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W warunkach fizjologicznych hialu-
ronian (sól kwasu hialuronowego) 
jest związkiem syntetyzowanym 
i wydzielanym do płynu stawowego 
przez komórki błony maziowej. 
Warunkuje lepko-sprężyste wła-
ściwości tego płynu oraz odgrywa 
istotną rolę w prawidłowym ruchu 
stawu.

W przebiegu choroby zwyro-
dnieniowej zmniejsza się stężenie 
kwasu hialuronowego. Dlatego 

Metody leczenia 
dysfunkcji stawów

W poprzednim artykule dotyczącym choroby 
zwyrodnieniowej stawów (MEiA-A 4/2014) 
zastanawialiśmy się nad istotą tej choroby, przyczynami 

jej powstawania i leczeniem zachowawczym. Dziś prezentuję 
nowoczesne małoinwazyjne metody leczenia dysfunkcji stawów 
i narządu ruchu.

Terapia falą uderzeniową 
(SWT) 
to wyjątkowo skuteczna, szybka 
i niedroga metoda leczenia. Fala 
uderzeniowa powoduje przyspie-
szenie procesów regeneracyjnych 
w organizmie dzięki pobudzeniu 
metabolizmu i cyrkulacji krwi, 
zwiększeniu produkcji kolagenu 
i zmniejszeniu napięcia mięśnio-
wego. Działa także przeciwbólowo 
poprzez uwalnianie endorfin. Sto-
sujemy ją m.in. w leczeniu bólów 
ścięgien, rzepki, „kolana biega-
cza”, „łokcia tenisisty”, ostrogi pię-
towej, „kolana skoczka”, zapalenia 
powięzi podeszwowej stopy, bólów 
ścięgna Achillesa, barku, zwap-
nienia w obrębie mięśni i tkanek 
miękkich, punktów spustowych 
oraz opóźnionego zrostu kostnego. 
Zabieg powinien być wykonany 
4–5 razy w odstępach 3–7 dni.

Terapia osoczem 
bogatopłytkowym (PRP) 
to skoncentrowana liczba płytek 
krwi w niewielkiej objętości osocza. 
W metodzie tej wykorzystuje się 
własną krew pacjenta jako stymu-
lator, który poprawia funkcję tka-
nek miękkich, tkanki kostnej oraz 
chrząstki stawowej, zwiększając ich 
potencjał regeneracyjny. Leczymy 
w ten sposób np. uszkodzenia 

pourazowe ścięgien Achillesa, 
zapalenie rozścięgna podeszwo-
wego stopy, zespół łokcia tenisisty, 
„kolano skoczka“, urazy barku oraz 
uszkodzenia wewnątrzstawowe, 
w tym uszkodzenie chrząstki stawo-
wej. Zabieg z użyciem osocza bo-
gatopłytkowego przeprowadzamy 
w warunkach gabinetu zabiegowe-
go. W pierwszej fazie pobiera się 
niewielką ilość krwi żylnej (10–50 
ml) do specjalnych probówek, któ-
re następnie poddajemy wirowaniu 
w specjalnej wirówce (około 5 mi-
nut). W ciągu kilku minut następuje 
oddzielenie erytrocytów i leuko-
cytów od osocza zawierającego 
płytki krwi. Odciągamy strzykawką 
frakcję osocza o wysokim stężęniu 
płytek krwi zawierających czynniki 
wzrostu. Lekarz dodaje specjalny 
opatentowany odczynnik, który 
aktywuje płytki krwi do produkcji 
czynników wzrostu. W ten sposób 
uzyskujemy osocze bogatopłytko-
we, które następnie staje się bazą 
do wykonania zabiegu w określo-
nej okolicy. Zabieg wykonujemy 
w znieczuleniu miejscowym.

Wiskosuplementacja 
polega na suplementacji kwasu 
hialuronowego bezpośrednio  
do stawu. Kwas ten jest głównym 
składnikiem płynu stawowego. 

Podanie kwasu hialuronowego, 
czyli wiskosuplementacja

lek. med. sportowej 
Krzysztof Ptak

Instytut Medycyny Anti-Aging  
w Bielsku-Białej



Medycyna Estetyczna i Anti-Aging NR 4/201548

MEDYCYNA DLA URODY

wencji ograniczeniem ruchomości 
w stawach. Może być stosowana 
zarówno w ostrych, jak i przewle-
kłych stanach zapalnych. Najwię-
kszą korzyścią terapii jest przy-
wrócenie równowagi mięśniowej 
i funkjonalności stawów.

Kinesiology taping
to metoda teraupetyczna wspiera-
jąca proces samoleczenia organi-
zmu mająca szerokie zastosowanie 
w rehabilitacji, odnowie biologicz-
nej i sporcie. Polega na specyficz-

nym aplikowaniu 
elastycznego 
plastra o właści-
wościach ludz-
kiej skóry, który 
w zależności  
od zastosowanej 
techniki powo-
duje: zmniejsze-
nie dolegliwości 
bólowych mięśni 
i stawów, obni-
żenie napięcia 

mięśniowego, ochronę mięśni  
po urazach z przeciążenia, wspo-
maga pracę mięśni, poprawia 
mikrokrążenie, pobudza system 
limfatyczny (likwiduje obrzęk). 
Plastry stosuje się przez 24 godziny 
na dobę. Użytkuje 4–10 dni. Jest 
to bezpieczna forma profilaktyki 
i terapii. 

uzupełnia się go poprzez iniek-
cje głównie u osób w przedziale 
40–60 lat. Wiskosuplementa-
cja powoduje wzrost lepkości 
i elastyczności płynu stawowego, 
poprawia odżywienie chrząstki 
stawowej oraz biomechanizm sta-
wu. Iniekcje wykonujemy 3–5 razy 
w odstępach 1–2 tygodni. 

Zaletą zabiegu jest prawie cał-
kowity brak efektów ubocznych.

Fizykoterapia
to część procesu rehabilitacji pole-
gająca na oddziaływaniu na ludz-
ki organizm za pomocą bodźców 
fizycznych w celu wywołania reakcji 
leczniczej i regeneracyjnej tkanek. 
W ramach leczenia fizykalnego 
stosuje się m.in. biostymulacje 

laserowe, 
elektrotera-
pię (Tens 
Trauberta,  
IF, Kotza, 
jonoforeza), 
światło-
lecznictwo 
(Solux), cie-
płolecznic-
two (okłady 
borowinowe, 
kompresy), 
krioterapię 
miejscową, 

magnetoterapię, diatermię krót-
kofalową, ultradźwięki. Zabiegi 
fizykoterapii dobiera się indywidu-
alnie do pacjenta w zależności od 

jego stanu zdrowia, przebytych 
schorzeń, aktualnych dolegliwości. 
Fizykoterapia ma kluczowe znacze-
nie we wczesnej interwencji reha- 
bilitacyjnej po urazach i operac-
jach. Stanowi również wstęp do 
dalszych usprawnień z wykorzysta-
niem terapii ruchu (kinezyterapia).

Terapia manualna  
to jedna z koncepcji leczenia 
dysfunkcji narządu ruchu, w szcze-
gólności stawów kończyn górnych 
i dolnych oraz kręgosłupa. Kluczo-
wym elemen-
tem terapii jest 
określenie dys-
funkcji stawu. 
Fizjoterapeuta, 
używając swo-
ich rąk, stosuje 
specjalne tech-
niki manualne 
zwane mobili-
zującymi i ma-
nipulacyjnymi. 
Efektem końco-
wym zabiegów jest przywrócenie 
właściwej biomechaniki stawów 
(odblokowanie), co prowadzi do: 
zmniejszenia dolegliwości bólowej, 
zwiększenia zakresu ruchomości, 
zmniejszenia odczynu zapalnego 
tkanek, jak i odzyskania funkcjo-
nalności stawów w organizmie.

Terapia tkanek miękkich 
polega na specjalnym wykorzysta-
niu technik podobnych do masażu 
w celach diagnostycznych i lecze-
nia zaburzeń w obrębie tkanek 
ludzkiego ciała. Wsród stosowa- 
nych technik można wyróżnić: 
energizację mięśni, rozluźnienie 
mięśniowo-powięziowe, techniki 
aktywnego rozluźnienia oraz tera- 
pię punktów spustowych. Ta for- 
ma leczenia jest bardzo skutecz-
na w leczeniu dysfunkcji narządu 
ruchu związanego ze wzmożonym 
napięciem mięśniowym, przykur-
czami tkankowymi, a w konsek-

Leczenie fizykalne  
– elektroterapia

Stosowanie bodźców fizycznych 
– terapia manualna

Nakładanie plastrów  
– metoda kinesiology taping

Leczenie fizykalne – użycie 
światła lasera


