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Elnevezések
Graves-ophthalmopathia
Graves-orbitopathia
EOP – endokrin ophthalmopathia
TED – thyroid eye disease
TAO – thyroid associated ophthalmopathy

30-50 %-ban társul a Graves-kórhoz
(30-50 év, n�i dominancia 4x, 90%-ban hyperthyreosis )

90%-ban kimutatható a szemizomzat érintettsége
radiológiai módszerekkel

Autoimmun megbetegedés, szoros kapcsolatban van a pajzsmirigy 
megbetegedéssel, ugyanakkor  bizonyos fokban a pajzsmirigyt�l
független remissziós vagy progressziós periódusokkal bír

3%-ban Hashimoto-thyreoiditissel,6 %-ban euthyreosissal fordul el�
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Klinikai tünetek

FFáájdalomjdalom – lefelé, felfelé vagy oldalra nézéskor

Szárazság érzet, viszketés, fényérzékenység, könnyezés

GyulladGyulladáásossos szemtünetek 
(szemgolyó és a periorbitalis köt�szövetekben)

ExophthalmusExophthalmus , proptosis kialakulása

KettKett��slslááttááss , diplopia kialakulása 

VisusVisus cscsöökkenkkenéése se , n.optikus károsodása

Szemhéj retrakció igen gyakori – sympathikus túlsúly vagy a proptosis
következménye
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Kóroki tényez�k
1970s években – el�ször vet�dik fel az immunhimmunhááttttéérr (thyreoglobulin

szerepe a nyirokkeringés anatómiai kapcsolata révén)
– vázizom (szemizom) elleni antitestek kimutatása 

Graves-kórban (autoantitestekautoantitestek okozta gyulladokozta gyulladáásossos reakció
magyarázata)

1980s években  – TSH receptor elleni TSH receptor elleni autoantitestekautoantitestek kóroki szerepe
thyreocyta stimulációja: fokozott hormontermelést, növekedést okoz
orbitalis fibroblastok stimulációja: fokozott kollagénszintézis, 
MHC II expresszió

1990s években – orbitalis fibroblastok speciális tulajdonsággal bírnak: 
adipocytákká (PPAR agonisták), vagy myo-fibroblastokká (TGF-�) 
képesek differenciálódni
CitokinekCitokinek szerepeszerepe az orbitalis fibroblast aktivációban (IFN-�, IL-4 
fokozzák a hyaluronsav termel�dését,IL-1� szerepe a gyulladásos 
tünetekben)

Jelenleg – IGFIGF--1R (1R (targettarget) k) kóórokiroki szerepe, IGF-1R elleni autoantitestek
el�fordulása, RANTES kemokinek, IL-16 és glycosaminoglycan
szekréció fokozódása



Drexhage HA, Endocrinology,2006

a/  autoimmunreakció elindítója a TSH-R vagy IGF-1R (ill. receptor részek) megjelenése az antigén-presentációban szerepet
játszó (APC) sejtek számára (pl. dendritikus sejt) � autoantigén specifikus T és B sejt aktiváció

b/  orbitalis T sejtek aktivációja, IFN-� (Th1) és IL-4 (Th2), ill. APC, macrophagok aktivációja IL-1� és TGF-� szekrécióhoz vezet
c/  citokinek fokozzák a fibroblastok hyaluronsav termelését, adipocyták képz�dését, felszaporodását és a gyulladásos 

folyamatokat � oedema, proptosis
d/  IGF-1R elleni autoantitestek chemokinek termelését fokozzák � lokális gyulladás, sejtinfiltráció fokozódása
e/  macrophag, APC, T és B sejtaktivációk � TSH-R és IGF-1R elleni autoantitesttek képz�dése (az elindított autoimmun

folyamat perpetuálódása DAB 2007.09.22.



Orbitalis pre-adipocyta fibroblast � adipocyta
differenciálódás PPAR� aktiváció kapcsán

PPAR� aktiváció nélkül                               PPAR� aktiváció során

PPAR� :peroxisom proliferátor-aktiválta receptor-�

DAB 2007.09.22. Valyasevi RW et al, J Clin Endocrinol Metab, 2002
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Diagnosztika szempontjai, lehet�ségei
1.1. SzemtSzemtüünetek kimutatnetek kimutatáása, sa, éészlelszleléése se 

(szemészeti szakvéleményezés nélkülözhetetlen)
Graefe-, Stellwag-, Moebius-tünet
Hertel, szemnyomás, Schirmer-teszt
visus, Hess-függöny, látótér vizsgálata
radiológiai, izotópos diagnosztika
(orbita UH, CT, MRI, SPECT, octreotid scan)

2.2. PajzsmirigybetegsPajzsmirigybetegséég igazolg igazoláásasa
(endokrinológiai szakvéleményezés nélkülözhetetlen)

hormonvizsgálatok (TSH, FT4,FT3)
antitestvizsgálatok (TRAK, anti-TPO, anti-Htg)
radiológiai, izotópos diagnosztika
(pajzsmirigy UH, scan)

3.3. DiagnDiagnóózist, terzist, teráápipiáát segt segíítt�� specispeciáális vizsglis vizsgáálatoklatok
TRAK, IGF-1R elleni antitestek, szemizom elleni antitestek, 
egyéb orbitalis antigének elleni antitestek, IgE-allergia teszt
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Pajzsmirigybetegség diagnosztikája

1. PajzsmirigyfunkciPajzsmirigyfunkcióó vizsgvizsgáálatalata
hyper-, hypo-, euthyreosis kimutatása
(hormonvizsg., pm scan, pm UH)

2.2. AutoimmunfolyamatokAutoimmunfolyamatok kimutatkimutatáásasa
TSH receptor, pm peroxidáz, thyreoglobulin
elleni antitestek kimutatása 
(RIA, ELISA, blotting)

3. AutoimmunAutoimmun pajzsmirigybetegspajzsmirigybetegséég igazolg igazoláásasa
((GravesGraves--kkóórr, , HashimotoHashimoto--thyreoiditisthyreoiditis))
klinikai kép és pozitív laboreredmények fennállása



Orbitopathia diagnosztikája

1. SzemSzeméészeti jellegszeti jelleg�� kórfolyamatok differenciál diagnosztikája

2. Klinikai tünetek  és aktivitási jelek szerinti osztosztáályozlyozáási formsi formáákk

NO SPECS stádiumbeosztás (Werner)

CAS (Clinical activity score) alkalmazása (Mourits)

Ocularis myopathia és congestiv változások dominanciája (Wall)

3. Humán szemizom, orbitalis szövetek specispeciáális sajlis sajáátosstossáágainakgainak
kimutatkimutatáássáán n alapuló diagnosztikai lehet�ségek

DAB 2007.09.22.



Differenciáldiagnosztika 

Orbitalis tumorok

Orbitalis gyulladások, pseudotumor

Carotis sinus cavernosus fistula

Retrobulbaris haemorrhagia

Csontos szemüreg fracturával járó traumák

Orbitalis cellulitis

Sarcoidosis

DAB 2007.09.22.



NO SPECS beosztás (Werner)

N  (no)N  (no) :  nincs szemtünet    (class 0)
O  (O  (onlyonly)) :  csak szemhéj retrakció van (class 1)

(sympathikus túlsúly miatt)
S  (S  (softsoft tissuetissue)) : gyulladásos tünetek orbitalisan (class 2)

(conjunctivitis, könnyezés, periorbitalis oedema,
nyomási fájdalom)  

P  (P  (proptosisproptosis)) :  proptosis, exophthalmus (class 3)
E  (E  (extraocularextraocular musclemuscle)) : szemizomzat érintettsége (class 4)

(diplopia)
C  (C  (corneacornea)) : cornea károsodások (fekély, homály) (class 5)
S  (S  (sightsight lossloss)) : látásvesztés (class 6) 

(n.opticus károsodása miatt)

DAB 2007.09.22.

a, b, c  súlyossági fokozatok
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CAS beosztás (Mourits)

FFáájdalomjdalom szemgolyó mögött
tekintéskor

PirossPirossáágg szemhéjakon
conjunctivalisan

DuzzanatDuzzanat chemosis
carunculusban
szemhéjakon

TTüünetek fokoznetek fokozóóddáásasa proptosis 2 mm-el
2 h2 hóónap mnap múúltltáánn visuscsökkenés

LLááttóóttéér r beszbeszüükküüllééss csökken� szemmozgások

maximum 10 pont, >3 pont aktivitásra utal
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Szemtünetek, ophthalmopathia szubtípusai
és az autoantitestek kapcsolata (Wall)

TAO szubtípusok      tünetek                    autoantigének

Ocularis myopathia diplopia calsequestrin
szemizomzavar G2s
exophthalmus flavoprotein

Congestív ophthalmopathia könnyezés,szúródás TSH receptor
periorbitalis oedema collagen XIII
conjunctivitis,chemosis
exophthalmus

Krónikus szemhéj retrakció szemhéj retrakció flavoprotein
szemhéjzárás hiánya calsequestrin
cornea ulceratio

Tani J et al, CMAJ, 2006
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Orbita ultrahang (UH) vizsgálata 

M. rectus medialis megvastagodása 
Graves-ophthalmopathiában



axialis sagittalis

Shirley F et al, Ophthalmology,2003DAB 2007.09.22.

Orbita computer tomographiás
(CT) vizsgálata 
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T1 súlyozott transversalis síkú felvétel
n. opticusok szintjében

A: kontroll,  B: ophthalmopathiás

T1 súlyozott sagittalis síkú felvétel
n. opticusok szintjében

A: kontroll,  B: ophthalmopathiás

Coronalis síkú felvételek
ophthalmopathiás beteg esetében

A: T1 súlyozott, B: zsírelnyomásos 
(STIR) felvételek

A B

A

A

B

B
A B Sz�cs F.Zs., PhD értekezés, 2003

Orbita mágneses rezonancia (MRI) vizsgálata 
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Orbita SPECT, octreotid scan vizsgálatai 

Sz�cs F.Zs., PhD értekezés, 2003

Orbita 99mTc-DTPA
SPECT képe 
ophthalmopathiában

Orbita axialis síkú
T1 súlyozott
MRI képe

Orbita 111In-octreotid
SPECT képe 
ophthalmopathiában

Orbita 99mTc-DTPA
SPECT képe 
ophthalmopathiában

SPECT : single photon emission tomographia
DPTA : dietilen-triamin pentaacetic acid
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Orbitalis antigének elleni autoantitestek
kimutatása 

Klinikai kKlinikai kééppel kapcsolatot mutatppel kapcsolatot mutatóó autoantitestekautoantitestek

Humán szemizom elleni antitestek (IgG,A,M)

Flavoprotein subunit of succinate dehydrogenase
(64 kDa) elleni antitestek 

G2s complementar encoded protein (55 kDa) elleni
antitestek

Recombinans 1D autoantigen (85 kDa) elleni antitestek

Calsequestrin and collagen type XIII elleni antitestek



Humán szemizom elleni antitestek kimutatása
immunhisztológiai, blotting módszerekkel

IgG IgA IgM

Molnár I et al, J Endocrinol Invest, 1995DAB 2007.09.22.

G   A   M   G   A  M  G  A  M G  A  M G  A  M
MW (kDa)
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Szemizom elleni antitestek 
és a total IgE szintek 
kapcsolata a klinikummal

Patient groups
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Graves' ophthalmopathy  with activity of eye signs (N=16)
Graves' disease without ophthalmopathy (N=6)
Controls(N=42)

Molnár I. et al., Eur J Med Res, 1996

IgE szintek alakulása Graves-kórban
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Mei-Ju S et al, J Clin Endocrinology Metab, 2006

Müller-szemizom elváltozásai 
Graves-ophthalmopathiában

A : normál

B : orbitopathiás
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Terápiás lehet�ségek Graves-
ophthalmopathiában

1.1. LokLokáális kezellis kezelééseksek
a/  Gyógyszeres
b/  Orbita irradiatiója
c/  Orbita decompressziós m�tétje

2.2. SzisztSzisztéémmáás kezels kezelééss

a/ Gyógyszeres
steroid terápia
pentoxifyllin
immunszuppressziv (citosztatikus, B sejt depletios)
immunglobulin
antihisztamin
somatostatin, analógok adása (LAR)



Steroid terápia
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Gyulladásos tünetek, diplopia, n.opticus neuropathia
TSH receptor elleni antitestek szinjtének csökkenése

Adagolás: iv kedvez�bb hatású, mint per os
steroidsteroid pulzus terpulzus teráápiapia (1 g/nap 3 napon át; 

500 – 250 mg/hét 3 hónapig)
Hatás: glucocorticoidok direkt módon fokozza a prekurzor

CD34 sejtek apoptózisát, ezáltal 
csökken a CD34 � DC átalakulás

Szöv�dmény: májkárosodás, viralis, autoimmun hepatitis
Gyakori relapsusok az elhagyást követ�en

Alkalmazás: mérsékelten súlyos orbitopathiában
RAI alkalmazását követ�en              

(Bartalena L, J Clin Endocrinol Metab, 2006)
(Kahaly GJ et al, J Clin Endocrinol Metab, 2005)



Pentoxifyllin (Balázs Cs és mtsai, Orv hetil, 1997)

Somatostatin analog, LAR
(Stan MN et al, J Clin Endocrinol Metab, 2006)

B-sejt depléció, Rituximab (Rtx)
(Salvi M et al., Eur J Endocrinol, 2007)
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Gátolja  a humán retrobulbaris fibroblastok HLA-DR expresszióját
Gátolja a glükózaminoglikán szintézisét
Csökkenti a TNF� szinteket
Els�sorban enyhe, esetleg mérsékelten súlyos formákban javasolt additiv

szerként (infuzióban, per os, szemcsepp)

Octreotid LAR Depot (octreotid long-acting release), 4x havonta 20 mg im.
Somatostatin receptorok orbitalis fibroblastokon, aktivált lymphocytákon
Hatás: gyulladásos tünetek gyors javulása (CAS), proptosis javulása
Mellékhatás: hasi görcsök, hasmenés

Anti-CD20 monoclonalis antitest, humán-egér chiméra (egér antigént köt�
variábilis régiót tartalmazó antitest)
Gátolja a B sejtaktivációt, differenciálódást, NEM érinti az �ssejt,
pro-B lymphocyta, plazmasejt funkciókat (5-6 hó)
Csökkenti a gyulladásos tüneteket, proptosist, a motilitási károsodást 
(100-75%)
DE NEM érinti a pajzsmirigy hyperfunkciót, relapsusok hiánya



Orbita irradiációja (Ott M et al, Br J Radiology,2002)

Decompressziós, korrekciós m�tétek 
(Barrie WM , West J Med, 1993) 
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60-80 %-ban javulás, 10x2 Gy 2 hét alatt

Rizikó: carcinogenesis, retinopathia

Hatás: diplopia, CAS javulásában

Decompressziós m�tét : proptosis, diplopia javulása
n. opticus compresszió oldása

Szemhéj sebészete: korrekciós m�tétek 
blepharoplasztika
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Orbitopathia kialakulásának, lefolyásának
rizikó tényez�i 

� nem ( férfiaknál súlyosabb lefolyás)

� id�sebb életkor (>50 év) 
3 hónapos kor el�tt rapid lezajlás

� dohdoháányznyzáás s 

� diabetesdiabetes

� radiojradiojóódd terteráápiapia

� perifériás vascularis betegségek

� allergiaallergia

� stresszes kstresszes köörrüülmlméényeknyek



Elenkov IJ et al., Ann N Y Acad Sci
2002; 966:290

glucocorticoidok adrenalin, noradrenalin

* indirekt hatás

A stressz kapcsolata a gyulladásos és immun eltérésekkel 

DAB 2007.09.22.
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Köszönöm a figyelmet!


