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Biologiczne podstawy stosowania metody Irap 
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Podstawy działania Irap® 

IL-1 Ra!

TGF-β!
PDGF!
IGF!

HGF!



Department of Radiology and Microtherapy 
University of Witten/Herdecke, Germany 

    Przygotowywanie autologicznej kondycjonowanej 
surowicy (ACS) – proces Irap 



Department of Radiology and Microtherapy 
University of Witten/Herdecke, Germany 

Zmiany stężenia cytokin w ASC Irap 

•  Stężenie antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra) wzrasta 
140-krotnie 

•  Stężenie cytokin p-zapalnych (IL-4, IL-10) wzrasta 2-
krotnie 

• Nie obserwuje się zmian ekspresji cytokin prozapalnych 
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Zmiany stężenia polipeptydowych czynników 
wzrostu w ASC Irap 

•  Czynniki wzrostu pobudzają migrację komórek do miejsca 
uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także 
proliferację naczyń krwionośnych: 

stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po 
uszkodzeniu 

W procesie kondycjonowania surowicy krwi przy użyciu 
strzykawek Irap stężenie czynników wzrostu rośnie średnio: 

  PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu): 190 x 
  VEGF (śródbłonkowy czynnik wzrostu): 8 x 
  FGF-2 (fibroblastyczny czynnik wzrostu): 2 x 
  TGF-β1 (transformujący czynnik wzrostu): 84 x 

Wehling P. et al. Biodrugs (2007) 
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Badania in vitro vs praktyczne 
zastosowanie  

Meier H. et al.  Inflamm Res  (2003) 



Konie 
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Koń 
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Placebo! IL-1Ra!

Placebo 

Placebo 

IL-1Ra 
Placebo 

Frisbie, D.D., et al., Treatment of experimental equine osteoarthritis by in vivo delivery of the equine 
interleukin-1 receptor antagonist gene. Gene Ther, 2002. 9(1): p. 12-20. 

Koń 
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Placebo! IL-1Ra!

•  Wyniki: 

- istotna poprawa dotycząca stopnia kulawości (wyniki standaryzowane) 
- poprawa makroskopowa i mikroskopowa (wyniki wg skali) 

Koń 
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Koń 

Rezultaty 

- Brak działań niepożądanych 
- Poprawa stanu kulawizny 
- Zmniejszony rozrost błony maziowej  
-  Mniej uszkodzeń w postaci   
  chondromalacji chrząstki  
- Mniej krwawień z błony maziowej 



Szczury 
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Irap® - ścięgno 
Ścięgno 

Przyspieszone gojenie się szczurzego ścięgna Achillesa pod wpływem autologicznej kondycjonowanej surowicy. 
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Ścięgno 
Irap®– ścięgno Achillesa 
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Irap®– ścięgno Achillesa 
Ścięgno 

Grubość gojącego się ścięgna  

Zastosowanie autologicznej kondycjonowanej 
surowicy (ACS) powoduje systematyczny 
przyrost grubości gojącego się ścięgna 
Achillesa. Poziom istotności statystycznej 
został osiągnięty w tygodniu 1. (P = 0,0417),  
tygodniu 4. (P = 0,0162) i  tygodniu 8. (P = 
0,0125) 
○ średnia ± błąd standardowy wartości 
uzyskanych u zwierząt, u których tylko zszyto 
ścięgno 
●  wartości uzyskane u zwierząt ze zszytym 
ścięgnem, u których wykonywano iniekcje z 
ACS  
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Clinical Studies 
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Badania kliniczne: publikacje 

 Zapalenia stawów     
  Ludzie:  

  Biodrugs 2007,  

Journal Osteoarthritis and 
Cartilage, 

JOCA 2008 and JOCA 2009              

 Konie  (Am J Vet Res  2007) 

 Ucisk korzeni nerwowych w odcinku 
lędźwiowym kręgosłupa (Spine 2007) 

 Urazy mięśni (Int J Sports Med 2004) 

 Leczenie ścięgna Achillesa (szczurzy 
model; The American Journal of Sports 
Medicine 2009) 



Choroba zwyrodnieniowa 
stawu kolanowego 
ludzkiego 
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Skuteczność Othokine w leczeniu chorób ortopedycznych związanych z chrząstką. 
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 Badanie German Orthokine Arthritis  Trial - GOAT 
CZS - kolano 

376 uczestników 
Wynik na skali Kellrena-Lawrenc’a 2-3 

Wiek > 30  
Ból w skali VAS 50-100mm 

ACS/ Autologous  
Conditioned Serum 

(Orthokine) 
Hyaluronan (HA) Placebo 

(Saline) 

 BADANIA : 
•  Prospektywne 
•  Randomizowane 
•  Kontrolowane placebo 
•  Podwójnie ślepa próba 
•  W układzie naprzemiennym 
•  Analiza ITT 

Badano 
•  6 miesięcy (podwójnie ślepe) 
•  2 lata (obserwacyjne) 
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 WOMAC – po 2 latach 
CZS - kolano 

Po 2 latach stwierdzono istotną różnicę pomiędzy grupą leczoną Irap a grupami 
HA i placebo – w skali WOMAC (zarówno wynik sumaryczny jak i podskale) 
Populacja per-protocol (n=188; wyłączenie pacjentów leczonych w dalszym 
przebiegu operacyjnie, bądź kolejnymi iniekcjami) – wyniki takie same 
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 Wyniki– Pacięt reagujący na leczenie 
CZS - kolano 

Liczba i odsetek pacjentów  (n = 376, w sumie), u których w 26. tygodniu stwierdzono 
poprawę o 20, 36, 50 i 70% w porównaniu do wartości wyjściowych. Należy zauważyć, że u 
57% pacjentów w grupie ACS doszło do poprawy ≥ 50% (odpowiednio, w grupie kwasu 
hialuronowego u 29%, a w grupie soli fizjologicznej u 28% pacjentów). Różnica między grupą 
ACS i dwiema grupami kontrolnymi jest statystycznie istotna (p > 0,01) dla wszystkich 
porównań 
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Wyniki – zdarzenia niepożądane 

•  Wystąpiły tylko miejscowe zdarzenia niepożądane (ucisk, obrzęk, 
uczucie ciepła po podaniu dostawowym) 

•  Najmniejsza częstość w grupie ACS (porównywalna do grupy soli 
fizjologicznej)  

•  W żadnym przypadku nie stwierdzono wystąpienia zakażenia 

CZS - kolano 



Ból odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa  



Skuteczność iniekcji zewnątrzoponowych  
z autologiczną kondycjonowaną surowicą (ACS)  
w przypadku ucisku na korzenie nerwów  
rdzeniowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Badanie kliniczne 
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Stałe zastosowanie w codziennej praktyce 
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Wskazania i selekcja pacjentów 

•  „jednostronny ucisk na korzeń nerwowy” potwierdzony    
za pomocą 

  wywiadu chorobowego  

  standaryzowanego badania klinicznego 

  badania Rezonansem Magnetycznym 

• wskazania zachowawcze 
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Metodyka badania 

3 grupy: 
•  Triamcinolon 10 mg,  
•  Triamcinolon 5 mg,  
•  ACS 

•  każdy pacjent otrzymał 3 
iniekcje [2 cm3 triamcinolonu,    
2 cm3 ACS]  

•  podanie okołonerwowe 

•  iniekcje raz w tygodniu, przez 3 
kolejne tygodnie 

84 SUBJECTS 
Each 3 injection  

 of the rando- 
mized medication 

ACS/ Autologous  
Conditioned Serum 

(Orthokine) 
[N=32] 

Triamcinolone 10 mg 
[N=27] 

Triamcinolone 5 mg 
[N=25] 
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Wyniki: porównanie z zastosowaniem skal VAS 
•  Od tygodnia 7. do tygodnia 24. ACS był bardziej skuteczny w redukcji bólu od 

obiu dawek triamcinolonu, ale poziom istotności statystycznej został 
osiągniety jedynie podczas oceny końcowej, w bezpośrednim porównaniu z 
dawką 5 mg.  

•  W trakcie 6 miesięcy trwania badania nie stwierdzono jednak istotnych 
statystycznie różnic między obiema grupami przyjmującymi różne dawki 
triamcinolonu. 
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Podsumowanie 
•        Dane z dotychczas przeprowadzonych badań,     
           wskazują, że ACS/Irap może stanowić skuteczną i    

          dobrze tolerowaną alternatywę dla iniekcji    

          wiskosuplementów bądź kortykosteroidów. 

•       Badania na modelach zwierzęcych sugerują również, że  

•       ACS/Irap może stymulować naprawę i regenerację  

•       tkanek oraz pobudzać odczyny modyfikujące przebieg choroby. 
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Podsumowanie 

• ACS/Irap® jest wzbogacony o cytokiny przeciwzapalne 
i czynniki wzrostu. 

• ACS/Irap® redukuje ból i poprawia funkcje, ruchomość 
i jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. 

•  Potencjalne ryzyko wystąpienia objawów ubocznych 
ACS/Irap® jest małe, ze względu na jego autologiczne 
pochodzenie 
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Dziękuję za uwagę 


