
16 dt  comerç SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2014

dt salud & belleza

MEDICINA REGENERATIVA

Tractar el dolor de genoll sense fàrmacs
El dolor de genoll, per  
problemes degeneratius 
de l’articulació com 
l’artrosi o l’artritis, és            
un dels principals motius         
de consulta. Per tractar 
aquesta patologia la 
medicina regenerativa 
proposa teràpies molt 
efectives, alternatives als 
clàssics antiinflamatoris 
com les infiltracions 
d’ozó, la bioestimulació 
immunològica o els 
factors de creixement 
plaquetar.  

Text: Teresa Romero 

  

Els primers senyals poden ser 
molèsties al començar a ca-
minar, al baixar les escales o 

també poc després d’estar passe-
jant. L’artrosi de genoll és una do-
lència molt freqüent, que afecta 
més d’un 10% de la població, se-
gons la Sociedad Española de Reu-
matología. Les dones acostumen 
a patir més problemes de genoll 
que els homes i amb l’entrada de 
la menopausa i l’envelliment aug-
menta el risc de tenir desgast en 
aquesta articulació. 

Quan el dolor persisteix en el 
temps i els seus símptomes es cro-
nifiquen és possible que sigui per 
una artrosi al genoll. Es tracta 
d’una malaltia reumàtica per un 
desgast de l’articulació. “És una 
patologia produïda per la degene-
ració del cartílag, un teixit que fa 
d’amortidor dels ossos. Si anem 
perdent gruix de cartílag per cul-
pa d’una inflamació crònica apa-
reixen símptomes de dolor, infla-
mació, degeneració i finalment ri-
gidesa”, descriu el doctor Miquel 
Utset, director mèdic de Cemu. 

Quan el cartílag que presenta 

aquesta inflamació crònica es va 
desgastant, va perdent elasticitat, 
força i es deforma fins a arribar a 
provocar un mal funcionament de 
l’articulació. Com a conseqüèn-
cia, apareixen el dolor i la dificul-
tat per moure’s.  

 
L’ARTRITIS 
Una altra patologia de genoll ex-
tremadament habitual és l’artri-
tis, una inflamació aguda d’una 
articulació, caracteritzada per do-
lor i limitació de moviments. “L’ar-
tritis al genoll involucra la degra-
dació del cartílag que protegeix 
l’articulació. En alguns tipus d’ar-
tritis, com la reumatoide, el siste-
ma immunològic confon els tei-
xits propis del cos com un teixit 
estrany i respon provocant una in-
flamació”, afegeix. La inflamació 
de l’articulació pot ser deguda a 
una malaltia autoimmunitària, 
una fractura òssia o una infecció, 
per bacteris o virus. 

Hi ha una altra patologia de ge-
noll, molt freqüent a la consulta 
del doctor Miquel Utset, que és la 
condromalacia rotuliana, una es-

Què és el dolor? 

Abans d’iniciar qualsevol tractament el primer que intenta-
rà esbrinar el doctor és el tipus de dolor que pateix el paci-
ent, si ha aparegut fa poc temps a causa d’algun trauma-

tisme en concret o si és de més llarga durada. Hem de començar 
preguntant-nos: “Què és el dolor?”. El doctor Miquel Utset el des-
criu com “una sensació provocada pel nostre sistema nerviós, 
per avisar-nos que hi ha un problema inflamatori en un teixit i 
es considera que pot se agut o crònic”.  
■  El dolor agut. Es pot definir com un mal de curta durada, més 
o menys intens. És un avís del cos d’una lesió o bé d’una malal-
tia i necessita atenció mèdica immediata. 
■  El dolor crònic. Originàriament es definia com aquell que du-
rava 6 mesos o més. Ara se l’identifica com aquell que persisteix 
més temps (pot durar fins i tot anys) que el curs habitual en què 
evoluciona una lesió. “Sovint és molt més difícil de tractar que 
el dolor agut. Creiem que no tractar el dolor agut de manera ade-
quada pot portar a l’aparició del dolor crònic. La causa pot haver 
estat una lesió mecànica, per un traumatisme, o inflamatòria.”

Un futbolista rep atenció per una lesió. En l’esport una patologia freqüent és el “genoll del corredor”.

els genolls. Sol ser més freqüent 
en dones que en homes.” 

 
TERÀPIES EFECTIVES 
Tot i l’alta incidència d’aquestes 
dolences, es desconeix el verita-
ble origen de la inflamació dels 
teixits que envolten l’articulació i 
que provoca el dolor. “A Cemu va-
lorem cas per cas i apliquem el 
tractament més convenient. In-
tentem sempre lluitar contra la in-
flamació que origina aquests pro-
cessos i alhora que el nostre orga-
nisme estimuli les seves pròpies 
defenses perquè reaccioni contra 
els agents externs que la provo-
quen”, explica el doctor Utset, que 
fa una aposta decidida per les te-
ràpies de la medicina regenerati-
va per combatre el dolor.  

De vegades l’especialista reco-
mana al pacient la bioestimulació 
immunològica local, “una tècnica 
que es basa en la infiltració de 
substàncies del grup de les bioes-
timulines, que concentren el sis-
tema immunològic en el focus 
tractat i redueixen la inflamació i 
el dolor de la zona tractada”, expli-
ca.  

En altres casos, si el que es vol és 
rebaixar el procés inflamatori “ens 
donen millors resultats les infiltra-
cions d’ozó aplicades localment, 
a causa del seu alt poder antiinfla-
matori, germicida i oxigenador”. 

Segons el grau d’evolució i sem-
pre que el pacient tingui cartílag 
suficient al genoll es poden apli-
car també factors de creixement 
plaquetar o citoquines “que són 
els encarregats d’organitzar la res-
posta regenerativa pròpia i acon-
seguir estimular l’organisme per-
què ens ‘fabriqui’ nou cartílag”. 

Si l’artrosi del genoll està molt 
evolucionada és possible un trac-
tament amb cèl·lules mare perquè 
tenen molta més potència rege-
neradora que les citoquines. 
“Aquesta tècnica requereix una ar-
troscòpia practicada al quiròfan, 
a diferència dels altres tracta-
ments que són ambulatoris”, in-
dica el director del Cemu ◗

pècie d’úlcera del cartílag que es 
troba a la cara posterior de la rò-
tula, segons descriu el doctor Ut-
set. En general és més freqüent 
amb l’edat (a partir de 40 anys) en-
cara que també és molt habitual 
en l’esport (s’anomena “genoll del 

corredor”). “El frec continuat del 
còndil femoral sobre la ròtula afa-
voreix una lleu inflamació cròni-
ca en aquest punt que finalment 
desgasta el cartílag i s’arriba a pro-
duir l’úlcera. També es dóna en 
persones sedentàries que forcen 


