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DOLOR A LES ARTICULACIONS

Quan caminar o fer esport es fa difícil
ujar i baixar es-
cales o caminar 
són hàbits que 
fem sense pen-

sar al llarg de tota 
la nostra vida. Però 

quan apareix una molèstia en una 
articulació, per molt lleu que si-
gui, aquest hàbit quotidià de 
moure’ns i desplaçar-nos pot con-
vertir-se en un “turment” que in-
terfereix el nostre benestar. 

El dolor a les articulacions és 
avui dia un dels trastorns més fre-
qüents en persones de totes les 
edats, ja siguin joves esportistes o 
gent gran afectada pel desgast 
dels anys.  

Els genolls són les articulacions 
més sensibles. Suporten el pes 
d’una persona tota la vida i, per 
tant, cal cuidar-los i mantenir-los 
en forma. Són els que més patei-
xen l’efecte de l’envelliment i de 
malalties cròniques de desgast 
com ara l’artrosi, artritis reuma-
toide, reuma o osteoporosi, entre 
d’altres. 

L’artrosi és una de les causes més 
habituals de dolor al genoll, pro-
vocat pel deteriorament del cartí-
lag, la membrana elàstica que fa 
de coixí als ossos. Quan aquest tei-
xit comença a desgastar-se aug-
menta el fregament entre els os-
sos i apareixen el dolor i la infla-
mació. Aquests símptomes es po-
den confondre amb altres tras-
torns crònics com l’artritis reuma-
toide (vegeu més informació en 
aquesta pàgina) o la gota, que ha-

bitualment es manifesta al dit gros 
del peu però també pot afectar el 
genoll, a causa de la presència de 
cristalls d’àcid úric a l’articulació. 

En els atletes que tenen una lleu-
gera desalineació de la ròtula pot 
aparèixer la condromalàcia, una 
patologia crònica de desgast. 

 
EL GENOLL, EL NOSTRE PUNT DÈBIL 
Molts dels problemes de genoll 
acostumen a ser per sobrecàrre-
gues en l’activitat laboral o acci-
dents en la pràctica esportiva que 

P

Les lesions de genoll són les que més pateixen els esportistes, com atletes o futbolistes.

Què fer quan apareix el dolor de genoll?  
Si comencen a aparèixer molèsties de forma sobtada al genoll, a 
causa d’una activitat física o un impacte brusc, i ens assegurem 
amb un especialista que no hi ha cap fractura, amb aquests con-
sells domèstics és molt possible que aconseguim alleugerir el 
dolor. 
� Primer de tot, cal fer repòs i evitar el moviment intens o els 
impactes a l’articulació. Caminar amb crosses. 
� Els fisioterapeutes recomanen aplicar fred, gel, durant 20 
minuts cada tres hores durant uns dies fins a reduir el dolor. 
� Preneu antiinflamatoris o analgèsics amb indicació mèdica. 
� Utilitzeu genolleres, si és necessari.

provoquen lesions com distensi-
ons, esquinços, tendinitis rotulia-
na o bursitis, que acostumen a so-
lucionar-se amb tractaments i re-
pòs en unes setmanes o, en casos 
més greus, com rotura de menisc 
o de lligaments, requereixen cirur-
gia. 
 
LLIGAMENTS CREUATS ANTERIORS 
En el món de l’esport és on es di-
agnostiquen més lesions de lliga-
ments creuats anteriors. Els ho-
mes són més propensos que les 
dones a trencar-se aquests lliga-
ments, bàsics en l’estabilitat del 
genoll. A més, aquesta lesió té més 
incidència en esportistes que han 
de fer girs ràpids o moviments gi-
ratoris, en partits de bàsquet o fut-
bol o practicant esquí.  

Les xifres parlen per si soles. Una 
enquesta de salut indica que 3 de 
cada 10.000 habitants pateixen ro-
tura de lligament cada any i s’es-
tima que a Espanya es realitzen 
més de vint mil cirurgies. 

Respecte al tractament, la cièn-
cia segueix investigant per trobar 
alternatives als antiinflamatoris i 
apunta cap a l’efectivitat dels me-
dicaments d’acció biorregulado-
ra. Un assaig clínic realitzat per 15 
centres sanitaris, incloses univer-
sitats i clubs esportius, ha demos-
trat que l’esquinç de turmell pot 
tractar-se amb medicaments 
d’acció biorreguladora. Tot un 
descobriment!  

Teresa Romero

MALALTIES CRÒNIQUES

L’artritis reumatoide, una patologia 
de les articulacions desconeguda

El 80% de la població des-
coneix que el dolor, la de-
formitat i la dificultat de 

moviment d’una articulació 
poden ser símptomes de l’ar-
tritis reumatoide i acostuma a 
visitar tard la consulta d’un reu-
matòleg. Es tracta d’una malal-
tia crònica i molt dolorosa i in-
capacitant que a Espanya afec-
ta una mitjana de 200.000 per-
sones i es manifesta més en do-
nes que en homes (un 75 per 
cent).  

Si l’especialista reumatòleg 
aconsegueix detectar-la en un 
estadi inicial, els tractaments 
són molt més efectius i el pro-
nòstic d’aquests malalts millo-
ra satisfactòriament. 

Artritis significa “inflamació 
de l’articulació” i pot afectar 
una o diverses extremitats. Es 
caracteritza per produir dolor, 
rigidesa, inflor i dificultat per 
moure les articulacions.  Les dones pateixen més a les cames. ARXIU

Es tracta d’una malaltia au-
toimmune que es manifesta 
en persones amb una especi-
al predisposició i, a diferència 
del que es creu, no es pròpia 
de la gent gran. Es diagnostica 
amb més freqüència en paci-
ents d’entre 45 i 55 anys, però 
pot aparèixer també en joves i 
nens. Les artritis d’inici infan-
til o juvenil, quan afecten nens 
fins als 16 anys, són poc habi-
tuals però poden arribar a ser 
greus perquè poden interferir 
o alterar la fase de creixement. 
 
UNA DIETA ADEQUADA 
Tot i que encara falta molt per 
investigar, els metges recoma-
nen als pacients amb artritis 
que adoptin unes dietes espe-
cials. Alguns estudis recoma-
nen una dieta rica en àcids 
grassos Omega 3 i antioxidants 
perquè ajuden a mitigar la in-
flamació �
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CENTRE MÈDIC UTSET - CEMU

“La solució està a regenerar  
el teixit amb les cèl·lules”

Una de les preocu-
pacions del doc-
tor Miquel Utset 

ha estat com poder trac-
tar els pacients amb mo-
lèsties o dolor difícils de 
resoldre, que disposen 
només dels antiinflama-
toris. I va veure que la so-
lució es trobava en la ca-
pacitat regenerativa del 
propi organisme. Per això, 
el doctor Utset va comen-
çar a buscar teràpies que 
regeneressin els teixits al-
ternatives a la cirurgia, 
com les bioestimulines, la 
ozonoteràpia i des de fa 
uns quatre anys que treba-
lla amb factors de creixe-
ment plaquetar.  

El doctor Utset és avui en 
dia tot un expert en medi-
cina regenerativa. Tant és 
així que està al dia de tots 
els avenços que apareixen 
i ja aplica amb èxit la terà-
pia amb cèl·lules mare, 
amb el suport d’especialis-
tes en biomedicina i de ci-
rurgians.  

 
LA TERÀPIA DE CITOQUINES 
Les molèsties a les articu-
lacions troben una sorpre-
nent millora amb els fac-
tors de creixement plaque-

tar. “És la teràpia més im-
plantada avui dia i està 
funcionant molt bé”, expli-
ca. Però, per a casos més 
evolucionats i greus que 
necessiten un mètode més 
potent per frenar el deteri-
orament dels teixits, a 
CEMU acaben d’introdu-
ir el plasma ric en citoqui-
nes. 

“Les citoquines són unes 
proteïnes que utilitza el 
nostre organisme per do-
nar ordres i provocar una 
reacció biològica que aca-
bi regenerant els teixits 
propis. Si les separem de la 
sang del pacient i les infil-
trem a la lesió en altes con-
centracions el teixit es re-
nova més ràpidament”, 
descriu. 

Encara que amb les cito-
quines es poden resoldre 
moltes lesions articulars, 
hi ha pacients que presen-

ten lesions tan importants 
que precisen tractaments 
amb més capacitat rege-
nerativa i això tan sols 
s’aconsegueix amb teràpia 
cel·lular. El tractament s’ha 
de fer a quiròfan i a CEMU 
col·laboren amb un centre 
especialitzat en aquesta 
innovadora teràpia. 
 
EN UN PROJECTE EUROPEU 
Les patologies de genoll 
apareixen no només en 
persones grans sinó tam-
bé en joves esportistes. No 
obstant això, l’envelliment 
de la població està provo-
cant una alta incidència de 
casos d’artrosi i una gran 
despesa sanitària.  

En aquest sentit, des del 
Centre Mèdic Utset, com a 
empresa integrada a la 
xarxa Orbital 40, han co-
mençat a participar en 
l’elaboració d’un projecte 
europeu sobre tracta-
ments en medicina rege-
nerativa. “Nosaltres apor-
taríem la metodologia clí-
nica del projecte basat en 
l’experiència dels nostres 
pacients.” Si la clínica en-
tra en el projecte Terrassa 
seria pionera en aquest 
camp � 
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