
HHEERRPPEESS SSIIMMPPLLEEXX
KKEERRAATTIITTIISS

DDrr.. SSuusshhiill KKuummaarr TTrriippaatthhii



EEPPIIDDIIMMIIOOLLOOGGYY

HHeerrppeess ssiimmpplleexx vvii rruu ss

§ DDNNAA vviirruuss

§ TTwwoo ttyyppeess-- HHSSVV--11 aanndd HHSSVV--22

§ MMoorrpphhoollooggiiccaallllyy ssiimmiillaarr

§ ssiimmiillaarr mmoorrpphhoollooggiiccaallllyy ttoo ootthheerr hheerrppeessvviirruusseess iinncclluuddiinngg vvaarriicceellllaa--zzoosstteerr,,
EEppsstteeiinn--BBaarrrr,, aanndd ccyyttoommeeggaalloovviirruuss

§ DDiiffffeerreenntt iinn vviirraall aannttiiggeenn



EEPPIIDDIIMMIIOOLLOOGGYY

§ HHSSVV--11 uussuuaallllyy iinnvvoollvveess tthhee oorroopphhaarryynnxx

§ HHSSVV--22 uussuuaallllyy iinnvvoollvveess tthhee ggeenniittaall aarreeaa

§ OOccuullaarr ddiisseeaassee iiss ccaauusseedd bbyy ttyyppee HHSSVV--11

§ nneeoonnaatteess -- 7755%% iiss ccaauusseedd bbyy HHSSVV--22



EEPPIIDDIIMMIIOOLLOOGGYY

§ HHuummaannss aarree tthhee oonnllyy nnaattuurraall rreesseerrvvooiirr ooff HHSSVV..

§ mmaajjoorr ppoorrttaallss ooff eennttrryy aarree tthhee mmuuccoouuss mmeemmbbrraanneess aanndd eexxtteerrnnaall sskkiinn

§ pprriimmaarryy iinnffeeccttiioonn mmaanniiffeessttss ccll iinniiccaallllyy iinn oonnllyy 11––66%% ooff ppeeooppllee iinnffeecctteedd
wwiitthh tthhee vviirruuss..

§ mmaallee::ffeemmaallee rraattiioo ((11..6677::11))..



EEPPIIDDIIMMIIOOLLOOGGYY

§ AAfftteerr ppeerriipphheerraall eennttrryy iinnttoo tthhee hhoosstt aanndd pprriimmaarryy iinnffeeccttiioonn HHSSVV ttrraavveellss iinn
aa rreettrrooggrraaddee ffaasshhiioonn ttoo ttrriiggeemmiinnaall ggaanngglliioonn..

§ HHeerree iitt rreessiiddeess dduurriinngg tthhee lliiffeessppaann ooff tthhee hhoosstt

§ CCoorrnneeaa iittsseellff ccaann bbee aa rreesseerrvvooiirr ooff vviirruuss..



EEPPIIDDIIMMIIOOLLOOGGYY

RReeaaccttiivvaattii oonn FFaaccttoorrss:: --

§ SSuunnlliigghhtt,, ttrraauummaa ((iinncclluuddiinngg ssuurrggeerryy)),, hheeaatt,, aabbnnoorrmmaall bbooddyy tteemmppeerraattuurree,,
mmeennssttrruuaattiioonn,, ootthheerr iinnffeeccttiioouuss ddiisseeaasseess,, eemmoottiioonnaall ssttrreessss,,
PPrroossttaaggllaannddiinn aannaalloogg..

§ AAfftteerr rreeaaccttiivvaattiioonn vviirruuss sspprreeaaddss ddoowwnn tthhee nneerrvveess ttoo tthhee eeyyee ttoo ccaauussee
rreeccuurrrreenntt ddiisseeaassee



CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN

§ CCoonnggeenniittaall aanndd nneeoonnaattaall ooccuullaarr hheerrppeess

§ PPrriimmaarryy ooccuullaarr hheerrppeess

§ RReeccuurrrreenntt ooccuullaarr hheerrppeess



CCoonnggeenniittaall aanndd nneeoonnaattaall ooccuullaarr hheerrppeess

§ aaccqquuiirreedd tthhrroouugghh ggeenniittaall hheerrppeess iinn tthhee mmootthheerr aanndd dduurriinngg ppaarrttuurriittiioonn

§ 8800%% ooff ccaasseess -- HHSSVV--22

§ ppeerriiooccuullaarr sskkiinn lleessiioonnss,, ccoonnjjuunnccttiivviittiiss,, eeppiitthheelliiaall kkeerraattiittiiss,, ssttrroommaall
kkeerraattiittiiss,, aanndd ccaattaarraaccttss..

§ pprrooggrreessss ttoo ddiisssseemmiinnaatteedd ddiisseeaassee aanndd//oorr cceennttrraall nneerrvvoouuss ssyysstteemm
iinnvvoollvveemmeenntt



PPrr iimmaarryy ooccuullaarr hheerrppeess

§ BByy tthhee aaggee ooff 55 yyeeaarrss-- 6600%% ooff tthhee ppooppuullaattiioonn iinnffeecctteedd wwiitthh HHSSVV

§ OOnnllyy 66%%-- ddeevveelloopp ccll iinniiccaall mmaanniiffeessttaattiioonnss



PPrr iimmaarryy ooccuullaarr hheerrppeess

§ ttyyppiiccaallllyy aaffffeecctt tthhee ppeerriioorraall rreeggiioonn

§ ffoollll iiccuullaarr ccoonnjjuunnccttiivviittiiss

§ kkeerraattooccoonnjjuunnccttiivviittiiss

§ pprreeaauurriiccuullaarr aaddeennooppaatthhyy

§ aanndd ppeerriiooccuullaarr aanndd eeyyeelliidd sskkiinn vveessiicclleess



RReeccuurrrreenntt ooccuullaarr hheerrppeess

§ BBlleepphhaarriittiiss--

§ CCaannjjuunnccttiivviittiiss

§ KKeerraattiittiiss



RReeccuurrrreenntt ooccuullaarr hheerrppeess

BBlleepphhaarr iittii ss--

§ VVeessiiccuullaarr lleessiioonn

§ UUllcceerraattiioonn

§ HHeeaallss wwiitthhoouutt ssccaarr



RReeccuurrrreenntt ooccuullaarr hheerrppeess

CCoo nnjjuu nnccttiivv ii ttiiss --

§ RReeccuurrrreenntt FFoolllliiccuullaarr

§ DDeennddrriittiicc uullcceerr



RReeccuurrrreenntt ooccuullaarr hheerrppeess

KKeerraattii ttiiss--

§ ttyyppiiccaallllyy uunniillaatteerraall

§ BBiillaatteerraall -- 33%% ooff ppaattiieennttss ((4400%% hhiissttoorryy ooff aattooppyy))



CCllaassssiiffiiccaattiioonn ooff HHSSVV kkeerraattiittiiss

§ IInnffeeccttiioouuss eeppiitthheelliiaall kkeerraattiittiiss

§ SSttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ EEnnddootthheelliittiiss

§ NNeeuurroottrroopphhiicc kkeerraattooppaatthhyy



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

§ CCoorrnneeaa vveessiicclleess

§ DDeennddrriittiicc uullcceerr

§ GGeeooggrraapphhiicc uullcceerr

§ MMaarrggiinnaall uullcceerr



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

CCoo rrnn eeaall vveessii ccll eess

§ ssmmaallll vveessiicclleess iinn tthhee eeppiitthheelliiuumm



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

§ WWiitthhiinn 2244 hhoouurrss,, tthhee vveessiicclleess ccooaalleessccee ttoo ffoorrmm tthhee ttyyppiiccaall ddeenn ddrr iittii cc
uull cceerr :: --

§ mmoosstt ccoommmmoonn pprreesseennttaattiioonn ooff HHSSVV kkeerraattiittiiss

§ bbrraanncchhiinngg,, lliinneeaarr lleessiioonn

§ tteerrmmiinnaall bbuullbbss

§ sswwoolllleenn eeppiitthheelliiaall bboorrddeerrss tthhaatt ccoonnttaaiinn lliivvee vviirruuss..

§ RRoossee BBeennggaall ssttaaiinn ttaakkeenn uupp bbyy tthhee sswwoolllleenn eeppiitthheelliiaall cceellllss aatt tthhee
uullcceerr''ss bboorrddeerr



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

GGeeooggrraapphh iiccaall uull cceerr

§ AAnn eennllaarrggeedd ddeennddrriittiicc uullcceerr

§ pprreevviioouuss uussee ooff ttooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss

§ SSccaallllooppeedd mmaarrggiinn

§ ddiiffffeerreennttiiaattee ffrroomm

hheeaalliinngg aabbrraassiioonnss aanndd nneeuurroottrroopphhiicc kkeerraattooppaatthhyy -- ssmmooootthh mmaarrggiinn



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

MMaarrggii nnaall UUll cceerr

§ pprrooxxiimmiittyy ttoo tthhee lliimmbbuuss

§ aaccccoommppaannyyiinngg bblloooodd vveesssseellss

§ iinnffii llttrraatteedd wwiitthh wwhhiittee bblloooodd cceellllss

§ aanntteerriioorr ssttrroommaall iinnffii llttrraattee

§ mmoorree ssyymmppttoommaattiicc tthhaann cceennttrraall ddeennddrriittiicc uullcceerrss



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

Features HSV marginal ulcer Staphylococcal marginal infiltrate

Etiology Active HSV
Immunologic response to staphylococcal

antigen

Epithelial defect Always Absent (if present, late)

Neovascularization Often Rare

Progression Centrally Circumferentially

Blepharitis Unrelated Usually

Location Any meridian Typically 2, 4, 8, 10 o’clock meridians



IInnffeeccttiioouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttiiss

SSeeqquueellaaee ooff iinn ffeecc ttii oouuss eeppii tthheell iiaall kkeerraattii ttii ss--

§ ccoommpplleettee rreessoolluuttiioonn ooff tthhee iinnffeeccttiioouuss lleessiioonn

§ ddeennddrriittiicc eeppiitthheelliiooppaatthhyy

§ ssttrroommaall ssccaarrrriinngg

§ 2255%% ooff ppaattiieennttss ddeevveelloopp ssuubbsseeqquueenntt ssttrroommaall iinnffllaammmmaattiioonn



NNeeuurroottrroopphhiicc kkeerraattooppaatthhyy

§ iimmppaaiirreedd ccoorrnneeaall sseennssaattiioonn

§ ddeeccrreeaasseedd tteeaarr sseeccrreettiioonn

§ cchhrroonniicc uussee ooff ttooppiiccaall mmeeddiiccaattiioonnss

eessppeecciiaallllyy aannttiivviirraallss..



NNeeuurroottrroopphhiicc kkeerraattooppaatthhyy

§ iirrrreegguullaarriittyy ooff tthhee ccoorrnneeaall ssuurrffaaccee aanndd

llaacckk ooff tthhee nnoorrmmaall ccoorrnneeaall lluusstteerr

§ PPuunnccttaattee eeppiitthheelliiaall eerroossiioonnss

§ ppeerrssiisstteenntt eeppiitthheelliiaall ddeeffeecctt

§ ssttrroommaall uullcceerraattiioonn

§ oovvaall iinn sshhaappee wwiitthh ssmmooootthh bboorrddeerrss.. TThhee nneeuurroottrroopphhiicc uullcceerr hhaass aa
tthhiicckkeenneedd bboorrddeerr ffoorrmmeedd bbyy hheeaappeedd--uupp eeppiitthheelliiuumm



NNeeuurroottrroopphhiicc kkeerraattooppaatthhyy

CCoommppllii ccaattii oonnss

§ ssttrroommaall ssccaarrrriinngg

§ nneeoovvaassccuullaarriizzaattiioonn

§ nneeccrroossiiss,, ppeerrffoorraattiioonn

§ sseeccoonnddaarryy bbaacctteerriiaall iinnffeeccttiioonn..



SSttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ NNeeccrroottiizziinngg ssttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ IImmmmuunnee ssttrroommaall ((iinntteerrssttiittiiaall)) kkeerraattiittiiss



NNeeccrroottiizziinngg ssttrroommaall kkeerraattii ttiiss

§ DDiirreecctt vviirraall iinnvvaassiioonn ooff tthhee ccoorrnneeaall ssttrroommaa

§ TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff rreepplliiccaattiinngg vviirruuss

aanndd sseevveerree hhoosstt iinnffllaammmmaattoorryy rreessppoonnssee

§ NNeeccrroossiiss,, uullcceerraattiioonn,, aanndd ddeennssee iinnffii llttrraattiioonn

ooff tthhee ssttrroommaa wwiitthh aann oovveerrllyyiinngg eeppiitthheelliiaall ddeeffeecctt

§ TTrreeaattmmeenntt wwiitthh hhiigghh--ddoossee aannttii--iinnffllaammmmaattoorryy aanndd aannttiivviirraall mmeeddiiccaattiioonnss

§ TThhiinnnniinngg aanndd ppeerrffoorraattiioonn wwiitthhiinn aa sshhoorrtt ppeerriioodd ooff ttiimmee



IImmmmuunnee ssttrroommaall ((iinntteerrssttii ttiiaall ))
kkeerraattii ttiiss

§ iinncciiddeenncceess -- 2211%% wwiitthhiinn 22 yyeeaarrss aanndd 2266%% ttoo 4488%% wwiitthhiinn 77 yyeeaarrss ooff
iinnffeeccttiioouuss eeppiitthheelliiaall kkeerraattiittiiss..

§ dduuee ttoo rreettaaiinneedd vviirraall aannttiiggeenn wwiitthhiinn tthhee ssttrroommaa..

§ TThhiiss aannttiiggeenn ttrriiggggeerrss aann aannttiiggeenn--aannttiibbooddyy--ccoommpplleemmeenntt ((AAAACC)) ccaassccaaddee
tthhaatt rreessuullttss iinn iinnttrraassttrroommaall iinnffllaammmmaattiioonn



IImmmmuunnee ssttrroommaall ((iinntteerrssttii ttiiaall ))
kkeerraattii ttiiss

CCll iinniiccaall ffeeaattuurreess

§ cciilliiaarryy ccoonnjjeessttiioonn
§ SSttrroommaall iinnffiill ttrraattiioonn

§ ppuunnccttaattee ssttrroommaall ooppaacciittiieess--

ffooccaall,, mmuullttii ffooccaall,, oorr ddiiffffuussee..

§ SSttrroommaall eeddeemmaa..

§ IImmmmuunnee WWeesssseellyy rriinngg-- AAAACC pprreecciippiittaattee iinn rriinngg ffoorrmm..

§ aanntteerriioorr cchhaammbbeerr iinnffllaammmmaattiioonn

§ ssiiggnniiffiiccaanntt ddiissccoommffoorrtt

§ DDeeccrreeaasseedd vviissiioonn



IImmmmuunnee ssttrroommaall ((iinntteerrssttii ttiiaall ))
kkeerraattii ttiiss

SSeeqquueellaaee ––

§ DDeeeepp nneeoovvaassccuullaarriizzaattiioonn

§ LLiippiidd ddeeppoossiittiioonn

§ GGhhoosstt vveesssseellss

§ SSttrroommaall ssccaarrrriinngg,, TThhiinnnniinngg

§ SSeevveerree lloossss ooff vviissiioonn..



EEnnddootthheell ii ii ttii ss

§ LLooccaalliisseedd kkeerraattiicc pprreecciippiittaatteess

§ oovveerrllyyiinngg ssttrroommaall aanndd eeppiitthheelliiaall eeddeemmaa

wwiitthhoouutt ssttrroommaall iinnffiillttrraattee

§ iirriittiiss

§ IImmmmuunnoollooggiicc rreeaaccttiioonn ttoo HHSSVV--11 aannttiiggeenn

iinn ccoorrnneeaall eennddootthheelliiaall cceellllss



EEnnddootthheell ii ii ttii ss

TTyyppeess:: --

§ DDiisscciiffoorrmm

§ DDiiffffuussee

§ LLiinneeaarr



EEnnddootthheell ii ii ttii ss

DDii ssccii ffoorrmm eenndd ootthheellii ii ttii ss ––

§ mmoosstt ccoommmmoonn pprreesseennttaattiioonn ooff eennddootthheelliiii ttiiss

§ DDiisscc--sshhaappeedd ddiissttrriibbuuttiioonn ooff KKPP

iinn cceennttrraall oorr ppaarraacceennttrraall ccoorrnneeaa

§ DDiisscc--sshhaappeedd aarreeaa ooff eeddeemmaa

ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo ddiissttrriibbuuttiioonn ooff KKPP

§ PPhhoottoopphhoobbiiaa,, mmiilldd ttoo mmooddeerraattee ooccuullaarr ddiissccoommffoorrtt,, LLiimmbbaall iinnjjeeccttiioonn,,
vviissuuaall aaccuuiittyy nnoorrmmaall ttoo sseevveerreellyy rreedduucceedd



EEnnddootthheell ii ii ttii ss

DDiiff ffuussee eennddootthheellii ii ttii ss ––

§ AA rraarree pprreesseennttaattiioonn

§ SSccaatttteerreedd KKPP sspprreeaadd

oovveerr tthhee eennttiirree eennddootthheelliiuumm

§ SSttrroommaall eeddeemmaa iinnvvoollvviinngg tthhee eennttiirree ccoorrnneeaa



EEnnddootthheell ii ii ttii ss

LLiinneeaarr eenn ddootthheell ii ii ttiiss ––

§ LLiinnee ooff KKPP pprrooggrreessssiinngg ffrroomm tthhee lliimmbbuuss

§ MMaayy bbee sseeccttoorraall oorr cciirrccuummffeerreennttiiaall

§ EEddeemmaa pprreesseenntt ppeerriipphheerraall ttoo tthhee lliinnee ooff KKPP,,

eexxtteennddiinngg ttoo tthhee lliimmbbuuss

§   CCoorrnneeaall ddeeccoommppeennssaattiioonn ccoommmmoonn



IIrr iiddooccyyccll ii ttii ss

§ ccoonnccoommiittaanntt oorr ssuubbsseeqquueenntt

§ ffiinnee KKPP

§ SSeeggmmeennttaall iirriiss aattrroopphhyy

§ IIrriiss mmaasssseess,, hheemmoorrrrhhaaggeess,, hhyypphheemmaa..

§ eelleevvaattiioonn ooff iinnttrraaooccuullaarr pprreessssuurree

--ttrraabbeeccuulliittiiss

--iinnffllaammmmaattoorryy cceellllss bblloocckkiinngg aaqquueeoouuss oouuttffllooww



DDiiaaggnnoossiiss

§ CClliinniiccaall ffiinnddiinnggss

§ CCeellll ccuullttuurree

§ IImmmmuunnoollooggiicc tteessttss

§ PPoollyymmeerraassee cchhaaiinn rreeaaccttiioonn ((PPCCRR))



AAnnttiivviirraallss

antiviral Rout of
administration

Therapeutic Doses Prophylactic doses

Acyclovir Oral,IV, Topical Topical 5times x 7-
10 days.
400 mg PO
5 times/day for
7-10 days

400mg PO bid

Valacyclovir Oral 500 tid x 7-10 days 500 mg PO/day

Gancyclovir Topical, IV 5 times/day until
cornea heals then 3
times/day for 7 days

-



MMaannaaggeemmeenntt

IInnffeeccttiioo uuss eeppiitthheellii aall kk eerraattii ttiiss--

§ PPhhyyssiiccaall ddeebbrriiddeemmeenntt ooff tthhee uullcceerr

§ TTooppiiccaall aannttiivviirraallss

§ TTooppiiccaall ccyycclloopplleeggiiccss

§ BBrrooaadd--ssppeeccttrruumm aannttiibbiioottiicc-- llaarrggee ggeeooggrraapphhiicc uullcceerrss

§ NNoo sstteerrooiiddss uunnlleessss aassssoocciiaatteedd wwiitthh ssttrroommaall iinnffllaammmmaattiioonn



MMaannaaggeemmeenntt

NNeeuurroottrroopphhii cc kkeerraattooppaatthhyy--

§ ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn ooff aallll uunnnneecceessssaarryy ttooppiiccaall mmeeddiiccaattiioonnss,, eessppeecciiaallllyy
ttooppiiccaall aannttiivviirraallss

§ FFrreeqquueenntt uussee ooff nnoonnpprreesseerrvveedd aarrttiiffiicciiaall tteeaarrss

§ bbrrooaadd--ssppeeccttrruumm aannttiibbiioottiicc

§ ggeennttllee ddeebbrriiddeemmeenntt ooff aabbnnoorrmmaall eeppiitthheelliiuumm aatt tthhee uullcceerr eeddggee..

§ ppeerrssiisstteenntt uullcceerraattiioonn sseeccoonnddaarryy ttoo cchhrroonniicc llooww--ggrraaddee iinnffllaammmmaattiioonn--mmiilldd
ttooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiidd..

§ tthheerraappeeuuttiicc ssoofftt ccoonnttaacctt lleennss

§ tteemmppoorraarryy ttaarrssoorrrrhhaapphhyy



MMaannaaggeemmeenntt

IImmmmuu nnoollooggii cc ddii sseeaassee

SSttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ TTooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss

§ OOrraall ccoorrttiiccoosstteerrooiidd ((sseevveerree))

§ ttooppiiccaall aannttiivviirraall ((AAccyycclloovviirr 33%% ooiinnttmmeenntt))

§ OOrraall aannttiivviirraall ffoorr pprroopphhyyllaaxxiiss (( AAccyycclloovviirr 440000 mmgg BBDD ))



MMaannaaggeemmeenntt

IImmmmuu nnoollooggii cc ddii sseeaassee

EEnnddootthheell iittii ss

§ DDiisscciiffoorrmm-- TTooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiidd

§ DDiiffffuussee-- TTooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiidd aanndd oorraall aannttiivviirraall

§ LLiinneeaarr-- TTooppiiccaall aanndd oorraall ccoorrttiiccoosstteerrooiidd

OOrraall aannttiivviirraall



MMaannaaggeemmeenntt

NNeeccrroottiiss ii nngg ssttrroo mmaall kkeerraattii ttii ss--

§ hhiigghh--ddoossee aannttii--iinnffllaammmmaattoorryy ((oorraall aanndd TTooppiiccaall))

§ aannttiivviirraall mmeeddiiccaattiioonnss ((oorraall aanndd ttooppiiccaall))



MMaannaaggeemmeenntt

IIrr iiddoo ccyyccll ii ttiiss//ttrraabb eeccuull iittii ss

§ TTooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss

IInn SSeevveerree ccaasseess--

§ oorraall aaccyycclloovviirr 440000  mmgg ffiivvee ttiimmeess aa ddaayy

§ OOrraall ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss



TToopp iiccaall ccoorr ttii ccoosstteerroo iiddss

§ mmaarrggiinnaall kkeerraattiittiiss

§ iimmmmuunnee ssttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ mmooddeerraattee ddiisscciiffoorrmm && ddiiffffuussee eennddootthheelliittiiss

§ MMooddeerraattee iirriiddooccyyccll iittiiss && ttrraabbeeccuulliittiiss



OOrraall ccoo rrttii ccoosstteerrooiidd ss

§ sseevveerree ssttrroommaall kkeerraattiittiiss

§ sseevveerree ddiisscciiffoorrmm && ddiiffffuussee eennddootthheelliittiiss

§ aallll ccaasseess ooff lleenniiaarr eennddootthheelliittiiss

§ sseevveerree iirriiddooccyyccllii ttiiss && ttrraabbeeccuulliittiiss



TToopp iiccaall aannttii vv iirraall ss

§ HHSSVV bblleepphhaarriittiiss

§ HHSSVV ccoonnjjuunnccttiivviittiiss

§ iinnffeeccttiioouuss eeppiitthheelliiaall kkeerraattiittiiss

§ pprroopphhyyllaaxxiiss ffoorr ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss ttrreeaattmmeenntt ooff ssttrroommaall kkeerraattiittiiss



MMaannaaggeemmeenntt

OOrraall aannttii vv iirraall ss

§ PPrriimmaarryy HHSSVV iinnffeeccttiioonn

§ sseevveerree ddiiffffuussee eennddootthheellii iittiiss

§ LLiinneeaarr eennddootthheellii iittiiss

§ sseevveerree iirriiddooccyyccllii ttiiss//ttrraabbeeccuulliittiiss

§ IImmmmuunnooccoommpprroommiisseedd ppaattiieennttss

§ PPeeddiiaattrriicc ppaattiieennttss rreeffrraaccttoorryy ttoo ttooppiiccaall mmeeddiiccaattiioonnss

§ PPrroopphhyyllaaxxiiss aaggaaiinnsstt rreeccuurrrreenntt iinnffeeccttiioouuss eeppiitthheelliiaall kkeerraattiittiiss aanndd ssttrroommaall
kkeerraattiittiiss

§ PPrroopphhyyllaaxxiiss ffoorr ppoosstt--PPKK ppaattiieennttss wwiitthh hhiissttoorryy ooff HHSSVV kkeerraattiittiiss

    

    

    

    

    

    

    

    



HHeerrppeettiicc EEyyee DDiisseeaassee SSttuuddyy

AA sseett ooff mmuullttiicceenntteerr,, rraannddoommiizzeedd,, ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd ttrriiaallss uunnddeerr tthhee
nnaammee HHeerrppeettiicc EEyyee DDiisseeaassee SSttuuddyy ((HHEEDDSS)) ssppoonnssoorreedd bbyy tthhee NNaattiioonnaall
EEyyee IInnssttiittuuttee wwaass ddeessiiggnneedd..  

§ OOrraall aannttiivviirraall pprroopphhyyllaaxxiiss rreedduucceess rreeccuurrrreenncceess ooff eeppiitthheelliiaall aanndd ooff
ssttrroommaall kkeerraattiittiiss..

§ UUssee ooff ttooppiiccaall ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss iiss ooff bbeenneeffiitt iinn ssttrroommaall kkeerraattiittiiss..

§ UUssee ooff oorraall aaccyycclloovviirr mmaayy bbee ooff hheellpp iinn iirriiddooccyyccll iittiiss

§ PPrroopphhyyllaaccttiicc oorraall aaccyycclloovviirr hheellppss pprreevveenntt rreeccuurrrreenncceess ooff hheerrppeettiicc
kkeerraattiittiiss,, ppaarrttiiccuullaarrllyy ssttrroommaall wwiitthh aa hhiissttoorryy ooff rreeccuurrrreennccee




