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Streszczenie: Choroba Gravesa-Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy. 
Choroba Gravesa-Basedowa jest choroba autoimmunologiczną, o złożonej etiopatogenezie, na 
którą składają się czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. Na obraz kliniczny choro-
by składają się tyreotoksykoza, rzadziej eutyreoza, wyjątkowo hipotyreoza, wole miąższowo-na-
czyniowe, orbitopatia tarczycowa, obrzęk przedgoleniowy oraz akropatia tarczycowa. Dane liter-
aturowe dotyczące dokładnej epidemiologii choroby Gravesa-Basedowa są ograniczone. Celem 
pracy była analiza zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa, chorobowości orbitopatii Gravesa 
i jej wariantów klinicznych w Europie. Oceny epidemiologicznej dokonano na podstawie publikac-
ji naukowych zawierających dane dotyczące nowych zachorowań na chorobę Gravesa-Basedowa 
w Danii w latach 1992-2011, w Szwecji w latach 2003-2005 oraz Słowenii w latach 1999-2009. Na 
podstawie analizy porównawczej zgromadzonych danych statystycznych przedstawiono w pracy 
częstość występowania choroby Gravesa-Basedowa, oftalmopatii Gravesa oraz jej wariantów klin-
icznych w Europie z uwzględnieniem zmiennych takich jak: płeć, przedział wiekowy, zróżnicow-
anie terytorialne.

Słowa kluczowe: choroba Gravesa-Basedowa, oftalmopatia Gravesa-Basedowa, epidemiologia, za-
padalność, chorobowość

Summary: Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism. Graves’ disease is an auto-
immune disease with complex etiopathogenesis, which consists of genetic, epigenetic and environ-
mental factors. The clinical presentation of the disease consists of thyrotoxicosis, rarely euthyreosis 
or extremely rare hypothyroidism, parenchymal goiter, thyroid orbitopathy, pretibial myxedema and 
thyroid acropathy. Literature data on the exact epidemiology of Graves’ disease are limited. The aim 
of the study was to analyze the incidence of Graves ‘disease, Graves’ orbitopathy and its clinical 
variants in Europe. Epidemiological assessment was based on scientific publications containing data 
on new cases of Graves’ disease in Denmark in 1992-2011, in Sweden in 2003-2005 and Slovenia 
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in 1999-2009. On the basis of a comparative analysis of the collected statistical data, the incidence 
of Graves ‘disease, Graves’ ophthalmopathy and its clinical variants in Europe, including variables 
such as gender, age range and territorial diversity, are presented in the paper.

Keywords: Graves disease, Graves ophthalmopathy, epidemiology, incidence, prevalence

WSTĘP

Choroba Gravesa-Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczy-
cy. Jest to choroba autoimmunologiczna, w której własne przeciwciała pobudzają 
tarczycę do produkcji hormonów. Przyczyna choroby Gravesa-Basedowa nie zo-
stała do końca wyjaśniona. Wydaje się, że dominującą rolę odgrywają czynniki 
genetyczne i epigenetyczne, ale na rozwój choroby mają wpływ również czynniki 
środowiskowe, takie jak palenie tytoniu, nadmierna podaż jodu, stres emocjonal-
ny, niektóre leki lub czynniki zakaźne [12, 18, 32, 39]. Na obraz choroby Gravesa-
-Basedowa składają się między innymi zaburzenia funkcji tarczycy – najczęściej 
tyreotoksykoza, rzadziej eutyreoza, wyjątkowo hipotyreoza, wole miąższowo-na-
czyniowe, orbitopatia tarczycowa, obrzęk przedgoleniowy oraz akropatia tarczy-
cowa [26]. Rzadko się zdarza, aby wszystkie te objawy wystąpiły łącznie u jedne-
go pacjenta. Najczęściej pojawia się tylko część z nich, a zwykle tyreotoksykoza, 
wole i objawy nieznacznie nasilonej orbitopatii. Nieleczona choroba Gravesa-Ba-
sedowa wiąże się z występowaniem licznych powikłań [26]. Dane literaturowe 
dotyczące dokładnej epidemiologii choroby Gravesa-Basedowa są ograniczone. 
Celem pracy była analiza zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa, chorobo-
wości orbitopatii Gravesa i jej wariantów klinicznych w Europie.

MATERIAŁY I METODY

Przeprowadzono wyszukiwanie w literaturze, wykorzystując bazę PubMed 
z kluczowymi terminami „Graves’ orbitopathy”, „Graves’ ophthalmopathy”, 
„Graves’ hyperthyroidism”, „thyroid eye disease” and „prevalence”, „epidemio-
logy”, „incidence”.

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBĘ GRAVESA- BASEDOWA

Zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa w konkretnych przedziałach wie-
kowych została obliczona na podstawie publikacji zawierających dane dotyczące 
nowych zachorowań w Danii i Szwecji oraz liczebności populacji w tych prze-
działach – tabela 1.



EPIDEMIOLOGIA CHOROBY GRAVESA-BASEDOWA W EUROPIE 99

Lnz – liczba nowych zachorowań w uwzględnianym przedziale wiekowym dla 
Danii/Szwecji
Lp – liczba populacji w uwzględnianym przedziale wiekowym dla Danii/Szwecji
y – liczba lat, w których prowadzono badania

TABELA 1. Charakterystyka wybranych badań w celu oszacowania zapadalności na chorobę 
Gravesa-Basedowa
TABLE 1. Characteristics of studies selected to assess the incidence of Graves’ disease

Autorzy 
badań

Lata 
badań

Kraj Badana 
populacja

Rodzaj badań

Abraham-
-Nordling i in. 
[1]

2003-2005 Szwecja 3,5 miliona 
ogólnej
populacji

• wieloośrodkowe
• prospektywne badanie kohortowe
• rejestr pacjentów z chorobą Gravesa-

-Basedowa oraz wszystkimi stopniami 
nasilenia orbitopatii Gravesa

Carlé i in. 
[8]

1997-2000 Dania 0,5 miliona 
ogólnej 
populacji

• wieloośrodkowe
• prospektywne badanie kohortowe
• rejestr pacjentów z chorobami tarczy-

cy, w tym chorobą Gravesa-Basedowa 
jako podgrupą

CHOROBOWOŚĆ – ORBITOPATIA GRAVESA

Chorobowość orbitopatii Gravesa (GO) została oszacowana na podstawie pu-
blikacji dotyczących zapadalności na GO oraz chorobę Gravesa-Basedowa (ICD-
10, E05.0) [23, 35].

Wyszukiwanie w literaturze ograniczało się do badań kohortowych pacjentów 
populacji europejskiej, aby uchwycić jak najbardziej aktualne tendencje, biorąc 
pod uwagę, że celem jest Europa oraz, że epidemiologia GO wydaje się zmieniać 
w czasie. Badania te zakończyły rekrutację po 2005 roku [20, 22, 23, 31, 34].

W literaturze dotyczącej zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa uzyska-
no wiele publikacji. Spośród nich tylko trzy badania spełniły powyższe kryteria 
[1, 16, 23, 38] – tabela 2.

Chorobowość dla schorzenia Gravesa-Basedowa, z danych dotyczących za-
padalności, oszacowano za pomocą ustalonych metod obliczania globalnego ob-
ciążenia chorobą [13, 15, 19] i oprogramowania DisMod II [36]. Jest to oparte na 
prostym modelu, który formalizuje związek pomiędzy zapadalnością (skorygo-
waną pod względem wieku i płci), ogólną umieralnością, śmiertelnością i cho-
robowością. Założono, że czas trwania GO jest długotrwały (chociaż niektóre 
przypadki GO są przejściowe, ale trudne do oszacowania) oraz że względne ryzyko 
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zgonu z powodu choroby Gravesa-Basedowa wynosi 1,28 (95% CI 1,21-1,36), 
w oparciu o dane z badania Brandta i wsp. [7]. Założono ponadto, że w popula-
cji ogólnej, jeśli u jednostki ujawni się GO to albo chory umrze z powodu GO 
albo z innej przyczyny niezwiązanej z GO; oraz że wpływ zapadalności na rzadką 
chorobę w ogólnej populacji jest znikomy. Wynika z tego, że liczba osób w sta-
bilnej populacji ogólnej w danym momencie będzie zależeć od współczynnika 
umieralności i zapadalności na GO, podczas gdy liczba pacjentów z GO będzie 
zależała od zapadalności na GO, śmiertelności i ogólnego współczynnika umie-
ralności. Jeżeli zapadalność na GO, śmiertelność i ogólny współczynnik umie-
ralności są stałe, można zdefiniować zbiór zwyczajnych równań różniczkowych, 
aby scharakteryzować zachodzącą zmianę pomiędzy populacją ogólną, chorymi 
i zmarłymi [23, 36].

TABELA 2. Charakterystyka wybranych badań w celu oszacowania chorobowości GO [23]
TABLE 2. Characteristics of studiem selected to assess the prevelance of GO [23]

Autorzy 
badań

Lata 
badań

Kraj Badana 
populacja

Rodzaj badań

Abraham-Nord-
ling i in. 
[1]

2003-2005 Szwecja 3,5 miliona 
ogólnej 
populacji

• wieloośrodkowe
• prospektywne badanie kohortowe 
• rejestr pacjentów z chorobą Gravesa-

-Basedowa oraz wszystkimi stopniami 
nasilenia orbitopatii Gravesa

Zaletel
i in. 
[38]

1999-2009 Słowenia 1,0 miliona 
ogólnej 
populacji

• jednoośrodkowe
• prospektywne badanie kohortowe
• rejestr pacjentów z chorobami tarczycy, 

w tym chorobą Gravesa-Basedowa 
jako podgrupą

Laurberg i in. 
[16]

1992-2011 Dania 0,5 miliona 
ogólnej 
populacji

• jednoośrodkowe
• prospektywne badanie kohortowe
• rejestr pacjentów od umiarkowanej do 

ciężkiej GO

WYNIKI I DYSKUSJA

Dostępne dane dotyczące zapadalności na orbitopatię Gravesa (GO) i chorobę 
Gravesa-Basedowa w Europie są ograniczone. Mogą być traktowane jednak jako 
wiarygodne w celu oszacowania i przedstawienia zapadalności na chorobę Grave-
sa-Basedowa z uwzględnieniem płci, przedziałów wiekowych oraz chorobowości 
GO w Europie, ponieważ pochodzą z różnych obszarów geograficznych, są ob-
szerne i wewnętrznie spójne [23].
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ANALIZA ZAPADALNOŚCI NA CHOROBĘ GRAVESA-BASEDOWA

Dane liczbowe dotyczące zapadalności na 100 000/rok w Danii i Szwecji 
z uwzględnieniem przedziałów wiekowych zostały przedstawione w tabeli 3 oraz 
na rycinie 1. Analiza zebranych wyników wykazała, że zapadalność na chorobę 
Gravesa-Basedowa w Danii była około 1,5 razy większa niż w Szwecji. Najwyż-
szą zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa w Danii odnotowano w przedzia-
le wiekowym 60-69 lat oraz 70-79 lat. Z kolei w Szwecji najwyższa zapadalność 
wystąpiła w młodszych grupach wiekowych (50-59 lat oraz 40-49 lat). W Szwe-
cji odsetek nowych zachorowań wzrastał aż do przedziału wiekowego 50-59 lat, 
gdzie osiągnął swój szczyt, a następnie zaczął maleć. Analogiczna sytuacja jest 
w Danii, lecz odsetek nowych zachorowań wzrastał do przedziału 60-69 lat, z wy-
jątkiem przedziału wiekowego 50-59 lat, który odstępuje od tej reguły (Ryc. 1).

TABELA 3. Dane liczbowe dotyczące zapadalności na 100 000/rok w Danii i Szwecji z uwzględnie-
niem przedziałów wiekowych [1, 8]
TABLE 3. Data for 100,000/year incidence in Denmark and Sweden, including age ranges [1, 8]

Kraj Ogółem 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-90 90+

Dania 31,2 0,0 3,2 26,1 43,3 48,2 38,8 51,9 50,4 14,3 0,0

Szwecja 21,0 0,5 5,5 20 28,5 30,5 32 23,5 23 14 8

RYCINA 1. Zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa w Szwecji i Danii na 100 000 osób/rok
FIGURE 1. The incidence of Graves’ disease in Sweden and Denmark for 100,000 people/year
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Oszacowanie zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa z uwzględnieniem 
płci, w oparciu o dane w Szwecji okazało się niemożliwe z powodu niedostatecz-
nej ilości danych (podana została liczba nowych zachorowań 1754 wśród kobiet 
i 446 wśród mężczyzn, ale brakowało całkowitej liczby populacji kobiet i męż-
czyzn z osobna). Zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa z uwzględnieniem 
płci oraz wieku została oszacowana jedynie na podstawie danych z badań prze-
prowadzonych w Danii (Tab. 4).

TABELA 4. Dane liczbowe dotyczące zapadalności w Danii z uwzględnieniem przedziałów wieko-
wych oraz podziałem na płeć [8]
TABLE 4. Data on incidence in Denmark, including age ranges and gender [8]

Ogólnie 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-90 90+
Kobiety 0,188 0,000 0,021 0,171 0,294 0,308 0,216 0,295 0,238 0,079 0,000

Mężczyźni 0,044 0,000 0,004 0,025 0,044 0,061 0,077 0,082 0,119 0,000 0,000

Ogólna analiza wykazała, że odsetek nowych zachorowań w Danii był oko-
ło cztery razy wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Największy odsetek 
został odnotowany u kobiet między 40 a 49 rokiem życia, natomiast wśród męż-
czyzn w grupie wiekowej 70-79 lat, czyli znacznie później niż u kobiet. Z kolei 
najniższy odsetek nowych zachorowań wystąpił w przedziale wiekowym 10-19 
lat, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, ponieważ w przedziale wiekowym 

RYCINA 2. Odsetek nowych zachorowań na chorobę Gravesa-Basedowa wśród mężczyzn i kobiet 
z uwzględnieniem przedziałów wiekowych w Danii
FIGURE 2. The percentage of new cases of Graves’ disease among men and women, including the 
age ranges in Denmark
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0-9 lat nie został odnotowany żaden nowy przypadek choroby. Podkreślić przy 
tym należy, że w grupie mężczyzn nie odnotowano ich również w przedziale 80-
90 lat, podczas gdy wśród kobiet w tym przedziale odsetek nowych zachorowań 
wyniósł 0,079%. Wzrostowa tendencja zapadalności wśród kobiet utrzymywała 
się do przedziału wiekowego 40-49 lat, z wyjątkiem grupy 50-59 lat, w której 
zapadalność była niższa niż dla przedziału 60-69 lat. Wśród mężczyzn natomiast 
tendencja wzrostowa utrzymywała się aż do przedziału wiekowego 70-79lat, po 
czym następował jej gwałtowny spadek (Ryc. 2).

ANALIZA CHOROBOWOŚCI NA ORBITOPATIĘ GRAVESA 
NA PODSTAWIE ZAPADALNOŚCI NA ORBITOPATIĘ GRAVESA

Dane przedstawione w jednej z głównych publikacji na temat zapadalności na 
orbitopatię Gravesa (GO) [16] nie uwzględniały konkretnych przedziałów wieko-
wych. Autorzy artykułu stwierdzili jednak, że „rozkład wiekowy różnił się wśród 
osób z orbitopatią Gravesa i nadczynnością tarczycy Gravesa-Basedowa, przy czym 
orbitopatia Gravesa stanowiła mniej niż 2% nadczynności tarczycy Gravesa-Base-
dowa w przedziale wiekowym 20-40 lat i 8% w przedziale 40-60 lat.”[23]. Zatem 
oszacowano wiek, a następnie na jego podstawie oraz zapadalności wśród płci za-
czerpniętej z badania Lauberga i wsp. [16] wyliczono chorobowość [23] (Tab. 5).

TABELA 5. Szacunkowe dane dotyczące wieku i płci, wyprowadzone z Laurberg i wsp. [16]. Liczby 
te zostały wykorzystane do obliczenia chorobowości na GO [23] 
TABLE 5. Estimated age and gender data, derived from Laurberg et al. [16]. These data were used to 
calculate the prevalence of GO [23]

Wiek (lata) Zapadalność na GO (przypadki/10 000/rok)

Kobiety Mężczyźni

0-20 0,027 0,005
20-40 0,067 0,014
40-60 0,267 0,054

> 60 0,134 0,027

Jest to jedyne badanie prospektywne, które bezpośrednio oceniało zapadal-
ność na orbitopatię Gravesa w dużej populacji europejskiej i obejmowało nowe 
przypadki w latach 1992-2011, w oparciu o około 8,9 miliona osobo-lat obserwacji 
[16]. Zapadalność na orbitopatię Gravesa o stopniu nasilenia od umiarkowanego do 
ciężkiego wynosiła 0,161/10 000/rok, a mediana wieku wynosiła 50 lat [16]. Ła-
godne przypadki orbitopatii Gravesa nie zostały uwzględnione z powodu trudności 
ze zdiagnozowaniem tej postaci zmian ocznych w badaniach epidemiologicznych 
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na szeroką skalę. Odróżnienie łagodnej postaci orbitopatii Gravesa od stanu normal-
nego lub przejściowych problemów z oczami wynikających z tyreotoksykozy bądź 
z jakiejkolwiek innej przyczyny nie jest łatwe [23].

W ostatnich badaniach przekrojowych przeprowadzonych w ośrodkach o dru-
gim i trzecim stopniu referencyjności przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów 
i ze ściśle określonymi kryteriami GO, stwierdzono, że około 65% wszystkich przy-
padków GO ma postać łagodną i około 2% zagrażającą utratą wzroku [22 ,23, 28]. 

Założono, że przypadki łagodnej GO, które zostały wykluczone przez bada-
nia Laurberga i in. [16], stanowiły 2/3 (65%) wszystkich przypadków GO. Zatem 
skorygowana zapadalność wszystkich stopni ciężkości GO w oparciu o powyż-
sze badania [16, 22, 28] wynosi 0,483/10 000/rok (zapadalność na GO o stopniu 
ciężkości umiarkowanym/ciężkim 0,161 pomnożona przez 3, z uwagi na fakt, że 
stanowi ona 1/3 wszystkich przypadków = 0,483). Dane opublikowane przez Lau-
rberga i wsp. [16] budzą wątpliwości, czy GO o stopniu ciężkości zagrażającym 
utratą wzroku została włączona do kategorii umiarkowanej/ ciężkiej. W związku 
z tym wykorzystano zapadalność na GO na poziomie 2%, przytaczaną przez inne 
publikacje [22, 28], aby obliczyć chorobowość GO o stopniu ciężkości zagrażają-
cym utratą wzroku w oparciu o dane [16]. Korzystając z metody opisanej w roz-
dziale „Materiały i metody”, zapadalność na GO szacuje się na poziomie 8,97/10 
000 przypadków. Następnie zapadalność na GO można podzielić ze względu na 
stopień ciężkości: łagodną (5,83/10,000), umiarkowaną do ciężkiej (2,96/10,000) 
i zagrażającą utratą wzroku (0,18/10 000). Dane dotyczące chorobowości na GO 
przedstawiono w tabeli 6a [23].

ANALIZA CHOROBOWOŚCI NA ORBITOPATIĘ 
GRAVESA NA PODSTAWIE ZAPADALNOŚCI 

NA CHOROBĘ GRAVESA-BASEDOWA

Na podstawie danych dotyczących zapadalności na chorobę Gravesa-Basedo-
wa obliczono, że zapadalność na GO w Europie wynosi 10-30/10 000 / rok [6, 11, 
33]. Badania te dotyczą danych epidemiologicznych zebranych 10-20 lat temu, 
a dane szacunkowe mogą nie być już aktualne, ponieważ zapadalność na GO wy-
daje się zmniejszać [20, 21, 28], chociaż może to być częściowo spowodowane 
zmianami schematów postępowania w GO. W ostatnich badaniach Abrahama-
-Nordlinga i wsp. [1] doniesiono o zapadalności na chorobę Gravesa-Basedowa 
pochodzącej od szwedzkiej populacji wynoszącej około 3,5 miliona. Zapadal-
ność na chorobę Gravesa-Basedowa wynosiła 2,1/10 000/rok. Łagodna („niena-
ciekowa”) GO występowała u 15,2% pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, 
a umiarkowana do ciężkiej /zagrażająca wzrokowi (naciekowa) w 4,9% przypad-
ków. Zatem zapadalność wszystkich przypadków na GO wynosiła 0,42/10 000/
rok (zapadalność na GO o łagodnym stopniu ciężkości 0,32/10 000/rok i umiarko-
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wanym do ciężkiego / zagrażającym utratą wzroku 0,10/10 000/rok) [1]. Stosując 
tę   samą metodologię do obliczania chorobowości jak poprzednio, chorobowość 
GO przedstawiono w tabeli 6a. Badania Zaletela i in. [38] przyniosły zaskakująco 
podobne wyniki w przypadku choroby Gravesa-Basedowa, podobnie jak Abraha-
ma-Nordlinga i in. [1] (2,08/10 000/rok) i identyczne liczby dotyczące chorobo-
wości GO (Tab. 6a) [23].

TABELA 6. Szacunkowa chorobowość GO i wariantów GO. (a) pokazuje chorobowość według cięż-
kości i (b) w przypadku wariantów klinicznych (wszystkie stopnie ciężkości) [23]
TABLE 6. Estimated prevalence of GO and GO variants. (a) shows the prevalence according to sever-
ity and (b) according to clinical variants (all degrees of severity) [23]

Chorobowość 
(na 10 000 

przypadków)

Odsetek u chorych 
z wariantem

Źródło

(a)
Wszystkie przypadki 
orbitopatii

8,97 - [1]
15,48  [16, 38]

Łagodna 5,83 65,0% [1]
11,03 72,8% [16, 38]

Umiarkowana do 
ciężkiej

2,96 – 4,45 33,0 – 29,4% [1, 16, 38]

Zagrażająca utratą wzroku 0,18 2,0% [21, 28]
(b)
Eutyreoza/niedoczynność 
tarczycy GO

0,02 – 1,10 0,2-11,0% [10, 14, 17, 24, 29]

GO połączona z dermopatią 
tarczycowa

0,15 1,5% [3]

GO połączona z akropachią 
tarczycową

0,03 0,3% [3]

Asymetryczna GO 1,00-5,00 10,0-50,0% [5, 27, 37]
Jednostronna GO 0,50-1,50 5,0-15,0% [5, 9, 25, 37]

Dane  liczbowe dotyczące ogólnej chorobowości GO uzyskane z [1] i [16] 
różn i ą się od siebie prawie dwukrotnie. Przyczyna jest niejasna, ale może od-
zwierciedlać rzeczywistą zmienność w różnych populacjach lub może być wyni-
kiem różnych metodologii identyfikacji przypadków. Laurberg i in. [16] założyli, 
że wszyscy pacjenci z GO o stopniu ciężkości od umiarkowanego do ciężkiego 
byli  obserwowani w jednym ośrodku o trzecim stopniu referencyjności. Zatem 
dane  dotyczą niektórych pacjentów z GO obserwowanych w innych ośrodkach 
i pacjentów, którzy nie zostali skierowani. Inne badanie [1] zidentyfikowało pa-
cjen t ów z chorobą Gravesa-Basedowa w rejestrze i mogło objąć więcej przy-
padków. Jedną ze słabych stron obliczeń jest to, że szacunki chorobowości GO 
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pochodzą od małej (n = 3) liczby badań epidemiologicznych. Jednakże, jest to 
wszystko, co jest dostępne w najnowszej literaturze i istnieje małe prawdopodo-
bieństwo, że w najbliższym czasie będą dostępne obszerniejsze dane. Spójność 
danych liczbowych z trzech wyżej cytowanych badań powinna być wystarczają-
ca, aby wykazać chorobowość w oparciu o te dane [23].

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WARIANTÓW GO

Istnieje wiele różnych wariantów klinicznych GO, jednakże są one niedosta-
tecznie zbadane i dlatego zasługują na uwagę. Eutyreoza/niedoczynność tarczy-
cy GO jest wariantem obejmującym pacjentów w stanie eutyreozy lub mających 
jawną albo utajoną niedoczynność tarczycy, wcześniej lub w ciągu 6-12 miesięcy 
od początku wystąpienia GO i stanowią 0,2-11% wszystkich przypadków GO [10, 
14, 17, 24, 29]. Pacjenci z GO połączoną z dermopatią posiadają charakterystycz-
ne zmiany skórne i stanowią 1,5% wszystkich przypadków GO [3]. Pacjenci z GO 
w połączeniu z akropachią wykazują typowe zmiany paznokci oraz podokostno-
we zgrubienie kości i stanowią 0,3% wszystkich przypadków GO [3]. Asymetrycz-
na GO, zazwyczaj definiowana jako różnica ≥2 mm w proptozie między dwojgiem 
oczu, występuje u 10-50% pacjentów z GO [5, 10, 27, 37]. Jednostronna GO, zdefi-
niowana jako jedna z wielu cech GO w jednym oku, przy czym bez GO w przeciw-
ległym oku, występuje z częstością 5-15% wszystkich przypadków GO [5, 9, 25, 
37]. Wcześniej zgłaszane dane dotyczące częstotliwości eutyreozy i asymetrycznej 
/ jednostronnej GO mogą być zawyżone, ponieważ świadomość choroby ocznej 
związanej z lgG4 była niska [2, 31], ale nie można jej określić ilościowo. Przewidy-
wana chorobowość tych wariantów (w tym wszystkie stopnie nasilenia) w oparciu 
o wcześniej oszacowaną ogólną chorobowość GO w przybliżeniu 10/10 000 popu-
lacji oraz zgłoszone częstotliwości wariantów przedstawiono w tabeli 6b [23].

Jednym z założeń do obliczenia chorobowości GO było to, że czas trwania GO 
jest długotrwały. W przypadku mniejszości pacjentów tak nie jest. W badaniu opu-
blikowanym 20 lat temu przez Bartleya i in. [4], 40% pacjentów, którzy odpowie-
dzieli na kwestionariusz, zgłosiło, że ich oczy były normalne 10 lat po rozpoznaniu 
GO, ale nie było to możliwe do obiektywnego potwierdzenia. Badanie opublikowa-
ne w 2002 r. przez Terwee’a i wsp. [30] zawierały informacje o wynikach w kohor-
cie pacjentów po 11,7 latach obserwacji, ale w danych nie występowała częstość 
całkowitej regresji cech GO. W nowszym badaniu znaczna część pacjentów miała 
przemijającą GO [28]. Jednak była to wyselekcjonowana grupa pacjentów z choro-
bą Gravesa-Basedowa, która nie miała GO w czasie rekrutacji i była leczona lekami 
przeciwtarczycowymi z jednej instytucji. Nie można zatem skorygować przejścio-
wego GO z akceptowalnym stopniem pewności, nie podejmując ryzyka zawyżenia 
w przypadku rzadkich wariantów GO. Należy jednak podkreślić, że dane w tabeli 
6 mogą być zawyżone w stosunku do chorobowości GO [23].
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WNIOSKI

Dane statystyczne z Danii i Szwecji wskazują na wzrost częstości choroby 
Gravesa-Basedowa w Europie. Wraz z wiekiem. W obu państwach najniższa za-
padalność wystąpiła w najmłodszym przedziale wiekowym 0-9 lat. W Szwecji od-
setek nowych zachorowań wzrastał aż do przedziału wiekowego 50-59 lat, gdzie 
osiągnął swój szczyt. W Danii odsetek nowych zachorowań wzrastał do przedzia-
łu 60-69 lat. Zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa w Danii była około 1,5 
razy większa niż w Szwecji co może wskazywać na związek pomiędzy miejscem 
zamieszkania a występowaniem choroby Gravesa-Basedowa w Europie. Zacho-
dzi również związek między płcią a występowaniem choroby Gravesa-Basedowa 
w Europie, ponieważ zapadalność na chorobę Gravesa-Basedowa w Danii wśród 
kobiet była około czterokrotnie wyższa niż wśród mężczyzn. Zapadalność i cho-
robowość na orbitopatię Gravesa trudna jest do oszacowania, ze względu na różne 
kryteria przyjęte do rozpoznania oraz trudność w odróżnieniu jej łagodnej postaci 
od innych chorób gałki ocznej. 
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