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cz. III > Nowe terapie, nowe leki

Selen i choroba Hashimoto
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na zapalenie tarczycy typu 
Hashimoto. Dzięki naukowcom z UJ odżyła nadzieja na jej uleczenie. Remedium 
ma być terapia oparta na selenie. 

Nazwa tej choroby brzmi orientalnie, ale jej zasięg nie ogranicza się jedynie do odle-
głych regionów świata. Choroba Hashimoto, opisana po raz pierwszy przez japoń-
skiego chirurga Hakaru Hashimoto, to przewlekłe, występujące najczęściej u kobiet, 
schorzenie gruczołu tarczycy. Jest to narząd, którego zadaniem jest wydzielanie waż-
nych dla naszego organizmu hormonów, odpowiadających m.in. za prawidłową prze-
mianę materii. Choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że 
układ odpornościowy atakuje i niszczy własne komórki ciała. 

Dobroczynny selen

„Niedawno zwrócono uwagę na korzystne skutki uzupełniania niedoborów selenu 
w  autoimmunologicznych chorobach tarczycy. Jednak większość badań nad rolą 
tego pierwiastka w  leczeniu choroby Hashimoto przeprowadzono w  krótkim okre-
sie obserwacji, nie sprawdzając trwałości efektów leczenia selenem oraz nie badając, 
czy jego przyjmowanie zapobiega lub opóźnia wystąpienie niedoczynności tarczy-
cy. Dlatego właśnie to zagadnienie jest przedmiotem niniejszego projektu” – mówi  
dr hab. Paweł Zagrodzki, kierownik badań. Naukowcy zaplanowali stałą obserwację 
stanu zdrowia ok. 60 pacjentek z chorobą Hashimoto, które zostaną podzielone na 
dwie grupy. Pierwsza z nich, będzie miała podawany selen jako uzupełnienie terapii, 
druga natomiast, placebo. Monitoring ten będzie prowadzony co 6 miesięcy przez 5 
lat. Przy każdej kontroli sprawdzane będzie stężenie hormonów tarczycowych i przeciwciał przeciwtarczycowych, USG tarczycy oraz 
wartości innych ważnych wskaźników biochemicznych.

Te wnikliwe badania dadzą odpowiedź na to, czy selen faktycznie ma dobroczynny wpływ na stan zdrowia pacjentów z chorobą Hashimoto. 
Jeśli potwierdzona zastanie skuteczność tego pierwiastka, naukowcy na tej podstawie będą mogli opracować nowe standardy leczenia.
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w pożądane keratynocyty. Im więcej ich pozyskamy, tym efektywniejszy będzie przeszczep. Po kilkunastu dniach takiej hodowli keratynocyty 
mieszane są z tzw. klejem tkankowym, transportowane do szpitala i nakładane na ranę. „Aplikowane w formie zawiesiny w kleju fibrynowym 
keratynocyty tworzą wyspy naskórka, które z czasem powiększają swe rozmiary zlewając się w jednolitą warstwę. Metoda ta stanowi jeden z ele-
mentów złożonej terapii ogólnej i miejscowej, bezpośrednio ratujących życie chorych najciężej oparzonych, tzn. oparzeń IIb/III stopnia, powyżej 
50% całkowitej powierzchni ciała” – mówi dr Justyna Drukała, kierownik Pracowni. Zaletą tej metody jest szybkie i trwałe zabezpieczenie rany, 
ograniczenie powstawania blizn oraz – co najważniejsze – nie ma ryzyka odrzucenia przeszczepu.

Nadzieja ucieleśniona

Jednak, kiedy mamy do czynienia z głębokim oparzeniem, to znaczy takim, gdzie skóra właściwa jest uszkodzona, przeszczepienie 
komórek nabłonka nie jest wystarczające. Rana taka często pozbawiona jest odpowiedniego unaczynienia, niezbędnego do przyjęcia 
przeszczepu. „Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest wykorzystanie ekwiwalentu skóry właściwej – uznanej biokom-
patybilnej matrycy Integra DRT®” – mówi dr Drukała. Jest to trójwymiarowa powłoka kolagenowa nakładana na ranę, umożliwiająca 
migrację komórek skóry pacjenta, w tym tych budujących naczynia krwionośne. Całość zabezpieczona jest warstwą silikonową. Kiedy 
zostaje odbudowane prawidłowe unaczynienie skóry, silikon jest odrywany i miejsce to pokrywa się warstwą komórek naskórka, po-
branych w formie autoprzeszczepu albo wcześniej pozyskanych od pacjenta i namnożonych w warunkach laboratoryjnych. 

„Wykorzystanie hodowli samego naskórka, jest już w naszym ośrodku zoptymalizowane” – mówi badaczka. „Pierwsze próby leczenia 
ran z wykorzystaniem własnych komórek pacjenta i opatrunku o nazwie Integra DRT®, zaproponowane przez pana prof. Jacka Puchałę, 
zostały już przeprowadzone” – dodaje. 

Kolejnym celem, jaki postawili przed sobą naukowcy, jest opracowanie metody jednoetapowego leczenia ran. Możliwość jedno-
czesnego usunięcia tkanek martwych i przeszczepienia pełnej grubości odpowiednika skóry, znacznie poprawiłaby komfort pacjenta 
oraz skróciła czas powrotu do zdrowia, a sam zabieg byłby o wiele bezpieczniejszy.
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