Nowatorska metoda wykorzystująca surowicę krwi pacjenta
w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów dostępna już w Polsce!

Krew, która leczy stawy
AGNIESZKA ŻABIŃSKA
Choroba z w y r o d n i e n i o w a s t a w ó w
(artroza) dotyka więcej niż połowę osób
powyżej 50. roku życia, choć cierpią na
nią również osoby młodsze. Trzykrotnie
częściej chorują kobiety (nie bez
znaczenia jest tu chodzenie w butach na
wysokim obcasie).
Proces zwyrodnieniowy dotyczy przede
wszystkim dużych stawów, głównie
Kolanowych i biodrowych. Rozwój
choroby może trwać latami, a czynników
ją powodujących jest wiele.
Z powodu dolegliwości zwyrodnienionieniowych co trzynasta osoba
codziennie przyjmuje leki przeciw-

bólowe.

Tymczasem jest już w Polsce dostępna
metoda, która nie tylko likwiduje ból,
ale w przeciwieństwie do innych
środków, jako jedyna hamuje proces
degeneracji stawów.
Zużycie chrząstki stawowej nie jest
jedynie konsekwencją mechanicznych
urazów. Nawet jeśli mamy bardzo
odporne na ścieranie chrząstki i bardzo
mocne kości, nasze stawy w miarę
upływu lat ulegają stopniowej degradacji, podobnie j a k pozostałe
elementy stawu: mięśnie, ścięgna,
więzadła.
Jak pozostać sprawnym bez bólu?
Masze stawy są po prostu narażone
na dużo szybsze „zużycie" niż reszta
organizmu. Sprzyjają temu między
innymi urazy mechaniczne, nadwaga
i otyłość, nieracjonalne uprawianie

sportów, czy predyspozycje genetyczne.
Można zatem powiedzieć, że na artrozę
pracujemy poniekąd sami.
Choroby zwyrodnieniowej nie można
cofnąć. Można ją jednak spowolnić, by
dzięki temu nie rezygnować z aktywnego
wypoczynku, czy uprawiania sportów.
Temu właśnie służy opracowana w 1997
roku przez niemieckich naukowców terapia Orthokine®, która od niedawna
jest już dostępna w Polsce, w szesnastu
renomowanych, certyfikowanych placówkach.
Orthokine® to autologiczna metoda leczenia zwyrodnienia stawów i urazów

sportowych. To terapia naszego ciała
pozbawiona jakichkolwiek sztucznych
substancji, czy związków chemicznych.
Organizm ludzki jest na tyle „mądry",
że rozpoznawszy interleukiny-1 (cytokiny
odpowiedzialne za powstawanie stanów
zapalnych i bólu) wytwarza przeciwciała
ochronne, żeby się bronić.

Pomoc własnego ciała w chorobach
stawów
W metodzie Orthokine®, krew pacjenta
pobierana jest do strzykawek z opatentowaną powierzchnią szklaną i poddana
obróbce, w której podczas inkubacji
zwiększa się stężenie białek ochronnych
(IL-lRa)do 140 razy!
Wyposażona w taką „armię przeciwzapalnych białek", surowica z krwi
pacjenta jest wstrzykiwana w chory staw
blokując receptory odpowiedzialne
za powstawanie ognisk zapalnych i bólu.
Z niewielkiej ilości krwi, jednorazowo
pobranej od pacjenta, po przejściu
całego procesu obróbki, otrzymuje się
6 dawek kondycjonowanej surowicy.
Cała terapia trwa 3 tygodnie.
Dla zapewnienia powodzenia terapii
niezbędne jest ścisłe stosowanie się
do wskazań lekarza i przestrzeganie
harmonogramu leczenia (2 zastrzyki
tygodniowo w chory staw).
Terapia skutecznie zwalcza miejscowe
zapalenie, łagodzi ból i zmniejsza
zużycie chrząstki.
Nadzieja dla aktywnych
Bezpieczna i potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi metoda Orthokine®
przeznaczona jest nie tylko dla zawodowych sportowców, choć to ich dotyczą
najczęściej kontuzje i urazy stawów,
mięśni i ścięgien. To także nadzieja dla
prowadzących aktywny tryb życia amatorów i hobbystów. Dlatego zanim wybierzemy się na stok narciarski lub zaplanujemy intensywny sezon tenisowy, czy
golfowy, warto sprawdzić stan naszych
stawów. I zareagować natychmiast,
gdy tylko pojawią się niepokojące
objawy. Im wcześniej bowiem podejmiemy terapię, tym większa jest szansa
na zatrzymanie choroby.
Adresy placówek medycznych stosujących terapię oraz więcej informacji na
temat metody Orthokine® na stronie
www.orthokin.pl

