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Streszczenie
Oftalmopatia tarczycowa ujawnia się u około 30% 

pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, natomiast  
u 5% chorych można zaobserwować ciężką postać 
zwaną wytrzeszczem naciekowo-obrzękowym. Może  
ona prowadzić do trwałego uszkodzenia narządu wzro-
ku.

Oftalmopatia to zespół objawów ocznych będących 
wynikiem autoimmunologicznego zapalenia tkanek 
miękkich oczodołu. W patogenezie zmian ocznych od-
grywają rolę następujące procesy: naciek pobudzonych 
komórek jednojądrowych, wtórne gromadzenie się gli-
kozoaminoglikanów i wzrost zawartości wody, co skut-
kuje obrzękiem tkanek pozagałkowych. Następstwem 
tego jest wytrzeszcz, ucisk na nerw wzrokowy, utrudnie-
nie odpływu żylnego i limfatycznego z oczodołu, wzrost 
ciśnienia śródgałkowego oraz upośledzenie ruchomości 
mięśni okoruchowych. Kolejny etap to proces włóknie-
nia i przejście w fazę nieaktywną wytrzeszczu.

W pracy przedstawiono najczęstsze dolegliwości 
zgłaszane przez pacjentów. Objawy stwierdzane podczas 
badania okulistycznego to w 80% przypadków łagodne 
zmiany oczne: wytrzeszcz, retrakcja powieki górnej, do-
datni objaw Graefego, Kochera, Stellwaga, a także obrzęk 
i zaczerwienienie powiek i spojówki, zespół suchego oka 
oraz niedomykalność szpary powiekowej. U pacjentów 
z oftalmopatią tarczycową może rozwinąć się dwojenie 
spowodowane zajęciem mięśni okoruchowych, a także 
uszkodzenie rogówki. U około 5% pacjentów występuje 
neuropatia nerwu wzrokowego dająca upośledzenie wi-
dzenia barwnego, zaburzenia pola widzenia oraz obniże-
nie ostrości wzroku.

W pracy zawarto ponadto klasyfikacje zmian ocznych: 
NO SPECS wg American Thyroid Association, klasyfi-
kację wg Wernera, jak również indeks oftalmopatii wg 
Donaldson oraz kliniczy wskaźnik aktywności choroby 
wg Mouritsa.
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Summary
Thyroid ophthalmopathy occurs in about 30% of 

patients with Graves’ disease, while 5% of patients 
develop a severe form called infiltrative-edematous 
exophthalmos. It can lead to permanent eye damage.

Ophthalmopathy is a complex of ocular symptoms 
resulting from autoimmune orbital cellulitis. The pa-
thogenesis of ocular lesions involves the following 
processes: infiltration of activated mononuclear cells, 
secondary accumulation of glycosaminoglycans, in-
crease in the water content resulting in extraorbital tis-
sue oedema. These are followed by proptosis, optic 
nerve compression, and dysfunction of venous and 
lymphatic outflow in the orbit, increased intraocular 
pressure and impairment of oculomotor muscle mo-
bility. The next stage involves the process of fibrosis 
and transition to the inactive phase of exophthalmos.

The article presents the most common complaints re-
ported by patients. In 80% of cases, the symptoms obse-
rved during ophthalmological examination include mild 
ocular changes: proptosis, retraction of the upper eyelid, 
positive Von Graefe's sign, positive Kocher’s and Stell-
wag’s signs, swelling and redness of the eyelids and con-
junctiva, dry eye syndrome and lagophthalmos. Diplopia 
may develop in patients with thyroid ophthalmopathy, 
owing to the involvement of oculomotor muscles and 
corneal damage. Approximately 5% of patients develop 
optic neuropathy resulting in colour blindness, visual 
field defects and decreased visual acuity. 

The article also presents the following eye lesion 
classifications: NO SPECS – by American Thyroid As-
sociation, the classification according to Werner, oph-
thalmopathy index according to Donaldson and clinical 
disease activity index according to Mourits.
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