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Патолошките промени кај периферните невропатии (аксонска

дегенерација, сегментна демиелинизација или комбинирани) се

неспецифични. При секоја невропатија се откриваат макрофаги, кои

што ги фагоцитираат миелинот и аксонските остатоци. Напредната

аксонска невропатија покажува загуба на миелинизирани аксони и

зголемен ендоневрален колаген, а некои хронични демиелинизирачки

невропатии покажуваат хипертрофични промени.

Периферните нервни нарушувања се чести заболувања и опфаќаат

околу 8% од населението, а симптомите на дорзалгија достигнуваат

до 33%. Овие податоци покажуваат дека секој трет човек чувствува

и страда од болки во грбот. Интересен факт е дека, дури кај 70% од

пациентите со болки во грбот не може да биде поставена специфична

дијагноза и тие случаи припаѓаат во категоријата Дорзалгија спрема

МКБ -10 класификацијата.

Периферните невропатии најчесто се јавуваат како резултат на:

Трауми

Дегенеративни промени

Воспалителни и инфективни заболувања

Други (стеснувања на `рбетниот канал, спондилолистези,

проектирана болка при заболувања на внатрешните органи,

онколошки заболувања, дијабет, недостатоци во исхраната,

токсични агенси, лекарства и др.)

При нарушувања на миелинската обвивка од која

и да е причина, невронот не може да

функционира нормално и се појавуваат

различни симптоми,

вклучително и болка.

е еден од првите и најчестиБолката

симптоми при заболувања на

периферниот нервен систем.

Моето здравјеМоето здравје



Можат ли да бидат активирани сопствените механизми на

пациентот за регенерација на периферните нерви?

Одговорот е ДА“ ”

Швановите клетки се познати по својата улога во поддршка на

нервната регенерација. При повреда на нервите, Швановите клетки

помагаат во фагоцитоза на повредениот аксон, по што образуваат

тунел, низ кој ја насочуваат неговата регенерација.

Тоа е причина зошто е потребно да се создадат услови за раст на

швановите клетки кои го формираат оштетениот миелин, за да

настапи аксонска регенерација.

Какви супстанции се потребни за реализација на тие регенерирачки процеси?

(Неопходни се прекурсори на нуклеински киселини, белковини, фосфолипиди и

витамини кофактори)/

Uridin Mono Phosphat (UMP)

Нервните клетки се единствените во организмот кои не можат сами

да синтетизираат уридинмонофосфат , и затоа негов(UMP)

дополнителен внес води до зголемено присуство на важните

метаболно-активни уридин и цитидин фосфати.

Тоа е особено важно во рамките на процесот на обновување на

периферните нервни клетки.

Зошто е значаен за невроните:UMP

Учествува во синтеза на РНК

Учествува во синтеза на фосфатидилхолин, и

следствено на тоа во изградбата на клеточните

мембрани

Учествува во градба на дентритите, кои ја помагаат

синаптичката функција

Стимулира клеточна пролиферација на швановите клетки, а со тоа и

изградба на миелин

Иницира клеточен раст и диференцијација во невроните по пат на два

механизми: преку директно взаемно дејство со својот рецептор иP2Y2

преку активацијата на -сигналниот пат и неговиот рецепторNGF TrkA.

На тој начин го овозможува невропротективното дејство.

Екстрацелуларниот е во взаемно дејство со нуклеотидните рецепториUMP

на швановите клетки, и го активира молекуларниот апарат кој што иницира

промени во цитоскелетот при невропатии.

Фармаколошките испитувања посочуваат дека УМП ја забрзува и помага

невромускулната регенерација и го инхибира спроведувањето на болката

во `рбетниот мозок.

Уридин е присутен во многу хранителни производи, и тоа во форма

на РНК, но во тој облик не е биолошки расположлив поради фактот

дека речиси потполно се разградува во хепарот и

гастроинтестиналниот тракт.

Vitamin B1

Tiamin

Vitamin B3

Niacin

Vitamin B6

Pyridoxin

Vitamin B12

Cobalamin

Vitamin B9

Folic acid

е моја грижае моја грижа



Клинички податоци за ефектот на и комбинацииUMP

Ефект од комбинација на ,UMP

Vitamin B12фолна киселина и

врз клиничката презентација

на периферни невропатии

Дизајн на студијата: Две отворени, експлораторни, проспективни,

мултицентрични студии кои се следени во период од два месеци.

Болката е оценета преку PDQ (Pain Detect Questionnaire).

Резултати: Интензитетот на невропатската болка, која е оценувана за

време на студијата успешно и значајно се намалува (p < 0.001) при сите

видови на периферна невропатија. Општиот резултат за болка оценет

преку прашалникот, се намалува од 17,5 поени на 8,8 поени воPDQ

p < 0.001).крајната оцена ( Настероидните антиинфламаторни лекови се

намалени или прекинати кај 77,4% од пациентите.

Најчесто засегнати регии од болка - при прва посета (лево), при крајна посета (десно).

Симптоматско подобрување на

остра, нетрауматска болка на

`рбетниот столб со комбинација

на уридин трифосфат

( , цитидин монофосфатUTP) (CMP)

и хидроксикобаламин (Vitamin B12)

Дизајн на студијата: Двојно слепа, рандомизирана,

компаративна студија. Споредбени резултати од

лекување со диклофенак во комбинација со

CMP + UTP + Vitamin B12 (А-група) спрема лекување

само со комбинација на

CMP + UTP + Vitamin B12 (NB-група) без диклофенак.

Резултати: Средниот VAS (pain Visual Analog Scale)

NB-скор пред лекувањето во групата е

59.44мм (+/-12.43). При втората посета средниот скор

се намалува до 42.41мм (+/-17.66), а при третата

посета достигнува до 30.35мм (17.51). Разликата во

средниот скор на почетокот и по третата посета е

p < 0.0001)статистички значајна (
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Urimil / Уримил ја поддржува

нормалната функција на

периферниот нервен систем

и обезбедува олеснување при: болка,

мускулна слабост, трпнење, пецкање и

вкочанетост.

Urimil Plus е со додаден

Магнезиум , кој е важен(Mg)

микроелемент и учествува во над

300 различни процеси, вклучително

и невромускулна спроводливост.

Клинички студии спроведени кај

пациенти со хронична болка во

Создаден е да се грижи за половината, грбот и екстремитетите. Секоја капсула Уримил

содржи кои помагаат во регенерација наоптимална комбинација на состојки

оштетените неврони.

долниот дел на грбот покажуваат значително намалување на болката и подобрена

подвижност кај пациенти кои употребуваат .Магнезиум (Mg)

Urimil Gel е производ од брендот Уримил,

препорачан од специјалисти наменет за хронична болка.

Претставува средство за локална употреба со пет активни

состојки наменети за:
намалување на воспалението

олеснување на болката

обновување на функцијата на периферните нерви

Urimil Forte е создаден по технологија која обезбедуваNeuro

постепено ослободување на активните состојки во текот

на 24 часа, насочени кон:
намалување на воспалението

стимулација на циркулацијата на крвта и процесите на

опоравување

обезбедување на ефект на затоплување и подобрување

на удобноста во погодената регија

urimil.mk

Болка и парестезија

во екстремитетите

Трауми на нервите

и мускулатурата

Мускулна болка

Болка во грбот и

половината

Ревматоиден артрит

Болки предизвикани од

артритични промени

во зглобовите

+Mg



Овозможува регенерација на периферните нерви поради стимулација на:

Синтеза на неопходни нуклеински киселини, протеини и липиди

Формирање на миелинска обвивка на оштетените нервни клетки

Намалува болка и допринесува за прекин или намалување на

придружна терапија

Претставува точна комбинација од есенцијали биолошки активни

соединенија

ИНДИКАЦИИ: според МКБ-10 класификација:

G50 - G59 - заболување на нервот, коренот на нервот и плексус

G60 - G64 - полинеуропатии и други заболувања на ПНС

артропатииM00 - M25 -

дорзопатииM40 - M54 -

заболувања на синовија и тетиваM65 - M68 -

други заболувања на мекото ткивоM70 - M79 -

остеопатии и хондропатииM80 - M94 -

други болести на мускулоскелетниот систем и сврзно ткивоM95 - M99 -

viziomed@viziomed.com


