
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη εξωθυρεοειδική εκδή-
λωση της νόσου του Graves (1), η οποία στη σοβαρότερη μορφή της επηρεά-

ζει αρνητικά και επιδεινώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών (2-4). Ωστόσο παρά 
τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση της φύ-
σης της νόσου εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα αντικρουόμενες απόψεις τόσο 
στην παθογένεια όσο και στην αντιμετώπιση της. Αλλά ακόμη αναφορικά και με 
την ονοματολογία της δεν υπάρχει ομοφωνία καθόσον στη βιβλιογραφία έχουν 
καταγραφεί αρκετές διαφορετικές ονομασίες με συχνότερες την οφθαλμοπάθεια 
του Graves (Graves’ ophthalmopathy), τη θυρεοειδική οφθαλμική νόσο (thyroid eye 
disease), την οφθαλμοπάθεια που σχετίζεται με το θυρεοειδή (thyroid-associated 
ophthalmopathy),τη θυρεοειδική κογχοπάθεια (thyroid orbitopathy),την κογχο-
πάθεια του Graves (Graves’ orbitopathy) και την απλούστερη θυρεοειδική οφθαλ-
μοπάθεια (thyroid ophthalmopathy). H τελευταία ίσως αντιστοιχεί καλύτερα στην 
πάθηση γιατί αν και αυτή τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με τον υπερθυρεοει-
δισμό της νόσου του Graves, μπορεί να συμβεί και σε υποθυρεοειδικούς ασθενείς 
με θυρεοειδίτιδα Hashimoto ή ακόμα και σε ευθυρεοειδικά άτομα χωρίς πρόσφα-
το ή προηγούμενο ιστορικό θυρεοειδικής υπερ- ή υπολειτουργίας (ευθυρεοειδική 
νόσος του Graves, euthyroid Graves’ disease) (1,5).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια (ΘΟ) είναι μια αυτοάνοση διαταραχή της οποίας 
ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί (6). Η αυτο-
άνοση αιτιολογία της νόσου τεκμηριώνεται από ανάλογα ιστοπαθολογικά ευρή-
ματα. Η ΘΟ χαρακτηρίζεται από αύξηση του όγκου των εξοφθάλμιων μυών κα-
θώς και του οπισθοβολβικού λιπώδους και συνδετικού ιστού (1). Η διόγκωση των 
εξοφθάλμιων μυών οφείλεται στην αυξημένη από τους οφθαλμικούς ινοβλάστες 
παραγωγή γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs), οι οποίες ως γνωστό χαρακτηρίζονται 
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από την υδροφιλία τους (7). Οι βιοψίες των προσβεβλημένων εξοφθάλμιων μυών 
έχουν δείξει μία αξιοσημείωτη διάταση του διάμεσου διαστήματος των μυϊκών 
ινών από ίνες κολλαγόνου και ένα κοκκώδες άμορφο υλικό που περιέχει υαλου-
ρονικό οξύ (8). Έχει βρεθεί ότι στον οπισθοβολβικό συνδετικό ιστό το ποσό των 
GAGs ανά γραμμάριο νωπού ιστού σε ασθενείς με ΘΟ είναι 254 μg/g, ενώ σε φυσι-
ολογικά άτομα είναι μόνο 150 μg/g (9). Αυτό το υψηλότερο ποσό των GAGs οφεί-
λεται κυρίως σε αυξημένη ποσότητα θειικής χονδροϊτίνης και υαλουρονικού οξέ-
ως (10,11). Επιπλέον, η αύξηση του όγκου του οπισθοβολβικού συνδετικού ιστού 
οφείλεται στη διήθηση του από ανοσοκύτταρα, κυρίως Τ-λεμφοκύτταρα (12,13). 
Σύμφωνα με την κυριαρχούσα αντίληψη τα Τ-λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν ένα 
αντιγόνο που είναι κοινό τόσο στο θυρεοειδή αδένα όσο και στον οπισθοβολβικό 
ιστό (14). Η μετανάστευση τους στον οπισθοβολβικό ιστό διευκολύνεται από την 
παρουσία, είτε τοπικά είτε συστηματικά, κυκλοφορούντων μορίων προσκόλλησης 
(15), τα οποία με τη σειρά τους βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο κυτταροκινών 
και μπορεί να σχετίζονται με τη δραστηριότητα της νόσου (16). Οι κυτταροκίνες 
αυτές εκκρίνονται από τα ενεργοποιημένα CD4 T-λεμφοκύτταρα και προκαλούν 
την επίταση της αυτοάνοσης διεργασίας ενεργοποιώντας είτε κυτταροτοξικά CD4 
T- λεμφοκύτταρα ή β-λεμφοκύτταρα (17). Η αντίδραση η οποία κυριαρχεί είναι 
κυρίως του τύπου T helper type 1 (Th1) με παραγωγή ιντερλευκίνης-2, ιντερφε-
ρόνης-γ και του ογκονεκρωτικού παράγοντα–α (TNF-a) αν και έχουν εντοπισθεί 
και ιντερλευκίνες οι οποίες αυξάνονται σε αντίδραση τύπου T helper type 2 (Th2), 
όπως ιντερλευκίνη-4, ιντερλευκίνη-5 και ιντερλευκίνη-10 (6,13). Οι κυτταροκίνες 
αυτές έχουν βρεθεί να είναι αυξημένες στον ορό των αρρώστων με νόσο του 
Graves (18,19) ενώ έχουν ανακαλυφθεί και σε προσβεβλημένους κογχικούς ιστούς 
(20,21). Έχει αναφερθεί ότι η διάρκεια της νόσου αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό 
αποφασιστικό παράγοντα του προφίλ των Τ κυττάρων που ανευρίσκονται στον 
κόγχο (22). Φαίνεται ότι οι Th1 κυτταροκίνες επικρατούν νωρίς στην ΘΟ ενώ οι Th2 
κυτταροκίνες είναι πιο άφθονες αργότερα. Είναι προς το παρόν άγνωστο εάν αυτή 
η εξέλιξη θα μπορούσε να προάγει κάποιες αλλαγές στην ιστική αντίδραση που 
συνδέεται με την πρόοδο της ΘΟ. Οι ενεργοποιημένοι από τις κυτταροκίνες κογ-
χικοί ινοβλάστες υπερπαράγουν επίσης υαλουρονάνη (23), μία GAG που αντιπρο-
σωπεύει το περισσότερο από το μεταχρωματικό υλικό που συσσωρεύεται στους 
κόγχους στην ΘΟ (24). Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι οι Th1 και Th2 κυτταροκίνες 
ασκούν μία διιστάμενη επίδραση στην παραγωγή PGE2 και σύνθεση υαλουρονά-
νης από τους κογχικούς ινοβλάστες (25). Οι εκκρινόμενες κυτταροκίνες επάγουν 
την έκφραση των αντιγόνων του συμπλέγματος της μείζονος ιστοσυμβατότητας 
τύπου 2 και των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας που είναι απαραίτητες για την 
αναγνώριση του αντιγόνου (15) καθώς και την έκφραση του διακυτταρικού μορί-
ου προσκόλλησης τύπου 1 (26) που είναι απαραίτητο για τη στρατολόγηση των 
Τ-λεμφοκυττάρων στον τόπο της αυτοάνοσης αντίδρασης. Οι κογχικοί ινοβλάστες 
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είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε πολλές προφλεγμονώδεις δράσεις των κυτταροκινών. 
Οι κυτταροκίνες αυτές ασκούν διπλή δράση στους οπισθοβολβικούς ινοβλάστες, 
αφενός προκαλούν τον πολλαπλασιασμό τους και αφετέρου διεγείρουν τη σύνθε-
ση και έκκριση GAGs απ’ αυτούς (27). Οι ινοβλάστες με τη σειρά τους συμβάλλουν 
στη διαιώνιση του φαύλου κύκλου της αυτοάνοσης αντίδρασης προστατεύοντας 
τα Τ-λεμφοκύτταρα από την απόπτωση (28). Οι οπισθοβολβικοί ινοβλάστες περι-
λαμβάνουν και ένα κυτταρικό υποπληθυσμό, τα προλιποκύτταρα, τα οποία κάτω 
από την επίδραση μιας ιδιαίτερης ορμονικής διέγερσης διαφοροποιούνται σε λι-
ποκύτταρα που με τη σειρά τους μπορεί να συμμετέχουν στον αυξημένο όγκο του 
οπισθοβολβικού λιπώδους ιστού (29). Με βάση αυτόν τον παθογενετικό μηχανι-
σμό φαίνεται ότι ρόλο κλειδί στην έκλυση της αυτοάνοσης αντίδρασης παίζει το 
κοινό αντιγόνο μεταξύ του θυρεοειδή αδένα και των οφθαλμών, που κατά τους 
περισσότερους ερευνητές είναι ο υποδοχέας της TSH (TSH-R) (27). Η άποψη αυτή 
ενισχύεται από μελέτες στις οποίες φαίνεται να υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ 
των επιπέδων των αντισωμάτων έναντι των TSH-R (TSAbs) και τόσο της επίπτωσης 
(30) όσο και της σοβαρότητας της ΘΟ (31). Η συσχέτιση μάλιστα αυτή εξακολουθεί 
να υπάρχει και μετά τη χορήγηση αντιφλεγμονώδους θεραπείας και την επίτευξη 
ευθυρεοειδισμού (32). Από την άλλη μεριά στην παθογένεια της ΘΟ δεν υπάρχει 
μάλλον γενετική προδιάθεση παρά την ελαφρώς πιο συχνή εμφάνιση του αντιγό-
νου HLA – DPB1* 201 σε ασθενείς με κλινικά έκδηλη ΘΟ (31).

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Το 50% περίπου των ασθενών με νόσο Graves δεν φαίνεται να έχει κλινικά ευρήμα-
τα ΘΟ, αλλά στην πλειοψηφία αυτών χρησιμοποιώντας την αξονική τομογραφία, 
τη μαγνητική τομογραφία ή μετρώντας την ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να βρε-
θούν υποκλινικές διαταραχές (33). Η επίπτωση της ΘΟ φαίνεται ότι ελαττώνεται 
τα τελευταία χρόνια για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι αλλά θα μπορούσε να 
αποδοθεί στην εγκαιρότερη διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού. Αυτή σχετίζεται 
πιθανώς με τη χρησιμοποίηση πιο ευαίσθητων αντιδραστηρίων μέτρησης της TSH 
από το τέλος της δεκαετίας του 80. Σοβαρή μορφή της ΘΟ ανευρίσκεται μόνο 
στο 3-5% των αρρώστων (1). Η ΘΟ μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρη (85-95% 
των ασθενών) ή ετερόπλευρη (5-15%) και στις αμφοτερόπλευρες περιπτώσεις η 
οφθαλμική προσβολή είναι συχνά ασυμμετρική (1). Το φύλο έχει πολύ μικρή επί-
δραση στον κίνδυνο εμφάνισης της ΘΟ (34). Όσον αφορά την ηλικία εμφάνισης 
της ΘΟ η συχνότητα της παρουσιάζει ένα διφασικό μοντέλο, μεταξύ 40-44 και 60-
64 ετών στις γυναίκες και μεταξύ 45-49 και 65-69 ετών στους άνδρες (35). Η μέση 
ηλικία εμφάνισης της ΘΟ είναι ελαφρώς υψηλότερη στους άνδρες. Η ΘΟ έχει την 
τάση να είναι πιο σοβαρή σε αρρώστους μεγαλύτερης ηλικίας καθώς επίσης και 
στους άνδρες φαίνεται να υπάρχει πιο σοβαρή οφθαλμική συμμετοχή απ’ ότι στις 
γυναίκες (33). Σε επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας μία μελέτη έδειξε ότι η σχέση 
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γυναικών/ανδρών ήταν 9.3 σε αρρώστους με ήπια ΘΟ, 3.2 σε αυτούς με μέσης 
βαρύτητας ΘΟ και 1.4 σε αυτούς με σοβαρού βαθμού ΘΟ (36). Σε μία άλλη μελέτη 
η σχέση γυναικών/ανδρών ήταν 3.4 στους υπερθυρεοειδικούς αρρώστους χωρίς 
εμφανή οφθαλμική συμμετοχή, 2.1 σε αυτούς με ΘΟ και 0.7 σε αυτούς με ευθυρεο-
ειδική νόσο του Graves (5). Η νόσος του Graves είναι σπάνια πριν την ηλικία των 10 
ετών και πολύ σπάνια πριν την ηλικία των 5 ετών (37). Έχει αναφερθεί ότι η ετήσια 
επίπτωση της είναι 0.79/100000 παιδιά στη Δανία (38) αλλά σε άλλη μελέτη σε Ασι-
ατικό πληθυσμό βρέθηκε να είναι 6.5/100000 παιδιά (39). Η επίπτωση της ΘΟ στα 
παιδιά είναι όμως παρόμοια (33-70%) τόσο στο Δυτικό όσο και στον Ασιατικό πλη-
θυσμό (40,41), σπάνια σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών (41), πολύ λιγότερο συχνή 
απ’ ότι στους ενήλικες (42) και με μικρότερη σοβαρότητα (42-46). Είναι πιο πιθανό 
να παρουσιάσει αυτόματη ύφεση απ’ ότι στους ενήλικες, στην πλειοψηφία των αρ-
ρώστων δεν απαιτείται θεραπεία παρά μόνο υποστηρικτική παρέμβαση (46), αλλά 
αν χρειασθεί θεραπεία η αντιμετώπιση της είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με 
αυτή των ενηλίκων (47,48).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Υπάρχει μία στενή συσχέτιση μεταξύ του χρόνου εμφάνισης της ΘΟ και του υπερ-
θυρεοειδισμού της νόσου του Graves καθόσον στο 60-85% των αρρώστων και οι 
δύο καταστάσεις επισυμβαίνουν μέσα σε διάστημα 18 μηνών περίπου η μία από 
την άλλη (1,49). Σε μία πρόσφατη μελέτη ο υπερθυρεοειδισμός προηγήθηκε της 
ΘΟ στο 44,5% των αρρώστων από 1-60 μήνες (μέσος όρος 8 μήνες) ενώ παρου-
σιάστηκε ταυτόχρονα στο υπόλοιπο 55,5% (50). Η ΘΟ μπορεί να προηγείται ή να 
ακολουθεί την εμφάνιση του υπερθυρεοειδισμού και μπορεί ακόμη να συσχετίζε-
ται και με άλλη μορφή θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. Σε μία μελέτη αναφέρεται ότι 
σε 120 περιπτώσεις ΘΟ το 90% των αρρώστων είχε υπερθυρεοειδισμό, το 0.8% 
είχε υποθυρεοειδισμό, το 3.3% είχε θυρεοειδίτιδα Hashimoto και το 5.9% είχε ευ-
θυρεοειδισμό (51).

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η φυσική ιστορία της ΘΟ δεν έχει κατανοηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Οι παρα-
τηρήσεις του Rundle πριν μερικές δεκαετίες (52,53) φαίνεται ότι ακόμα δίνουν μία 
αληθινή εικόνα της εξέλιξης της νόσου. Έτσι λοιπόν η ΘΟ ξεκινάει με μία αρχική 
ενεργό φάση προϊούσας επιδείνωσης η οποία φθάνει σε μία κορύφωση που δι-
αρκεί για μήνες ή ακόμα και για χρόνια (plateau) και ακολουθείται από μια μερική 
ύφεση και μια στατική φάση, στην οποία όμως οι όποιες υπολειμματικές αλλοι-
ώσεις (π.χ. πρόπτωση, στραβισμός που οφείλεται στην ίνωση των εξοφθάλμιων 
μυών) έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να εμφανίσουν περαιτέρω βελτίωση ή επιδεί-
νωση (17). Εάν το μοντέλο αυτό είναι σωστό είναι προφανές ότι η δραστηριότητα 
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(activity) της νόσου δεν είναι ούτε συνώνυμη ούτε ταυτόχρονη με τη σοβαρότη-
τα (severity) της νόσου, δηλαδή ένας ασθενής μπορεί να έχει σοβαρή ΘΟ αλλά 
η νόσος να έχει ολοκληρώσει την πορεία της. Έτσι στην καμπύλη του Rundle η 
γραμμή που δείχνει τη σοβαρότητα της νόσου δεν επανέρχεται ποτέ στο επίπεδο 
εκκίνησης της. Η υποθετική συσχέτιση μεταξύ σοβαρότητας και δραστηριότητας 
της νόσου στη φυσική ιστορία της ΘΟ παρουσιάζεται στην εικόνα 1 (54). Σε μία πα-
λαιότερη μελέτη παρακολουθήθηκαν και επανεκτιμήθηκαν 104 άρρωστοι 15 ή και 
περισσότερα χρόνια μετά την αρχική εκδήλωση της νόσου (52). Ο εξόφθαλμος δεν 
άλλαξε σε 75 αρρώστους και στα 2/3 αυτών η εμπλοκή των εξοφθάλμιων μυών 
παρέμεινε η ίδια. Σε μία νεώτερη μελέτη, κατά την οποία παρακολουθήθηκαν 101 
ασθενείς για περίοδο 5 ετών, βρέθηκε ότι το 64% αυτών παρουσίασε αυτόματη 
βελτίωση, το 22% είχε αμετάβλητη κλινική εικόνα και το 14% επιδεινώθηκε (55). Η 
ΘΟ φαίνεται να είναι λιγότερο συχνή και λιγότερο σοβαρή απ’ ότι στο παρελθόν. 
Έτσι έχει αναφερθεί ότι υπάρχει σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης των 
οφθαλμικών εκδηλώσεων από 57% το 1960 στο 35% το 1990, καθώς επίσης και 
ελάττωση της εμφάνισης των σοβαρών μορφών της νόσου (56). Οι λόγοι αυτής 
της μείωσης δεν είναι ξεκάθαροι. Είναι πιθανό να παίζουν ρόλο, όπως αναφέρθηκε 
ήδη, τόσο η εγκαιρότερη διάγνωση και η σωστότερη αντιμετώπιση του υπερθυρε-
οειδισμού από τους ενδοκρινολόγους όσο και η ευαισθητοποίηση των οφθαλμι-
άτρων για τη συσχέτιση μεταξύ των πρώιμων και ήπιων οφθαλμικών αλλαγών και 
της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας.

Εικόνα 1. Hypothetical relationship between disease activity and disease severity in the natural 
history of Graves’ ophthalmopathy
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ΠΡΟΛΗΨΗ
Το σχεδιάγραμμα πρόληψης της ΘΟ παρουσιάζεται στην εικόνα 2 (33). Η πρωτο-
παθής πρόληψη συνίσταται στην αποφυγή όλων των παραγόντων κινδύνου ούτως 
ώστε να μην εμφανισθεί καθόλου η νόσος. Η δευτεροπαθής πρόληψη αφορά τα 
αρχικά στάδια της νόσου, όταν αυτή είναι ακόμα ασυμπτωματική και όταν η έγκαι-
ρη έναρξη αντιμετώπισης μπορεί να εμποδίσει την επιδείνωση της. Στο σημείο 
αυτό υπάρχουν αρκετά προβλήματα καθόσον δεν υπάρχουν καλοί ειδικοί δείκτες 
στον ορό των αρρώστων που θα μπορούσαν να καθορίσουν την έγκαιρη διάγνω-
ση της υποκλινικής ΘΟ. Υπάρχουν όμως εντούτοις καλές ενδείξεις στην ασυμπτω-
ματική ΘΟ σε αρρώστους με νόσο του Graves χωρίς κλινικά στοιχεία από τους 
οφθαλμούς. Έχει βρεθεί ότι σαν ομάδα αυτοί οι άρρωστοι έχουν ελαφρώς υψηλό-
τερες τιμές πρόπτωσης από τους υγιείς μάρτυρες, η ενδοφθάλμια πίεση στην προς 
τα πάνω βλεμματική θέση είναι παθολογικά αυξημένη στο 61% αυτών (57) και οι 
εξοφθάλμιοι μύες τους ανευρίσκονται διογκωμένοι στο υπερηχογράφημα ή στην 
αξονική τομογραφία των οφθαλμικών κόγχων σε ποσοστό 70-100% (58). Περίπου 
το 1/3 των αρρώστων με ΘΟ έχει περάσει μία φάση υπερθυρεοειδισμού στο πα-
ρελθόν κατά την οποία δεν υπήρχαν εμφανείς οφθαλμικές αλλαγές. Η παρέμβαση 
σε αυτή την ασυμπτωματική φάση της ΘΟ μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη της 
νόσου. Μετά την πρώτη αναφορά των Hagg και Asplund (59) υπάρχουν αρκετές 
άλλες μελέτες που τεκμηριώνουν την ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ κα-
πνίσματος και ΘΟ (14,60,61). Έτσι έχει αναφερθεί ποσοστό 48% καπνιστών σε αρ-
ρώστους με νόσο του Graves χωρίς ΘΟ και ποσοστό 64% σε αυτούς με ΘΟ (62). Σε 
μία πρόσφατη προοπτική μελέτη 253 αρρώστων με νόσο του Graves,το κάπνισμα 
συνδεόταν με 1.3 φορά αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κλινικής οφθαλμοπάθει-
ας και 2.6 και 3.1 φορές αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πρόπτωσης και διπλωπίας 
αντίστοιχα (63). Ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης αυτής είναι επίσης το ότι οι κίν-
δυνοι αυτοί συνδέονταν με τους ενεργούς καπνιστές και ότι οι πρώην καπνιστές 
είχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΘΟ. Μερικές μελέτες μάλιστα αναφέρουν ότι 
υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΘΟ και αριθμού τσιγάρων (59,64) καθώς επίσης 
και μεταξύ καπνίσματος και σοβαρότητας της ΘΟ (65). Έτσι έχει αναφερθεί ότι ο 
σχετικός κίνδυνος για την εμφάνιση πρόπτωσης και διπλωπίας για τους καπνιστές 
1-10 τσιγάρων ημερησίως είναι 1.8 και ανεβαίνει στο 3.8 όταν η κατανάλωση αυ-
ξάνεται 11-20 τσιγάρα ημερησίως και στο 7.0 για καπνιστές πάνω από 20 τσιγάρα 
ημερησίως (63). Ο σχετικός κίνδυνος στους βαρείς καπνιστές εξαφανίζεται με τη 
διακοπή του καπνίσματος, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αποφυγή ή η διακοπή 
της χρήσης νικοτίνης είναι η καλύτερη πρόληψη της ΘΟ (33). Έχει καταδειχτεί επί-
σης ότι το κάπνισμα μειώνει ή και καθυστερεί τις ευεργετικές δράσεις της θεραπευ-
τικής ακτινοβόλησης του κόγχου και της χορήγησης γλυκορτικοειδών σε ασθενείς 
με ΘΟ (6,64). Σε μία μελέτη (66) το ποσοστό των αρρώστων που απάντησαν στη 
θεραπεία ήταν σημαντικά διαφορετικό στους καπνιστές απ’ ότι στους μη καπνι-
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στές (68% και 94% αντίστοιχα) ενώ σε άλλη πρόσφατη μελέτη οι άρρωστοι που 
κάπνιζαν περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα παρουσίασαν επιδείνωση της 
ΘΟ μετά την αντιφλεγμονώδη θεραπεία σε σχέση με τους μη καπνιστές (67). Επί-
σης έχει αναφερθεί ότι το ποσοστό υποτροπής της νόσου του Graves μετά τη λήξη 
της αντιθυρεοειδικής αγωγής, είναι διπλάσιο (49%) στους καπνιστές σε σχέση με 
τους μη καπνιστές (24%) (68). Ένα άλλο μέτρο πρόληψης της ΘΟ είναι η επίτευξη 
και διατήρηση του ευθυρεοειδισμού, καθόσον έχει δειχτεί ότι τόσο ο υπερθυρε-
οειδισμός όσο και ο υποθυρεοειδισμός (ήπιος ή βαρύς) μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πορεία της ΘΟ (69-72). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η φαρμακευτική 
αντιθυρεοειδική αγωγή (73) και η ολική θυρεοειδεκτομή (74) δεν επηρεάζουν την 
εξέλιξη της ΘΟ αλλά η χορήγηση θεραπευτικής δόσης ραδιενεργού ιωδίου για την 
αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού ενέχει ένα μικρό αλλά σαφή κίνδυνο επιδεί-
νωσης της (75,76). Σε μία μεγάλη μελέτη (77) βρέθηκε ότι το ποσοστό επιδείνωσης 
της ΘΟ ήταν πολύ μεγαλύτερο μετά τη χορήγηση θεραπευτικής δόσης ραδιενερ-
γού ιωδίου (33%) παρά μετά τη θεραπεία με αντιθυρεοειδικά φάρμακα (10%) ή 
την εγχείρηση (16%). Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι από τους 150 αρρώστους που 
πήραν θεραπευτική δόση ραδιενεργού ιωδίου οι 23 παρουσίασαν επιδείνωση της 
ΘΟ, η οποία ήταν παροδική στους 15 αλλά μόνιμη στους υπόλοιπους 8, που χρει-
άστηκαν μάλιστα και θεραπεία (73). Φαίνεται όμως ότι το γεγονός αυτό συμβαίνει 
σε ένα μικρό μόνο ποσοστό αρρώστων, οι οποίοι πιθανώς έχουν και άλλους πα-
ράγοντες κινδύνου για επιδείνωση της ΘΟ. Τέτοιοι μπορεί να είναι το κάπνισμα, η 
προϋπάρχουσα ΘΟ, ο σοβαρός υπερθυρεοειδισμός πριν τη χορήγηση ραδιενερ-
γού ιωδίου, τα υψηλά επίπεδα αντισωμάτων έναντι των TSH-R και τα υψηλά επίπε-
δα της TSH πριν ή και μετά τη λήψη του ραδιενεργού ιωδίου (33). Ο μικρός αυτός 
κίνδυνος εξαφανίζεται με την ταυτόχρονη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών από του 
στόματος (78) και/ή με την έγκαιρη χορήγηση θυροξίνης σύντομα μετά τη λήψη 
του ραδιενεργού ιωδίου για την αποφυγή του υποθυρεοειδισμού (79). Η άποψη 
όμως ότι η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να επιδεινώσει τη ΘΟ δεν γί-
νεται αποδεκτή από όλους τους συγγραφείς (80) οι οποίοι βασίζονται κυρίως σε 
αποτελέσματα αναδρομικής και μη ελεγχόμενης μελέτης (81). Συμπερασματικά η 
πολυπαραγοντική αυτή διαταραχή, στην οποία εμπλέκονται τόσο ενδογενείς όσο 
και εξωγενείς παράγοντες, μπορεί μόνο μερικώς να προληφθεί (82).
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Εικόνα 2. Primary, secondary, and tertiary prevention of Graves’ ophthalmopathy (GO)

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (σοβαρότητα – δραστηριότητα)
Τα σημεία και συμπτώματα της ΘΟ μπορεί να είναι από υποκειμενικά ή ήπια (επι-
πεφυκίτιδα, δακρύρροια, αίσθημα ξένου σώματος, φωτοφοβία, περιοφθαλμι-
κό οίδημα, ανάσπαση βλεφάρων – lig lag) έως σοβαρά (εξόφθαλμος, διπλωπία, 
σοβαρή φλεγμονώδης αντίδραση, κερατίτιδα, συμπιεστική οπτική νευροπάθεια, 
απώλεια όρασης) και έχουν από μακρού ταξινομηθεί από την Αμερικανική Θυρεο-
ειδολογική Εταιρεία (83). (Σταδιοποίηση “NOSPECS”, Πίνακας 1). Αυτή η ταξινόμηση 
είναι χρήσιμη μόνο στην περιγραφή της έκτασης της οφθαλμικής εμπλοκής αλλά 
δεν είναι χρήσιμη στην παρακολούθηση της προόδου της νόσου καθόσον η με-
τάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο δεν είναι πάντα προϊούσα και αναγκαστική. 
Στο στάδιο 1 υπάρχει σπασμός των άνω βλεφάρων, που συνήθως υποχωρεί με την 
επίτευξη του ευθυρεοειδισμού. Το στάδιο 2 χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή των 
μαλακών ιστών με περικογχικό οίδημα, συμφόρηση ή ερυθρότητα του επιπεφυκό-
τα και οίδημα του επιπεφυκότα (χύμωση). Στο στάδιο 3 υπάρχει πρόπτωση, όπως 
αυτή εκτιμάται από τη μέτρηση με το εξοφθαλμόμετρο του Hertel. Το ανώτερο 
φυσιολογικό όριο για τη λευκή φυλή είναι τα 20 mm, για την κίτρινη τα 18 mm 
ενώ για τη μαύρη τα 22 mm. Στο στάδιο 4 έχουμε συμμετοχή των μυών. Ο μυς 
που προσβάλλεται συχνότερα είναι ο κάτω ορθός με αποτέλεσμα τον περιορισμό 
της προς τα άνω βλεμματικής κίνησης. Δεύτερος σε συχνότητα προσβολής είναι 
ο έσω ορθός με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πλάγιας βλεμματικής κίνησης. Ο 
άνω και ο πλάγιος ορθός προσβάλλονται σπανιότερα και ο άνω λοξός πολύ σπάνια 
(84). Στο στάδιο 5 υπάρχει προσβολή του κερατοειδούς χιτώνα (κερατίτις) και στο 
στάδιο 6 απώλεια της όρασης από βλάβη του οπτικού νεύρου.



-171-

Θ. ΚΑΛΤΣΑΣ: ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ

Πίνακας 1: Σταδιοποίηση “NOSPECS” της θυρεοειδικής οφθαλµοπάθειας

 Για την εκτίμηση της δραστηριότητας της ΘΟ αρχικά προτάθηκε ένας δείκτης 
κλινικής δραστηριότητας (clinical activity score-CAS) ο οποίος συμπεριλάμβανε 10 
διαφορετικά στοιχεία (85). Αργότερα όμως ο δείκτης αυτός τροποποιήθηκε ελαφρά 
από μία ad hoc επιτροπή τεσσάρων Θυρεοειδολογικών Εταιρειών (Αμερικανική, 
Ευρωπαϊκή, Λατινο-αμερικανική και Ασίας – Ωκεανίας). Περιλαμβάνει επτά μόνο 
στοιχεία (Πίνακας 2) και χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί ιδίως η φλεγμονώδης δρα-
στηριότητα της ΘΟ καθώς και οι αλλαγές που επισυμβαίνουν μετά την θεραπείας 
της (86). Δίδεται ένα βαθμός για την ύπαρξη κάθε σημείου και συμπτώματος και η 
νόσος θεωρείται ενεργός όταν το άθροισμα των βαθμών είναι 4 και πάνω.

Πίνακας 2: ∆είκτης κλινικής δραστηριότητες (CAS) της θυρεοειδικής οφθαλµοπάθειας
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 Άλλοι τρόποι για την εκτίμηση της δραστηριότητας της ΘΟ είναι:
 α) ο υπερηχογραφικός έλεγχος των οφθαλμικών μυών (A-mode). Οι ασθενείς με 
ΘΟ έχουν χαμηλότερη αντανακλαστικότητα από τους υγιείς μάρτυρες και εάν το 
ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 40% τότε η νόσος θεωρείται ενεργός (87). Έχει 
αναφερθεί επίσης ότι υπάρχει θετική συσχέτιση του CAS με τα ευρήματα από το 
DOPPLER υπερηχογράφημα (88).
 β) η μέτρηση των GAGs στο πλάσμα και στα ούρα (89,90).
 γ) η μαγνητική τομογραφία (MRI) των οφθαλμικών μυών. Οι ασθενείς με ενεργό 
ΘΟ παρουσιάζουν επιμήκυνση του χρόνου χάλασης στην Τ2 ακολουθία (91-93). Ο 
επιμηκυσμένος μάλιστα χρόνος χάλασης στην Τ2 ακολουθία μπορεί να προδικά-
σει μία καλή απάντηση στη χορήγηση αντιφλεγμονώδους θεραπείας (92), στοιχείο 
που δεν μπορεί να προδικάσει η ενισχυμένη αντίθεση του σήματος της MRI των 
οφθαλμικών μυών (94).
 δ) το σπινθηρογράφημα των οφθαλμικών κόγχων με πεντετρεοτίδιο σεσημα-
σμένο με ίνδιο -111 (111-in-pentetreotide scintigraphy) γνωστό ως octreoscan 
(95). Οι ασθενείς με τις σοβαρότερες μορφές ΘΟ έχουν υψηλότερη πρόσληψη του 
ραδιοϊσοτόπου (96). Έχει βρεθεί επίσης ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 
θετικότητας της εξέτασης και της δραστηριότητας της νόσου (97-99). Θετική συ-
σχέτιση έχει επίσης βρεθεί μεταξύ των αποτελεσμάτων του octreoscan και αυτών 
της MRI (96) καθώς και του CAS (100). Πρόσφατα έχει αναφερθεί ότι το σπινθηρο-
γράφημα των οφθαλμικών κόγχων με Tc -99m ντεπρεοτίδιο (Tc-99m depreotide), 
γνωστό ως neospect, που είναι ένα άλλο ανάλογο της σωματοστατίνης, δίνει εξί-
σου καλά, πιθανώς και καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα από το octreoscan, υπερ-
τερεί μάλιστα απ’ αυτό γιατί επιβαρύνει τον ασθενή με μικρότερη δόση ακτινοβο-
λίας, έχει χαμηλότερο κόστος και καθώς φέρεται υπό μορφή «ψυχρού» kit είναι 
διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή (101). Νεώτερες μέθοδοι απεικονίσεων των κόγχων 
που έχουν αναφερθεί είναι η σπινθηρογραφική τομογραφική απεικόνιση με Tc-99 
DPTA (102) και η σπινθηρογραφική τομογραφική απεικόνιση με γάλλιο-67 (103). 
Σε περιπτώσεις όμως που είναι απαραίτητη η ακριβής ανατομική απεικόνιση των 
κογχικών βλαβών η εξέταση επιλογής είναι η MRI των οφθαλμικών μυών (104).

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η ΘΟ πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλες καταστάσεις που προκαλούν 
οφθαλμοκινητικές διαταραχές, πρόπτωση και συμπιεστικά φαινόμενα των κόγχων 
και των περικογχικών ιστών. Εάν υπάρχει αμφοτερόπλευρος εξόφθαλμος σε ασθε-
νείς με θυρεοτοξίκωση ή αυτός εμφανίζεται μετά από κλινική θυρεοτοξίκωση τότε 
δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ λόγος για περαιτέρω διερεύνηση. Περαιτέρω έλεγχος 
πρέπει να γίνεται όταν δεν υπάρχει θυρεοτοξίκωση, ιδίως μάλιστα όταν ο εξόφθαλ-
μος είναι ετερόπλευρος. Οι καταστάσεις που πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκονται 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3: ∆ιαφοροδιάγνωση Θυρεοειδικής Οφθαλµοπάθειας

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η γενικά σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι σημαντικά ελαττωμένη 
στους αρρώστους με ΘΟ και είναι χειρότερη απ’ ότι σε αρρώστους με άλλες χρόνι-
ες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, το εμφύσημα και η καρδιακή ανεπάρ-
κεια (3,4,105). Έχει καταρτισθεί ένα ειδικό με τη νόσο ερωτηματολόγιο εκτίμησης 
της ποιότητας ζωής [Graves’ ophthalmopathy-Quality of Life(GO-QOL)]. Αυτό απο-
τελείται από δύο υποκατηγορίες ερωτήσεων, μία για την οπτική λειτουργικότητα 
(8 ερωτήσεις που αφορούν περιορισμούς λόγω της μειωμένης οπτικής οξύτητας 
και/ή διπλωπίας) και μία για την εμφάνιση του αρρώστου (8 ερωτήσεις που αφο-
ρούν περιορισμούς της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας λόγω των αλλαγών στην εμ-
φάνιση) (3,106). Το GO-QOL παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Δεν υπάρχουν πολλά 
δεδομένα σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της ΘΟ στην ποιότητα ζωής 
μετά τη θεωρητική λήξη της θεραπείας της. Η παρακολούθηση 120 αρρώστων 
με ΘΟ για μέσο διάστημα 10 ετών έδειξε ότι το 61% αυτών ανέφερε ότι τα μάτια 
τους δεν είχαν επανέλθει στο σημείο που ήταν πριν την έναρξη της νόσου, το 52% 
ανέφερε ότι τα μάτια τους δεν φαίνονταν ακόμα φυσιολογικά και το 28% δεν ήταν 
ικανοποιημένο με την εμφάνιση των ματιών τους (51). Πιο πρόσφατες μελέτες ανα-
φέρουν επίσης ότι η ΘΟ έχει μία σημαντικά αρνητική επίδραση στην ποιότητα 
ζωής των αρρώστων αυτών ακόμα και πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία (107,108)
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Πίνακας 4. GO-QOL ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν µόνο την πάθηση των µατιών σας την πάθηση των µατιών 
σας (θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια). Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να έχουν σχέση µε συµπτώµατα της 
νόσου τα οποία εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας. Στη διάρκεια της τελευταίας 
εβδοµάδας, πόσο περιορίστηκαν οι δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω λόγω της θυρεοειδικής 
οφθαλµοπάθειας; Βάλτε το σύµβολο •στο τετράγωνο πλαίσιο που ταιριάζει µε την απάντησή σας. Τα 
τετράγωνα πλαίσια αντιστοιχούν στις απαντήσεις που αναφέρονται πάνω από αυτά. Απαντήστε µε ένα 

µόνο • για κάθε ερώτηση
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Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν γενικά την θυρεοειδική οφθαλµοπάθειά σας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οι περισσότεροι ασθενείς με νόσο του Graves έχουν ήπιες οφθαλμικές εκδηλώσεις 
που δεν χρειάζονται καμία επιθετική αντιμετώπιση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις της 
ήπιας ΘΟ απλές τοπικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις είναι συνήθως αρκετές να 
βελτιώσουν τα ενοχλητικά συμπτώματα μέχρις ότου η ΘΟ καταστεί ανενεργός. Η 
αντιμετώπιση λοιπόν της ήπιας ΘΟ περιλαμβάνει τα εξής: α) αλλαγή στη στάση του 
ύπνου και ανασήκωση είτε του μαξιλαριού είτε όλου του κρεβατιού για την επίτευ-
ξη ανάρροπης θέσης και την ελάττωση του περικογχικού οιδήματος. Η βοήθεια 
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από τη χορήγηση διουρητικών σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι αμφισβητήσιμη (109) 
β) η χρήση καλών γυαλιών ηλίου για τη φωτοφοβία γ) το αίσθημα ξένου σώματος 
ή φαγούρας αντιμετωπίζεται με τη χρήση τεχνητών δακρύων ή αλοιφών (110) δ) 
εάν υπάρχει λαγόφθαλμος συνιστάται το σκέπασμα των οφθαλμών στη διάρκεια 
του ύπνου για να αποφεύγεται η νυκτερινή ξηρότητα του κερατοειδούς (110) ε) η 
γουανεθιδίνη και οι οφθαλμικές σταγόνες β-ανταγωνιστών έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τη βελτίωση της ανάσπασης του άνω βλεφάρου. Τα αποτελέσματα όμως δεν 
είναι τόσο ικανοποιητικά, ενώ έχουν αναφερθεί και αρκετές παρενέργειες από μα-
κροχρόνια χρήση τους (109) στ) η ήπια διπλωπία μπορεί να διορθωθεί με τη χρήση 
πρισματικών γυαλιών ή μεμβρανών (111). Φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις συνιστά-
ται άμεση διακοπή του καπνίσματος και επίτευξη ευθυρεοειδισμού.
 Η αντιμετώπιση της σοβαρής ΘΟ παραμένει θεραπευτικό πρόβλημα. Παρά τις 
προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται το 1/3 περίπου των ασθενών δεν είναι 
ικανοποιημένο από την έκβαση της νόσου τους, γιατί όλες οι υπάρχουσες θερα-
πευτικές παρεμβάσεις δεν βελτιώνουν ή βελτιώνουν μερικώς την ΘΟ (112). Σημα-
ντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της θεραπείας παίζει και ο χρόνος έναρξης γιατί μία 
μακροχρόνια και μη ενεργός ΘΟ δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να απαντήσει 
σε οποιαδήποτε αγωγή, ενώ τα αποτελέσματα είναι πιο καλά σε πρόσφατης έναρ-
ξης και ενεργό ΘΟ (113). Οι τρόποι αντιμετώπισης της σοβαρής ΘΟ αναφέρονται 
στον πίνακα 5. Υπάρχει μία πρόσφατη αναφορά σχετικά με την επιλογή της θερα-
πείας ανάλογα με την δραστηριότητα ή μη της ΘΟ, αλλά τα ευρήματα αυτά χρειά-
ζονται και περαιτέρω επιβεβαίωση (114).

Πίνακας 5. Τρόποι αντιµετώπισης της σοβαρής θυρεοειδικής οφθαλµοπάθειας

1. Γλυκοκορτικοειδή

Τα στεροειδή χρησιμοποιούνται εδώ και 50 χρόνια για την αντιμετώπιση της ΘΟ 
και παραμένουν ακόμη και σήμερα ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας της. Σε μια 
πρόσφατη δημοσίευση (115) σχετικού ερωτηματολογίου αναφορικά με τον τρόπο 
εκτίμησης και αντιμετώπισης της ΘΟ από 19 Ευρωπαϊκές χώρες, η πλειονότητα 
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των Ευρωπαίων θυρεοειδολόγων (74%) επέλεξε τα γλυκοκορτικοειδή ως πρώτη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της ΘΟ είτε μόνα τους (56%), είτε σε συνδυασμό με 
ακτινοβόληση του κόγχου (18%). Οι ευεργετικές επιδράσεις των γλυκοκορτικοει-
δών στην ΘΟ οφείλονται κατά βάση στη μη ειδική αντιφλεγμονώδη και και ανοσο-
κατασταλτική δράση τους. Πιο συγκεκριμένα: α) παρεμβαίνουν στη λειτουργία των 
β-και Τ-λεμφοκυττάρων προάγοντας την απόπτωσή τους, β) ελαττώνουν τη συνά-
θροιση των πολυμορφοπυρήνων, των μονοκυττάρων και των μακροφάγων στον 
τόπο της φλεγμονής, γ) αναστέλλουν τα ανοσοϊκανά κύτταρα, δ) αναστέλλουν επί-
σης την απελευθέρωση των κυτταροκινών και την σύνθεση των ανοσοσφαιρινών 
και ε) ελαττώνουν τη σύνθεση GAGs από τους ινοβλάστες του κόγχου (116-118). 
Τα γλυκοκορτικοειδή μπορούν να χορηγηθούν από του στόματος, ενδοφλέβια ή 
και τοπικά (υπό τον επιπεφυκότα ή οπισθοβολβικά). Τα από του στόματος γλυκο-
κορτικοειδή χορηγούνται συνήθως σε μεγάλες δόσεις (60-80 mg πρεδνιζολόνης 
ημερ. ή αντίστοιχη δόση άλλου γλυκοκορτικοειδούς) για 1-2 εβδομάδες με προϊ-
ούσα βραδεία μείωση και διακοπή σε 3-6 μήνες. Η μορφή αυτή της θεραπείας έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη βελτίωση των φλεγμονωδών εκδηλώ-
σεων από τα μαλακά μόρια του κόγχου, στη βελτίωση της οπτικής νευροπάθει-
ας σε μικρότερο βαθμό, και στη δυσλειτουργία των εξοφθάλμιων μυών και της 
πρόπτωσης, ιδιαίτερα όταν είναι προσφάτου έναρξης (110). Η συνολική ευεργετική 
ανταπόκριση στη θεραπεία αυτή ξεπερνά το 60% (112). Τα κύρια μειονεκτήματα 
της από του στόματος χορήγησης γλυκορτικοειδών είναι:
 - η ανάγκη συνεχούς χορήγησης υψηλών δόσεων
 - η καθημερινή χορήγηση >1 δόσεων
 - η μακρά διάρκεια της θεραπείας
 - οι δυνητικά επικίνδυνες παρενέργειες και επιπλοκές και
 - η αυξημένη συχνότητα υποτροπής.

Η αυξημένη συχνότητα υποτροπής είναι αρκετά συχνό πρόβλημα, όχι μόνο μετά 
τη διακοπή των γλυκοκορτικοειδών αλλά και μετά τη μείωση της δοσολογίας τους 
και μπορεί μάλιστα να απαιτηθεί και δεύτερος κύκλος αγωγής με γλυκορτικοειδή. 
Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της υποτροπής είναι η αύξηση της δοσολογίας (1), η 
συγχορήγηση κυκλοσπορίνης (119) και ο συνδυασμός με άλλη μορφή θεραπείας 
(π.χ. ακτινοβόληση του κόγχου) (120). Ο τελευταίος συνδυασμός είναι πιο αποτε-
λεσματικός από την κάθε μορφή θεραπείας μεμονωμένα (121). Οι ασθενείς που 
πρόκειται να πάρουν θεραπεία με στεροειδή από του στόματος θα πρέπει να ενη-
μερώνονται για την πιθανότητα εμφάνισης επινεφριδιακής ανεπάρκειας μετά τη 
διακοπή της αγωγής. Στούς επόμενους μήνες μετά τη διακοπή της υψηλής δόσης 
των γλυκοκορτικοειδών οι ασθενείς θα χρειασθεί να πάρουν συμπληρωματικά 
στεροειδή εάν τυχόν υποβληθούν σε εγχείρηση, εάν τραυματιστούν ή εάν νοσή-
σουν από λοίμωξη. Εχοντας υπόψη και τις παρενέργειες από τη συστηματική λήψη 
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των στεροειδών (Cushingoid χαρακτηριστικά,σακχαρώδης διαβήτης,αρτηριακή 
υπέρταση,οστεοπόρωση) είναι προτιμότερο να περιορίζεται η λήψη τους μόνο για 
λίγους μήνες.Θα πρέπει επίσης να χορηγούνται φάρμακα γαστροπροστατευτικά 
και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης.Σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες πρέπει 
να χορηγούνται ασβέστιο,βιταμίνη D και διφωσφονικά όταν ξεκινά η θεραπεία με 
φαρμακολογικές δόσεις γλυκορτικοειδών και να ελέγχεται τακτικά η αρτηριακή πί-
εση,το σάκχαρο αίματος και το σωματικό βάρος (122). Η ενδοφλέβια χορήγηση 
γλυκοκορτικοειδών πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1987 με την προσδοκία ότι η χο-
ρήγηση τους μέσω αυτής της οδού θα συνοδευόταν από λιγότερες παρενέργειες 
και επιπλοκές, μικρότερη καταστολή του υποθαλαμο- υποφυσιο-επινεφριδιακού 
άξονα, καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα (1). Χορηγείται οξέως ενδοφλεβίως 0,5-1 gr μεθυλπρεδνιζολόνης. Η αθροιστική 
δόση ποικίλλει στις διάφορες μελέτες και κυμαίνεται από 1-21 gr όπως επίσης ποι-
κίλλουν τα μεσοδιαστήματα, ο αριθμός των δόσεων και το αν θα χορηγηθούν ή όχι 
γλυκοκορτικοειδή από του στόματος στα μεσοδιαστήματα. Τα σχήματα τα οποία 
φαίνεται να επικρατούν είναι χορήγηση 1 gr μεθυλπρεδνιζολόνης για 2 συνεχό-
μενες ημέρες κάθε εβδομάδα για 3 εβδομάδες ή 1 gr ημερησίως κάθε εβδομάδα 
για 6 εβδομάδες, δηλαδή συνολική χορήγηση 6 gr μεθυλπρεδνιζολόνης. Γενικά 
το τελευταίο διάστημα επικρατεί η τάση για χαμηλότερη συνολική δόση μεθυλ-
πρεδνιζολόνης (από 4.5 μέχρι 8 gr) (123,124) ιδίως μετά τις περιπτώσεις ηπατικής 
τοξικότητας που έχουν αναφερθεί με τις μεγαλύτερες δόσεις (125,126) και τους 
θανάτους από οξεία ηπατική ανεπάρκεια (127, 128). Για το λόγο αυτό συστήνε-
ται πλήρης έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας πριν, κατά και μετά την ενδοφλέβια 
χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Η ενδοφλέβια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών έχει 
ευνοϊκή επίδραση κυρίως στα συμπτώματα και σημεία της φλεγμονώδους ΘΟ 
και στην οπτική νευροπάθεια, ενώ λιγότερη είναι η ευνοϊκή επίδραση της στην 
προσβολή των εξοφθάλμιων μυών και την πρόπτωση (6). Η συνολική ευεργετική 
ανταπόκριση στην ενδοφλέβια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών φτάνει το 80% (6) 
και αναφέρεται ότι η απάντηση στη θεραπεία μπορεί να προβλεφθεί ήδη από την 
πρώτη εβδομάδα της χορήγησης της (129) δεδομένου ότι φαίνεται να παρουσι-
άζεται ταχύτερη βελτίωση από την από του στόματος χορήγηση(130).Πρόσφατα 
δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα δύο τυχαιοποιημένων προοπτικών μελετών που 
συνέκριναν απευθείας τα αποτελέσματα της από του στόματος και της ενδοφλέ-
βιας χορήγησης γλυκοκορτικοειδών (67,131). Στην πρώτη (131) διαπιστώθηκε ότι 
και οι δύο μορφές θεραπείας ήταν αποτελεσματικές αλλά η ενδοφλέβια χορήγη-
ση είχε υψηλότερο ποσοστό απάντησης (88% vs 63%) και μεγαλύτερη μεταβολή 
του CAS απ’ ότι η από του στόματος χορήγηση και με μικρότερο ποσοστό παρε-
νεργειών (56% vs 83%). Παρόμοια περίπου ήταν και τα ευρήματα της δεύτερης 
μελέτης (67). Η ενδοφλέβια χορήγηση είχε υψηλότερο ποσοστό απάντησης (77% 
vs 51%) και με μικρότερο ποσοστό παρενεργειών (17% vs 51%).Σε νεώτερες δη-
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μοσιεύσεις αναφέρεται ότι το ποσοστό απάντησης με την ενδοφλέβια χορήγηση 
υψηλής δόσης μεθυλπρεδνιζολόνης ήταν 80% σε σύγκριση με το 50% που επι-
τεύχθηκε με την χορήγηση του φαρμάκου από του στόματος (132).Η ενδοφλέβια 
χορήγηση γλυκοκορτικοειδών είναι ιδιαίτερα δραστική στη μείωση του CAS σε 
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρού βαθμού ΘΟ. Η κατά ώσεις ενδοφλέβια χορήγηση 
έχει ένα μικρό αλλά στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα συγκρινόμενη με την από 
του στόματος χορήγηση και προκαλεί σημαντικά λιγότερες ανεπιθύμητες δράσεις 
(133) έχοντας όμως πάντα υπόψη τη διαφύλαξη της ηπατικής λειτουργίας. Όσον 
αφορά τέλος την τοπική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών μολονότι αυτή είναι χωρίς 
ανεπιθύμητες δράσεις και συνήθως ασφαλής (134) είναι λιγότερο αποτελεσματι-
κή (40%) σε σχέση με τα συστηματικώς χορηγούμενα και λιγότερο αποδεκτή από 
τους ασθενείς (6).

2.  Ανάλογα σωματοστατίνης

Η σκέψη της χρησιμοποίησης της σωματοστατίνης (SMS) στην αντιμετώπιση της 
σοβαρής και ενεργούς ΘΟ προήλθε από την παρατήρηση ότι οι υποδοχείς της 
SMS απεικονίζονται in vivo στο octreoscan των οφθαλμικών κόγχων αρρώστων με 
ΘΟ (135). Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η θετικότητα του octreoscan είναι υψηλό-
τερη σε αρρώστους με νόσο Graves και ΘΟ απ’ ότι σε αρρώστους χωρίς ΘΟ (136), 
σε αρρώστους με ενεργό απ’ ότι σε αρρώστους με μη ενεργό ΘΟ (96,100,136) και 
σε αρρώστους με πρόσφατη εμφάνιση ΘΟ απ’ ότι σε αρρώστους με μακροχρόνια 
πάθηση (96). Το octreoscan συσχετίζεται επίσης θετικά με άλλους δείκτες δραστη-
ριότητας της ΘΟ όπως είναι το υψηλό CAS (100,135) ή ο χρόνος χάλασης στην 
Τ2 ακολουθία στη MRI των εξοφθάλμιων μυών (96,136). Η θετικότητα λοιπόν του 
octreoscan είναι ένας δείκτης δραστηριότητας της ΘΟ (137) και μπορεί να προδι-
κάσει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα τόσο στη θεραπεία με SMS (136,138,139) όσο 
και στη θεραπεία με υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών και/ή ακτινοβόλησης του 
κόγχου (140,141). Οι περιορισμοί που υπάρχουν για να το καθιερώσουν σαν δι-
αγνωστική εξέταση ευρείας κλίμακας είναι το υψηλό κόστος, η επιβάρυνση του 
ασθενούς με ακτινοβολία και η σχετική έλλειψη ειδικότητος (δηλ. ο αριθμός των 
ψευδών θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες φλεγμονώδεις ή μη φλεγμονώδεις πα-
θήσεις του κόγχου) (137). Τα ανάλογα της σωματοστατίνης, SMSα, (οκτρεοτίδιο και 
λανρεοτίδιο) χρησιμοποιούνται σήμερα στην κλινική πράξη επειδή ο μικρός χρό-
νος ημίσειας ζωής της SMS την καθιστά ακατάλληλη για καθημερινή χορήγηση 
(142). Τα SMSα πρωτοχρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΘΟ το 1992 (143). Από 
τότε ακολούθησαν αρκετές μελέτες είτε με τη χορήγηση οκτρεοτιδίου υποδορίως 
(0,1 ή 0,2 mgr 3 φορές ημερησίως για διαστήματα 2-3 μηνών) είτε με τη χορήγηση 
SMSα μακράς δράσης ενδομυϊκώς (λανρεοτίδιο ή οκτρεοτίδιο) με καλά αποτελέ-
σματα, ιδίως στους αρρώστους με θετικό octreoscan πριν την έναρξη της θεραπεί-
ας (136,138,143-150), ή με όχι και τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα(151). Η συ-
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νολική ευεργετική ανταπόκριση στην χορήγηση SMSα έφτανε το 65% στις αρχικά 
δημοσιευμένες ανοικτές μελέτες (142). Σε νεότερες όμως διπλές τυφλές κλινικές 
μελέτες η χορήγηση SMSα ή δεν είχε κανένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ή 
βελτίωσε μόνο μία μικρή υποομάδα ασθενών με ενεργό ΘΟ(152,152,154).Φαίνεται 
λοιπόν ότι η χορήγηση SMSα προκαλεί μία οριακή κλινική βελτίωση και σε συνδυ-
ασμό με το υψηλό κόστος της αγωγής, παρά την έλλειψη σημαντικών παρενεργει-
ών, δε μπορεί να θεωρηθεί προς το παρόν τουλάχιστον θεραπεία εκλογής για τη 
ΘΟ.Ισως πιο ισχυρά ανάλογα,όπως το SOM230 (πασιρεοτίδιο) που τώρα δοκιμά-
ζεται σε ασθενείς με μεγαλακρίa,νόσο Cushing και νευροενδοκρινείς όγκους,θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά στη θεραπεία των ασθενών με 
ΘΟ. Ως γνωστον τα SMSα έχουν μεγάλη συγγένεια με τους υποδοχείς 2 και 5 και 
μέτρια συγγένεια με τον υποδοχέα 3 της σωματοστατίνης, ενω το SOM230 έχει 
μεγάλη συγγένεια με τους υποδοχείς 1,2,3 και 5. Σε πρόσφατη μελέτη (155) βρέ-
θηκε ότι η έκφραση του υποδοχέα 1 της σωματοστατίνης ηταν σημαντικά υψη-
λότερη στον οπισθοβολβικό ιστό ασθενών με ΘΟ συγκριτικά με την ομάδα ελέγ-
χου καθώς επίσης ότι το 39% των δειγμάτων των ασθενών με ΘΟ είχαν επίπεδα 
του υποδοχέα 2 της σωματοστατίνης πάνω από 97% του αντιστοίχου της ομάδας 
ελέγχου. Επιπλέον η χορήγηση του SOM230 ελάττωσε σημαντικά περισσότερο τον 
πολλαπλασιασμό των κογχικών προλιποκυττάρων των ασθενών με ΘΟ απότι η 
χορήγηση οκτρεοτιδίου.Αυτές οι αρχικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι το SOM230 
θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο στην αντιμετώπιση της ΘΟ ελαττώνοντας τον πολ-
λαπλασιασμό των προλιποκυττάρων και ότι ίσως στο μέλλον αναθεωρήσουμε τις 
απόψεις μας για τη θέση των SMSα στην θεραπεία της ΘΟ. Ο ακριβής μηχανισμός 
δράσης των SMSα δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν τρεις πιθα-
νοί μηχανισμοί (156): α) το SMSα καταστέλλει τη δραστηριότητα του IGF-1 και ανα-
στέλλει τις δράσεις που γίνονται μέσω του IGF-1, ελέγχοντας έτσι τις φλεγμονώδεις 
διεργασίες του κόγχου β) το SMSα αναστέλλει την απελευθέρωση των λεμφοκινών 
από τα Τ-λεμφοκύτταρα γ) το SMSα δρα απ’ ευθείας στα κύτταρα στόχους μέσω 
ειδικών επιφανειακών κυτταρικών υποδοχέων. Τα ευρήματα ότι τα επίπεδα του 
ελεύθερου κλάσματος του IGF-1 στον ορό δεν είναι αυξημένα σε αρρώστους με 
ενεργό ΘΟ κατευθύνουν στην πιθανότητα ότι ο IGF-1 μπορεί να παράγεται τοπικά 
στους κογχικούς ιστούς (157).

3. Aνοσοσφαιρίνες

Η πρώτη μη τυχαιοποιημένη μελέτη για την αντιμετώπιση της ΘΟ με τη χορήγηση 
ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης ενδοφλεβίως (IνIg) δημοσιεύτηκε το 1992 (158). Στη 
μελέτη αυτή όπως και σε δύο άλλες που δημοσιεύτηκαν αργότερα (159,160) το 
ποσοστό βελτίωσης της ΘΟ ήταν από 60-76%, παρόμοιο με αυτό που επιτεύχθηκε 
με την από του στόματος χορήγηση στεροειδών.Το εύρημα όμως αυτό δεν έχει 
επιβεβαιωθεί πλήρως (161). Η μορφή αυτή της θεραπείας δεν έχει μεγάλη αποδο-
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χή από τους θυρεοειδολόγους και καμία μελέτη σχετικά με τη χρήση της ΙνΙg στην 
αντιμετώπιση της ΘΟ δεν έχει δημοσιευθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Στο δε προανα-
φερθέν ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Θυρεοειδολογικής Εταιρείας (115) μόνο 
2% των θυρεοειδολόγων πρότειναν τη χρήση ΙνΙg για την αντιμετώπιση της νόσου. 
Οι λόγοι γι’ αυτή τη μη επιλογή μπορεί να συνοψιστούν ως εξής: α) τα μέχρι σήμερα 
δημοσιευθέντα αποτελέσματα αφορούν ένα μικρό αριθμό αρρώστων και όλες οι 
μελέτες, εκτός από μία, είναι μη τυχαιοποιημένες β) το κόστος της θεραπείας είναι 
πολύ μεγάλο (162) γ) υπάρχει προβληματισμός για την τυχόν μετάδοση κάποιας 
νόσου με τη χρήση προϊόντων πλάσματος. Έχοντας αυτούς τους σημαντικούς πε-
ριορισμούς υπόψη η χορήγηση ΙνΙg δεν θεωρείται σήμερα ως θεραπεία εκλογής 
για την αντιμετώπιση της ΘΟ.

4.  Ανοσοκατασταλτικά

Η χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, εκτός των στεροειδών, προτά-
θηκε έχοντας υπόψη την αυτοάνοση φύση της ΘΟ. Εν τούτοις τα αποτελέσματα 
που υπάρχουν από τη χρήση διάφορων ανοσοκατασταλτικών ή ανοσοτροποποιη-
τών, όπως η κυκλοσπορίνη Α, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοφωσφαμίδη, η χλωραμπου-
κίλη και η σιαμεξόνη δεν είναι ενθαρρυντικά ή/και έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες 
δράσεις (110,163). Μόνο η κυκλοσπορίνη Α ίσως έχει κάποιο θεραπευτικό ρόλο 
σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή στους αρρώστους που δεν απαντούν στη χο-
ρήγηση των γλυκοκορτικοειδών (164,165). Όσον αφορά τη μεθοτρεξάτη η μόνη 
αναφορά για τη χρήση της στη ΘΟ έγινε το 2001 (166) με ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα σε τρεις μόνο ασθενείς μετά από μακροχρόνια χορήγηση (25-36 μήνες). 
Υπάρχει λοιπόν έλλειψη προοπτικών κλινικών μελετών και η αποτελεσματικότητα 
της χωρίς παρενέργειες είναι αμφισβητήσιμη.

5. Αντιοξειδωτικά

Η οξείδωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που εμπλέκεται στην ιωδίωση των 
μορίων της θυρεοσφαιρίνης (167). Τα υψηλά επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών 
αυξάνουν την κυτταρική αναπνοή προκαλώντας μία υπερμεταβολική κατάστα-
ση που συνδέεται με αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Αυτή η 
μεταβολική οξείδωση και η ελαττωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα μπορεί να συ-
ντελούν στην εμφάνιση των σημείων και συμπτωμάτων του υπερθυρεοειδισμού 
(168). Όσον αφορά την ΘΟ έχει δειχθεί ότι οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου διεγείρουν 
in vitro τον πολλαπλασιασμό των κογχικών ινοβλαστών (169) και την έκφραση 
τους της 72-Κda πρωτεϊνης θερμικής καταπληξίας (170). Έχει δειχθεί in vitro ότι 
αντιοξειδωτικοί παράγοντες, όπως η νικοτιναμίδη και η αλλοπουρινόλη, αναστέλ-
λουν τον εξαρτώμενο από το υπεροξείδιο πολλαπλασιασμό των κογχικών ινοβλα-
στών (169).Φαίνεται λοιπόν ότι και η οξειδωτική καταπόνηση (οξειδωτικό stress)
εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της ΘΟ(171). Με το σκεπτικό αυτό χορηγήθηκαν 
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οι αντιοξειδωτικοί παράγοντες αλλοπουρινόλη (300mgr ημερ.) και νικοτιναμίδη 
(300mgr ημερ.) για 3 μήνες σε αρρώστους με ΘΟ (172). Παρατηρήθηκε βελτίωση 
στο 82% των αρρώστων, ο πόνος υποχώρησε σε όλους και η διπλωπία υποχώρη-
σε στο 56 % αυτών. Επειδή αυτή είναι η μόνη διαθέσιμη μελέτη είναι πρόωρο να 
συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη δραστικότητα αυτής της θεραπείας.Το 
σελήνιο είναι ένα άλλο αντιοξειδωτικό στοιχείο η έλλειψη του οποίου μπορεί να 
επηρεάσει σοβαρά την παραγωγή ελεύθερων ριζών,τη μετατροπή της Τ4 σε Τ3 
και τη θυρεοειδική αυτοάνοση διεργασία(173).Σε αρκετές μελέτες έχει δειχθεί ότι 
η χορήγηση σεληνίου βελτιώνει την αυτοανοσία της χρονίας θυρεοειδίτιδας(174-
176),την αυτοανοσία της νόσου του Graves(177) και συντελεί στην ταχύτερη επί-
τευξη ευθυρειοειδισμού,συγχορηγούμενο με μεθιμαζόλη(178). Έχοντας υπόψη 
αυτά τα ευρήματα και τις ελάχιστες παρενέργειες από τη χορήγηση τους φαίνεται 
ότι τα αντιοξειδωτικά θα παίξουν ίσως κάποιο ρόλο στο μέλλον, τουλάχιστον στην 
αντιμετώπιση της ήπιας ΘΟ και ιδίως σαν συμπληρωματική θεραπεία.

6. Ανταγωνιστές κυτοκινών και TNF-α

Είναι γνωστό ότι οι κυτοκίνες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 
ΘΟ, αν και πιθανώς είναι πιο σημαντική η συμμετοχή τους στην εμμονή της νόσου 
παρά στην έναρξη αυτής (27). Θεωρείται λοιπόν λογική η σκέψη ότι η αναστολή 
των φαινομένων όπου εμπλέκονται οι κυτοκίνες θα μπορούσε να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της ΘΟ, ιδίως στα αρχικά στάδια της νόσου. Η αναστολή 
των κυτοκινών μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους, με ανταγωνιστές των 
υποδοχέων τους, με μονοκλωνικά αντισώματα των κυτοκινών, με διαλυτούς υπο-
δοχείς κυτοκινών ή με αντιρροπιστικές κυτοκίνες (179-181). Οι πληροφορίες που 
υπάρχουν για την αντιμετώπιση της ΘΟ με ανταγωνιστές κυτοκινών είναι μάλλον 
περιορισμένες (6). Σε in vitro μελέτη έχει δειχθεί ότι η χορήγηση διαλυτού αντα-
γωνιστού του υποδοχέα της IL-1 (sIL-1RA) και sIL-1R προκάλεσαν μία δοσοεξαρ-
τώμενη αναστολή της IL-1 επαγόμενης παραγωγής GAGs σε καλλιέργεια κογχικών 
ινοβλαστών αρρώστων με ΘΟ (182). Φαίνεται λοιπόν ότι in vitro οι ανταγωνιστές 
της IL-1 θα μπορούσαν να αναστείλουν τη δράση της IL-1, μίας προφλεγμονώδους 
κυτοκίνης που πιστεύεται ότι παίζει ένα ζωτικό ρόλο στην αντίδραση του κογχικού 
ιστού σε αρρώστους με ΘΟ (183). Υπάρχουν μόνο δύο μελέτες με τη χορήγηση 
ανταγωνιστών κυτοκινών σε ασθενείς με ΘΟ, συγκεκριμένα της πεντοξυφιλλίνης 
(184,185). Είναι γνωστό ότι η πεντοξυφιλλίνη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και 
τη σύνθεση GAGs σε καλλιέργεια κογχικών ινοβλαστών από αρρώστους με ΘΟ 
(186). Επιπλέον αναστέλλει την παραγωγή GAGs και την επαγόμενη από IL-1, TNF-α 
και IFN-γ έκφραση του HLA-DR σε κογχικούς ινοβλάστες (187). Στη πρώτη μελέ-
τη χορήγηθηκε σε 10 ασθενείς με μετρίως σοβαρή ΘΟ πεντοξυφιλλίνη (200mgr 
ημερησίως ενδοφλέβια για 10 μέρες, μετά 1800 mgr ημέρα από του στόματος για 
4 εβδομάδες και μετά 1200 mgr ημερ. μέχρι το τέλος της τρίμηνης αγωγής). Το 
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80% των αρρώστων απάντησαν ικανοποιητικά ιδίως στα φλεγμονώδη στοιχεία και 
στην πρόπτωση (184).Στη δεύτερη μελέτη η χορήγηση 1200 mgr πεντοξυφιλλίνης 
την ημέρα από του στόματος για 6 μήνες ελάττωσε την πρόπτωση και βελτίω-
σε την ποιότητα ζωής, όπως αυτή αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο GO-QOL 
(185). Τα επίπεδα των TNF-α και GAGs ελαττώθηκαν μόνο στους αρρώστους που 
απάντησαν στην αγωγή. Καθώς δεν υπάρχει άλλη μελέτη για τη χρήση των αντα-
γωνιστών της IL-1 στη ΘΟ τα αποτελέσματα των δημοσιευθεισών εργασιών πρέπει 
να ερμηνευθούν με προσοχή. Η διεξαγωγή τέτοιων μελετών είναι δύσκολο να γίνει 
γιατί: α) δεδομένου της πολυπλοκότητας των κυτοκινών είναι δύσκολο να εκτιμη-
θεί η δράση ποιας κυτοκίνης ή κυτοκινών πρέπει να ανασταλεί β) δεν είναι εύκολο 
να εκτιμηθεί η δόση του φαρμάκου που θα φτάσει να είναι δραστική στον κογχικό 
ιστό γ) η μακροχρόνια ασφάλεια δεν είναι βέβαιη δ) το κόστος είναι μεγάλο και 
ε) πρέπει να γίνει σύγκριση με τις καθιερωμένες συμβατικές μορφές θεραπείας 
της ΘΟ για να δειχθεί αν προσφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μαζί με 
καλύτερη ανοχή.Υπάρχουν 3 αναστολεις του TNF-α (adalimumb,infliximab,etaner
cept) οι οποίοι έχουν φανεί ωφέλιμοι στην αντιμετώπιση διαφόρων αυτοανόσων 
παθήσεων(π.χ. ρευματοειδής αρθρίτις(188)). Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία περί-
πτωση επιτυχούς αντιμετώπισης σοβαροτάτης ΘΟ, με συνοδό οπτική νευροπά-
θεια και ανθεκτική στη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, με τη χορήγηση ινφλιξιμά-
μπης (infliximab),ενός αντι-TNF-α αντισώματος (189) και μία μικρή ανοικτή μελέτη 
με χορήγηση ετανερσέπτης (etanercept), ενός άλλου αντι-TNF-α αντισώματος σε 
αρρώστους με πρόσφατη, ενεργό, μέτρια έως μέσης βαρύτητας ΘΟ (190). Σε 10 
αρρώστους χορηγήθηκαν 25 mg του φαρμάκου υποδόρια δύο φορές την εβδο-
μάδα για 12 εβδομάδες. Παρατηρήθηκε μείωση του CAS κατά 60% και του δείκτη 
οφθαλμοπάθειας κατά 24%.Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μακροχρόνια παρα-
κολούθηση των ασθενών που πήραν αντι-TNF-α αντισώματα έδειξε μία αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων (ακόμα και φυματίωσης) και όγκων σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό(191).

7. Παράγοντες που στοχεύουν τα β-κύτταρα

Το ριτούξιμαμπ (rituximab) ειναι ένα μονοκλωνικό χιμερικό αντίσωμα εναντίον 
του CD20 αντιγόνου που εκφράζεται στην επιφάνεια των ανωριμων (προ-β) και 
ωριμων β-κυττάρων αλλά όχι στους αιμοκυττοβλάστες ή τα κύτταρα του πλάσμα-
τος(192).Η χορήγηση του έχει αποδειχθεί επωφελής σε ορισμένες ασθένειες,όπως 
το non-Hodgin λέμφωμα και η ρευματοειδής αρθρίτις(193,194).Η μείωση των 
β-κυττάρων που επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του είναι πολύ γρήγορη,ξεκινά 
από τον πρώτο μήνα και διαρκεί 4-6 μήνες, μερικές φορές και περισσότερο(195).
Τα θυρεοειδικά αντισώματa,συμπεριλαμβανομένων και των TRAb,δεν μεταβάλ-
λονται,εύρημα όμως για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία(196).Εχουν δη-
μοσιευθεί ορισμένες περιπτώσεις επιτυχούς αντιμετώπισης ενεργού ΘΟ με τη χο-
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ρήγηση του φαρμάκου (197,198),μία ανεπιτυχούς(199) και μία ανοικτή μελέτη 7 
ασθενών με ενεργό ΘΟ, στην οποία τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με αυτά που 
επιτεύχθηκαν με τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών ενω οι ασθενείς εμφάνισαν λι-
γότερες παρενέργειες και ο ρυθμός υποτροπής ήταν χαμηλότερος(200).Πρόσφα-
τες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ριτούξιμαμπ παρουσία-
σαν βελτίωση του CAS και βελτίωση της οπτικής οξύτητας που διατηρήθηκε κατά 
μέσο όρο για 6 μήνες(201,202).

8. Πλασμαφαίρεση

Η θεωρία για την εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης στη θεραπεία της ΘΟ στηρίχτη-
κε στην υπόθεση ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να απομακρύνει τις ανοσο-
σφαιρίνες ή άλλα αυτοάνοσα συμπλέγματα που εμπλέκονται πιθανώς στην παθο-
γένεια της νόσου. Στην πρώτη αναφορά αυτής της μεθόδου (203) παρατηρήθηκαν 
ευνοϊκά αποτελέσματα σε 4 από τους 7 ασθενείς και σε μεταγενέστερη μελέτη 
(204) σημαντική κλινική βελτίωση παρουσίασαν 8 από τους 9 ασθενείς, αλλά 3 
απ’ αυτούς υποτροπίασαν ένα χρόνο μετά και υποβλήθηκαν σε δεύτερο κύκλο 
πλασμαφαίρεσης. Αντιθέτως σε δύο άλλες μελέτες δεν παρατηρήθηκε καμία βελ-
τίωση (205,206). Συμπερασματικά η πλασμαφαίρεση δίνει αντικρουόμενα αποτε-
λέσματα στην αντιμετώπιση της ΘΟ. Η ερμηνεία των ευνοϊκών αποτελεσμάτων 
γίνεται δυσκολότερη καθώς συχνά συνυπήρχε ή ακολουθούσε και άλλη μορφή 
θεραπείας (γλυκοκορτικοειδή, αζαθειοπρίνη ή κυκλοφωσφαμίδη). Επιπρόσθετα οι 
υποτροπές που απαιτούσαν νέο κύκλο πλασμαφαίρεσης ήταν σχετικά συχνές. Έτσι 
σήμερα η πλασμαφαίρεση θεωρείται ως μία «απελπισμένη» μορφή θεραπείας για 
τη σοβαρή ΘΟ, όταν όλοι οι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της έχουν αποτύχει (207).

9. Ακτινοβόληση του κόγχου

Η εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ΘΟ εδώ και 
60 χρόνια και αποτελεί ακόμα και σήμερα μία σταθερή παράμετρο στη θεραπεία 
της νόσου (208). Η λογική για τη χρησιμοποίηση της ακτινοβολίας στηρίζεται 
στις μη ειδικές αντιφλεγμονώδεις δράσεις της και στην υψηλή ραδιοευαισθησία 
των λεμφοκυττάρων που διηθούν τον οφθαλμικό κόγχο (209). Τα λεμφοκύττα-
ρα γενικά καταστέλλονται με τη χορήγηση σχετικά μικρών δόσεων ακτινοβολίας 
καθώς επίσης παρατηρείται και αλλαγή του λόγου βοηθητικών/κατασταλτικών 
Τ-λεμφοκυττάρων (210). Επιπλέον η ακτινοβόληση του κόγχου μπορεί να ελαττώ-
σει τον πολλαπλασιασμό των κογχικών ινοβλαστών και την παραγωγή GAGs απ’αυ-
τούς (211). Η εξωτερική συμβατική ακτινοβόληση και η κοβαλτοθεραπεία έχουν 
εγκαταληφθεί και σήμερα χρησιμοποιείται ο υψηλής τάσης γραμμικός επιταχυντής 
(4-6 Mev) (212). Η αθροιστική δόση μπορεί να ποικίλλει αλλά στις περισσότερες 
μελέτες χορηγείται συνολικά δόση 20 Gy (2000 rads) σε διάστημα 2 εβδομάδων 
ανά οφθαλμό σε 10 ημερήσιες δόσεις (213). Οι χαμηλότερες δόσεις (10 Gy) δεν έχει 
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δειχθεί να είναι αποτελεσματικές (214) αλλά ούτε και η χορήγηση υψηλότερων δό-
σεων (30Gy) είχε κάποιο μεγαλύτερο πλεονέκτημα (215). Πρόσφατα αναφέρθηκε 
ότι η χορήγηση 1 Gy κάθε εβδομάδα για 20 συνεχόμενες εβδομάδες ήταν εξίσου 
αποτελεσματική και πιθανώς καλύτερα ανεκτή από το συνήθη χρονικό διάστημα 
χορήγησης των 2 εβδομάδων (216,217). Το συνολικό ευεργετικό αποτέλεσμα από 
την ακτινοβόληση του κόγχου ανέρχεται στο 60% περίπου (6,218). Το ευεργετικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από την επιλογή των ασθενών. Η ακτινοβόληση του 
κόγχου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σοβαρή και ενεργό ΘΟ ενώ δεν ενδεί-
κνυται στην ανενεργό μορφή της. Η μακροχρόνια νόσος και η συνοδός ίνωση δεν 
επηρεάζονται από την ακτινοβόληση. Ιδιαίτερα καλή απάντηση στην ακτινοβόλη-
ση παρουσιάζουν τα φλεγμονώδη στοιχεία, ή πρόσφατης έναρξης δυσλειτουργία 
των οφθαλμικών μυών και η οπτική νευροπάθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δρά-
σεις της ακτινοβόλησης μπορεί να εμφανιστούν αρκετές μέρες έως και εβδομά-
δες μετά την ολοκλήρωση της (6). Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες στην καλή 
απάντηση της αγωγής είναι το άρρεν φύλο, η προχωρημένη ηλικία, η ανάγκη για 
συγχορήγηση θεραπείας για τον υπερθυρεοειδισμό καθώς επίσης και η απουσία 
ιστορικού υπερθυρεοειδισμού (219). Η ακτινοβόληση του κόγχου είναι γενικώς 
καλά ανεκτή, ασφαλής και χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές(220). Σπάνια προκαλεί 
οφθαλμικό ερεθισμό (221) που μπορεί όμως να αποφευχθεί με τη συγχορήγηση 
γλυκοκορτικοειδών (222). Η μετακτινική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι εξαιρετι-
κά σπάνια επιπλοκή (223) και οι περισσότερες από τις λίγες αναφορές που υπάρ-
χουν οφείλονται σε λανθασμένη δοσολογία και τεχνική της ακτινοβολίας (224). Ο 
κίνδυνος εμφάνισης καταρράκτη μετά την ακτινοβόληση είναι μικρός (10% 3-21 
χρόνια μετά), αφορά κυρίως αρρώστους που έκαναν κοβαλτοθεραπεία και όχι με 
γραμμικό επιταχυντή (18% έναντι 8% αντίστοιχα) και μειώνεται με την κατάτμη-
ση της αθροιστικής δόσης (225). Οι προϋπάρχοντες μικροαγγειακές βλάβες από 
σακχαρώδη διαβήτη ή από προηγηθείσα χημειοθεραπεία μπορεί να αυξήσουν 
τον κίνδυνο της μετακτινικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Έτσι, αν και δεν υπάρχει 
ομοφωνία πάνω στο θέμα αυτό, είναι λογικό αυτές οι καταστάσεις να αποτελούν 
αντένδειξη για την εφαρμογή της αγωγής (209,210). Η ακτινοβόληση του κόγχου 
μπορεί να προκαλέσει μία παροδική έξαρση των φλεγμονωδών στοιχείων και συ-
μπτωμάτων (226), αλλά αυτό μπορεί να αποτραπεί με την σύγχρονη χορήγηση 
γλυκοκορτικοειδών (227). Σε άλλες μάλιστα διαφορετικές μελέτες βρέθηκε ότι ο 
συνδυασμός αυτός της θεραπείας ήταν πιο αποτελεσματικός απ’ ότι η χορήγηση 
μόνο γλυκοκορτικοειδών (227,228) ή μόνο της ακτινοβολίας (229), υποθέτοντας 
μία πιθανή συνεργιστική δράση των δύο θεραπειών. Δεν φαίνεται όμως να υπερ-
τερεί η ακτινοβόληση του κόγχου που ακολουθεί την ενδοφλέβια χορήγηση υψη-
λών δόσεων γλυκοκορτικοειδών (230). Ακόμη περισσότερο δραστικός φαίνεται να 
είναι ο συνδυασμός ακτινοβολίας και ενδοφλέβιας χορήγησης γλυκοκορτικοειδών 
κατά ώσεις (131). Για τους λόγους αυτούς έχει προταθεί η συνδυασμένη αντιμετώ-
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πιση της σοβαρής ΘΟ με το σκεπτικό ότι τα γλυκοκορτικοειδή εμποδίζουν την πα-
ροδική έξαρση των φλεγμονωδών φαινομένων του οφθαλμού, ενώ η ακτινοβολία 
ελαττώνει το ποσοστό των υποτροπών που παρατηρείται αρκετά συχνά μετά την 
διακοπή της χορήγησης γλυκοκορτικοειδών.

10. Χειρουργική αντιμετώπιση

Α) Αποσυμπίεση του κόγχου

Ο σκοπός της χειρουργικής αποσυμπίεσης του κόγχου, μέσω της αφαίρεσης τμη-
μάτων των οστικών δομών του, είναι να δημιουργήσει χώρο για να αποσυμπιεστεί 
το αυξημένο περιεχόμενο του κόγχου. Αν και δεν δρα στους παθογενετικούς μηχα-
νισμούς της οφθαλμοπάθειας είναι πολύ δραστική στην αντιμετώπιση της πρόπτω-
σης και των άλλων οφθαλμικών εκδηλώσεων που προκαλούνται από τη φλεβική 
στάση. Η άμεση χειρουργική επέμβαση δεν φαίνεται να υπερτερεί της χορήγησης 
γλυκοκορτικοειδών και για το λόγο αυτό δεν αποτελεί τη θεραπεία πρώτης εκλο-
γής (231). Ενδείκνυται κυρίως όταν η διόγκωση του οπισθοβολβικού ιστού προ-
καλεί σοβαρού βαθμού πρόπτωση με εξέλκωση του κερατοειδούς, όταν υπάρχει 
ημιεξάρθρωση του βολβού ή κοσμητική παραμόρφωση ή όταν οι διογκωμένοι 
ιστοί προκαλούν συμπιεστική οπτική νευροπάθεια (232,233). Τα αποτελέσματα εί-
ναι ικανοποιητικά και αναφέρεται μείωση της πρόπτωσης από 2.3-6 mm (233-238). 
Η αφαίρεση του οπισθοβολβικού λίπους αναφέρεται ότι επιτυγχάνει μείωση της 
πρόπτωσης περίπου 2 mm (239). Στο παρελθόν η μέθοδος αυτή είχε περιορισμένη 
εφαρμογή λόγω των κινδύνων της εγχείρησης. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν εκλείψει τα 
τελευταία χρόνια και η μόνη παρενέργεια που παρατηρείται είναι η επανεμφάνιση 
ή επιδείνωση της διπλωπίας μετά την εγχείρηση σε ποσοστό που κυμαίνεται από 
2.1-30% (233,235,236,240). Η παρενέργεια αυτή είναι πιθανότερο να συμβεί στους 
ασθενείς που έχουν ήδη οπτική νευροπάθεια. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να 
απαιτηθεί και δεύτερη διορθωτική χειρουργική επέμβαση για το στραβισμό (233).

Β) Χειρουργική των εξοφθάλμιων μυών

Η διπλωπία είναι συνήθως το πιo ενοχλητικό σύμπτωμα των αρρώστων με ΘΟ. 
Ευτυχώς μόνο ένα μικρό ποσοστό αρρώστων θα την παρουσιάσει κατά την πορεία 
της νόσου. Σε μία μελέτη αναφέρεται ότι μόνο το 17% των αρρώστων παρουσί-
αζαν διπλωπία κατά το χρόνο διάγνωσης της νόσου (241). Η διπλωπία μπορεί να 
είναι μόνιμη ή παροδική, ιδίως μετά από κούραση ή σε ορισμένες βλεμματικές 
θέσεις. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η διπλωπία είναι αποτέλεσμα του περιορι-
σμού της κινητικότητας των εξοφθάλμιων μυών. Η χειρουργική λοιπόν επέμβαση 
των εξοφθάλμιων μυών ενδείκνυται στις περιπτώσεις της μόνιμης διπλωπίας που 
δεν διορθώνεται με τη χρήση πρισματικών γυαλιών.
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Γ) Χειρουργική των βλεφάρων

Οι άρρωστοι με ΘΟ παρουσιάζουν και πολλές ανωμαλίες στα βλέφαρα (242). Αυ-
τές μπορεί να είναι η ανάσπαση, ο λαγόφθαλμος, η πτώση, η δερματοχάλαση, το 
οίδημα και η πρόπτωση των δακρυικών αδένων, του κογχικού λίπους ή και των 
δύο. Οι επεμβάσεις στα βλέφαρα αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
διόρθωση των ανωμαλιών αυτών.

Συμπερασματικά: Η ΘΟ αντιπροσωπεύει την πιο συχνή και την πιο κύρια εξωθυρε-
οειδική εκδήλωση της νόσου του Graves. Τα διάφορα συνώνυμα που υπάρχουν για 
τη ΘΟ αντανακλούν την πολυπρόσωπη κλινική της έκφραση και τις αβεβαιότητες 
που υπάρχουν ακόμη για τον ακριβή αυτοάνοσο παθογενετικό της μηχανισμό και 
τη φυσική ιστορία της. Είναι σήμερα όμως πια παραδεκτό ότι οι άρρωστοι με ΘΟ 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένες κλινικές από ενδοκρινολόγους 
και οφθαλμιάτρους που έχουν ενδιαφέρον και εμπειρία στο χειρισμό των αρρώ-
στων αυτών (243).
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