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Przebieg artrozy jest powolny
i sk!ada si" z kolejnych eta-
pów:
* ból – najpierw jedynie
przy wysi!ku, a potem
równie"w spoczynku
* ograniczenie ruchów
w stawie
* obrz#k stawu, trzeszczenia
w stawie, wysi#k, stan zapalny
* czasami zniekszta!cenie
stawu widoczne go!ym okiem
Zaniepokoi#powinny nas:
* wszelkiego rodzaju strzyka-
nia, trzaski, zgrzytania w sta-
wach
* silny ból przy obci$"eniu, np.
przy wchodzeniu po schodach,
wstawaniu z krzes!a, w czasie
stania.

Na zmiany zwyrodnieniowe
stawów rzadko maj$wp!yw
geny, najcz"%ciej winni jeste-
%my sobie sami. Do artrozy
predysponuje wiek (w prze-
dziale 75-80 lat choruje 85
proc. pacjentów) i p!ec "e%ska
(zw!aszcza noszenie butów
na wysokich obcasach). Czyn-
nikami pog!#biaj$cymi rozwi-
jaj$c$ si# artroz#mog$ by&
równie": wady postawy, tech-
nika chodu, nadwaga, stoso-
wana dieta, niska aktywno'&
ruchowa, stosowanie leków
zaburzaj$cych ukrwienie
kostnych elementów stawów;
wszystko to prowadzi do ró"-
nych zmian strukturalnych
w obr#bie chrz$stki stawowej.
Nie s!u"$ jej te"wszelkie prze-
ci$"enia mechaniczne
i mikrourazy, np. podczas
uprawiania sportu, zw!aszcza
wyczynowego, ale te"
przy nierozwa"nej rekreacji
i tylko okazjonalnie wykony-
wanych &wiczeniach.
Destrukcyjn$ rol# odgrywa
tak"e d!ugotrwa!y stres, który
mo"e wywo!a& niekorzystne
zmiany w mazi stawowej.
Teksty :AgataMarkowicz

Jak bez bólu i wyrzecze!
doczeka" do endoprotezy

N
owatorskie zabiegi
tonadziejadlawielu
chorych na zwyrod-
nienie stawów, któ-
rym uci$"liwy ból

uniemo"liwia normalne funk-
cjonowanie, a na endoprotez#
z NFZ musz$ poczeka& nieraz
d!u"szy okres czasu lub s$
za m!odzi na implantacj# pro-
tezy. Post#puj$ca choroba spra-
wia,"eprzedwcze'nierezygnuj$
zpracy,nies$wstanieje(dzi&sa-
mochodem,anawetwskrajnych
przypadkach (10-20 proc.) – za-
!atwi&podstawowychpotrzebfi-
zjologicznych. S$ zdani na po-
mocdrugiejosoby.

Takich osób w naszym oto-
czeniujestcorazwi#cej–bocho-
roba zwyrodnieniowa stawów,
zwanaartroz$,toju"problemcy-
wilizacyjny. Mo"e dotyczy& jed-
nego lub kilku stawów. O ile kie-
dy'schorzenietoby!oprzypisy-
waneosobomstarszym–dzisiaj
dotyka po!ow#populacji po 50.
roku"ycia.Staleprzybywacoraz
m!odszychpacjentów,czynnych
zawodowo, w przedziale wieku
40-60 lat. Bardzo liczn$ grup#
chorychstanowi$aktywnispor-
towcy, n#kani ci$g!ymi kontu-
zjami; s$w'ród nich nawet 20-,
30-latkowie.

Takrodzisi!choroba
Wszystko zaczyna si#od uszko-
dzeniachrz$stki,którapokrywa
powierzchnie stykaj$cych si#ze
sob$ ko'ci w obr#bie stawów
ipe!nifunkcj#amortyzacyjne(to

dzi#ki niej ko'ci stawu mog$
p!ynnieprzesuwa&si#wzgl#dem
siebie,acz!owieknormalniepo-
rusza& r#k$ albo nog$). Warto
wiedzie&,"e ow$chrz$stk#do-
stajemyodnaturyraznaca!e"y-
cie i – mimo "e jest bardzo od-
porna na 'cieranie – w miar#
up!ywulat,ulegastopniowejde-
generacji. Staje si#coraz cie%sza
i traci swoje w!a'ciwo'ci
biomechaniczne,a"doca!kowi-
tegojejzniszczeniaiods!oni#cia
powierzchni stawowej ko'ci.
A st$d tylko krok do wytworze-
nia procesu zapalnego. Objawia
si#on rosn$cym bólem, zaczer-
wienieniem, obrz#kiem i nad-
miernymiwysi#kami(wtenspo-
sób kolano, biodro albo inne
stawyusi!uj$si#broni&).

Pocz$tkowo lekarz ortopeda
ordynujefarmakoterapi#,zabiegi
rehabilitacyjne,zmian#stylu"y-
cia, i nierzadko – konieczno'&
ca!kowitejrezygnacjizuprawia-
nia sportu. Do tego dochodz$
punkcjestawu,pacjentomzaleca
si#odci$"enie,staj$si#cz#stymi
go'&mi gabinetów ortopedycz-
nych. Wszystko to jednak lecze-
nie objawów, a nie przyczyny –
dlatego z czasem ka"dy z tych
'rodków przestaje dzia!a&, a ból
stajesi#niedozniesienia.Uszko-
dzonachrz$stkaw"adensposób
nie jest w stanie si# zregenero-
wa&.Wr#czprzeciwnie–wmiar#
up!ywu czasu artroza dotyka
tak"e pozosta!ych elementów
stawu–ko'ci,'ci#gien,wi#zade!
i b!ony maziowej. Obejmuje

wszystkie tkanki stawu i prowa-
dzi do rozmi#kania, w!ókien-
kowato'ci, owrzodze%, ubytku
chrz$stki stawowej, stwardnie-
niaizag#szczeniatkankikostnej,
tworzenia osteofitów i pseudo-
torbieli.

Choroby zwyrodnieniowej
stawów nie mo"na cofn$&. Ale
mo"naj$powstrzyma&naokres,
który by&mo"e pozwoli pacjen-
tom przyst$pi& do zabiegu
endoprotezoplastyki – temu

s!u"y w!a'nie nowatorska me-
todaOrthokine.

Naczympolegazabieg
Wiadomo, "e za wytwarzanie
interleukiny-1, czyli zwi$zku
chemicznegobia!kowegoodpo-
wiedzialnego za stymulowanie
procesuzapalnegoodpowiadaj$
pewne receptory. Chodzi o to,
"ebyjeprzyblokowa&.Organizm
jest na tyle m$dry,"e produkuje
przeciwie%stwatychinterleukin,

czyliichblokery–alejestichzde-
cydowanie za ma!o. Trzeba go
wspomóc.Jak?Mo"najepodho-
dowa& – na ten pomys! wpadli
kilka lat temu niemieccy nau-
kowcy, i na tym metoda si#
opiera.

– Od pacjentapobiera si# jed-
norazowo60mlkrwido6strzy-
kawek, ka"da wielko'ci 10-mili-
litrów, i hoduje si# w cieplarce
przez7do24godzin.Potymcza-
sie materia! jest wirowany,
w efekcie czego uzyskuje si#
czynniki wzrostu, czyli aktywo-
wan$ surowic# krwi – oko!o 2
mililitrynastrzykawk# –t!uma-
czy lek. med. Arkadiusz Wiatr,
chirurg urazowy i ortopeda,
z O'rodka Medycznego Galen
Ortopedia w Bieruniu, gdzie
pierwszy zabieg metod$
Orthokinewykonanoupacjenta
w po!owie stycznia tego roku. –
Okazuje si#, "e w wyniku ho-
dowlikrwiwcieplarce,zwi#ksza
si# ilo'&potrzebnych antagoni-
stów receptora interleukiny 1 –
dotakiegopoziomu,"epopoda-
niu ich do stawów blokowane s$
wszystkie receptory odpowie-
dzialne za proces zapalny. Cho-
roba zatrzymuje si#. Leczenie
trwatrzytygodnie;aktywowana
surowicakrwipodawanajestpa-
cjentowi dwa razy w tygodniu.
Mo"na j$ tak"e zamrozi& i prze-
chowa&, w temperaturze -18
stopni–dodaje.

W Europie pierwsze zabiegi
Orthokine przeprowadzono
w Niemczech, trzy lata temu.

W Polsce nowatorska metoda
jest dost#pna dopiero od kilku
miesi#cy. W Bieruniu leczeniem
obj#to do tej pory siedmiu pa-
cjentów, a kilkoro nast#pnych
czeka w kolejce. Efekty s$zado-
walaj$ce – pacjenci 'rednio
po trzech, czterech dawkach
zg!aszaj$ust#powanie bólu, a to
pozwala sukcesywnie wraca&
doaktywnegotrybu"ycia.

Refundacjanarazie
bezszans
– Wed!ug bada% klinicznych,
okres powstrzymania rozwoju
chorobyzwyrodnieniowejwwy-
nikuleczeniametod$Orthokine
wynosidwalata–mówilek.med.
Arkadiusz Wiatr. – Dla chorego
pacjenta oznacza to dwa lata
zmniejszenia lub znacznego
ust$pienia dolegliwo'ci, co
w efekcie przek!ada si#na zau-
wa"aln$popraw# jako'ci"ycia,
a przecie" do tego m.in. zmie-
rzamy, podejmuj$c si# leczenia
tej przewlek!ej choroby. Jest to
tak"e czas, pozwalaj$cy docze-
ka& swojej kolejki na zabieg
endoprotezoplastyki. Zabiegi
metod$Orthokinewykonujesi#
upacjentównapoziomiepierw-
szego, drugiego i na pocz$tku
trzeciegostopniazwyrodnienia.

Niestety, NFZ nie refunduje
"adnych nowatorskich zabie-
gów. Tego tak"e. W Bieruniu
trzebazap!aci&zaniego5tysi#cy
z!otych.To–opróczWarszawy–
jedyny o'rodek wykonuj$cy za-
biegiOrthokinewPolsce.

Artrozanajcz!"ciejdotyczystawukolanowego

ZDROWIE

NA ARTROZ# PRACUJEMY SAMI

Do Polski wkroczy!a nowoczesna metoda leczenia zwyrodnienia stawów. Nazywa si" Orthokine i od dwóch miesi"cy jest
dost"pna równie# na $l%sku. Na czym polega i którzy pacjenci mog% z niej skorzysta& – sprawdza!a Agata Markowicz
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