciclovir tabl 200 mg x 5/dag. 

 

3. HSV epitel keratit (dendritica/geografica) 
- Aciclovir ögonsalva x5/dag i 10-14 dagar alt Aciclovir tabl 200 

mg x 5/dag. 

- Cycloplegi vid inre retning 

- Överväga ev. abrasio (borttagande av infekterat epitel), men 

alltid i samband med lokal antiviral behandling 

- Obs! inga lokala steroider 

 

Om ingen läkning efter 1-2 veckor:  

misstänkt lokal antiviral toxicitet eller neurotrofiskt ulcus. 

Sätt ut Aciclovir ögonsalva och fortsätt med lokal smörjande terapi utan 

konserveringsmedel under regelbundna kontroller 

 

 

4. HSV stromal keratit 
A. Utan ulceration (icke-nekrotiserande, interstitial, immun-stromal 

keratit) 

- Aciclovir 200 mg x5/dag 

- Ultracortenol x5/dag eller Dexametason (i endosbehållare)  

Dosering bör justeras beror på keratitförloppet.  
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Efter utläkning långsam nedtrappning av steroider (i minst 10 

veckor) under antiviral skydd.   

 

Ev kan Betapred 2-4 mg sprutas subkonjunktivalt. 

Fundera över cyclosporin ögondroppar för att ersätta eller 

minska behovet för lokala steroider t.ex. vid steroid-inducerat 

glaukom. 

 

 

B. Med Ulceration (nekrotiserande keratit) 

- Aciclovir ögonsalva x 5/dag  

- Steroider per.os. (ej lokalt!!!) 

- Alt. Betapred 2-4 mg subkonjunktivalt 

- Vid inre retning systemisk antiviral behandling med aciclovir 

200 mg x5/dag  

 

 

5. HSV endotel keratit (disciform) 

- Steroider lokalt + systemisk antiviral behandling (aciclovir 

tabletter 400mg x5/dag) 

 

 

6. Metaherpetisk keratit 
Motsvarar ett kroniskt sterilt ulcus med gråa förtjockande kanter. 

- Om ulcuset är <2mm, tårsubstitut + antibiotika ögonsalva x3/dag 

- Om ulcuset är  >2mm, bandagelins + antibiotika ögondroppar 

x2/dag + tårsubstitut (utan konserveringsmedel) 

- Ev mild steroidterapi om aktiv stromal keratit föreligger 

- Cycloplegi vid inre retning 

- Doxycyclin 100 mg x 1/dag i 1-2 månader 

 

 

7. Neuroparalytisk keratit 
Kan uppträda efter en infektion med HSV pga avsaknad korneal 

sensibilitet 

- Långvarig behandling med tårsubstitut  

- Antibiotika ögonsalva vid erosioner 

 

 

8. Herpetisk iridocyclit/ trabeculit 

- Aciclovir 200mg x 5/dag 

- Ultracortenol x 5/dag 

Vid korneal ulcus: systemisk steroidbehandling istället av lokalt 

Isopto-Atropin 2% x2/dag 

- Trycksänkande behandling vid tryckstegring 
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Allmänna riktlinjer angående herpes simplex-terapi 

 

Patienter med en akut eller tidigare okulär herpes simplex infektion behöver 

alltid antiviralt skydd när man använder steroider mer än 1 gång dagligen 

lokalt eller vid systemisk cortisonterapi. Annars löper man stor risk för en 

reaktivering av herpessjukdomen.  

 

Aciclovir ögonsalva är epiteltoxisk vid en längre tids användning.  

 

Vid keratitis dendritica/geografica, nekrotiserande interstitiell keratit eller 

disciform keratit (endotelit) är Aciclovir ögonsalva lika effektiv som 

systemisk Aciclovir. Tabletter kan vara indicerade vid lokala biverkningar, 

problem med applikation, ex på arbetet, etc.  

 

Aciclovir ögonsalva ger terapeutiska koncentrationer i kammarvattnet och 

spårmängder har påvisats i urin. 

 

Man har inte kunnat påvisa en snabbare läkning vid kombinerad behandling 

med tabletter och lokal antiviral ögonsalva. Alltså ingen ytterligare effekt i 

kombination! 

   

OBS! Detta PM kan endast ge stödpunkter vid behandling av herpes 

simplex keratit. Det krävs att man anpassar och varierar behandlingen efter 

fyndet. Generellt sett gäller att man ska använda ”så lite steroider som 

möjligt och så mycket som nödvändigt”. Ju djupare infektionen ligger desto 

mer är immunförsvaret inblandat och desto viktigare är det att använda 

steroider för att förhindra att vävnaden förstörs. 
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Indikationer för systemisk behandling 

 

A) Kortvarig behandling 

- Primär herpes simplex-keratit  

 OBS! Aldrig haft herpes tidigare, inte heller någon annanstans i kroppen 

 - Recidiverande epitelial keratit (OBS! kan inte förhindra ett djupare  

  engagemang av cornea eller främre kammare) 

- Pat med atopisk sjukdom, t ex eksem 

- Immunsupprimerade patienter: AIDS, efter organtransplantation,   

  blodsjukdomar 

         - Pat som inte kan/vill använda ögonsalva, t ex barn, artrit,  

  problem med jobbet, icke medverkande patienter, etc 

- Toxisk/allergisk reaktion på lokal terapi 

B) Långvarig behandling (6 månader-1 år)  

- Herpetisk stromal keratit 

- Postoperativt efter penetrerande keratoplastik pga herpesinfektion 

 

 

Behandling vid recidiverande herpeskeratit, profylaktisk 

behandling 

Aciclovir 400 mg x 2 i 1 år: 

Signifikant minskad risk för återfall av herpetisk stromal keratit eller epitelial 

keratit. Resultatet var bäst i den stromala gruppen. 

 

 

Petriadiska patienter 
 

1. Acyclovir: säkerhet och effektivitet hos spädbarn och nyfödda 

(dosering efter kroppsvikt). Barn över 2 år bör ordineras 

samma dos som vuxna. 
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2. Valacyclovir: Effekten av Valtacyclovir  hos barn yngre än 12 år har 

inte utvärderats. Vid undantag kan det ges med försiktighet till barn 

äldre än 2 år. 

 

Gravida 
 

1. Aciclovir: Kategori  B:3. 

2. Valacyclovir: 

 

Äldre Patienter/ nedsatt njurfunktion 
 

1. Acyclovir: Risken för nedsatt njurfunktion hos äldre måste beaktas 

och dosen justeras därefter.  Adekvat hydrering bör upprätthållas.  Både 

äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion har ökad risk för 

neurologiska biverkningar och bör uppföljas omsorgsfullt med tanke på 

tecken på sådana biverkningar. I de rapporterade fallen har reaktionerna 

i allmänhet varit reversibla då behandlingen avslutats  

2. Valacyclovir: Risken för nedsatt njurfunktion hos äldre måste beaktas 

och dosen justeras därefter.  Adekvat hydrering bör upprätthållas.   

 

Immunosuprimerade patienter (hiv, tranplant) 
 

1. Aciclovir: säkerhet och effektivitet hos HIV/tranplanterade patienter 

men ökad risk för trombocytic trombocytopenic purpura/ hemolytisk 

uremisk syndrom 

2. Valacyclovir: som acyclovir. 

 

  Preparat som står till vårt förfogande 

  

  Aciclovir ögonsalva (Zovirax 3%, Geavir 3%) 

  OBS!  

- Lokal toxisk (epiteltoxisk) eller allergisk reaktion (papillär eller follikulär  

  konjunktivit) typiskt efter mer än 3 veckors behandling. Byte till systemisk    

  behandling om fortsatt behandling erfordras. 

- Punktatakeratit 10% 

- Milda stickningar vid applikation 4% 

- Lokal irritation, inflammation såsom blefarit, konjunktivit 

 

Aciclovir tabletter (Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg, mm) 
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Vanliga biverkningar:  

Huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, 

hudutslag 

 OBS! För patienter med nedsatt njurfunktion bör dosen justeras. 

 

  Valaciclovir tabletter (Valtrex 250 mg, 500 mg) 

   Herpes simplex: 500 mg x 2 

   Herpes zoster: 1000 mg x 3 i 7 dagar, sätts in så snart som möjligt inom 72  

   timmar. 

   OBS! Justera dosen vid nedsatt njurfunktion. 

   

   Famciclovir tabletter (Famvir 125 mg, 500 mg) 

   OBS! Vid kreatininclearance under 40 ml/minut bör dygnsdosen justeras. 

 


