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Wszyscy chcemy poprawić jakość swojego życia, a dzięki medycynie regeneracynej wykorzystywaniej w terapii schorzeń 
psów, kotów i koni jest to już dostępne także dla naszych czworonożnych przyjaciół. Ta prężnie rozwijająca się gałąź medy-
cyny często jest ostatnią deską ratunku przy przewlekłych chorobach dotyczących układu ruchu, chorobach nerek, układu 
nerwowego i w starzeniu się organizmu.
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Komórki macierzyste

Sięgając po zdobycze medycyny 
regeneracyjnej mamy do wybo-
ru – stosowanie komórek ma-

cierzystych autologicznych (izolowanych 
z własnych tkanek), allogenicznych (od 
innego dawcy), autologicznego osocza 
bogatopłytkowego (PRP) oraz komórek 
macierzystych zawieszonych w PRP (ten 
zestaw wykorzystuje synergizm działania 
obu produktów).

Komórki macierzyste są początkiem 
wszystkich tkanek w organizmie. Wyko-

rzystujemy mezenchymalne komórki ma-
cierzyste, które mogą się przekształcać 
w komórki innych tkanek oraz, co równie 
istotne, produkują wiele substancji będą-
cych czynnikami regulatorowymi (sty-
mulującymi wzrost i regenerację, hamu-
jącymi procesy zapalno-zwyrodnienio-
we). Pierwszym źródłem komórek ma-
cierzystych był szpik kostny (wykorzy-
stywany w medycynie ludzi). U zwierząt, 
stosując autolologiczne komórki macie-
rzyste, izolujemy je z tkanki tłuszczowej. 

Wymaga to znieczulenia pacjenta i po-
brania odpowiedniej ilości materiału, ale 
biorąc pod uwagę ilość dostępnego tłusz-
czu (otrzewnowego lub podskórnego) nie 
jest to procedura skomplikowana. Nato-
miast, jeżeli mamy do czynienia z pacjen-
tem, u którego są wyraźne przeciwwska-
zania do narkozy lub ze względu na stan 
zdrowia doszło do wychudzenia i nie ma 
rezerwy tkanki tłuszczowej, wtedy może-
my sięgnąć po allogeniczne komórki ma-
cierzyste. Allogeniczne komórki macie-

rzyste są to dostępne w laboratorium Vet Stem Cell linie komórkowe 
wyselekcjonowane od innych dawców. Dzięki temu nie zamykamy 
sobie drogi do stosowania takiej terapii, jeśli mamy pacjenta w na-
prawdę złym stanie ogólnym.

Głównym wskazaniem do stosowania komórek macierzy-
stych są problemy i choroby układu ruchu (zaczyna to 
być choroba „cywilizacyjna” dotykająca naszych pupi-

li). Mogą to być zarówno zmiany przewlekłe – zwyrodnienia w ob-
rębie stawów, martwica chrząstek stawowych, zwyrodnienia w ob-
rębie kręgosłupa, zapalenia kości, a także problemy po urazach mię-
śni, ścięgien, więzadeł. Często stosowane są jako wspomaganie go-
jenia złamań, dużych ubytków skóry oraz – co istotne dla właścicie-
li kotów – opracowano specjalne programy terapeutyczne zaleca-
ne przy przewlekłej niewydolności nerek. W chorobach nerek poda-
nie komórek macierzystych (w formie dożylnej) stymuluje działanie 
przeciwzapalne, pobudza ukrwienie narządu, potęguje zdolność ne-
rek do samonaprawy.

W jaki sposób działają komórki macierzyste?

Wydzielając substancje regulujące i posiadając właściwości rege-
nereracyjne doprowadzają do zahamowania stanów zapalnych, dzię-
ki temu zmniejszają odczuwanie bólu, pobudzają komórki do napra-
wy. Już po około dwóch tygodniach po podaniu widać wyraźną po-
prawę sprawności fizycznej, elastyczności ruchu i zmian behawioral-
nych. Jest to terapia, która daje doskonałe efekty u ponad 80 proc. pa-
cjentów. Dobroczynne skutki utrzymują się 6 - 12 miesięcy, a po ich 
ustąpieniu możemy ponownie przeprowadzić zabieg podania komó-
rek macierzystych.

Kolejną zdobyczą medycyny regeneracyjnej jest autologiczne 
osocze bogatopłytkowe (PRP). PRP uzyskuje się przez pobranie od-
powiedniej objętości krwi od naszego pacjenta za pomocą specjal-
nie przygotowanego zestawu i odwirowanie w ściśle określonych 
warunkach. Dzięki temu otrzymujemy koncentrat płytek krwi. Płyt-
ki krwi są źródłem czynników wzrostu, biorą udział w gojeniu tka-
nek, a także w procesach krzepnięcia i odpowiedzi immunologicz-
nej. Czynniki wzrostu pochodzące z PRP pobudzają przemieszcza-
nie się komórek zapalnych do miejsca urazu, ich namnażanie oraz 
różnicowanie. Te właściwości wykorzystujemy stosując osocze 
przy uszkodzeniach stawów, mięśni, ścięgien, skóry, przy pobudze-
niu gojenia kości. Efekt widzimy zdecydowanie szybciej, bo cza-
sem już po 24 godzinach (zwykle 2 - 4 dni), ale też utrzymuje się 
krócej – do 3 miesięcy.

Chcąc wykorzystać synergizm działania tych dwóch metod 
stosujemy też komórki macierzyste zawieszone w PRP, 
dzięki temu poprawa widoczna jest dużo szybciej i utrzy-

muje sie zdecydowanie dłużej niż w przypadku monoterapii.
Medycyna regeneracyjna jest to narzędzie stosowane nie tyl-

ko w odniesieniu do psów pracujących, sportowych czy koni startu-
jących w różnych zawodach. Jest dostępna dla wszystkich naszych 
czworonożnych towarzyszy. Są to procedury, po które sięgamy coraz 
chętniej, widząc ich efekty i brak działań niepożądanych. 


