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także ludzi młodych. Uszkodzona
struktura szybciej ulega procesom
zwyrodnieniowym.
– Częściej chorują kobiety czy
mężczyźni?

– Kobiety. Ale nie można powiedzieć,
że wolni są od niej mężczyźni, choćby
z powodu licznych urazów, jakim ulegają. Wtórna choroba zwyrodnieniowa częstsza jest u mężczyzn.

Czynniki ryzyka Choroby
zwyrodnieniowej stawów
nadwaga
wady wrodzone i nabyte wpływające na złe ustawienie
nóg, kręgosłupa czy stawu biodrowego (dysplazja
stawu biodrowego, płaskostopie, skolioza kręgosłupa)
długotrwałe obciążanie stawów wynikające
na przykład z charakteru wykonywanej pracy
proces zapalny stawu związany z inną chorobą
(m.in. dna moczanowa)
brak ruchu, a także nadmiar aktywności fizycznej
(uprawianie sportu wyczynowego)
urazy
predyspozycje genetyczne
płeć żeńska – szczególnie po okresie menopauzy
długotrwały stres, który może wywołać zmiany w mazi
stawowej
nieprawidłowa wewnętrzna struktura stawów
wiek
dieta – niedobór substancji odżywiających tkanki
układu stawowego
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– kto najczęściej zapada na tę chorobę?
–Przyjmujemy, że pierwotna artroza,
której przyczyny nie znamy, dotyka
najczęściej osób starszych, ale wtórna, która jest wynikiem gwałtownej
zmiany budowy stawu spowodowanej np. urazem, może być udziałem

Rozmowa z prof. dr n. med.
Marią Rell-Bakalarską, specjalistą
reumatologiem ze Specjalistycznego
Centrum Reumatologii i Osteoporozy
Rheuma Medicus w Warszawie

Urazy
sportowe

– jak się diagnozuje artrozę?
– Podstawą rozpoznania choroby są
przede wszystkim dolegliwości
– skargi pacjentów na ból oraz badanie radiologiczne stawu. Możliwe
jest też rozpoznanie na podstawie
wykonanego badania artroskopowego. Diagnozując tę chorobę, zawsze
trzeba brać pod uwagę, że ból, który
uważamy za objaw choroby zwyrodnieniowej, szczególnie ten długotrwały, silny i nieustępujący mimo
stosowania środków przeciwbólowych, może być maską innej choroby.
– Co dzieje się ze stawem, kiedy
zaczyna go atakować choroba?
– Należałoby najpierw powiedzieć jak
wygląda zdrowy staw. Ma on odpowiednią ilość gładkiej i odpornej na ścieranie twardej chrząstki. Pod nią znajduje
się zdrowa kość. Wszystko otoczone jest
torebką stawową wyścieloną błoną maziową. W stawie jest niewielka ilość płynu, która go nawilża. I w którymś momencie, nie bardzo wiemy dlaczego
(chyba że przyczyną jest uraz mechaniczny lub znany proces zapalny),
w stawie zaczynają się zmiany. Chrząstka stawowa wyciera się, robi się coraz
cieńsza. Szpara stawowa widoczna na
zdjęciu rentgenowskim, czyli odległość
między dwiema kośćmi, jest coraz
mniejsza. Jedna o drugą nieomal „trze”.
Dochodzi również do powstania wyrośli kostnych tzw. osteofitów. One również, podobnie jak nierówna powierzchnia chrząstki stawu, mogą być przyczyną bólu, sztywności, utrudnień ruchu.

– w jakich dyscyplinach
sportowcy najbardziej
narażeni są na urazy?
– Praktycznie każdy zawodnik narażony jest na kontuzje, bowiem w sporcie wyczynowym organizm sportowca pracuje na granicy
wytrzymałości. Poważne
urazy mają piłkarze, koszykarze, siatkarze, piłkarze
ręczni, zapaśnicy, ciężarowcy, tenisiści, narciarze, biegacze. Trzeba pamiętać, że
uraz to nie tylko wypadek,
skręcenie kolana. To także
często trudne do zdiagnozowania przeciążenia narządu ruchu, na które cierpią
zresztą nie tylko sportowcy
ale i tancerze. Powtarzam
zawsze – sport to zdrowie,
a wyczyn to kalectwo.
– Co oczywiście nie
oznacza, że na wszelki
wypadek trzeba przez
całe życie siedzieć w fotelu.
– Absolutnie nie. Tym bardziej że jak wskazują prace
naukowe, jeśli człowiek
uprawia sport rekreacyjnie, dłużej żyje. Chrząstka
lepiej odżywia się w ruchu,
byle tylko nie była poddawana maksymalnym obciążeniom.
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– Czym jest choroba zwyrodnieniowa stawów?
– Na pewno chorobą cywilizacyjną
i najczęstszą przyczyną dolegliwości
bólowych narządu ruchu. Żyjemy
dłużej, częściej mamy nadwagę, częściej ulegamy urazom, z pewnością
coraz więcej chorych odczuwa bóle
kręgosłupa, stawów kolanowych
i biodrowych, a także stawów rąk
związane z tą chorobą.
W pewnym sensie bezpośrednią
przyczyną choroby zwyrodnieniowej jest „zużycie” stawów. Urazy
mechaniczne, stałe obciążanie stawów w ciągu całego życia doprowadzają do mechanicznego „ścierania
się” chrząstki. Drugim ważnym elementem patologii tego schorzenia
jest zbędna dla organizmu nadbudowa kostna – powstawanie wyrośli
kostnych, tzw. osteofitów. Od niedawna wiemy również, że ważną rolę w rozwoju artrozy, bo taką nazwę
nosi ta choroba, odgrywają „ukryte” procesy zapalne, których nie możemy potwierdzić w rutynowo wykonywanych badaniach laboratoryjnych, np. w badaniu OB czy morfologii krwi.
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Gdy bolą stawy
zaleCenia
i prewenCja
Gdy się ma artrozę:
trzeba pilnować wagi,
by nie dopuścić do otyłości
ćwiczyć systematycznie
w sposób umiarkowany
i wzmacniać mięśnie
(jazda na rowerze, pływanie, aerobik w wodzie)
unikać wykonywania
jednostajnych ruchów
unikać obciążania stawów (nie wchodzić
po schodach na wysokie piętra, nie dźwigać,
nie klękać)
rehabilitować się
kiedy bardzo boli, wrócić do lekarza, by
stwierdził czy to tylko
choroba zwyrodnieniowa
stosować preparaty
z glukozaminą i chondroityną, uzupełniające
dietę w substancje niezbędne dla „odżywienia” chrząstki stawowej
wzbogacić dietę o antyutleniacze (witamina C,
witamina E i selen)

Rozmowa z doktorem
Marcinem Krochmalskim,
chirurgiem ortopedą,
kierownikiem NZOZ
Medical Magnus z Łodzi
– sportowcy amatorzy
też ulegają kontuzjom.
– Wtedy, gdy nie robią rozgrzewki.
– Czy wieloletnie uprawianie sportu zawsze
prowadzi do zwyrodnień?
– Nie zawsze. To nie jest
proste przełożenie.
– a jakie urazy najczęściej pan leczy?
– Uszkodzenia stawów skokowych i kolanowych. Najpowszechniejsze zresztą
w piłce nożnej.
– powiedział pan, że piłka nożna to sport bardzo
urazowy, a uprawiają go
amatorsko
również
i dzieci. jak je chronić
przed kontuzjami?
– U dzieci urazowość jest
inna niż u dorosłych. To
głównie otarcia, rzadziej
skręcenia. FIFA, jej część

medyczna
EFMARC,
wprowadziła
program
„Eleven+” – system ćwiczeń mających na celu nauczenie określonych wzorców ruchowych i zmniejszenie urazowości w tym
sporcie. To ćwiczenia mięśni brzucha, miednicy, pośladków, obręczy barkowej, by te wzmocnione były dobrym podparciem dla
kończyn górnych i dolnych. Człowiek jest jednym łańcuchem kinetycznym, wszystkie mięśnie
współdziałają. Wprowadza
się także ćwiczenia, wypracowujące umiejętność
rozpoznawania położenia
ciała w określonym momencie.

– rozumiem, że te ćwiczenia stosowane są nie
tylko przez dzieci.
– Nie, także przez dorosłych zawodników, zaczyna się jednak od dzieci.

Choroby zwyrodnieniowej nie
można cofnąć. można natomiast
spowolnić jej rozwój a przede
wszystkim poprawić komfort życia
osobom, które na tę chorobę cierpią. temu służy terapia orthokine®.
– na czym polega terapia orthokine® i czy jest bezpieczna?
– Jest całkowicie bezpieczna, bo podawane jest pacjentowi jego własne
białko. Z krwi pacjenta wyizolowuje
się odpowiednie komórki i pobudza
do namnożenia białka działającego
przeciwzapalnie, czyli antagonistów
receptora interleukiny-1. Po podaniu ich pacjentowi do stawów blokują wszystkie receptory odpowiedzialne za stan zapalny. W ten sposób
przerywa się łańcuch zapalny.
– w jaki sposób podaje się specjalnie przygotowaną surowicę

Rozmowa z doktorem Mariuszem Kuczkowskim,
ortopedą z NZOZ Artromed w Przemyślu
z namnożonym blokerem receptora dla interleukiny-1?
– W postaci 6 zastrzyków w odstępie
kilku dni do stawu, miejsca zapalnego
np. kaletek lub w miejsca pourazowe.
– jak trwałe są efekty terapii?
– W Polsce metoda stosowana jest
od ponad roku. Nie mamy dłuższych
obserwacji. Ale wiem, że efekty są
bardzo zadowalające. Niemieccy lekarze, stosujący tę metodę od 1997 roku, mówią o hamowaniu zmian degeneracyjnych nawet na 10 lat.
– Czy jest to bolesny zabieg dla
pacjenta?
– Nie różni się niczym od zwyczajnej
punkcji stawów.

Pokonała ból kolana
Katarzyna Gajgał, siatkarka klubu Bank BPS
Muszynianka Fakro, grająca na pozycji
środkowej, reprezentantka Polski
kiedy zawodniczo trenuje
się siatkówkę, trzeba się
liczyć z częstymi kontuzjami kolan, barków, kręgosłupa. trudno się dziwić, jak się wykonuje setki skoków, to stawy kolanowe muszą się kiedyś
zbuntować.
– od kiedy zaczęły się pani kłopoty z kolanem. Czy
to był efekt kontuzji?
– Tak. 10 lat temu zerwałam
podczas treningu przed meczem więzadło krzyżowe.
Po operacji miałam w miarę
spokój aż do ostatniego sezonu.
Naciągnęłam
niestety znowu więzadło
no i już nie
było dobrze.
Bolało mnie kolano. Akurat zdarzyło mi się to
w trakcie
roz-

grywek, więc leczyłam je
jak mogłam. Miałam podawany kwas hialuronowy,
czynniki wzrostu. Pomagało na jakiś czas, na tyle, żeby
dobrnąć do końca sezonu.
Po sezonie zdecydowałam
się na terapię Orthokine®.
– kto pani ją polecił?
– Doktor Krzysztof Ficek
z Bierunia. Klinika Galen,
która zajmuje się zawodniczkami z naszego klubu.
– bolące kolano przeszkadzało pani w życiu codziennym, w zabawach
z synkiem Filipem?
– Miałam kłopoty z wchodzeniem po schodach, podbieganiem, zbieraniem zabawek z podłogi. Nie trenowałam, mięśnie osłabły, był
problem.
– jak wyglądała rehabilitacja po terapii?
– Miałam po jej zakończeniu
tydzień wolnego. Stosowałam zabiegi fizjoterapeutyczne. Potem
zaczęło się wolne
wchodzenie w treningi. Początkowo
nie biegałam, nie
skakałam, na siłowni oszczędza-

Przerwać
łańcuch
zapalny

– jakie są ograniczenia w stosowaniu tej metody? Czy chorzy
na choroby krwi mogą korzystać
z tej terapii?
– Choroby krwi typu białaczka są
ograniczeniem. Jeśli chodzi o hemofilię nie można jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli jednak oczekujemy pełnego efektu terapii, układ krwinkowy
powinien być wydolny.
– U kogo można zastosować tę
metodę?
– Praktycznie każdej osobie. Ta terapia polecana jest przede wszystkim przy bólach zwyrodnieniowych dużych stawów (biodra, kolana) tym, którzy nie chcą lub ze
względu na współtowarzyszące

łam chore kolano. Wszystko
działo się pod kontrolą doktora Ficka, który robił mi badania krwi i mówił, które
elementy treningu mogę
wprowadzać.
– jakie pani ma plany
sportowe?
wyjazd
na olimpiadę do londynu
nie wchodzi właściwie
w grę, bo siatkarki się nie
zakwalifikowały.
pani
zresztą nie została powołana do kadry. trener alojzy Świderek mówił, że to
z powodu pani kontuzji.
– Po terapii Orthokine® byłam w bardzo dobrej formie
i powiedziałam trenerowi,
że jestem w 100 procentach
gotowa do gry w kadrze,
doktor Ficek zresztą wystawił mi takie zaświadczenie,
no cóż… Gramy teraz w PlusLidze Kobiet, w prestiżowych rozgrywkach CEV
Champions League oraz
w najbliższym czasie w Turnieju Finałowym Pucharu
Polski. I tak do kwietnia.
A jeżeli chodzi o igrzyska
olimpijskie, reprezentacja
kobiet nie straciła swojej
szansy, ponieważ przed nami jeszcze Turniej Kwalifikacyjny w Turcji. Mam nadzięję, że przez ten sezon
swoją grą przekonam selekcjonera i pomogę drużynie
w awansie na Igrzyska
Olimpijskie w Londynie. Mimo natłoku meczów czuję
się naprawdę dobrze.
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choroby, nie mogą być operowani.
Poprawia się im komfort życia,
zmniejsza nasilenie bólu i w takim
stanie mogą doczekać do ewentualnej operacji wszczepienia endoprotezy.

– metodę orthokine® stosuje się
także przy urazach sportowych.
pan zastosował ją u piłkarza ręcznego Czuwaju przemyśl pawła
stołowskiego? jakiego rodzaju
była to dolegliwość?
– Miał dyskopatię kręgosłupa w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym.
Zwyrodnione krążki międzykręgowe. Wstrzyknąłem mu serie zastrzyków ze specjalnie przygotowaną surowicą, po której odzyskał

dawną sprawność i wrócił do treningów.
– Czy leczenie metodą orthokine® sprawdza się w urazach
i zmianach zwyrodnieniowych
kręgosłupa?
– Jeśli jakiś uraz, przeciążenie spowoduje zniszczenie krążka międzykręgowego i stan zapalny, to jak najbardziej można tę terapię zastosować. Generalnie chodzi o urazy, które powodują miejscowe stany zapalne – ścięgien, mięśni kaletek maziowych. Terapia sprawdza się też znakomicie w zwalczaniu bólów pleców,
które są skutkiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów
międzykręgowych i stanów zapalnych korzeni nerwowych.

Nie wytrzymał nadgarstek
Marlena Wawrzyniak, polska armwrestlerka
marlena wawrzyniak,
najlepsza armwrestlerka w polsce, pochodzi
z grudziądza. zawsze interesowała się dyscyplinami walki, a jak mówi,
siłowanie na rękę ma
w sobie magiczną moc
wirtuozerii. jej przygoda
z armwrestlingiem rozpoczęła się podczas
„debiutów” w październiku 2007, gdzie zatriumfowała mistrzowskim występem.
Jest instruktorem lekkiej
atletyki, trenerem kulturystyki i fitness, prezesem
i trenerem klubu UKS Arm
Fanatic Sport, gdzie jej podopieczni zdobywają armwrestlerskie sukcesy (m.in.
Marta Opalińska – wicemi-

strzyni Europy i świata juniorek (do 18l) czy Sławomir
Malas – srebrny i brązowy
medalista Pucharu Świata
Zawodowców). Z wykształcenia jest nauczycielką wychowania fizycznego. Od stycznia 2011 r. prowadzi swoją
siedzibę trenera personalnego „Aspiration”.
Marlena
Wawrzyniak
podczas prestiżowego turnieju międzynarodowego
na Węgrzech doznała kontuzji nadgarstka, wówczas
zmagając się z bólem wywalczyła brązowy krążek.
– jak poważna to była
kontuzja?
– Bardzo poważna kontuzja, jedyną radością
był fakt, że zdążyłam
w tej adrenalinie
wywalczyć medal.
Po
powrocie

armwrestling
armwrestling
armwrestling (siłowanie
na ręce) – dyscyplina
sportu, w której dwóch
znajdujących się naprzeciw siebie uczestników
zwiera dłonie w uścisku
i zwykle trzymając łokcie
na płaskiej powierzchni,
stara się przeciągnąć rękę
przeciwnika do poduszki.

okazało się jednak, że moja ręka potrzebuje rehabilitacji.
– jakie podjęła pani próby ratowania nadgarstka?
– Będąc w wyczynowej pasji
sportowej każdy zawodnik
poszukuje tzw. złotego środka. Ja miałam to szczęście
– po wielu próbach poszukiwań i różnorodnych metod
rehabilitacyjnych, trafiłam
do dr. R. Peterlejtnera z kliniki Medicus w Mszanowie.
– namówił panią na terapię orthokine®?
– Tak. Wtedy to była metoda
eksperymentalna, jedyna
myśl – uwierzyć i poddać
się terapii.
– bolało?
– Każdy z nas ma inny próg
wrażliwości na ból, pamiętam moją prośbę do dr.
Peterlejtnera,
by
użył najdelikatniejszej igły. W chwilach, kiedy walczymy o zdrowie, kwestia bólu fizycznego
staje się najmniej
istotna. Dla mnie
najważniejsze było
to, że metoda okazała się skuteczna.
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