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SPÔSOB PLNENIA DUTINOVÝCH FORMÁCIÍ KOSTÍ VÁPNIKOM
Opis
[0001] Vynález sa týka medicíny, zvlášť spôsobov boja s následkami nedostatku vápnika
v skeletálnom systéme tela, ktorý sa prejavuje vo forme zvýšenia množstva a veľkosti dutín
v metafyzeálnych (trabekulámych) častiach kosti, a prevencie takýchto prejavov nedostatku
vápnika.
[0002] Súčasné spôsoby prevencie a liečby nedostatku vápnika v tele sa usilujú o nasýtenie
kostného tkaniva vápnikom. S týmto cieľom sú používané rôzne vápnik obsahujúce prípravky,
rovnako ako vitamín D a hormonálne prípravky (ako je testosterón).
[0003] Tieto spôsoby majú množstvo významných nevýhod. Aj keď vápnik nie je toxickou
látkou a žiadne maximálne dovolené dávky pre jeho podávanie neboli stanovené, dlhotrvajúce
užívanie významného množstva vápnika môže zvýšiť riziko mozgovej mŕtvice. Keď sú užívané
vápníkové prípravky, môže byť vápnik dodávaný do ďalších orgánov a systémov, tak isto ako
do kostí, a obzvlášť môžu kalcifikovať kamene v obličkách, čo ďalej vedie k problémom
s funkciou obličiek.
[0004] Podobne je tu riziko prekročenia bezpečného množstva vitamínu D v tele. V niekoľkých
prípadoch je užívanie hormonálnych prípravkov nežiaduce alebo úplne vylúčené z lekárskych
dôvodov. Umelé zvyšovanie testosterónu u žien (dokonca aj u zjavne zdravých žien) je
všeobecne nežiaduce. Je tiež dôležité zvážiť skutočnosť, že užívanie vápnik obsahujúcich
prípravkov buď samostatne alebo v kombinácii s vitamínmi a/alebo hormónmi, okrem všetkých
vyššie

spomínaných vedľajších účinkov

a kontraindikácií,

iba umožňuje zvyšovať

mineralizáciu kostného tkaniva. Existujúce a novovzniknuté dutiny v metafyzeálnych
(trabekulámych) častiach kostí zostávajú nezmenené alebo ich množstvo a veľkosti môžu
pokračovať v raste. Tieto dutiny znižujú silu kostí a zvyšujú riziko zranenia pri rôznych
záťažiach.
[0005] Zatiaľ čo sa žiadateľ pravidelne zúčastňuje výskumu v tejto oblasti, nie sú si vedomí
žiadnych spôsobov, ktoré by poskytovali požadovaný výsledok.
[0006] Súčasné spôsoby na zvyšovanie obsahu vápnika v kostnom tkanive v tele umožňujú
zvyšovať mineralizáciu kostí, ale nie zaplňovať ich dutiny.

[0007] Navrhované riešenie sa usiluje o zníženie a odstránenie, kde je to možné, existujúcich
dutín a zastavenie vytvárania nových dutín. Požadovaný výsledok j e dosiahnutý poskytovaním
prísunu trúdieho plodu v kombinácii s vápnikom do tela.
[0008] Ako ukázali experimenty, pravidelná liečba trúdím plodom v kombinácii s prísunom
vápnika do tela poskytuje požadované výsledky.
[0009] Pre lepšie vizuálne porozumenie oblasti pre používanie tohto riešenia, je poskytnutá
ilustrácia na obrázku 1, ktorá znázorňuje umiestnenie dutín v kosti; znázorňujúc ako zdravú
kosť a kosť v tele, ktorému bola diagnostikovaná osteoporóza.
[0010] Obrázok 2 znázorňuje výsledok rôntgenového vyšetrenia pred zahájením liečby.
[0011] Dve čierne dutiny môžu byť videné na vrchu a na spodku kosti.
[0012] Obrázok 3 znázorňuje výsledky rôntgenového vyšetrenia po prebehnutej liečbe. Dutiny
boli zaplnené a zmodrali.
[0013] Výskum bol uskutočnený za použitia rôntgenovej absorpčnej metódy na prístrojoch
NORLAND, OSTEOMETR DTX-100 a 200 na skupine 10 000 pacientov.
[0014] Vápnik v dutinách je prevažne vo forme hydroxyapatitu vápenatého.
[0015] Okrem poskytovania prísunu vápnika do tela v bežných potravinárskych výrobkoch
môžu byť použité rôzne vápnik obsahujúce prípravky vrátane uhličitanu vápenatého, citrátu
vápenatého, glukonátu vápenatého, aspartátu vápenatého, askorbátu vápenatého, amino chelátu
vápenatého, ťumarátu vápenatého, sukcinátu vápenatého, fosforečnanu vápenatého a citrátu
vápenatého, ktoréhokoľvek z nich alebo akejkoľvek kombinácie z uvedených.
[0016] Počas experimentálnych potvrdení výsledkov bol trúdí plod podávaný pacientom orálne
v práškovej forme, tabletovej forme alebo kapsúl ovej forme, buď ako samostatné aktívne
činidlo alebo v kombinácii s vápnik obsahujúcimi zlúčeninami.
[0017] Požadovaný výsledok môže byť dosiahnutý rýchlejšie alebo pomalšie v závislosti od
individuálnych vlastností konkrétneho tela, množstva vápnika získaného zo stravy a množstva
a veľkosti dutín, ale výsledok j e dosiahnutý v každom prípade. Bolo vidieť, že 100 % pacientov
dosiahlo prakticky významné výsledky po predĺženom priebehu liečby (deväť mesiacov).

Nároky
1. Kombinácia trúdieho plodu a vápnika na použitie v liečbe dutín v metafyzeálnych
(trabekulámych) častiach kostí vyplnením vápnikom a prevencia jeho exkrécie z týchto
kostí.

2. Kombinácia na použitie podľa nároku 1, pričom trúdí plod je vo forme prášku, tabliet alebo
kapsúl.

3. Kombinácia na použitie podľa nároku 1 a 2, pričom vápnik je uvedený ako vápnik
obsahujúci prípravok.

4. Kombinácia na použitie podľa nároku 3, pričom vápnik obsahujúci prípravok je vápníková
zlúčenina alebo ich kombinácia vybraná z nasledujúcej skupiny:

-

uhličitanu vápenatého,
citrátu vápenatého,

-

glukonátu vápenatého,
aspartátu vápenatého,
askorbátu vápenatého,
amino chelátu vápenatého,

-

fumarátu vápenatého,
sukcinátu vápenatého,

-

fosforečnanu vápenatého,
citrátu vápenatého.

Zdravá kosť

Osteoporóza

Obrázok 1

