
31676452    31032012     DLOKR

Czy ból stawów to poważny
problem w naszym społeczeństwie?
Tak, bar dzo. Po wo dem jest naj czę ściej cho -
ro ba zwy rod nie nio wa (ar tro za), bę dą ca
głów ną przy czy ną nie peł no spraw no ści
u osób po 65. ro ku ży cia. Cho ru je na nią
60% spo łe czeń stwa w tym wie ku. Po 75.
ro ku ży cia od se tek ten wzra sta aż do 80%!
Nie po ko ją cy jest rów nież wzrost za cho ro -
wal no ści wśród młod szych lu dzi. Cho ro ba
zwy rod nie nio wa sta ła się więc cho ro bą cy -
wi li za cyj ną. Do ty czy głów nie sta wu 
ko la no we go, bio dro we go i krę go słu pa.
Prob lem po le ga na tym, że prze wle kły pro -
ces za pal ny bę dą cy isto tą cho ro by zwy rod -
nie nio wej sta wów nisz czy je w spo sób
nie od wra cal ny. 

Skąd się bierze tak wysoka 
częstość artrozy?
Cho ru je my, gdyż nasz or ga nizm w wy ni ku
ewo lu cji zo stał przy sto so wa ny do ru chu,
a nie do sta nia lub sie dze nia. Wraz z po stę -
pem cy wi li za cji co raz mniej jed nak cho dzi -
my i bie ga my, a co raz czę ściej go dzi na mi
sie dzi my – w pra cy, sa mo cho dzie i przed
te le wi zo rem. Brak ru chu, spo ży wa nie nad -
mier nej ilo ści po kar mów i zwią za na z tym
oty łość od gry wa ją istot ną ro lę roz wo ju
cho ro by. Na kła da się na to za nie czysz cze -
nie śro do wi ska i po ży wie nia, a tak że skłon -
no ści osob ni cze, ge ne tycz ne, któ re
dzie dzi czy my po ro dzi cach. Co raz częst szą
przy czy ną są też ura zy. War to za u wa żyć
rów nież, że ży je my co raz dłu żej, co prze -
kła da się na co raz wię kszy sto pień znisz -

cze nia sta wów. A na sza wo la do by cia
spraw ny mi wraz z wie kiem nie ma le je
– każ dy chce bez bó lu się po ru szać, a na -
wet grać w te ni sa i jeź dzić na nar tach.

Które struktury stawów ulegają
uszkodzeniu?
Wła ści wie wszyst kie. Choć uwa ga or to pe -
dy sku pia się w głów nej mie rze na chrząst -
ce, po nie waż jej spe cy ficz na bio lo gia
unie moż li wia wła ści wą re ge ne ra cję.
Chrząst ka jest bo wiem tkan ką po zba wio -
ną na czyń krwio noś nych, ner wów i na czyń
lim fa tycz nych. Od ży wia się przez płyn sta -
wo wy, któ ry za sy sa i od da je jak gąb ka. Jest
to oczy wi ście znacz nie mniej wy dol na for -
ma od ży wia nia niż po przez na czy nia krwio -
noś ne. Dla te go chrząst ka raz uszko dzo na
wy ma ga bacz nej uwa gi i od po wied nie go
le cze nia. 

W jaki sposób leczy się chorobę
zwyrodnieniową? W którym
momencie trzeba operować?
To bar dzo waż ne py ta nie. Rze czy wi ście de -
fi ni tyw nym roz wią za niem jest za bieg ope -
ra cyj ny, po le ga ją cy na re sek cji cho rych
koń ców sta wo wych i wszcze pie niu en do -
pro te zy. Po wi nien on być jed nak za re zer -
wo wa ny dla bar dzo za a wan so wa nych
sta nów. Ope ra cja jest du ża i obar czo na
pew nym ry zy kiem. Dla te go po win niś my
wy ko rzy stać wcześ niej in ne do stęp ne me -
to dy: od re duk cji ma sy cia ła, po przez ruch
i re ha bi li ta cję, po far ma ko te ra pię i iniek -
cje do sta wo we. Dys po nu je my dzi siaj no -
wo czes ny mi, sku tecz ny mi tech ni ka mi
te ra pe u tycz ny mi.

Na czym one po le ga ją?
Naj no wszą te ra pią, któ rą sto su ję u pa cjen -
tów, jest te ra pia Or tho ki ne®. Ta no wo czes -
na i bar dzo sku tecz na me to da lecz ni cza
zo sta ła opa ten to wa na w Niem czech przez
prof. Pe te ra Weh lin ga. W Polsce została
zarejestrowana niedawno. Po le ga na 
po bra niu od pa cjen ta nie wiel kiej ilo ści
krwi do opatentowanych strzykawek ze
specjalną powierzchnią szklaną, któ rą pod -
da je my pro ce so wi 6 godzinnej in ku ba cji

następnie wirowaniu i mro że niu. W wy ni -
ku te go pro ce su otrzy mu je my tzw. oso cze
bo ga top łyt ko we z czyn ni ka mi wzro stu
oraz, co bar dzo waż ne, zwię kszo ne stę że -
nie en do gen ne go biał ka (IL-1Ra), ha mu ją -
ce go stan za pal ny w sta wie po przez
blo ka dę re cep to ra dla In ter le u ki ny-1. 
In ge ru je my więc w mo le ku lar ny układ
prze kaź ni ków we wnątrz ko mór ko wych i to
w bez piecz ny, dzia ła ją cy tyl ko miej sco wo,
spo sób. Nie nisz czy my bło ny ślu zo wej żo -
łąd ka i nie ge ne ru je my cho ro by wrzo do -
wej, jak to ma czę sto miej sce przy
sto so wa niu tab le tek prze ciw za pal nych.
Sku tecz nie ha mu je my na okres ok. 2 lat 
(a na wet dłu żej) po stęp cho ro by zwy rod -
nie nio wej, ni we lu je my ból, przy wra ca my
wię kszą ru cho mość i kom fort ży cia. Wy -
dłu ża my tym sa mym czas do ewen tu al -
nej en do pro te zo pla sty ki lub cał ko wi cie 
ją omi ja my. 

Czy każdy może zostać poddany 
terapii Orthokine®?
Wię kszość pa cjen tów mo że być bez piecz nie
le czo na, co po par te jest wieloma ba da nia -
mi kli nicz ny mi i du żym już do świad cze -
niem. Po za gra ni ca mi Pol ski wy ko na no już
po nad 500 tys. ta kich iniek cji, z bar dzo do -
bry mi efek ta mi. Nie po da je my pa cjen to wi
żad nych ob cych sub stan cji, wy łącz nie je go
włas ne, uzy ska ne z włas nej krwi w ste ryl -
ny spo sób. Oczy wi ście ist nie ją pew ne prze -
ciw wska za nia, jak np. cięż kie cho ro by krwi
czy zmia ny skór ne nad cho rym sta wem,
dla te go każ de go pa cjen ta kwa li fi ku ję 
in dy wi du al nie pod czas ba da nia le kar skie go
w No va Cli nic, w Kra ko wie, która specjalizuje
się w terapii Orthokine® i dysponuje
odpowiednim sprzętem. 

Co z urazami sportowymi? 
Możemy je leczyć tą metodą?
Jak naj bar dziej. Na świe cie, zwłasz cza
w Niem czech, gdzie or to pe dia stoi na naj -
wyż szym po zio mie, Or tho ki ne® sto so wa na
jest sze ro ko w me dy cy nie spor to wej. 
Czyn ni ki wzro stu za war te w oso czu bo ga -
top łyt ko wym poz wa la ją na in ten syw ną, na -

tu ral ną re ge ne ra cję uszko dzo nych tka nek,
a blo ker re cep to ra In ter le u ki ny-1 sku tecz nie
ha mu je stan za pal ny wo kół uszko dze nia.

Podobno wielu słynnych ludzi
skorzystało z terapii Orthokine®?
Tak, do brym przy kła dem jest Nick Nol te,
gwia zdor ki na, któ ry cier pi na zwy rod nie -
nie sta wów od lat i dłu go nikt mu nie po -
tra fił po móc. Le ka rze mó wi li mu, że to
do le gli wość zwią za na z wie kiem i trze ba
na u czyć się z nią żyć. Zdro wie i ka rie rę ura -
to wa li mu le ka rze z Düssel dor fu, któ rzy już
od sied miu lat sto su ją sku tecz nie u ak to ra
me to dę Or tho ki ne®. Głoś nym echem od -
bi ła się też te ra pia jed ne go z naj słyn niej -
szych ko szy ka rzy NBA, gwia zdy Los
An ge les La kers, Ko be Bry an ta. Kon tu zja ko -
la na by ła wg za wod ni ka przy czy ną je go
słab szej dys po zy cji w osta t nim se zo nie.
Na si li ła się w cza sie, kie dy 34-let ni Ko be
szy ko wał się do pod pi sa nia kon trak tu z Vir -
tus Bo lo nia. Wy jazd do Włoch, w któ rych
ko szy karz spę dził dzie ciń stwo (je go oj ciec,
Joe Bry ant, grał za wo do wo w ko szy ków kę
w klu bach Rie ti, Reg gio di Ca la bria, Pi sto -
ia i Reg gia na), miał przy nieść Ko be mu pra -
wie 3 mi lio ny do la rów za wy stęp w 10
me czach. Umo wa gwa ran to wa ła oczy wi -
ście ko szy ka rzo wi Los An ge les La kers op cję
po wro tu do USA, gdy by loc ko ut skoń czył
się wcześ niej i NBA wzno wi ła roz gryw ki.
W czer wcu Ko be Bry ant pod dał się w Eu ro -
pie te ra pii Or tho ki ne®, któ rą za sto so wa no
rów nież u in ne go za wod ni ka NBA, Tra cy
McGra dy’ego z De tro it Pi stons. Po nad to
te ra pii pod da ły się tak że mat ka Bru ce’a
Wil li sa i pio sen kar ka Pa u la Ab dul. 

Do ktor Jan Pa ra dow ski 
specjalizuje się w medycynie sportowej,

ortopedii i USG.

Jest lekarzem Reprezentacji Polski
Juniorów w PZPN, członkiem FIMS
(Międzynarodowego Towarzystwa

Medycyny Sportowej) i ICRS
(Międzynarodowego Towarzystwa

Leczenia Chrząstki). 

Rozmawiała: Anna Mazur
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GDY BOLĄ STAWY 

Jak wygląda proces przygotowania terapii Orthokine® ?

Krew zostaje pobrana 
z Twojej żyły.

Inkubacja krwi w temperaturze ciała
(37şC). Syntetyzowane są białka

ochronne (przeciwzapalne).

Surowica z nowopowstałymi białkami
ochronnymi jest oddzielana 

od skrzepu krwi.

1-3 razy w tygodniu otrzymujesz
zastrzyk w staw lub okolice

zmienionego zapalnie nerwu.
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NOWOCZESNE LECZENIE   ARTROZY.

Rozmowa z dr. Janem Paradowskim,
specjalizującym się w medycynie sportowej
i ortopedii, lekarzem PZPN.


