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Syfte 
• Att förkorta tiden från diagnos till behandling vid bakteriell endoftalmit. 

• Att standardisera handläggningen vid bakteriell endoftalmit. 
 

Bakgrund  

Definition  

Endoftalmit är en infektion inuti ögat som orsakas av patogena organismer. Bakteriell 
endoftalmit förekommer främst efter intraokulär kirurgi men kan även komma från en 
endogen spridning. 
 

Epidemiologi (incidens och prevalens) 

Antalet intraokulära ingrepp ökar för varje år och med det ökar också antalet 
behandlingskrävande bakteriella endoftalmiter. Enligt svenska studier är incidensen av 
endoftalmit efter operation vid gråstarr (katarakt) 0,02 — 0,04 % (1) och efter 
glaskroppsoperation (small-gauge vitrektomi) 0,14 % (2). Det ökande antalet injektioner av 
läkemedel i glaskroppen (intravitreal injektion) vid svullnad i gula fläcken har under senare år 
lett till fler endoftalmiter och även om incidensen per injektion är låg, 0,02 — 0,05 % (3), så 
innebär den upprepade behandlingen över en längre tidsperiod en ökad risk per individ. 
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Etiologi 

Grampositiva bakterier är det vanligaste fyndet i positiva odlingar (4, 5), men i många fall är 
odlingssvaret negativt trots en stark misstanke om bakteriell genes. I en engelsk studie 
inkluderande 101 odlingar vid postoperativ endoftalmit, var enbart 58 vitreala odlingar och 
26 främre kammarodlingar positiva (6). Många bakterier visar en snabb initial 
tillväxthastighet. Djurmodeller har visat att antalet bakterier ökar 10 gånger var tredje 
timme. Studierna visar också maximal inflammatorisk respons strax efter att en platåfas med 
bakteriell tillväxt har uppnåtts (7, 8). Av detta kan man dra den rimliga slutsatsen att 
behandling med antibiotika så snart som möjligt har stor betydelse för utfallet.   

 

Utredning  

Provtagning vid misstanke om bakteriell endoftalmit  

Om möjligheten finns att ta odling på ett säkert sätt med framförallt vitrektor bör det göras. 
Utbytet som fås med kanyl är ofta sparsamt och risken för skada vid provtagning med kanyl 
ska vägas mot nyttan av provtagningen. Stor försiktighet vid provtagning med kanyl 
uppmanas. Prov från främre kammaren är ett alternativ men ger oftare ett falskt negativt 
resultat (6). 

  
Eftersom standard är att ge en kombination av bredspektrumantibiotika är det ytterst sällan 
ett odlingssvar ger upphov till förändrad antibiotikaregim i ett senare skede. Odlingen syftar 
till att bekräfta diagnosen och har en epidemiologisk betydelse för kartläggning över vilka 
bakterier som orsakar endoftalmiter. För den enskilda patienten har således inte odlingen 
någon betydelse.  

 
Provtagningen ska göras på ett säkert sätt och får inte fördröja 
behandlingen. Antibiotikabehandling ska således ges utan föregående provtagning om 
svårigheter med att säkra material för odling föreligger. 
 

Behandling  

Antibiotikabehandling vid misstanke om bakteriell endoftalmit  

Intravitreal antibiotikabehandling med Vancomycin och Ceftazidim har varit gängse rutin i 
Sverige under många år. Kombinationen har ett brett antibakteriellt spektrum och låg risk för 
resistens (3). Intravitreal antibiotika stannar i glaskroppen i flera dagar, kontroller 3 — 
4 dagar efter initial injektion visar doser väl över MIC (minimum inhibitory concentration) för 
de flesta bakterier (9). Efter vitrektomi elimineras antibiotika snabbare. Avsaknaden av 
glaskropp innebär även att retina är mer utsatt för antibiotikans toxiska effekt. Hos dessa 
patienter måste det kliniska svaret styra eventuell ytterligare behandling (3). 
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Vikten av en snabb primär behandling med intravitreal antibiotika vid endoftalmit är bevisad 
och får således inte fördröjas. Upprepad antibiotikabehandling har däremot ingen bevisad 
gynnsam effekt (3). 

Vitrektomi vid misstanke om bakteriell endoftalmit  

Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS), en prospektiv randomiserad studie som jämförde 
tidig inkomplett ”core” vitrektomi med intravitreal injektion av antibiotika, visade att 
vitrektomi enbart var gynnsamt vid synskärpa ljusperception eller sämre (4). Studien 
publicerades 1995 och trots stora framsteg med förbättrad kirurgisk teknik, instrumentering 
och visualisering sedan dess, har slutsatsen ofta använts som intäkt för att avstå vitrektomi när 
synskärpan är handrörelser eller bättre. 

 
Resultaten av EVS har ifrågasatts och många förespråkar idag en tidig komplett vitrektomi, 
vilket även senare mindre studier har bekräftat (10). Svåra kirurgiska förhållanden på grund av 
nedsatt insyn och skör retina innebär dock en hög risk för komplikationer och enbart 
intravitreal antibiotika kan i många fall således vara mindre riskfyllt. Eftersom stora 
randomiserade studier med modern vitrektomiteknik saknas finns dåligt vetenskapligt stöd för 
val av behandling och måste således avgöras individuellt från fall till fall.     

 

Vårdnivå 
 

Den primära behandlingen med antibiotika bör ske på närmaste enhet som 
utför intravitreala injektioner och har tjänstgörande ögonjour. Om ögonläkare med 
kompetens att ge intravitreal injektion finns att tillgå bör behandling således ges vid diagnos 
och inte fördröjas genom remittering till större enhet, oavsett om provtagning för odling kan 
göras eller inte. 
 
Vitrektomerande enhet ska kontaktas snarast för vidare behandling och ställningstagande till 
vitrektomi. 

 
 

Innehållsansvarig:  

Nationella arbetsgruppen för kirurgisk retina, ordförande Joakim Thylefors, överläkare, 

Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus 
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