VERSAN®
Maisto papildas
SĄNARIAMS
Hidrolizuotas II tipo kolagenas ir vitaminas C
Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių
funkcijai, susidarymą
®

BioCell Collagen
Vitaminas C
RMV – referencinė maistinė vertė

Dviejose kapsulėse:
1000 mg
80 mg (100 % RMV)

Sudėtyje yra natūralios kilmės medžiagų, todėl produktas gali turėti specifinį kvapą.
Vartojimas: rekomenduojama suaugusiesiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų gerti po 2
kapsules per dieną užgeriant stikline vandens.
Įspėjimai: neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros normos. Maisto papildas neturėtų
būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas
gyvenimo būdas. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu prieš vartojant šį maisto papildą reikėtų
pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Laikymas: laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Norint tinkamai pasirūpinti savo sąnariais, svarbu žinoti jų sandaros ir funkcijos
principus.
Sąnarių funkcija
Sąnariai – vienas svarbiausių judėjimui organų, užtikrinantys judėjimo funkciją, pakankamą
judesių amplitudę ir paslankumą. Žmogaus kūne yra daugiau kaip du šimtai judėjimo funkciją
atliekančių sąnarių. Judėjimas yra vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių, svarbus gyvenimo
kokybės rodiklis.
Judėjimas labai svarbus ir pačių sąnarių tinkamai funkcijai. Kai sąnariams tenkantis fizinis
krūvis yra optimalus, stiprinami aplinkiniai raumenys, o sąnarinė kremzlė tinkamai sutepama
ir gauna pakankamą kiekį maisto medžiagų, kurios patenka per sąnarinį skystį. Per didelis
fizinis krūvis sąnariams kenkia - jei sąnariams tenka pernelyg didelė apkrova, tai gali sužaloti
sąnarių kremzlinį audinį.
Kaip sudaryti sąnariai?
Sąnarį sudaro kaulų galai, padengti sąnarinėmis kremzlėmis ir sujungti bei sutvirtinti raiščiais.
Juos apsupa sąnarinė kapsulė, o sąnarinė ertmė užpildyta sąnarių skysčiu.
Sąnario kapsulė sandarina sąnarinę ertmę, apsupdama sąnarį sudarančius kaulų galus ir
uždengdama visus plyšius. Sąnario kapsulę sudaro du sluoksniai: skaidulinio audinio išorinis
sluoksnis ir vidinis, tepalinis, gaminantis sąnarinį skystį.
Sąnarių skystis užpildo sąnarinę ertmę tarp abiejų kremzle dengtų sąnarinių kaulų galų, sutepa
kremzles, kad jos nesitrintų viena į kitą, fizinio krūvio metu slopina sąnariui tenkančią jėgą ir
aprūpina kremzles maisto medžiagomis. Sąnarinis skystis yra lipni, tąsi, drebutinė masė,
kurioje gausu vandenį pritraukiančios hialurono rūgšties.
Sąnarinių paviršių kremzlės - tai nuolat, bet labai lėtai atsinaujinanti jungiamojo audinio
danga, tarnaujanti kaip slystamasis paviršius ir absorbuojanti smūgius, tenkančius sąnariui
fizinio krūvio metu, todėl sveikos ir tvirtos sąnarinės kremzlės labai svarbios tinkamai sąnarių
funkcijai.
Sąnarinių paviršių kremzlių sandara.
Sąnarinių kremzlių jungiamojo audinio ląstelės chondrocitai gamina tarpląstelinį audinį,
sudarytą iš II tipo kolageno skaidulų ir proteoglikanų. Analizuojant sveikos sąnarinės
kremzlės struktūrą, nustatyta, kad chondrocitai kremzlėje sudaro maždaug nuo 1 iki 5
procentų, kolageno skaidulų tinklas sudaro net apie 60 procentų sausos kremzlės masės, o
sudėtingieji baltymai proteoglikanai - apie 10-15 procentų.
Proteoglikanai, turintys savo sudėtyje hialurono rūgšties, gliukozamino sulfato, chondroitino
ir kitų medžiagų, pritraukia ir išlaiko kremzlėje daug vandens. Sąnarinėje kremzlėje yra apie
70-80 procentų vandens, kuris suteikia kremzlei elastingumą. Proteoglikanai suteikia kremzlei
elastingumą.
Baltymas kolagenas yra pagrindinis struktūrinis jungiamojo audinio baltymas, turintis
unikalią molekulės struktūrą, sudarytą iš amino rūgščių (hidroksiprolino, prolino, glicino),
susivijusių triguba spirale. Normaliai kolageno gamybai užtikrinti yra svarbus vitaminas C.
Šis vitaminas yra kofermentas, naudojamas stabilizuojant trigubą spiralinę struktūrą kolageno
molekulėje. Normalus kolageno formavimasis yra reikalingas normaliai daugelio kūno
jungiamųjų audinių struktūrai: kaulams, kremzlėms, dantenoms, odai, sausgyslėms ir
kraujagyslėms, todėl esant vitamino C trūkumui atsiranda įvairūs pažeidimai audiniuose ir
organuose, taip pat ir sąnarių skausmai, jų sutinimas.
Sąnariuose vykstantys procesai

Sąnariuose, kaip ir kituose organuose bei audiniuose, nuolat vyksta seno audinio ardymas ir
naujo audinio gamyba. Kai kremzlės audinio ardymas tampa greitesnis nei naujo gamyba, tai
sukelia kremzlės nykimą - degeneraciją. Senėjimo metu tai neišvengiamai vyksta, tik
vieniems žmonėms tai pasireiškia smarkiai, o kitiems šie pokyčiai yra vos juntami ir
gyvenimo kokybės beveik nesumenkina. Pusiausvyra tarp naujos tarpląstelinės medžiagos
gamybos bei jos irimo gali sutrikti ne tik senstant, bet ir dėl per didelio sąnario apkrovimo,
per mažo judrumo, genetinių veiksnių, reikiamų medžiagų trūkumo ir kitų priežasčių. Visi
mechanizmai dar nėra pilnai ištirti, tačiau yra žinoma, kad sąnario kremzlės nykimas yra
palaipsniui besivystantis ir vienu metu apimantis daugelį veiksnių procesas:
 jungiamojo audinio ląstelės chondrocitai nebeįstengia gaminti pilnaverčio kremzlinio
audinio,
 sutrinka kolageno sintezė,
 kremzlės tarpląsteliniame audinyje ima mažėti proteoglikanų, jų molekulės smulkėja,
 kremzlėje ir sąnarių skystyje mažėja hialurono rūgšties koncentracija,
 mažiau pritraukiama vandens, kremzlė sausėja, mažėja elastingumas, jos struktūroje
atsiranda įtrūkimai,
 sąnarinių paviršių kremzlėms dėvintis ir dylant vis ryškėja nemalonūs pojūčiai:
sąnarių sustingimas, girgždėjimas, maudimas, patinimas.
Statistiniai duomenys rodo, kad paskutiniuoju metu su sąnarių problemomis susiduria vis
daugiau ir vis jaunesnių žmonių. Rūpintis savo sąnariais reikėtų pradėti nelaukiant, kol
sąnarių susidėvėjimo problemos išryškės visu smarkumu. Tai galima padaryti sureguliuojant
darbo ir poilsio režimą, taikant optimalius fizinius krūvius ir, be abejo, pasirūpinant, kad
organizmui nepritrūktų reikiamų maisto medžiagų.
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