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Útmutató betegeink részére 

 

A PAJZSMIRIGY TÚLMŰKÖDÉSÉHEZ TÁRSULÓ SZEMBETEGSÉG, AZ 

ENDOKRIN ORBITOPATHIA 
  

Kedves Betegünk! 

 

Ön egy sajátos szembetegség tüneteit észleli: 

 

Nem önálló kórkép – A pajzsmirigy túlműködés egyik fajtájához, amelyet általában Basedow kórnak nevezünk, 

gyakran szembetegség is társul, ez az endokrin orbitopathia 

 

Mi az orbitopathia? – a csontos szemüreg képleteinek megbetegedését jelenti. 

A csontos szemüregben a szemhéjakkal takart szemgolyó mögött szemmozgató izmok, kötőszövet, zsírszövet 

helyezkedik el. A betegség során immuneredetű sejtek okozta gyulladás zajlik, amelynek hatására a szemizmok 

megvastagodnak, gyulladásos aktivitást mutatnak, ez a szem mozgásának korlátozódásához, esetleg kettős 

látáshoz vezethet, a szemgolyó mögötti szövetek duzzadása a szemgolyó kidülledését eredményezheti. 

 

Tünetei: Vérbő kötőhártya, reggelre duzzadt szemhéjak, fényérzékenység, fájdalom, a szemgolyó kidülledése, 

tekintési zavar, kettős-látás. Ha a szemhéjak nem záródnak rendesen, sérülhet a szaruhártya is. A csontos 

szemüreg képletei néha oly mértékben megduzzadhatnak, hogy károsíthatják a látóideget. 

 

Mikor jelentkezik a kórkép? – Leggyakrabban a pajzsmirigy betegséggel egyidőben, néha azonban azt 

megelőzően, vagy később, akár évtizedekkel eltolódva. 

 

A szemtünetek kezelhetőek, bár jelentkezésük esetenként a pajzsmirigy túlműködés leggondosabb ellátásával 

sem előzhető meg. 

 

Mi a teendő? – Járjon gondosan kontrollra – igen fontos a pajzsmirigy túlműködés gondos kezelése. 

Ha a pajzsmirigy túlműködés kezelése során – vagy annak nyugalmi szakában – szempanaszok jelentkeznek, 

vagy a korábbiak fokozódnak, feltétlenül forduljon gondozó orvosához, aki elvégzi a pajzsmirigy működés 

ellenőrzését, szükség esetén módosítja gyógyszeres kezelését és szemészeti szakrendelésre is elküldi további 

vizsgálatokra. A belgyógyászati, szemészeti vizsgálaton túl a szemüreg ultrahangos, computer tomographiás, 

illetve mágneses rezonancia vizsgálatára is szükség lehet, mindezek nem ártalmasok az Ön számára. 

 

A szemtünetek kezelése: 

 Célszerű magasabban aludni, próbáljon több párnát tenni a feje alá. 

 a betegség néha fokozott fényérzékenységgel jár, ilyenkor segít a napszemüveg 

 sok esetben a betegek úgy érzik, mintha homok ment volna a szemükbe. Ezt a kötőhártya gyulladása 

okozza, amely néha kiszárad. Az orvos ilyenkor műkönny napi 4-5 szöri becseppentését ajánlja, ez 

rendszerint enyhíti a panaszt. 

 Kifejezett szemtünetek esetén erősebb gyulladás-gátlók, úgynevezett steroidok rendelése ajánlatos, ilyenkor 

az orvos pontos utasításokat ad a gyógyszer adagját és a kezelés időtartamát illetően. Ezen gyógyszerek 

szedése során vigyázzon a testsúlyára könnyen hízást eredményezhetnek) és azonnal forduljon orvoshoz, ha 

esetleg gyomorfájdalmak jelentkeznek. 

 Makacs szemtünetek esetén a gyógyszeres kezelést esetleg injectios-infusios formában adják, vagy 

javasolják a gyulladt szemizmok besugárzását, ami szintén hatékony lehet. 

 

Meggyógyul ? – Sok esetben a szembetegség nem múlik el nyomtalanul, de megnyugszik. A kezelés célja a 

beteg panaszainak enyhítése-megszüntetése, továbbá az, hogy a szaruhártya védelme érdekében a szemhéj 

megfelelően záródjon, valamint, hogy ne legyen kettős látás. A látóideget veszélyeztető kifejezett szemdülledés, 

vagy kettős látás megszüntetése érdekében azonban esetenként műtéti beavatkozásra is szükség lehet. 
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