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Du har fått besked av din läkare att du har irit eller regnbågshinneinflammation, en inflammation på regnbågshinnan, den färgade
delen av ögat. Vid en inflammation av regnsbågshinnan blir ögat
rött, rinner, man blir mycket ljuskänslig och har ont framför allt
när man tittar på nära håll då pupillen drar ihop sig. Synen kan
påverkas i olika grader.

Oftast drabbas ett öga åt gången, men iriten kan återkomma på
samma eller andra ögat. Det är viktigt att inflammationen upptäcks och behandlingen inleds så snabbt som möjligt. Obehandlad
irit kan orsaka problem med permanent synförsämring och högt
tryck.

Symtomen varierar från patient till patient och även hos samma
patient från gång till gång, så de behöver inte alltid vara lika uttalade. Barn till exempel brukar inte ha några symtom alls.

Iriten behandlas med kortison i form av droppar eller salva.
Dropparna brukar man ta intensivt, varje timme de första dagarna
och sedan, när inflammationen har minskat, kan man trappa ut
successivt. Kortisondroppar vid en irit skall man alltid minska
successivt för att förebygga återfall efter avslutad behandling.
Inflammationen kan orsaka sammanväxningar mellan pupillen
och linsen, något som din läkare behandlar eller motverkar med
pupillvidgande droppar som du få här på mottagningen men
ibland även som förebyggande behandling. Under behandling
med pupillvidgande blir synen lite sämre, men den återhämtar
sig så fort man slutar med droppar.

Varför inflammation i regnbågshinnan uppkommer är oklart. Det
kan vara relaterat till några virusinfektioner. Åkomman är vanligare bland personer som har reumatiska eller inflammatoriska
sjukdomar (t ex reumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar,
Mb Bechterew) och de brukar också få mer långvariga inflammationer.
Men de flesta som drabbas av irit är för övrigt friska och det
finns ingen utlösande faktor till inflammationen. Därför finns
inget behov av vidare utredning om du har fått några enstaka
iriter som läker ut utan problem.

