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JAK ROZPOZNAĆ 
HASHIMOTO 

Ktoś szczupły nagle tyje, nie zmieniając nawyków żywieniowych. 
Pogodni dotąd ludzie wpadają w depresję. Znajoma nie może zajść w ciążę, 
inna - niegdyś z bujną czupryną - testuje kolejny specyfik na porost włosów. 
Takie, z pozoru niezwiązane ze sobą, objawy mogą mieć wspólną przyczynę: 

zaburzenia gruczołu tarczycy zwane chorobą Hashimoto. 

Elwira Madziar 
Konsultacja: dr Joanna Buszman-Kuziemska, 
endokrynolog z Kliniki INVICTA w Gdańsku 

Na to zdradliwe i nie
łatwe do zdiagno-
zowania schorzenie 
ludzie cierpią od 
setek lat. Ale dopie

ro badania z początku XX wieku 
rzuciły na nie nieco światła. Skąd 
nazwa? Ambitny japoński chirurg 
Hakaru Hashimoto fascynował 
się działaniem gruczołu tarczycy. 
Podczas swoich badań nad wy
cinkami z tego małego organu 
w kształcie motyla zauważył, że 
w niektórych przypadkach ma do 
czynienia ze stanem zapalnym. 
Wyniki swojego odkrycia opub

likował w 1912 roku, ale musiało 
minąć wiele lat, zanim świat me
dyczny uznał wagę jego dokonań. 
Przewlekłe limfocytarne zapale
nie tarczycy, nazwane na cześć jego 
odkrywcy chorobą Hashimoto, 
to obecnie prawdziwa choroba 
cywilizacyjna. Dotyka ona prze
ważnie kobiety, choć coraz częś
ciej diagnozowana jest również 
u mężczyzn. 

JAK OBJAWIA SIĘ HASHIMOTO? 
Wiele osób dotkniętych tą chorobą 
czeka niekiedy kilka lat na prawid
łową diagnozę, chociaż świado

mość społeczna na temat chorób 
tarczycy jest obecnie wyższa niż 
jeszcze 10-20 lat temu. Lekarze 
pierwszego kontaktu nie zawsze 
łączą objawy, z którymi przycho
dzi do nich pacjent, z problemami 
z tarczycą. Nawet jeśli zlecą pod
stawowe badanie TSH, to zado
wala ich jego prawidłowy wynik 
i nie kierują na dalszą diagnostykę 
ani też nie zalecają wizyty u en
dokrynologa. Jakie mogą być tego 
przyczyny? 
Objawy choroby Hashimoto są 
bardzo niespecyficzne i podob
ne do objawów zupełnie innych 
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schorzeń. Przybieranie na wadze 
przypisuje się nieprawidłowej die
cie i „kanapowemu" trybowi życia, 
marznięcie dłoni i stóp - słabemu 
krążeniu i niskiemu ciśnieniu, 
męczliwość i senność - niehigie
nicznemu stylowi życia i przepra
cowaniu, wypadanie i kruszenie 
włosów — nieodpowiedniej pielęg
nacji i diecie. Jeśli skóra wygląda 
niezdrowo, jest wysuszona, lekarz 
zaleca rzucenie palenia albo su-
plementację. Stany melancholii 
i depresyjne czy przeciwnie — roz
drażnienie i nerwowość - bywa
ją również bagatelizowane, jako 
efekt przemęczenia, przepracowa
nia i trudności życiowych. Nieraz 
pacjenci słyszą „taka pani/pana 
uroda". Gdy jednak zauważalne 
jest pogrubienie szyi, czyli tzw. 
wole tarczycowe, żaden lekarz 
nie może już tego bagatelizować. 
Ewidentnym objawem hashimoto 
jest ciemna barwa pogrubiałego 
naskórka na piętach, łokciach i ko
lanach. Zdarza się, że kobiety nie 
łączą problemów z miesiączkowa
niem (obfite, bardzo skąpe lub nie
regularne miesiączki) z zaburze
niami hormonalnymi i przypisują 
je niewłaściwemu, stresującemu 
trybowi życia. 
Jeśli rozpoznajemy u siebie nie
pokojące objawy tego typu, warto 
udać się do endokrynologa, któ
ry zleci szczegółową diagnosty
kę - zbadanie nie tylko hormonu 
tyreotropiny, czyli TSH (z ang. 
hormon stymulujący tarczycę), 
ale również tyroksyny - T4, trój-
jodotyroniny - T3 oraz przeciw
ciał tarczycowych. Niekiedy zleca 
się też USG gruczołu tarczowego 
i biopsję, a w przypadku potwier
dzenia diagnozy - przepisuje od
powiednie dawki leków regulują
cych hormony. 

ATAK NA WŁASNYCH OBROŃCÓW 
Choroba Hashimoto należy do 
schorzeń autoimmunologicznych, 
czyli opartych na autoagresji or
ganizmu. Na czym to polega? 
W zdrowym ciele układ odpor
nościowy zwalcza bakterie, wiru
sy i grzyby, czyli czynniki, które 
mogą zakłócać jego funkcjonowa
nie. Czasami jednak zwraca się on 
przeciwko własnym komórkom. 
Dochodzi do stanu zapalnego 
tego ważnego gruczołu i zmniej

szenia produkcji hormonów T4 
i T3, co skutkuje objawami opisa
nymi powyżej. Działanie całego 
organizmu mocno się rozregulo-
wuje, a dodatkowo mogą pojawić 
się też inne schorzenia autoagre-
sywne, takie jak bielactwo (od
barwione plamy na skórze) czy 
reumatoidalne zapalenie stawów, 
potocznie nazywane gośćcem 
albo artretyzmem. 

OBŁASKAWIĆ AGRESORA 
Wydawać by się mogło, że objawy 
choroby Hashimoto to zwyczajne, 
codzienne problemy i można so
bie z nimi jakoś radzić. Dlaczego 
więc nie powinno się ich lekcewa
żyć i trzeba zwrócić się o pomoc 
do specjalisty? O tym najlepiej 
wiedzą pacjenci, którzy odczuli 
ulgę i poprawę, gdy naprawdę za
jęli się swoim zdrowiem. Ada (35 
lat) potwierdza, że odkąd zaczę
ła przyjmować leki wyrównujące 
stężenie hormonów, jakość jej ży

cia znacznie się poprawiła. - Nie 
tylko przestałam tyć „z powie
trza", bo tylko tak można nazwać 
moje przybieranie na wadze, ale 
wreszcie mogę się naprawdę od
prężyć - mówi. - Przypuszczam, 
że mogłam chorować na hashi
moto znacznie dłużej, ale nigdy 
nie powiązałam objawów z tym 
schorzeniem. Miałam problemy 
z wagą, bywałam mocno rozdraż
niona, a zaraz potem przemęczo
na, ale zawsze uważałam, że to 

stresująca codzienność i brak ru
chu. Na szczęście mój lekarz pro
wadzący skierował mnie do endo
krynologa, który zalecił szczegó
łową diagnostykę. Odkąd zaczę
łam brać leki, odczułam znaczącą 
poprawę - huśtawki nastrojów 
minęły, a waga się ustabilizowała. 

A C0 JEŚLI SIĘ NIE LECZYMY? 
Choroba ta, podobnie jak inne za
burzenia tarczycy (np. nadczyn
ność), gdy nie jest leczona, przy
nosi długofalowe niekorzystne 
skutki dla organizmu. Tarczyca 
odpowiada bowiem za gospodar
kę wapniową i pracę serca. Niele-
czona przyczynia się do powstania 
choroby wieńcowej i miażdżycy. 
Trudna do zwalczenia - gdy nie 
bierze się leków - nadwaga i oty
łość są też czynnikami ryzyka 
cukrzycy. Kobiety zaś, które pla
nują powiększenie rodziny, po
winny pamiętać, że chora tarczyca 
wpływa nie tylko na ich zdrowie, 

99 PRAWDOPODOBNIE PROBLEMOW 
Z TARCZYCĄ NIE BYŁOBY W POLSCE 
TAKWIELE, GDYBY NIE AWARIA ELEK
TROWNI ATOMOWEJ W CZARNOBYLU. 
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może utrudniać zajście w ciążę, 
ale także ma znaczenie dla pra
widłowego rozwoju dziecka. 

EPIDEMIA XXI WIEKU 
Prawdopodobnie problemów 
z tarczycą nie byłoby w Polsce 
tak wiele, gdyby nie awaria elek
trowni atomowej w Czarnobylu 
w 1986 roku. Zalecono wówczas 
Polakom przyjęcie płynu z jodem 
dla ochrony przed złymi skutkami 
promieniowania radioaktywnego. 
Niestety, pierwiastek ten przyjęły 
również dzieci, młodzież i młode 
kobiety, co musiało mieć wpływ 
na rozwój tarczycy i jej podatność 
na stany zapalne. Epidemiolodzy 

są zgodni, że liczba osób chorych 
na hashimoto jest niedoszacowa-
na, bo specyfika tej choroby i brak 
świadomości jej objawów sprawia, 
że wiele osób w ogóle nie wie, że 
choruje lub są źle diagnozowane. 

CZY MOŻNA 
ZAPOBIEGAĆ HASHIMOTO? 
Naukowcy uważają, że duży 
wpływ na wystąpienie choroby 
mają skłonności genetyczne, ale 
tak jak w niemal każdym takim 
przypadku - od nas zależy w du
żym stopniu, czy dane schorzenie 
się rozwinie. Warto dowiedzieć 
się, czy ktoś w rodzinie miał 
podobne problemy zdrowotne, 

zwłaszcza jeśli chodzi o prabab
cie, babcie, mamy i ciocie - bo 
aż w połowie przypadków hashi
moto jest dziedziczone. Jeśli za
uważymy wymienione objawy 
i gdy kilka z nich występuje w tym 
samym czasie, warto udać się do 
endokrynologa. Jeśli specjalista 
odpowiednio wcześnie zdiagno-
zuje chorobę, można zapobiec jej 
rozwojowi. Tak jak w przypadku 
każdej choroby kobiecej - najlep
sza jest samoobserwacja, regu
larne badania i higieniczny tryb 
życia. Gdyby jednak występowały 
obciążenia rodzinne, nie wolno 
lekceważyć nawet najmniej do
kuczliwych sygnałów. ® 
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