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(1. módosított változat) 
Készítette: a Szemészeti Szakmai Kollégium 
I. Alapvetı megfontolások 
A keratitisek a cornea gyulladásos folyamatait jelentik, amelynek kiváltó oka különbözı lehet. 
Eszerint megkülönböztetünk baktériumok, vírusok, gombák által okozott gyulladásokat. 
Specifikus gyulladást okoz az acanthamoeba. Immunfolyamatok is kiválthatnak gyulladásos 
reakciókat. Külsı, mechanikus behatások is okozhatnak keratitiseket. 
Bakteriális keratitisek 
Meghatározás: a cornea baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamata, amely kezdetben a 
cornea gyulladásos infiltrációját, majd ulcus corneae kialakulását okozza. 
Szubjektív tünetek: enyhe vagy súlyos fájdalom, fotofóbia, látásélesség csökkenése, váladék. 
Objektív tünetek: vörös szem, körülírt fehér homály (infiltrátum), majd a stroma rétegeinek 
beolvadása (ulcus). Az ulcus területének megfelelıen a cornea elvékonyodik, körülötte a 
stroma oedemás lehet. Az ulcusnak ill. az ödémás területnek megfelelıen Descemet redık 
lehetnek, a csarnokban megjelenik a hypopyon, ami gennysejtek gyüleme. Ekkor ulcus 
serpens cum hypopyo-ról beszélünk. Purulens váladék lehet jelen a conjunctiván, amelyet a 
felsı szemhéj ödémája kísér. Késıbb, ha a gyulladás a szem mélyebb részeit is érinti, hátsó 
synechiák, hyphaema és secunder glaukoma is kialakulhat. 
Etiológia: 
Baktériumok okozzák. Legveszedelmesebb a pseudomonas pyocyanea, proteus vulgaris. Az 
ulcus serpens-t diplococcusok okozzák. 
A keratitisek kialakulását mindig megelızi a cornea felszines hámhiánya, amelyen át a 
kórokozó a stromába hatol. 
II. Differenciál diagnózis 
Steril fekélyek (száraz szem szindróma, rheumatoid arthritis vagy más collagén-betegség 
keratoconjunctivitis vernalis, neurotroph keratopathia, A vitamin hiány), gomba, 
acanthamöba, egyéb kórokozó által okozott fekély. Irányadó lehet a baktérium tenyésztés. 
Betegvizsgálat: anamnaesisben fontos rákérdezni kontaktlencse viselésre, traumára, korábbi 
szemcsepp használatára, korábbi cornea betegségre, szisztémás megbetegedésre. 
Réslámpa vizsgálat: megállapitani a hámhiányt, leirni a beszőrıdés, fekély mélységét, 
megmérni a szemnyomást (tonopen!) 
Mintavétel a fekély felszinérıl, kenet vizsgálat, tenyésztés 
Kontaktlencse viselık esetében megvizsgálni a konzerváló folyadékot, tároló és mosó 
folyadékot és a kontaktlencsét 
Kifordítani a felsı szemhéjat (Desmarres kanál!) és átfecskendezni a könnyútakat. 
III. Terápia  
1.    cycloplegia 
2.    antibiotikum a következı algoritmus szerint 

enyhe gyulladás, látásélesség nincs, vagy alig van veszélyben: 
nem kontaklencse viselı: Brulamycin csepp 
kontaktlencse viselı: Brulamycin vagy ciprofloxacin csepp vagy kenıcs 

látás csökkenés veszélye nagyobb, gyulladás nagyobb 
ciprofloxacin óránként 



kifejezett látás csökkenés – ha az infiltratum nagyobb és kifejezett elülsı szegmens reakció 
van (pl. csarnokvíz tyndallizál) 

tobramycin vagy gentamycin váltakozva cefazolinnal vagy vancomycinnel 
minden félórában 

3.    subconjunctivális antibioticum (gentamycin, cefazolin vagy vancomycin) 
4.    a cornea elvékonyodása esetén amnion fedés 
5.    kontaktlencse tilos 
6.    sz.e. fájdalom csillapítás perorálisan 
7.    oralis antibiotikum (fluorokinolon, mert az jól penetrál a corneába) 
8.    kórházi kezelés, ha szükséges 

    ha a kezelés nem hatásos 
    ha a beteg nem tud cseppenteni 
    ha a beteg nem kezeli magát 
    ha nem tud visszajárni naponta ellenırzésre 
    ha szisztémás antibiotikus kezelés szükséges 

9.    atipikus mycobacterium esetében amikacin is szóba jöhet 
Kontroll vizsgálatok:  
−€€€€Naponta ellenırizni a fekély nagyságát, a beszőrıdés területét, a kezelés hatásosságát, 
−€€€€ellenırizni a szemnyomást 
−€€€€Az antibiotikumot lehetıleg a tenyésztési eredmény szerint kell alkalmazni, illetve a 

folyamat stagnálása vagy rosszabodása esetén váltogatni. 
−€€€€Ha tenyésztés nem volt a betegség kezdetén és a folyamat rosszabbodik a legszélesebb 

spektrumú antibiotikumot kell alkalmazni és a fekvıbeteg kezelés is szóba jön. 
−€€€€Ismételt tenyésztés szükséges, ha a folyamat nem javul, vagy az elsı tenyésztés 

negatív volt. 
−€€€€Cornea biopszia is szükséges lehet, ha a kórokozó ismeretlen és a betegség nem 

gyógyul. 
−€€€€Ha perforáció veszélye fenyeget, amnion fedés (AMT) vagy perforáló keratoplasztika 

(PKP) jöhet szóba. 
Figyelem! 
Az antibiotikumok epitheliotoxicusak. Nem megfelelı, túl hosszú ideig tartó alkalmazásuk 
károsítja a cornea hámsejtjeit, ezáltal hámhiányt okozhat, amely tovább rontja a folyamatot. 
Különösen károsak lehetnek a fluorochinolonok, amelyek a corneában és a precipitátumokban 
tárolódhatnak. Célszerő az antibiotikumok váltása közben 1–2 nap „antibiotikum mentes” 
kezelést alkalmazni. 
Gombák által okozott keratitis 
Szubjektív tünetek: fájdalom, fotofóbia, vörös szem, könnyezés, idegentest érzés, váladék. 
Szerepelhet trauma az anamnaesisben (különösen növényekkel), vagy krónikus szembetegség 
(sokáig alkalmazott antibiotikumok, steroidok) és kontaktlencse viselés. 
Objektív tünetek: a cornea strómában szürkés-fehér beszőrıdés, amely éles szélő, körülötte 
kis, satellita léziók felismerhetık. Conjunctiva vérbı, csarnokban hypopyon lehet. 
Etiológia: candida – elsısorban elızetes szembetegségbıl származó 
Fusarium v. Aspergillus fonalas gomba, amely fıleg növényi sérülések után fordul elı. 
II. Differenciál diagnózis és diagnosztika 
Lásd. bakteriális keratitiseknél. 
Diagnosztikához tartozik a fekély kaparék vizsgálata kenetben. 
Könnyutak átfecskendezése – ha elzárt DCR végzendı. 



III. Terápia  
Minden keratitist elıször úgy kezelünk, mintha bakteriális volna. A gombák kimutatása után 
kezdjük el a specifikus kezelést. 
1.    Általában szükséges a fekvıbeteg intézetbe való utalás! 
2.    Natamycin 5%-os fél óránként vagy óránként nappal, kétóránként éjjel, vagy Vfend 

(voriconazol) 1%-os hasonlóan. Candida fertızés esetén Amphotericin B 0,15%-os cseppel 
kezdjünk óránként. Utóbbit liposomális Amphotericin B ampullából készíttessük. 

3.    Cycloplegia. 
4.    Glaukóma (ha fennáll). 
5.    Steroid nem adható, ha a beteg korábban használt sürgısen le kell állítani. 
6.    Nem szabad AMT-t alkalmazni. 
7.    Hypopyonnal járó esetekben általánosan adott gombaellenes gyógyszerek alkalmazása is 

szóba jöhet. 
Ha a folyamat progrediál PKP jöhet szóba. 

Kontroll:  
Naponta 
Általánosan adható gombaellenes gyógyszerek 
Ajánlott dózisok 
AmphotericinB    Intravénás 0.5–1.0 mg/kg 
Flucytosin    Oralis 50–150 mg/kg 6-hr intervall 
Miconazol    Intravénás 600–3600 mg/die 
Ketoconazol    Oralis 200–800 mg/nap egy v. két adagban 
Fluconazol    Oralis 200–400 mg/die 
        Intravénás 
Itraconazol    Oralis 200–400 mg/die két adagban 
Acanthamöba keratitis 
Kontaktlencse viselık keratitiseiben mindig gombás fertızésre vagy acanthamöbára kell 
gondolni elsıdlegesen különösen akkor, ha a kontaktlencse higiénia hiányos gyors 
progresszió esetén bakteriális infekció valószínő. 
Szubjektív tünetek: igen nagy fájdalom, vörös szem, fotofóbia hetekig 
Objektív tünetek: 
    Koraiak: a fájdalom nagyobb, mint amennyi az objektív tünetek után várható lenne. Kis 

pontszerő beszőrıdések az epithelben, pseudodendrit alakú infiltratum (herpesre 
hasonlíthat), mert a kórokozó az idegek mentén terjed. 

    Késıbb: győrő alakú infiltrátum a paracentralis cornea strómában. 
    Fekély alakulhat ki, hypopyon, perforáció is létrejöhet. 
II. Differenciál diagnózis 
    Herpes simplex keratitis 
    Gomba keratitis 
    Bakteriális keratitis (pseudomonás fekély, de ez inkább a limbus közeli stromában van) 
Betegvizsgálat, diagnózis: 
1.    réslámpa vizsgálat 
2.    confoscan, amellyel az acanthamöba jól kimutatható 
3.    kaparék az infiltratum vagy fekély felszínérıl. Giemsa és PAS jól kimutatja a cystákat 
4.    tenyészteni is lehet 
5.    kontaktlencse és mosófolyadékainak vizsgálata is szükséges 
III. Terápia  



Ellentmondásos és néha hatástalan. 
A következı kombinált terápiát fekvıbeteg intézetben kell bevezetni. 
1.    Polymyxin/neomycin/gramicidin)Neosporin) csepp fél–2 óránként 
2.    Propamidin izothionat (Brolen 0.1%) fél–2 óránként 
3.    Intraconazol 400 mg/die, majd 200 mg 
4.    polyhexamethyl biguanidin 0.02%-os óránként 
5.    Tilos a kontaktlencse viselése 
6.    Cycloplegia 
7.    Orális nonsteroid antiinflammatorikus ágensek különösen, ha a sclera is érintett és nagy 

fájdalom van. 
8.    PKP szóbajöhet ha a kezelés nem hatásos vagy perforáció fenyeget. A PKP után a 

konzervatív kezelés legalább egy évig folytatandó. 
Kontroll  
Naponta, míg a javulás nem látható kórházi kezelés szükséges. 
Herpes simplex által okozott keratitis 
Szubjektív tünetek: vörös szem, fotofóbia, fájdalom, látáscsökkenés, általában egyoldali. 
Objektív tüvetek: 
Az alábbi tünetek közül lehet csak egy vagy az összes is fennállhat egyszerre: 

A szemhéj bırén kis vesiculumok. 
Conjunctivitis vesiculumokkal preauricularis csomókkal. 
Cornea epitheliumában elváltozások: a finomepithelialis beszőrıdés majd hámhiány 
alakja szerint keratitis (K) punctata superficialis, K. dendritica, K.stellata. Lehet a 
beszőrıdés folt alakú dendritucus szegéllyel. A corneális hámhiányok fluoresceinnel 
festıdnek. A cornea érzékenysége csökkent. 
Az epitheliális deffektusok helyén neurotrofikus fekélyek kialakulhatnak, ami stroma 
perforációhoz vezethet. 
Cornea stroma folyamatai: 

K disciformis – korong alakú stromális oedema intakt epitheliummal. A cornea 
hátsó felszínén precipitátumok lehetnek. Erezıdés nincs. 
K interstitialis (necrotisans) – multiplex vagy diffuz fehéres szürke stroma-
infiltráció epithel deffectussal, elvékonyodással és erezıdéssel. Iritis lehet 
hypopyonnal. Glaukoma lehet. 

Uveitis: a cornea gyulladásos folyamatát a szem mélyebb részeinek gyulladása kíséri. 
Retinitis is kialakulhat – nagyon ritka, masszív infekció után alakul ki. Kétoldali lehet. 

II. Differenciál diagnózis 
Herpes zoster, recidiváló cornea erosio, kontaktlencse által okozott erosiók, acanthamöba 
kezdeti stádiuma (pseudodentritis). 
Betegvizsgálat, diagnózis: 
1. Anamnaesis – korábbi herpeses fertızés? Immunstatus, korábbi vesiculumok arcon, orron 
genitaliákon? 
2. Külsı megtekintés a vesiculumok irányában. 
3. réslámpás vizsgálat, szemnyomás mérés. 
4. cornea érzékenység vizsgálata. 
5. a réslámpavizsgálat általában elégséges a diagnózishoz, de ha nem akkor cornea– kaparék 
vizsgálata lehetséges: Papanicolau festés intranuclearis eosinofil testecskéket mutat, ELISA 
technika is alkalmazható. A virus ki is tenyészthetı. 
III. Terápia  
Bırelváltozások erithromycin vagy bacitracinnal kezelhetık. 



Conjunctivitis és a cornea deffectusai: acyclovir csepp, kenıcs. 
Pupillatágítás szükséges. 
Stroma folyamatok. 
    K disciformis – cycloplegia, lokális steroid, antivirális cseppek, esetenként antibiotikus 
kezelés     profilaxisként szóbajön. 
    Szisztémás steroid és antivirális szer nem jön szóba. 
    Cornea perforáció esetén PKP. 
Kontroll:  
2–4 naponta míg a javulás be nem következik. A javulást a következıkbıl ítéljük meg: a 
hámhiány vagy a fekély kiterjedésének csökkenése. A kezelést 14 napig kell folytatni. A 
lokális steroid kezelés fokozatosan bevezethetı a stroma folyamatokban. 
PKP végezhetı az akut folyamat befejezıdése után a látást rontó cornea homályok miatt. 
Herpes zoster által okozott keratitis 
Szubjektív tünetek: bır-diakomfort érzés, paresztézia. Fejfájás, láz, zavaros látás, szem 
fájdalom, vörös szem. 
Objektív tünetek: acut vesicularis bırelváltozás, amely az V. agyideg elsı ága mentén van és 
gyorsan hegesedéshez vezet. Huchinson tünet: a folyamat megjelenése a n. nasociliaris 
mentén, amit az orr azonos oldalán és az orrhegyen jelentkezı vesiculum mutat. 
Conjunctivitis, epithelialis deffektus jöhet létre, amelyet interstitialis keratitis követ. Uveitis, 
iris atrophia,scleritis, retinitis, chorioiditis, n.nervi optici, agyideg bénulások, glaukoma 
fordulhat elı. Gyakran elviselhetetlen fájdalmat okoz a postherpeticus neuralgia. 
II. Differenciál diagnózis 
A herpes simplex által okozott folyamatoktól való elkülönítés általában nem nehéz. 
Betegvizsgálat, diagnózis: 
1.    Anamnaesis: immundefficiens állapot? Korábbi virusos fertızés? 
2.    Réslámpa vizsgálat, fluoresceins festés, T mérés, pupilla tágításban szemfenék vizsgálat. 
III. Terápia  
A betegség kezdetén az elsı 72 órában per orális antivirális kezelés (acyclovir 800 mg 5x 
naponta 7–10 napig) 
A bır bırgyógyászati ellátása. 
Szemészeti terápia: 
    Conjunctivitis esetén: Erythromycin kenıcs. 
    Cornea érintettségben: konzerválószer nélküli mőkönny, steroid pseudodendriticus 
elváltozásban. 
    K interstitialis – steroid. 
    Uveitis – lokális steroid, cycloplegia, antibiotikus kenıcs. 
    Retinitis – általános acyclovir 10 mg/kg iv. 8 óránként egy hétig, steroid 60 mg fokozatosan 

csökkentve egy hétig. Neurológiai konzultáció. 
    Glaukoma – uveitis vagy steroid okozza. Lokális kezelés általában elégséges – ha nem 
mőtét szükséges. 
Kontroll:  
Naponta 7 napig szemészeti tünetekkel, szemtünetek nélkül 1–4 hetente. A gyógyulás után 3-
6 havonta kontroll, mert relapszus lehetséges. 
IV. Rehabilitáció 
A keratitis után általában kisebb-nagyobb hegek maradnak a corneában, amelyek a látást 
rontják. A hosszú ideig csökkentlátó szemen tompalátás alakulhat ki, ezért mihamarabb 
szükséges a látóélesség helyreállítása. Ez hegek esetében csak szaruhártyaátültetéssel 
lehetséges. A gyulladás teljes lezajlása után azonban több hónap várakozás szükséges abból a 



célból, hogy ne alakuljon ki transzplantatum-betegség. A virus által okozott gyulladások 
eseteiben az antivirális kezelés folytatása keratoplasztika után is egy évig szükséges 
V. Gondozás 
A keratitisen átesett beteg gondozása virusos etiológia esetén szükséges. Ebben az esetben a 
gyulladások recidiválhatnak. 
VI. Irodalomjegyzék 
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