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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Orbitopatia czêsto towarzyszy autoimmunologicznym cho-
robom tarczycy. Jakkolwiek rzadko wi¹¿e siê ona z zagro¿eniem narz¹du
wzroku, to jednak znacznie pogarsza jakoœæ ¿ycia chorych. Wobec braku
skutecznych metod leczenia zachowawczego, pacjenci z orbitopati¹ kiero-
wani s¹ do zabiegów operacyjnych.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a ocena wyników zastosowania wewn¹trznosowej en-
doskopowej dekompresji oczodo³ów u pacjentów z orbitopati¹ towarzysz¹-
c¹ autoimmunologicznym chorobom tarczycy.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Ocenie poddano wyniki 9 operacji przeprowadzonych u
5 pacjentek. Zabiegi dekompresji w 3 przypadkach zosta³y wykonane ze
wskazañ kosmetycznych, w jednym przypadku ze wzglêdu na asymetryczny
wytrzeszcz jednostronny z oftalmoplegi¹, przed planowanym zabiegiem ko-
rekcyjnym na miêœniach okoruchowych i w jednym przypadku z powodu
nasilonego wytrzeszczu z niedomykaniem szpary powiekowej, z nastêpow¹
keratopati¹ ekspozycyjn¹.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Uzyskano dobre wyniki zabiegów operacyjnych we wszystkich
przypadkach. Wytrzeszcz zmniejszy³ siê od 2 do 5,5 mm, poprawi³o siê
domykanie szpary powiekowej. U pacjentki z keratopati¹ ekspozycyjn¹ ust¹-
pi³y zmiany na rogówce. Wszystkie chore wyrazi³y satysfakcjê z uzyskanego
efektu kosmetycznego. W ¿adnym przypadku nie pojawi³y siê ani wczesne,
ani odleg³e powik³ania zastosowanego leczenia.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Wewn¹trznosowa endoskopowa dekompresja oczodo³ów jest
wartoœciow¹ i bezpieczn¹ metod¹ leczenia pacjentów z orbitopati¹ towarzy-
sz¹c¹ autoimmunologicznym chorobom tarczycy, gdy dominuj¹cym obja-
wem jest wytrzeszcz lub jego powik³ania.
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wewn¹trznosowa endoskopowa dekompresja oczodo³u, leczenie operacyj-
ne orbitopatii Gravesa

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.  Thyroid diseases are often accompanied by orbitopathy.
Although it rarely involves a risk to the organ of vision, orbitopathy does
adversely affect the quality of patient’s life. As effective conservative proce-
dures are not available,  patients with orbitopathy are referred for treatment
to the surgical wards.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The aim of our work was to assess the results of applying endoscopic
transnasal orbital decompression of     orbits in patients with thyroid-associa-
ted orbitopathy (TAO).
Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods. We report the results of endoscopic transnasal
orbital decompression of 9     orbits in 5 female patients with TAO. Decompres-
sions in our patients were performed for cosmetic reasons in 3 cases; in one
patient it was undertaken due to asymmetric exophthalmos and ophthal-
moplegia before eye muscle surgery, and in one patient due to exophthal-
mos combined with lid retraction and exposure keratopathy.
Results.Results.Results.Results.Results. Results of surgical procedures were satisfactory in all cases, redu-
cing exophthalmos by 2 to 5.5 mm, improving lid retraction and resolving
corneal lesions in a patient with keratopathy. All patients were content with
the cosmetic results. There were no decompression-related complications  in
the entire group.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. We conclude that endoscopic transnasal orbital decompres-
sion may be a valuable treatment option for thyroid-associated orbitopathy
patients with predominating exophthalmos or its complications.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(4), 173-179
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Orbitopatia towarzysz¹ca autoimmunologicznym
chorobom tarczycy, zwana czêsto orbitopati¹ Gravesa
(OG) jest zapalnym schorzeniem tkanek oczodo³u wy-
stêpuj¹cym u pacjentów z chorob¹ Gravesa-Basedowa
(ok. 90% przypadków), zapaleniem tarczycy Hashimoto
(5%), a niekiedy wystêpuj¹cym jako izolowane schorze-
nie u osób bez klinicznych objawów choroby tarczycy [1].

Orbitopatia rzadko wi¹¿e siê z zagro¿eniem narz¹du
wzroku, chocia¿ nawet obecnie spotyka siê chorych,
u których nieleczone lub niew³aœciwie leczone schorze-

nie doprowadzi³o do œlepoty. Czêœciej orbitopatia Gra-
vesa wystêpuje w swoich l¿ejszych postaciach, powodu-
j¹c znaczne dolegliwoœci, pogarszaj¹c jakoœæ ¿ycia cho-
rych, czêsto utrudniaj¹c wykonywanie zawodu. Niekie-
dy jej wyst¹pienie wi¹¿e siê z istotnym defektem kosme-
tycznym [2]. Dotychczas brakuje swoistych, bezpiecz-
nych i nieobci¹¿aj¹cych pacjenta metod zmniejszaj¹cych
tocz¹cy siê w tkankach oczodo³u proces zapalny. Wyni-
ka to ze s³abej znajomoœci patogenezy orbitopatii Gravesa.
Nie ulega co prawda w¹tpliwoœci, i¿ choroba ta ma



174 Otorynolaryngologia, 2003, 2(4), 173-179

pod³o¿e autoimmunologiczne, a badania prowadzone na
przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat przynios³y lep-
sze zrozumienie patofizjologii zmian ocznych i natu-
ralnego przebiegu choroby. Nadal jednak niejasne po-
zostaj¹ podstawowe mechanizmy odpowiedzi immuno-
logicznej w tej chorobie, lokalizacja i charakter pierwot-
nego autoantygenu, udzia³ ró¿nych rodzajów reakcji au-
toimmunologicznej w rozwoju i podtrzymywaniu za-
palenia. Dopiero poznanie ich przyczyny umo¿liwi³oby
opracowanie skutecznego leczenia orbitopatii.

Wybór optymalnego leczenia orbitopatii musi wy-
nikaæ ze zrozumienia patofizjologii zmian ocznych.
W patogenezie orbitopatii tarczycowej najwiêcej dowo-
dów przemawia w chwili obecnej za udzia³em receptora
dla TSH. Mo¿e on stanowiæ poszukiwany pierwotny
autoantygen wspólny dla tarczycy i tkanek oczodo³o-
wych, t³umacz¹cy zwi¹zek zmian ocznych z autoimmu-
nologicznymi chorobami tarczycy [3,4,5]. Pierwotna
reakcja autoimmunologiczna tocz¹ca siê w pozaga³ko-
wej tkance ³¹cznej i t³uszczowej [3], a byæ mo¿e i miê-
œniach ocznych [6], polega na rozpoznaniu autoantyge-
nu przez autoreaktywne komórki T. Uruchamia to ka-
skadê zjawisk podtrzymuj¹cych i nasilaj¹cych proces
zapalny. Maj¹ w niej udzia³ cz¹steczki adhezyjne, cyto-
kiny, m.in. aktywuj¹ce limfocyty CD8+ lub limfocyty B
[7,8,9,10,11,12], stymuluj¹ce ekspresjê antygenów
HLA-DR3 [13], bia³ka szoku termicznego (heat shock
protein 72, HSP-72) [11]. Dochodzi do auto- i para-
krynnego wydzielania cytokin, rozwoju nacieku zapal-
nego, podtrzymywania i szerzenia siê reakcji autoimmu-
nologicznej w tkankach oczodo³u. Wydzielane lokalnie
cytokiny aktywuj¹ syntezê i wydzielanie hydrofilowych
glikozaminoglikanów (GAG) przez oczodo³owe fibro-
blasty [13]. Nagromadzenie GAG w oczodole prowadzi
do obrzêku tkanek, zwiêkszenia ciœnienia œródoczodo³o-
wego. Konsekwencj¹ wzrostu ciœnienia w oczodole mo¿e
byæ ucisk pêczka naczyniowo-nerwowego, pogorszenie wa-
runków odp³ywu krwi ¿ylnej i ch³onki z oczodo³u,
a w ciê¿kich przypadkach – neuropatia nerwu wzroko-
wego zagra¿aj¹ca w skrajnych przypadkach œlepot¹ [1].
W ostatecznym efekcie dochodzi do wytrzeszczu – prze-
mieszczenia ku przodowi ga³ki ocznej przez obrzêkniê-
te tkanki pozaga³kowe. Sam wytrzeszcz, poza szpec¹-
cym wygl¹dem, mo¿e stanowiæ istotny problem medycz-
ny, gdy dochodzi do zaburzenia prawid³owych mecha-
nizmów chroni¹cych rogówkê przed wysychaniem.
W warunkach upoœledzonej ruchomoœci ga³ek ocznych
i wystêpuj¹cej bardzo czêsto u chorych z orbitopati¹ re-
trakcji powiek górnych, mo¿e dojœæ do niedomykania
powiek, zw³aszcza w czasie snu, a w konsekwencji do
wysychania rogówki prowadz¹cego do powstawania jej
zapaleñ i owrzodzeñ [1]. Tak¿e ten mechanizm mo¿e
prowadziæ do utraty wzroku w orbitopatii Gravesa. To-
cz¹cy siê w obrêbie tkanek oczodo³u proces zapalny po-
woduje obrzêk, przekrwienie, dyskomfort i bóle ga³ek

ocznych oraz œwiat³owstrêt [1]. Nacieczenie miêœni
ocznych powoduje z kolei upoœledzenie niezmiernie pre-
cyzyjnych mechanizmów koordynuj¹cych skojarzony
ruch ga³ek ocznych – wi¹¿e siê to z ró¿nymi objawami,
od epizodów dwojenia po ciê¿k¹ oftalmoplegiê [1].

Postêpowanie w orbitopatii Gravesa obejmuje lecze-
nie immunosupresyjne i przeciwzapalne, b¹dŸ te¿ podej-
mowanie prób zmiany warunków anatomicznych, które
mog³yby zmniejszaæ dolegliwoœci. Pomimo prób wpro-
wadzenia nowych metod leczenia orbitopatii Gravesa, na-
dal u wiêkszoœci pacjentów stosuje siê kortykosteroido-
terapiê oraz radioterapiê okolicy pozaga³kowej przy u¿y-
ciu wi¹zki z przyspieszacza liniowego, a w niektórych
przypadkach leczenie chirurgiczne [1,14,15]. Wykaza-
no, ¿e leczenie skojarzone z zastosowaniem dwóch lub
trzech metod jest bardziej skuteczne w leczeniu orbito-
patii ni¿ leczenie jednego rodzaju [16,17]. Najczêœciej
stosowany schemat postepowania obejmuje kortykoste-
roidoterapiê [1,15,18,19] i/lub napromieniowanie oko-
licy pozaga³kowej [1,15,19,20]. Celem takiego postêpo-
wania jest uzyskanie efektu przeciwzapalnego i immu-
nosupresyjnego. Ewentualne stosowanym uzupe³nieniem
tej terapii jest przeprowadzanie zabiegów operacyjnych,
pozwalaj¹cych na stworzenie warunków anatomicznych,
dziêki którym uzyskuje siê zmniejszenie ciœnienia we-
wn¹trz oczodo³u, a tym samym uzyskanie optymalnego
stanu czynnoœciowego i korekcjê defektu kosmetyczne-
go [1,15,20]. U niektórych pacjentów leczenie operacyj-
ne mo¿e byæ wykonywane we wczesnym okresie choro-
by: mowa tu przede wszystkim o zabiegach typu dekom-
presji oczodo³ów. S¹ to zabiegi odbarczaj¹ce jamê oczo-
do³u poprzez zniesienie czêœci jednej lub kilku jej œcian
kostnych. Postêpowanie takie pozwala na przemieszcze-
nie obrzêkniêtych tkanek oczodo³u do otaczaj¹cych prze-
strzeni, w konsekwencji prowadz¹cych do zmniejszenia
ciœnienia wewn¹trz oczodo³u, odbarczenie uciœniêtego
nerwu wzrokowego, przywrócenie fizjologicznych warun-
ków drena¿u ¿ylnego i ch³onnego oraz zmniejszenie nie-
domykania szpary powiekowej. W konsekwencji obser-
wuje siê zmniejszenie wytrzeszczu, który stosunkowo s³a-
bo odpowiada³ na leczenie immunosupresyjne i przeciw-
zapalne. Za podstawowe wskazania do dekompresji oczo-
do³u uwa¿a siê:
- nasilony wytrzeszcz
- neuropatiê nerwu wzrokowego
- bardzo nasilone objawy zapalne ze strony tkanek oczo-

do³u, zw³aszcza u osób z przeciwwskazaniami do le-
czenia immunosupresyjnego, opornoœci¹ albo zale¿-
noœci¹ na kortykosteroidoterapiê

- zapalenie rogówki zwi¹zane z niedomykaniem szpa-
ry powiekowej [1,15,20].
Najczêœciej wykonywanym zabiegiem pozostaje de-

kompresja dolno-przyœrodkowa, w czasie której, jamê
oczodo³u poszerza siê kosztem zatoki szczêkowej i sito-
wia. Klasyczny zabieg wymaga dostêpu albo przez zatokê
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szczêkow¹, albo przez oczodó³. Zabieg jest skuteczny
u wiêkszoœci pacjentów z orbitopati¹, zapewniaj¹c istotn¹
poprawê. Nieco rzadziej wykonuje siê jedynie dekompre-
sjê przyœrodkow¹, której efekt jest mniejszy ni¿ zabiegu
³¹czonego. Dekompresje boczne s¹ stosunkowo ma³o sku-
teczne, zapewniaj¹c zmniejszenie wytrzeszczu jedynie
o ok. 2-3 mm. Dekompresje górne, bêd¹ce w kompeten-
cji neurochirurgów, stanowi¹ obci¹¿aj¹ce zabiegi i wy-
konywane s¹ wyj¹tkowo rzadko.

Inne zabiegi operacyjne w orbitopatii wykonuje siê
albo dla doraŸnego zabezpieczenia rogówki (zak³adanie
szwów zwê¿aj¹cych szparê powiekow¹), albo jako opera-
cje koryguj¹ce w stabilnym okresie choroby, w celu le-
czenia utrzymuj¹cego siê zeza, oftalmoplegii, retrakcji
powiek itp. [1,15]. Od czasu zastosowania w 1990 roku
przez Kennedy’ego techniki wewn¹trznosowej endosko-
powej dekompresji oczodo³u, dziêki dobrym efektom tej
metody i jej stosunkowo niewielkiej traumatycznoœci le-
czenie operacyjne oftalmopatii Gravesa zyska³o na zna-
czeniu [13].

PACJENCI I METODY

W Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej
w Warszawie zabiegi endoskopowe dekompresji oczo-
do³ów zosta³y wykonane u piêciu pacjentek w wieku od
19 do 42 lat, leczonych w Klinice Endokrynologii z po-
wodu orbitopatii tarczycowej. U wszystkich pacjentek
rozpoznano chorobê Gravesa-Basedowa na podstawie ty-
powego obrazu klinicznego, pierwotnej nadczynnoœci
tarczycy, podwy¿szonych poziomów przeciwcia³ przeciw-
ko receptorowi TSH (TRAK), a tak¿e, w 3 przypadkach,
na podstawie podwy¿szonej jodochwytnoœci. Wszystkie
chore w okresie kwalifikacji do zabiegu pozostawa³y
w stadium eutyreozy: 2 osoby – po leczeniu zachowaw-
czym, 1 osoba – po terapii radiojodem (wyrównana nie-

doczynnoœæ tarczycy w toku leczenia substytucyjnego
L-tyroksyn¹), 2 osoby – po strumektomiach subtotal-
nych (równie¿ w toku terapii substytucyjnej L-tyroksy-
n¹). Rozpoznanie orbitopatii tarczycowej postawiono na
podstawie wspó³wystêpowania typowych objawów kli-
nicznych oraz wyników badañ obrazowych (MRI oczo-
do³ów), w których wykazano symetryczne pogrubienie
miêœni ocznych. We wszystkich przypadkach operacje
przeprowadzono w okresie stabilizacji objawów ocznych,
po wygaœniêciu aktywnego procesu zapalnego oceniane-
go na podstawie skali Clinical Activity Score (<4) [1]
i badania MRI metod¹ przesuniêcia chemicznego. Na-
silenie objawów ocznych oceniono w klasyfikacji
NOSPECS [2] na: klasê IIIa (minimalny wytrzeszcz)
u 1 pacjentki, IIIb (umiarkowany wytrzeszcz) u 2 pa-
cjentek, IVc (fiksacja ga³ki ocznej) u 1 pacjentki, Va (po-
wierzchowne ubytki nab³onka rogówki zwi¹zane z nie-
domykaniem szpary powiekowej) u 1 pacjentki. Wy-
trzeszcz ga³ek ocznych oceniany egzoftalmometrem
Hertla by³ w granicach od 23 do 25 mm. U ¿adnej z pa-
cjentek nie wystêpowa³o podwójne widzenie w okresie
przed zabiegiem. U jednej chorej stwierdzono natomiast
zaburzenia ruchomoœci ga³ki ocznej. Decyzjê o podjêciu
leczenia chirurgicznego podjêto g³ównie ze wskazañ ko-
smetycznych. Nie stwierdzano cech neuropatii nerwu II
[21,22]. W jednym przypadku celem leczenia by³o
zmniejszenie asymetrycznego wytrzeszczu przed pla-
nowanymi zabiegami naprawczymi na miêœniach
ocznych. W przypadku chorej z asymetrycznym wytrzesz-
czem i niedomykaniem szpary powiekowej celem dekom-
presji oczodo³u by³o u³atwienie gojenia i prewencja roz-
woju zmian w rogówce. Decyzja o poddaniu siê leczeniu
chirurgicznemu by³a podejmowana przez pacjentki po
konsultacji przeprowadzonej przez endokrynologa,
okulistê i laryngologa [23,24]. Zabiegi przeprowadzane
by³y przez jednego operatora.

Ryc. 1. Badanie tomografii komputerowej chorej z orbitopati¹.
a) zdjêcie przed zabiegiem – widoczne obustronne pogrubienie miêœni prostych dolnego i górnego
b) zdjêcie po zabiegu – po stronie lewej zwraca uwagê przemieszczenie zawartoœci oczodo³u do sitowia i czêœciowo zatoki szczêkowej
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U wszystkich chorych wykonano tomografiê kom-
puterow¹ zatok przynosowych i oczodo³ów w p³aszczy-
znach pionowej i poziomej jako badanie przygotowuj¹ce
do przeprowadzenia operacji endoskopowej (ryc. 1,2).

Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym do-
tchawiczym. B³ona œluzowa jamy nosowej w rejonie kom-
pleksu ujœciowo-przewodowego by³a bardzo dok³adnie
obkurczana i anemizowana œrodkami miejscowo obkur-
czaj¹cymi [25].

Etapy operacji

Etap I – sphenoethmoidektomia

Endoskopow¹ sphenoethmoidektomiê wykonywano
wraz z szerokim poszerzeniem ujœcia zatoki szczêkowej.
W konsekwencji uwidaczniano blaszkê papierowat¹ oraz
strop sitowia. W nastêpnej kolejnoœci znoszono przed-
ni¹ œcianê zatoki klinowej.

Etap II – zniesienie blaszki papierowatej

Blaszkê papierowat¹ znoszono rozpoczynaj¹c od de-
likatnego jej sperforowania, a nastêpnie bardzo delikat-
nie „na têpo” preparowano j¹ od okostnej. Dok³adano

Ryc. 2. Badanie tomografii komputerowej po zabiegu operacyjnym jedno-
stronnej dekompresji oczodo³u. Na zdjêciu zwraca uwagê przemieszczenie
zawartoœci oczodo³u do sitowia

Ryc. 3. Zdjêcia pacjentki poddanej obustronnej dekompresji oczodo³u z powodu orbitopatii Gravesa:
a) przed zabiegiem, b) po zabiegu,
c) przed zabiegiem, d) po zabiegu
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wszelkich starañ, aby blaszka papierowata usuwana by³a
bez uszkodzenia okostnej oczodo³u. Dolna œciana oczo-
do³u usuwana by³a a¿ do miejsca przebiegu kana³u ner-
wu podoczodo³owego.

Etap III – naciêcia okostnej

Za pomoc¹ kosy wykonywano równolegle poziome
naciêcia okostnej oczodo³u. Okostna najpierw nacinana
by³a w okolicy nerwu podoczodolowego i stropu sitowia.

Etap IV – monitorowanie zakresu odbarczenia oczodo³u

Delikatne uciskano ga³ki oczne równoczeœnie moni-
toruj¹c wewn¹trznosowo za pomoc¹ endoskopu prze-
mieszczenie t³uszczu oczodo³u do otwartych przestrzeni
zatok przynosowych. Umo¿liwia³o to stwierdzenie czy
zakres wykonanej dekompresji jest wystarczaj¹cy. Opa-
trunek wewn¹trznosowy zak³adano luŸno, by umo¿liwiæ
swobodny drena¿ krwi z miejsca operowanego i zmniej-
szyæ prawdopodobieñstwo powstania krwiaka wewn¹trz-
oczodo³owego.

Pooperacyjnie stosowano antybiotyk o szerokim spek-
trum dzia³ania przez okres 2 tygodni. Przeprowadzano
cotygodniowe wizyty kontrolne po³¹czone z badaniem
endoskopowym operowanego rejonu, podczas którego
oczyszczano go z krwi i zalegaj¹cego œluzu.

WYNIKI

Leczenie operacyjne przynios³o zadowalaj¹cy efekt
u wszystkich piêciu pacjentek (yc. 3,4). Uzyskano
zmniejszenie wytrzeszczu o 2 do 5,5 mm. Nie obser-
wowano wyst¹pienia istotnego klinicznie podwójnego
widzenia u pacjentek (jedna z chorych zg³asza³a epizo-
dycznie wystêpuj¹ce podwójne widzenie w pozycjach
skrajnych). U chorej z dominuj¹cymi objawami ze stro-
ny miêœni ocznych uzyskano zmniejszenie wytrzeszczu,
lecz zabieg nie zmniejszy³ dolegliwoœci zwi¹zanych z za-
burzeniami ruchomoœci ga³ek ocznych. U chorej tej po
kilkumiesiêcznej obserwacji wykonano w Klinice Oku-
listycznej zabiegi naprawcze na miêœniach ocznych, które
przynios³y zadowalaj¹cy efekt koñcowy. U chorej z ob-
jawami keratopatii uzyskano domykanie siê powiek i ust¹-
pienie zmian w rogówce. Wszystkie chore korzystnie
oceni³y efekt kosmetyczny, ale w jednym wypadku utrzy-
mywa³y siê po zabiegu objawy retrakcji górnych powiek,
które stanowi³y istotny defekt.

DYSKUSJA

Stosowane sposoby leczenia orbitopatii obarczone s¹
licznymi powik³aniami, a efekt leczniczy wydaje siê rów-
nie¿ niezadowalaj¹cy w wielu przypadkach. Dotyczy to
zw³aszcza przewlek³ej kortykosteroidoterapii.

Ryc. 4 Zdjêcia pacjentki przed i po zabiegu jednostronnej dekompresji oczodo³u z powodu orbitopatii Gravesa:
a) przed zabiegiem, b) po zabiegu,
c) przed zabiegiem, d) po zabiegu
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U pacjentów, u których dominuje wytrzeszcz,
a zw³aszcza objawy uszkodzenia miêœni ocznych (dwo-
jenie, zez), obserwuje siê czêsto albo ma³¹ skutecznoœæ
terapii zachowawczej, albo nawrót objawów po zmniej-
szeniu dawek leków, czy te¿ po ich odstawieniu [1,15].
Stosowanie radioterapii ma utrwalaæ efekt leczenia im-
munosupresyjnego, ale pojawi³y siê ostatnio publikacje
krytykuj¹ce ten sposób leczenia, jako ma³o skuteczny
[15]. Nale¿y te¿ zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie
w ka¿dej fazie OG leczenie immunosupresyjne i prze-
ciwzapalne jest skuteczne. Uwa¿a siê bowiem, ¿e orbi-
topatia jest schorzeniem kilkufazowym. W pierwszej
fazie aktywnej choroby, która mo¿e trwaæ od kilku mie-
siêcy do oko³o dwóch lat, obserwuje siê stopniowe nara-
stanie objawów orbitopatii – wtedy te¿ objawy zapalne
s¹ najbardziej nasilone. W nastêpnej fazie – plateau do-
chodzi do stabilizacji przebiegu choroby, która nastêpnie
wygasa stopniowo pozostawiaj¹c trwa³e zmiany w na-
rz¹dzie wzroku wynikaj¹ce ze zbliznowacenia i zw³ók-
nienia objêtych procesem zapalnym tkanek [14]. Poda-
wanie kortykosteroidów czy napromienianie okolicy po-
zaga³kowej pozwalaj¹ zatem uzyskaæ istotn¹ poprawê je-
dynie w pierwszej fazie choroby.

Alternatywnym sposobem postêpowania mo¿e byæ
wczeœnie przeprowadzone leczenie operacyjne metod¹
dekompresji, które pozwala oszczêdziæ choremu wielo-
miesiêcznego leczenia kortykosteroidami i radioterapii
oraz przeczekaæ okres aktywnej choroby i doprowadziæ
do zmniejszenia nie tylko dolegliwoœci subiektywnych,
ale i defektu kosmetycznego. Dotychczas ograniczeniem
wydawa³y siê obci¹¿enia zwi¹zane z klasycznymi meto-
dami zabiegowymi [26]. Obecnie, wraz z wpro-
wadzeniem chirurgii endoskopowej, dekompresja mo¿e
byæ uwa¿ana za wa¿n¹ metodê w leczeniu orbitopatii,
b¹dŸ tez jako dobry sposób leczenia uzupe³niaj¹cego.

W ostatnim stuleciu opisano i stosowano wiele tech-
nik operacyjnych dekompresji oczodo³u. Dekompresja,
polegaj¹ca na zniesieniu œciany bocznej oczodo³u, by³a
stosunkowo popularna. Jej zalet¹ jest ma³a traumatycz-
noœæ zabiegu a zdecydowan¹ wad¹ to, i¿ zapewnia cof-
niêcie ga³ki ocznej o zaledwie oko³o 2 mm. Techniki sto-
sowane przez Dollingera, Sewala czy Walsha i Ogurê
[16] by³y i s¹ stosowane u wielu pacjentów z dobrym
skutkiem. Œrednia wartoœæ, o jak¹ cofa siê ga³ka oczna
wynosi oko³o 4,7 mm. Od czasu opisania przez Kenne-
dy’ego w 1990 roku techniki wewn¹trznosowej – endo-
skopowej dekompresji oczodo³u [13] pojawia siê coraz
wiêcej doniesieñ o skutecznoœci tej metody. Kennedy

oryginalnie opisa³ 13 przypadków dekompresji u 8 pa-
cjentów. U 5 pacjentów jednoczasowo wykonano dekom-
presjê ze zniesieniem œciany bocznej. Uzyska³ œrednie
cofniêcie ga³ki ocznej o 5,7 mm. Przy zastosowaniu wy-
³¹cznie dekompresji wewn¹trznosowej przyœrodkowej
cofniêcie ga³ki ocznej wynosi³o œrednio 4,7 mm. W œwie-
tle ostatnich publikacji wydaje siê, i¿ jednoczesne usu-
niêcie œciany przyœrodkowej i czêœci przyœrodkowej œcia-
ny dolnej oczodo³u z zastosowaniem techniki endosko-
powej oraz usuniêcie œciany bocznej oczodo³u z dojœcia
przez powiekowego umo¿liwia bardziej symetryczne cof-
niêcie ga³ki ocznej oraz redukuje jej przemieszczenie w
kierunku dolno-przyœrodkowym.

Podstawowe zalety wewn¹trznosowej endoskopowej
dekompresji oczodo³u to: dobra mo¿liwoœæ oceny zawar-
toœci oczodo³u, dok³adna ocena stopnia przemieszczenia
t³uszczu wype³niaj¹cego oczodó³ do jamy nosowej, ³a-
twa identyfikacja miêœni okoruchowych, pozwalaj¹ca
unikn¹æ ich uszkodzenia, zachowanie fizjologicznej drogi
drena¿u zatok przynosowych. Ta metoda operacji zde-
cydowanie zmniejsza pooperacyjny obrzêk zawartoœci
oczodo³u i traumatycznoœæ operacji. Umo¿liwia to znacz-
ne skrócenie okresu hospitalizacji.

Prezentowany przez nas opis przypadków dokumen-
tuje pierwsz¹ w polskim piœmiennictwie lekarskim pró-
bê u¿ycia techniki endoskopowej w leczeniu orbitopatii
tarczycowej. We wszystkich przypadkach osi¹gniêto za-
dowalaj¹cy efekt koñcowy, aczkolwiek nale¿y zaznaczyæ,
i¿ zabiegi by³y wykonywane u pacjentek ze œrednio nasi-
lonymi objawami ocznymi, a g³ównym wskazaniem do
operacji u czterech z nich pozostawa³y wzglêdy kosme-
tyczne. Nie zachodzi³a zatem koniecznoœæ odbarczenia
nerwu wzrokowego. Efekt kosmetyczny by³ korzystnie
oceniony przez same pacjentki. W przebiegu leczenia nie
dosz³o do istotnych powik³añ, a zw³aszcza do objawów
zaburzenia czynnoœci miêœni ocznych. W przypadku jed-
nej pacjentki zastosowane leczenie operacyjne w sposób
szczególny wp³ynê³o korzystnie na ust¹pienie zmian w ro-
gówce w wyniku poprawy zamykania szpary powiekowej.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e technika we-
wn¹trznosowej endoskopowej dekompresji oczodo³ów
stanowi istotn¹ i bezpieczn¹ metodê leczenia orbitopatii
tarczycowej przebiegaj¹cej z wytrzeszczem i jego powi-
k³aniami. Wydaje siê, ¿e metoda ta mo¿e byæ szczegól-
nie cenna równie¿ jako zabieg ze wskazañ kosmetycz-
nych, zw³aszcza wtedy, gdy z uwagi na niedogodnoœci
i powik³ania klasycznych zabiegów, odstêpowano od tego
typu leczenia.



179Krzeski A., Górski N.P., Kiliañski J. i wsp.: Wewn¹trznosowa endoskopowa dekompresja oczodo³u w chorobie Graves-Basedowa . . .

16. Walsh TE, Ogura JH. Transantral orbital decompression for
malignant exophthalmus. Laryngoscope 1957; 67: 544-568.

17. Garrity JA, Futourechi V, Bergstrath RJ, et al. Results of
transantral orbital decompression in 428 patients with severe
Graves’ ophthalmopathy. Am J Ophthalmol 1993; 116: 533-547.

18. Warren JD, Spector JG, Burde R. Long-term follow-up and
recent observations on 305 cases of orbital decompression for
dysthyroid orbitopathy. Laryngoscope 1989; 99: 35-40.

19. Mourits MPh, Koornneef L, Wiersinga WM, et al. Clinical
criteria for the assessment of disease activity in Graves’
ophthalmopathy: A novel approach. Brit J Ophthalmopathy
1989; 73: 639.

20. Burch HB, Wartofsky L. Graves ophthalmopathy: current
concepts regarding pathogenesis and management. Endocr Rev
1993; 14: 747-793.

21. Sofferman RA. Transnasal approach to optic nerve
decompression. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg 1991;
2: 150-156.

22. Foster JA, Wulc AE, Lanza DC, Kennedy DW. Endoscopic
approach in decompression of the optic canal. Division of
Ophthalmology Resident and Alumni Research Day, the
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, June 1994.

23. Foster JA, Kennedy DW, Wulc AE, Lanza DC. Orbital
decompression in thyroid eye disease. Annual Scientific
Symposium of the American Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgeons, Chicago, November 1993.

24. Foster JA, Wulc AE. Endoscopic orbital decompression in thyroid
eye disease. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery, Glasgow, September 1994.

25. Krzeski A, Górski NP. Wewn¹trznosowa endoskopowa
dekompresja oczodo³u – technika operacyjna. ORL 2003; II,
3(7): 75-81.

26. Stammberger H. Functional endoscopic sinus surger y.
Philadelphia, B.C. Decker 1991.

Piœmiennictwo
1. McGregor AM. Has the target autoantigen for Graves’

ophthalmopathy been found? Lancet 1998; 352: 595-596.

2. Kiljanski JI, Nebes Y, Wali JR. The ocular muscle cell is a target
of the immune system in endocrine ophthalmopathy. Int Arch
Allergy Immunol 1995; 106(3): 204-212.

3. Burch HB, Wartofsky L. Graves’ ophthalmopathy: current
concepts regarding pathogenesis and management. Endocr Rev
1993; 14(6): 747-793.

4. Heufelder AE, Spitzweg C. Immunology of Graves’
ophthalmopathy. Dev Ophthalmol 1999; 30: 24-38.

5. Bartalena L, Pinchera A, Marcocci C. Management of Graves’
ophthalmopathy: reality and perspectives. Endocr Rev 2000;
21(2): 168-199.

6. Tallstedt L. Surgical treatment of thyroid eye disease. Thyroid
1998; 8(5): 447-452.

7. Stankiewicz JA. Complications of endoscopic intranasal
ethmoidectomy. Laryngoscope 1987; 97: 1270-1273.

8. May M. Management of orbital hematoma following functional
endoscopic sinus surgery. Am J Rhinol 1991; 5(2): 47-49.

9. Zide BM, Jelks GW. Surgical anatomy of the orbit. New York,
Raven Press 1985.

10. Rontal M, Rontal E. Studying whole-mounted sections of the
paranasal sinuses to understand the complications of endoscopic
sinus surgery. Laryngoscope 1991; 101: 361-366.

11. Rootman J. Diseases of the orbit. Philadelphia, Lippincott 1988.

12. Wulc AE, Popp JC, Bartlett SP. Lateral wall advancement in
orbital decompression. Ophthalmology 1990; 97: 1358-1369.

13. Kennedy DW, Goodstein ML, Miller NR, Zinreich J.
Endoscopic transnasal orbital decompression. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 1990; 116: 275-282.

14. Goldberg RA, Shorr N, Cohen MS. The medial orbital strut in
the prevention of post decompression dystopia in dysthyroid
ophthalmopathy. Ophthal Piast Reconstr Surg 1992; 8(1): 32-34.

15. Shepard KG, Levin PS, Terr is DJ. Balanced orbital
decompression for Graves’ ophthalmopathy. Laryngoscope 1998;
108: 1648-1653.


