Terapia regeneracyjna
dla koni, psów oraz ludzi.

Wst p
Kondycjonowana surowica autologiczna jest to specjalna surowica pozyskiwana z w asnej
krwi pacjentów, która zawiera istotnie wy sze st enia bia ek szlaku sygna owego, a
zw aszcza antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1Ra) i ró nych czynników wzrostu.
Pocz tkowa koncepcja stanowi ca podstaw terapii Orthokine® opiera si na za o eniu, e
Interleukina 1 (IL-1; przeka nik w systemie immunologicznym) pe ni wa n funkcj w
procesie rozk adu chrz stki, rozwoju stanu zapalnego korzeni nerwowych i reakcji bólowej.
IL-1Ra jest antagonist
i naturalnym inhibitorem IL-1. Okre lone komórki uk adu
odporno ciowego znajduj ce si we krwi pacjenta mog uwalnia IL-1Ra w du ych ilo ciach.
W trakcie obróbki surowicy Orthokine® komórki te pobudzane s do uwalniania IL-1Ra i kilku
czynników wzrostu, które pe ni wa n funkcj w procesach naprawczych tkanki cznej.
Terapi Orthokine® opracowa w latach 90-tych ubieg ego wieku profesor Peter Wehling w
Düsseldorfie (Niemcy) z my l o leczeniu schorze ortopedycznych u ludzi i zwierz t.
Terapia ta jest z powodzeniem stosowana przez wielu specjalistów w niemal 30 krajach na
ca ym wiecie. T terapi biologiczn zastosowano ju u oko o 100 000 osób i 60 000 koni.
Skuteczno , bezpiecze stwo i sposób dzia ania terapii Orthokine® opisano w ponad 30
publikacjach.
Skuteczno
i bezpiecze stwo stosowania terapii Orthokine® wykazano na podstawie
danych klinicznych zebranych przez wielu lekarzy na ca ym wiecie, a tak e wyników bada
klinicznych z randomizacj , grup kontroln i podwójnie lep prób opublikowanych w
recenzowanych czasopismach fachowych.
Wed ug tych danych, terapia Orthokine® ma istotn
przewag
pod wzgl dem
bezpiecze stwa i skuteczno ci dzia ania nad innymi zalecanymi metodami leczenia chorób
zwyrodnieniowych uk adu kostno-stawowego.
Oprócz zastosowania w leczeniu chorób zwyrodnieniowych ko ci i stawów, terapia
Orthokine® ma szczególne znaczenie w medycynie sportowej, w leczeniu chorób stawów,
kr gos upa lub nast pstw urazów sportowych. Terapia Orthokine® jest z powodzeniem
stosowana u pi karzy i tenisistów rangi mi dzynarodowej, a tak e u sportowców ligi NBA,
NFL, MLB oraz zawodników startuj cych w igrzyskach olimpijskich.
wiatowa Agencja Antydopingowa (ang. World Anti-Doping Agency (WADA) nie uzna a
surowicy Orthokine® za rodek dopinguj cy. Terapia ta jest zgodna z wytycznymi WADA.
Ten dokument stanowi przegl d informacji na temat terapii Orthokine® oraz danych
klinicznych i podstawowych danych naukowych przemawiaj cych za jej stosowaniem.
Orthokine® oraz EOT® to zastrze one znaki handlowe firmy Orthogen AG z Düsseldorfu.
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A) Podstawy naukowe
Terapia Orthokine® to preparat b d cy pochodn w asnej krwi pacjenta, stosowany w
leczeniu zachowawczym chorób uk adu kostno-stawowego. Od pacjenta pobiera si próbk
krwi, któr nast pnie inkubuje si i separuje za pomoc specjalnego urz dzenia (Orthokine®II
lub EOT®II) w celu otrzymania bezkomórkowej surowicy krwi zawieraj cej wa ne cytokiny
przeciwzapalne oraz czynniki wzrostu w wi kszych st eniach. Surowic wstrzykuje si w
kilku dawkach temu samemu pacjentowi w miejsce zmienione chorobowo (wskazania do
stosowania podano w opisach bada w rozdziale B)). Dok adn procedur stosowania terapii
Orthokine® opisano szczegó owo w kilku czasopismach o mi dzynarodowym zasi gu (patrz
rozdzia I) Pi miennictwo - poz. 2, 4, 11, 23, 27, 33 i 34).
Terapia Orthokine® nie jest rodzajem autohemoterapii. Leczenie polega na stosowaniu
kondycjonowanej surowicy autologicznej (ang. autologous conditioned serum, ACS).
W wielu badaniach klinicznych wykazano, e terapia Orthokine® zmniejsza dolegliwo ci
bólowe, zwi ksza sprawno czynno ciow i sprawno ruchow , a tak e poprawia jako
ycia zwi zan ze stanem zdrowia. Leczenie jest bezpieczne i skuteczne, a dzia ania
niepo dane wyst puj
rzadko. Pod wzgl dem d ugotrwa ej skuteczno ci terapia
przewy sza wszystkie inne leki podawane we wstrzykni ciach (np. kortykosteroidy, kwas
hialuronowy, osocze bogatop ytkowe [PRP]).
Terapia Orthokine® mo e przyczyni si do zmniejszenia zapotrzebowania na leczenie
operacyjne oraz zmniejszenia dawek i cz sto ci dawkowania leków przeciwbólowych, a co
za tym idzie do ograniczenia rednio- i d ugoterminowych kosztów leczenia.
W mi dzynarodowych czasopismach naukowych opublikowano recenzowane artyku y na
temat terapii Orthokine® .
Dane naukowe, dane dotycz ce codziennego stosowania oraz roczne do wiadczenia
zwi zane z leczeniem wskazuj na to, e surowica Orthokine® jest skuteczn i dobrze
tolerowan alternatyw dla innych leków podawanych we wstrzykni ciach.
a. Podstawa terapii Orthokine® : bia ka szlaku sygna owego (cytokiny i czynniki wzrostu)
Terapia Orthokine® polega na wstrzykni ciach surowicy bogatej w bia ka szlaku
sygna owego. Uwa a si , e skuteczno
kondycjonowanej surowicy autologicznej jest
wynikiem synergistycznego efektu dzia ania wielu bia ek szlaku sygna owego (cytokin i
czynników wzrostu) wyst puj cych w niej w istotnych klinicznie st eniach.
Cytokiny odgrywaj decyduj c rol w patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów, w
stanach zapalnych, a tak e w chorobach zwyrodnieniowych uk adu kostno-stawowego,
patologicznych zmianach kr gos upa i zmianach zwyrodnieniowych tkanek mi kkich. Pe ni
te wa n funkcj w uk adzie immunologicznym. Wyniki bada naukowych wskazuj na to,
e cytokiny prozapalne uczestnicz w procesie rozk adu chrz stki. Najwa niejsz rol w tym
procesie przypisuje si interleukinie 1 (IL-1).
Zastosowanie inhibitorów IL-1 w leczeniu chorób zaproponowano w latach 80-tych ubieg ego
wieku. Da o to podstaw do rozwoju nowych terapii biologicznych.
Surowica Orthokine® zawiera du e st enie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1Ra)
b d cego naturalnym inhibitorem IL-1. W badaniach wykazano, e surowica Orthokine®
wstrzykni ta miejscowo w stawy zmienione w wyniku procesów zwyrodnieniowo-zapalnych
hamuje stan zapalny, agodzi dolegliwo ci bólowe i wp ywa ochronnie na chrz stk ,
poprawiaj c homeostaz tkanek.
Poza tym silne i d ugotrwa e dzia anie terapii Orthokine® jest wynikiem synergistycznego
efektu wywieranego przez IL-1Ra i inne cytokiny oraz kilka czynników wzrostu
pobudzaj cych regeneracj tkanek.
Czynniki wzrostu s to hormony tkankowe reguluj ce procesy podzia ów komórkowych,
wytwarzania macierzy pozakomórkowej i migracji komórek macierzystych. Wydaje si te , e
niektóre czynniki wzrostu (np. TGF-ß) maj w asno ci przeciwzapalne. Pe ni pomocnicz
rol w naturalnej regeneracji tkanek i gojeniu si zmian pourazowych w tkankach uk adu
mi niowo-szkieletowego. Kondycjonowana surowica autologiczna zawiera PDGF, TGF-ß,
IGF, FGF, EGF, HGF (patrz s owniczek) oraz wiele innych czynników wzrostu. Substancje te
stosowane indywidualnie mog mie dzia ania niepo dane, poniewa musz by podawane
w wielokrotnie wy szych dawkach.
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Je li cytokiny i czynniki wzrostu stosuje si w skojarzeniach i st eniach fizjologicznych,
dzia ania niepo dane wyst puj bardzo rzadko, chocia efekt terapeutyczny jest taki sam
lub nawet lepszy.
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B) Wybór bada klinicznych prowadzonych z udzia em ludzi
a. Terapia Orthokine® w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego – Uniwersytet
w Düsseldorfie (Niemcy)
Baltzer AWA et al.: Autologous conditioned serum (Orthokine®) is an effective treatment for
knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage (2009) 17(2): 152-160
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Ocena skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego w
porównaniu z hialuronianem (HA) i placebo
Badanie prospektywne z randomizacj , grup kontroln placebo i
podwójnie lep prób dotycz ce stosowania wstrzykni
dostawowych
WOMAC, VAS
376 pacjentów z chorob zwyrodnieniow stawu kolanowego II-III
stopnia
6 razy, dwa razy w tygodniu. 2 ml surowicy Orthokine ® we
wstrzykni ciu
24 miesi ce
Zmniejszenie dolegliwo ci bólowych oceniane w skali VAS: 57%
(Orthokine®) w porównaniu z 42% (HA), w porównaniu z 44%
(placebo)
Poprawa wyników w skali WOMACglobal : 54% (Orthokine®) w
porównaniu z 29% (HA), w porównaniu z 33% (placebo)
D ugotrwa a skuteczno terapii Orthokine® utrzymuje si przez co
najmniej 2 lata. Leczenie doskonale agodzi dolegliwo ci bólowe.

Wniosek

b. Terapia Orthokine® w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego – Uniwersytet
w Utrechcie (Holandia)
Auw Yang KG et al.: Autologous interleukin-1 receptor antagonist improves function and
symptoms in osteoarthritis when compared to placebo in a prospective randomized
controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage (2008) 16(4): 498–505
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Wniosek

Ocena skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
w porównaniu z placebo
Wieloo rodkowe, prospektywne badanie z randomizacj , grup
kontrolna placebo i podwójnie lep prób dotycz ce stosowania
wstrzykni dostawowych
KOOS, KSCRS, VAS
182 pacjentów z chorob zwyrodnieniow stawu kolanowego I-III
stopnia
6 razy, dwa razy w tygodniu. 2 ml surowicy Orthokine ® we
wstrzykni ciu
12 miesi cy
Istotne z agodzenie objawów w skali KOOS: Orthokine ® w
porównaniu z placebo
Istotne z agodzenie objawów w cz ci skali KOOS dotycz cej
sportu i rekreacji: Orthokine® w porównaniu z placebo
W prospektywnym badaniu z randomizacj i grup kontroln
stosowanie autologicznego antagonisty receptora interleukiny 1
poprawia sprawno czynno ciow i agodzi objawy choroby
zwyrodnieniowej w porównaniu z placebo

c. Terapia Orthokine® w bólach dolnego odcinka kr gos upa – Uniwersytet w Bochum (Niemcy)
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Becker C et al.: Efficacy of epidural perineural injections with autologous conditioned serum
for lumbar radicular compression: an investigator-initiated, prospective, double-blind,
reference-controlled study. Spine (2007) 32(17): 1803–1808
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki
Wniosek

Sprawdzenie skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w bólach dolnego odcinka kr gos upa w porównaniu z
triamcynolonem w dawce 5 mg (T5) i 10 mg (T10)
Badanie prospektywne z randomizacj , grup kontroln i podwójnie
lep prób dotycz ce stosowania wstrzykni zewn trzoponowych
oko onerwowych
Oswestry, VAS
84 pacjentów z przewlek radikulopati
3 razy, raz w tygodniu. 2 ml surowicy Orthokine ® we wstrzykni ciu,
triamcynolon: 1 ml + 1 ml rodka znieczulaj cego miejscowo
6 miesi cy
Zmniejszenie dolegliwo ci bólowych oceniane w skali VAS: 70%
(Orthokine®) w porównaniu z 53% (T5), w porównaniu z 60% (T10)
Wykazano d ugotrwa skuteczno dzia ania terapii Orthokine® w
okresie co najmniej 6 miesi cy

d. Terapia Orthokine® w zmianach mi
Kolonia (Niemcy)

niowych u sportowców – Deutsche Sporthochschule,

Wright-Carpenter T et al.: Treatment of muscle injuries by local administration of autologous
conditioned serum: a pilot study on sportsmen with muscle strains. Int J Sports Med (2004)
25(8): 588–593
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie

Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Sprawdzenie skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w leczeniu naci gni cia mi ni u sportowców w
porównaniu ze skojarzeniem Traumeel/Actovegin (T: 2 ml + A: 3 ml)
Badanie prospektywne z randomizacj i grup kontroln dotycz ce
stosowania wstrzykni doogniskowych
MRI, czas up ywaj cy do momentu wznowienia treningów
84 pacjentów z przewlek radikulopati
Orthokine® 5,4 razy, T/A 8,3 razy, co drugi dzie . Surowic
Orthokine® rozcie czono roztworem soli fizjologicznej w stosunku
1:2. 5 ml we wstrzykni ciu (po 1 ml w ka dym miejscu
wstrzykni cia w okolicy urazu)
6 miesi cy

Skrócenie czasu up ywaj cego do momentu wznowienia treningów:
30% (Orthokine® w porównaniu z T/A)
Wniosek
Terapia Orthokine® powodowa a istotnie szybsz regeneracj
tkanek w miejscu uszkodzenia naci gni tych mi ni w porównaniu
ze skojarzeniem T/A
e. Terapia Orthokine® po rekonstrukcji wi zad a krzy owego przedniego – Uniwersytet
w Zagrzebiu (Chorwacja)
Darabos N et al.: Intraarticular application of autologous conditioned serum (ACS) reduces
bone tunnel widening after ACL reconstructive surgery in a randomized controlled trial. Knee
Surg Sports Traumatol Arthrosc (2011) 19: 36-46
Cel

Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów

Sprawdzenie skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w iniekcjach w porównaniu z placebo w przypadku
poszerzenia tunelu kostnego w ko ci piszczelowej po plastyce
wi zad a krzy owego przedniego
Badanie prospektywne z randomizacj i grup kontroln dotycz ce
stosowania wstrzykni dostawowych
Pomiar tunelu kostnego w tomografii komputerowej, czas
up ywaj cy do momentu wznowienia treningów
62 pacjentów po rekonstrukcji wi zad a krzy owego przedniego
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metod jednowi zkow
4 razy. Dzie 0, 1, 6 i 10 po operacji
12 miesi cy

Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Statystycznie istotne zmniejszenie szeroko ci tunelu kostnego:
Orthokine® w porównaniu z placebo
Terapia Orthokine® ma statystycznie istotny wp yw na poszerzenie
tunelu kostnego wyst puj ce po plastyce wi zad a krzy owego
przedniego

Wniosek

f. Terapia Orthokine® zapobiega operacji w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego –
Szpital Ruber Internacional, Madryt (Hiszpania)
Baselga J and Hernandez PM: ORTHOKINE-Therapy for high-pain knee osteoarthritis (OA)
may delay surgery. Independent 2 year case follow-up. Kongres ICRS w 2013 r., Izmir,
Turcja
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki
Wniosek

Sprawdzenie d ugotrwa ej skuteczno ci i bezpiecze stwa
stosowania terapii Orthokine® w ci kiej objawowej chorobie
zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Niezale ne badanie prospektywne dotycz ce stosowania
wstrzykni dostawowych
WOMAC, VAS
118 pacjentów z chorob zwyrodnieniow stawu kolanowego
stopnia I-IV
Surowica Orthokine® 4 razy, raz w tygodniu. 30 sesji fizykoterapii,
pocz wszy od 4. tygodnia po zako czeniu podawania wstrzykni .
24 miesi ce
Statystycznie i klinicznie istotne zmniejszenie liczby punktów w
ka dej skali o ponad 55%; brak statystycznie istotnej ró nicy w
zale no ci od stopnia ci ko ci choroby zwyrodnieniowej
Terapia Orthokine® wywiera doskona y, klinicznie i statystycznie
istotny, d ugotrwa y wp yw w ci kiej objawowej chorobie
zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Terapia mo e odroczy
operacyjne leczenie zmian stawowych.
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g. Terapia Orthokine® w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego – Orthopädische Praxis
Königsallee, Düsseldorf (Niemcy)
Baltzer AWA et al.: A new treatment for hip osteoarthritis: clinical evidence for the efficacy of
autologous conditioned serum. Orthop Rev (2013) 5(2):e13
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Wniosek

Sprawdzenie skuteczno ci terapii Orthokine® w chorobie
zwyrodnieniowej stawu biodrowego
Niezale ne badanie retrospektywne dotycz ce stosowania
wstrzykni dostawowych
VAS
119 pacjentów z chorob zwyrodnieniow stawu biodrowego
stopnia II-IV
3 grupy: Orthokine® (5,9 razy) w porównaniu z Orthokine® (5,7 razy)
+ kortyzon (1,9 razy), w porównaniu z Orthokine ® (5,9 razy) +
kortyzon (2,9 razy) + rhIL-1Ra (3,5 razy)
14 miesi cy
Statystycznie istotne zmniejszenie liczby punktów w skali VAS we
wszystkich 3 grupach; brak statystycznie istotnej ró nicy w
zale no ci od zastosowanego schematu leczenia czy stopnia
ci ko ci choroby zwyrodnieniowej.
Terapia Orthokine® wywiera statystycznie i klinicznie istotny wp yw
w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i mo e zapobiega
operacji stawu lub co najmniej odroczy leczenie operacyjne.
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C) Wybór bada na zwierz tach
a. Terapia Orthokine® w
(Stany Zjednoczone)

leczeniu kulawizny

u koni

–

Uniwersytet stanu Kolorado

Frisbie DD et al.: Clinical, biochemical, and histologic effects of intra-articular administration
of autologous conditioned serum in horses with experimentally induced osteoarthritis. Am J
Vet Res (2007) 68(3): 290–296
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Wniosek

Sprawdzenie skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania terapii
Orthokine® w wywo anej do wiadczalnie chorobie zwyrodnieniowej
ródr cza ko czyny przedniej u koni
Badanie prospektywne z randomizacj i grup kontroln placebo
dotycz ce stosowania wstrzykni dostawowych
Skala oceny kulawizny (0-5), badania histopatologiczne chrz stki i
b ony maziowej, oznaczanie st enia IL-1Ra w p ynie stawowym
16 zdrowych koni. Po 8 koni w grupie
4 razy, w 14, 21, 28 i 35 dniu po urazie
70 dni
Statystycznie istotnie mniejsze nasilenie kulawizny w grupie
leczonej surowic Orthokine® w porównaniu z grup placebo.
Istotne podwy szenie st enia IL-1Ra w p ynie stawowym w
porównaniu z placebo
Terapia Orthokine® agodzi objawy kulawizny i przerostu b ony
maziowej w wywo anej do wiadczalnie chorobie zwyrodnieniowej
ródr cza ko czyny przedniej u koni

b. Terapia Orthokine® w kulawi nie u koni – Uniwersytet w Berlinie (Niemcy)
Jöstingmeier U: Vergleichende Betrachtung des Behandlungserfolges der intraartikulären
kombinierten Behandlung mit Natriumhyaluronat und Betamethason mit der intraartikulären
Behandlung mit autologem konditionierten Serum (IL-1Ra) bei Pferden mit positiver
Hufgelenksanästhesie - Eine Anwendungsbeobachtung. Inaugural-Dissertation an der Freien
Universität Berlin (2008) ISBN 978-3-86664-665-0
Cel

Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Sprawdzenie skuteczno ci dzia ania surowicy Orthokine®
podawanej we wstrzykni ciach do stawu kopytowego ko czyny
przedniej w kulawi nie u koni w porównaniu z hialuronianem (HA)
stosowanym cznie z betametazonem (kortykosteroid)
Badanie prospektywne z grup kontroln dotycz ce stosowania
wstrzykni dostawowych
Skala oceny nasilenia kulawizny, 0-5 punktów
54 pacjentów
Surowica Orthokine® w dawce 3 ml 3-7 razy, podawana co 7-14 dni.
HA+B pocz tkowo 4 ml, a nast pnie 1-5 wstrzykni HA w
odst pach co 7-10 dni.
6 miesi cy

Statystycznie istotna poprawa w grupie leczonej surowic
Orthokine® (88,9% pacjentów bez kulawizny) w porównaniu z grup
kontroln (63% pacjentów bez kulawizny)
Wniosek
Terapia Orthokine® wywiera statystycznie istotny wp yw w
kulawi nie stawu kopytowego ko czyny przedniej u koni
c. Terapia Orthokine® w kulawi nie u koni – Uniwersytet w Uppsali (Szwecja)
Österdahl J: Evaluation of autologous conditioned serum. Degree project 2008:67 at Swedish
University of Agricultural Sciences, Uppsala (2008) ISSN 1652-8697
Cel

Ocena dzia ania surowicy Orthokine® w kulawi nie stawu
kopytowego i p cinowego u koni nieodpowiadaj cej na leczenie HA
(Hyonate®) ani PSGAG (Adequanin®)
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Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki
Wniosek

Badanie (retro-)prospektywne dotycz ce stosowania wstrzykni
dostawowych
Skala oceny nasilenia kulawizny, 0-5 punktów / powrót do startów w
zawodach sportowych
20 pacjentów 10 przypadków niepowodzenia leczenia HA; 10
przypadków niepowodzenia leczenia PSGAG
Prawdopodobnie 3-4 wstrzykni cia tygodniowo po 2 ml. Liczba
zgodnie z ustalonym protoko em
Ocena wy cznie pod k tem powrotu do startów w zawodach
sportowych; brak danych dotycz cych czasu trwania
Skuteczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów u koni
surowic Orthokine® w 7/10 lub 10/10 przypadków po uprzednim
niepowodzeniu leczenia preparatem Hyonate ® lub Adequanin®
Terapia Orthokine® to nieocenione narz dzie w przypadku
kulawizny opornej na leczenie

d. Terapia Orthokine® w zmianach mi

niowych u myszy – CNRS, Pary (Francja)

Wright-Carpenter T et al.: Treatment of muscle injuries by local administration of autologous
conditioned serum: animal experiments using a muscle contusion model. Int J Sports Med
(2004) 25(8): 582–587
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Wniosek

Sprawdzenie wp ywu stosowania surowicy Orthokine® na proces
regeneracji mi ni w ograniczonych urazach t pych mi ni (rzut
kulk stalow z odleg o ci 100 cm)
Badanie w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
Badania histopatologiczne
108 syngenicznych myszy C57 Bl/6
Surowica Orthokine® i placebo po 10 l. 3 wstrzykni cia po 2
godzinach, 24 godzinach i 48 godzinach
35 dni
Statystycznie istotnie wi cej ( 2x) aktywowanych komórek
satelitarnych po 30 i 48 godzinach w grupie leczonej surowic
Orthokine® w porównaniu z grup otrzymuj c wstrzykni cia z soli
fizjologicznej. Statystycznie istotnie wi cej w ókien CN (87,4% w
porównaniu z 60,3%) w dniu 6-8.
Po 7 dniach leczenie spowodowa o przyspieszenie procesu gojenia
uszkodze . Regeneruj ce w ókna mi niowe s stosunkowo
bardziej dojrza e. Brak ró nicy mi dzy grupami po 14 dniach.
Wydaje si , e kondycjonowana surowica autologiczna jest
rodkiem silnie dzia aj cym w urazach t pych mi ni.

Wyłączny dystrybutor terapii Irap®
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e. Terapia Orthokine® w zmianach ci gna Achillesa u szczurów – Uniwersytet w Harvardzie
(Stany Zjednoczone)
Majewski M et al.: Accelerated Healing of the Rat Achilles Tendon in Response to
Autologous Conditioned Serum. The American Journal of Sports Medicine (2009) 11: 21172125
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Ocena wp ywu stosowania surowicy Orthokine® na proces gojenia
si przeci tego i zszytego ci gna Achillesa u szczurów
Badanie w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
Badania histopatologiczne, testy biomechaniczne, rtPCR
80 doros ych osobników p ci m skiej, szczury szczepu Sprague
Dawley
Surowica Orthokine® i placebo po 170 l. 3 wstrzykni cia po 24, 48 i
72 godzinach
8 tygodni
Szybszy powrót cech histologicznych prawid owej tkanki ci gna w
odpowiedzi na podanie kondycjonowanej surowicy autologicznej.
Ponad 10x wy sza ekspresja Col I mRNA w porównaniu z placebo
Terapia Orthokine® ma statystycznie istotny wp yw na proces
gojenia si ci gna Achillesa

Wniosek

f. Terapia Orthokine® w zmianach
(Szwajcaria)

ci gna Achillesa u szczurów – Uniwersytet w Bazylei

Heisterbach PE et al.: Effect of BMP-12, TGF- 1 and autologous conditioned serum on
growth factor expression in Achilles tendon healing. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
(2012) 20(10): 1907-1914
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki

Wniosek

Zbadanie roli czynników wzrostu w procesie gojenia si ci gna w
modelu zwierz cym u szczurów oraz reakcji na podanie czynnika
wzrostu w dawce pojedynczej i w dawkach wielokrotnych
Badanie w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
Badania immunohistologiczne
60 doros ych osobników p ci m skiej, szczury szczepu SpragueDawley
Surowica Orthokine® po 170 l we wstrzykni ciu. 3 wstrzykni cia po
24, 48 i 72 godzinach
8 tygodni
Surowica Orthokine® ma najsilniejszy wp yw na ekspresj czynnika
wzrostu. Leczenie spowodowa o istotny wzrost poziomu bFGF po
up ywie 8 tygodni w porównaniu z grup kontroln (P = 0,007) i
grup leczon BMP-12 (P = 0,004). Prawie istotny wzrost poziomu
bFGF obserwowano równie w 4 tygodniu po leczeniu
kondycjonowan surowic autologiczn w porównaniu ze
stosowaniem BMP-12 (P = 0,074) i TGF-b (P = 0,084)
Wyniki badania wskazuj na to, e pierwszy tydzie procesu
gojenia si uszkodze ci gna to decyduj cy okres stymulacji
aktywno ci czynnika wzrostu. Kondycjonowana surowica
autologiczna ma najwi kszy wp yw na pó niejsz ekspresj ,
zw aszcza bFGF i BMP-12.
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D) Wybór bada in vitro
a. Orthokine® w porównaniu z kondycjonowanym osoczem autologicznym (ACP) – Uniwersytet
Nauk Stosowanych Bonn-Rhein-Sieg (Niemcy)
Weisshaar MP, Gaji S: Signaling Proteins (Growth Factors and Cytokines) in Orthopaedics.
Comparison of two blood processing techniques: ORTHOKINE ® and ACP®. Kongres CORS
w 2013 r., Wenecja, W ochy
Cel
Jako
Narz dzia pomiarowe
Liczba pacjentów
Dawkowanie
Czas obserwacji
kontrolnej
Wyniki
Wniosek

Zbadanie zawarto ci czynników wzrostu i cytokin w surowicy
Orthokine® i w kondycjonowanym osoczu autologicznym
Badanie w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
ELISA
9 zdrowych ochotników
Surowica Orthokine® , kondycjonowane osocze autologiczne (ACP),
krew nieprzetworzona
1 dzie
St enie niemal wszystkich ocenianych bia ek szlaku sygna owego
jest najwy sze w surowicy Orthokine® . Zw aszcza st enie IL-1Ra
by o 6,6-krotnie wy sze ni w ACP.
Skuteczno kliniczna surowicy Orthokine® jest prawdopodobnie
wi ksza ni skuteczno ACP ze wzgl du na wy sze st enie
znacz cych klinicznie bia ek szlaku sygna owego.
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E) Przeciwwskazania i objawy niepo

dane

Nie s znane adne niezgodno ci farmakologiczne mi dzy kondycjonowan surowic
autologiczn Orthokine® a innymi lekami, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ). Zazwyczaj jednak nale y zachowa ostro no
w przypadku wstrzykni
dostawowych i oko okr gos upowych w nast puj cych przypadkach:
•

Nale y zachowa szczególn ostro no
podczas pobierania krwi i ponownego
wstrzykiwania surowicy (krwiak ródstawowy) u pacjentów z zaburzeniami
hemostazy (np. u osób stosuj cych leki przeciwzakrzepowe dzia aj ce ogólnie).

Surowicy autologicznej Orthokine® kondycjonowanej nie nale y miesza
z innymi
sk adnikami. Zw aszcza leki znieczulaj ce miejscowo mog mie negatywny wp yw na bia ka
zawarte w surowicy Orthokine ® . Poza tym w pi miennictwie podano informacje dotycz ce
potencjalnego chondrotoksycznego dzia ania niektórych leków znieczulaj cych miejscowo.
Brak jest dost pnych informacji na temat stosowania kondycjonowanej
autologicznej Orthokine® w czasie ci y i laktacji lub u niemowl t i dzieci.

surowicy

Ilo dost pnych informacji dotycz cych stosowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów i
uszczycowym zapaleniu stawów jest ograniczona. Leczenie mo e przynie
korzy
pacjentom, jednak brak jest danych z bada .
Nie udokumentowano korzystnego ani niekorzystnego wp ywu w schorzeniach
wspó istniej cych, takich jak choroby nowotworowe, cukrzyca, przewlek e zaka enia (np.
HIV, wirusowe zapalenie w troby, zaka enie wirusem opryszczki).
Surowica Orthokine® jest w 100% autologiczna. Stosowana jest we wstrzykni ciach
miejscowych. Dzia ania niepo dane obserwowano bardzo rzadko z cz sto ci tak sam ,
jak w przypadku stosowania placebo (sól fizjologiczna) we wstrzykni ciach.
•
•

Do dzia a niepo danych zalicza si ból, uczucie ciep a i obrz k (odczynowe
zaostrzenie objawów) w miejscu wstrzykni cia wyst puj ce z cz sto ci
wynosz c 1,3% (wg wyników badania Baltzer et al. prowadzonego w 2009 r.).
Odczynowe zaostrzenie objawów po wstrzykni ciu dostawowym zazwyczaj leczy
si stosuj c NLPZ i zimne ok ady miejscowe. Zaostrzenie zwykle mo na
zaobserwowa w ci gu 6 godzin po wstrzykni ciu, a w ci gu 24 godzin objawy
ust puj . W przypadku d ugotrwa ego utrzymywania si objawów mo na rozwa y
wstrzykni cie kortykosteroidów w niskiej dawce.

Chocia kondycjonowana surowica autologiczna Orthokine ® jest bardzo bezpieczna,
wstrzykni cie dostawowe wi e si z ryzykiem rozwoju infekcji wewn trzstawowej. W
przypadku zaka enia nale y niezw ocznie zastosowa odpowiednie leczenie. Surowic
Orthokine® nale y podawa wy cznie strzykawk wyposa on w filtr 0,2 m. Nie
stwierdzono adnego przypadku uogólnionego zaka enia ani wyst pienia ogólnoustrojowych
dzia a niepo danych po podaniu kondycjonowanej surowicy autologicznej Orthokine ® . Do
stycznia 2014 roku ponad 100 000 pacjentów otrzyma o oko o 400 000 wstrzykni surowicy
Orthokine® .
Jedyny przypadek infekcji wewn trzstawowej po podaniu surowicy Orthokine ® odnotowano w
badaniu klinicznym prowadzonym przez Auw Yang i wsp. w Holandii. Wykazano, e
przyczyn infekcji by a nieprawid owa technika wstrzykni cia.
Zawsze nale y przestrzega
ustalonych zasad dotycz cych profilaktyki zaka e
przenoszonych drog transfuzji. Nie nale y pobiera krwi w celu uzyskania kondycjonowanej
surowicy autologicznej Orthokine ® , je li u pacjenta stwierdza si ostre, objawowe zaka enie.
F) Wyroby medyczne EOT®II i Orthokine ®II
Strzykawka Orthokine® (EOT®II i Orthokine®II) jest wyrobem medycznym oznakowanym
symbolem CE (co odpowiada wyrobom medycznym dopuszczonym do obrotu przez Urz d
ds. ywno ci i Leków [FDA] w Stanach Zjednoczonych). EOT®II (10 ml) i Orthokine®II (50 ml)
to systemy s u ce do pobierania krwi, inkubacji i obróbki próbek krwi w celu uzyskania
surowicy autologicznej.
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Obydwie strzykawki zawieraj kulki ze szk a do zastosowa medycznych o okre lonej
powierzchni, kszta cie i strukturze. Produkowane s w ci le kontrolowanych warunkach w
wieloetapowym procesie.
Dzi ki zastosowaniu szklanych kulek w czasie inkubacji krwi pobranej od pacjenta mo liwe
jest istotne zwi kszenie st enia cytokin, a zw aszcza IL-1Ra i czynników wzrostu.
Idealne parametry zapewniaj ce uzyskanie surowicy o wysokiej skuteczno ci terapeutycznej
ustalono na podstawie licznych do wiadcze laboratoryjnych.
Procedura zosta a opatentowana.
Specjalne strzykawki u ywane do bezpiecznej obróbki surowicy produkowane s zgodnie z
wymogami dotycz cymi wytwarzania wyrobów medycznych (zgodno
potwierdzona
symbolem CE). Wszystkie specjalne strzykawki Orthokine ® poddaje si bardzo restrykcyjnym
procedurom kontroli jako ci, co gwarantuje bezpiecze stwo pacjenta.

Wyłączny dystrybutor terapii Irap®
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G) Otoczenie regulacyjne
a. Ramy prawne
Terapia Orthokine® stosowana jest wed ug uznania lekarza. Przetworzona kondycjonowana
surowica autologiczna jest odr bnym lekiem. Zgodnie z obowi zuj c w Niemczech ustaw
o produktach leczniczych „Arzneimittelgesetz” (AMG), lekarze mog
wytwarza
kondycjonowan surowic autologiczn w celu zastosowania w leczeniu swoich pacjentów
(AMG §§4a, b).
Terapia Orthokine® nie jest lekiem dost pnym w sprzeda y. Jest to rodzaj us ugi oferowanej
przez lekarza. Niniejsze ramy prawne nale y ocenia pod k tem regulacji obowi zuj cych w
poszczególnych krajach.
Przepisy dotycz ce przeszczepiania narz dów (niemiecka ustawa o przeszczepach) i
transfuzji (niemiecka ustawa o przetaczaniu krwi i jej sk adników) nie maj tu zastosowania.
Bardzo wa ne jest, by wszyscy cz onkowie fachowego personelu medycznego, którzy b d
stosowa terapi Orthokine® , zostali wcze niej odpowiednio przeszkoleni. Uko czenie
szkolenia potwierdzone stosownym dokumentem jest nieodzownym elementem
obowi zuj cego w danym o rodku systemu zapewnienia jako ci.
b. Przepisy dotycz ce stosowania dopingu w sporcie
Od czasu opublikowania wykazu substancji zabronionych „2010 WADA PROHIBITED LIST”,
wiatowa Agencja Antydopingowa (WADA) zliberalizowa a przepisy dotycz ce stosowania
produktów krwiopochodnych, takich jak terapia Orthokine ® („blood spinning”),
przeznaczonych do podawania we wstrzykni ciach dostawowych, w ci gno i okolic
przyczepów ci gna. Terapia Orthokine® nie jest uznawana za rodek dopinguj cy. wiatowa
Agencja Antydopingowa zakazuje jednak stosowania wytwarzanych syntetycznie
rekombinowanych czynników wzrostu zawartych w kondycjonowanej surowicy autologicznej
Orthokine® .
Informacje dotycz ce odpowiednich przepisów mo na znale na stronie internetowej:
- www.wada-ama.org
- nale y uaktywni szybkie cze „Prohibited List”
- i klikn opcj „Q&A on 2014 Prohibited List”
- a nast pnie „What is the status of platelet derived preparations (PRP)?” (jaki jest status
preparatów pozyskiwanych z p ytek krwi [PRP])
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H) Dystrybucja
Dystrybutor strzykawek Orthokine® (EOT®II i Orthokine®II) w Niemczech:
ORTHOGEN Lab Services GmbH
Graf-Adolf-Str. 41
40210 Düsseldorf
Niemcy
Tel.: +49 (0)211 38 700 700
info@orthokine.com
www.orthokine.com
Produkt jest te dost pny w nast puj cych krajach:
Australia
Austria
Bo nia i Hercegowina
Kolumbia
Chorwacja
Cypr
Czechy
Estonia
Finlandia
Izrael
W ochy
Kosowo
otwa
Litwa
Macedonia
Czarnogóra
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Serbia
S owacja
S owenia
Hiszpania
Szwajcaria
Tajwan
Turcja
Dystrybucj produktu w ww. krajach prowadz partnerzy Orthogen Lab Services GmbH.
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I)

Pi miennictwo

Lista bada dotycz cych Orthokine® (lista wybiórcza, badania przedstawiono w kolejno ci
alfabetycznej):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Alvarez-Camino JC et al.: Use of autologous conditioned serum (ORTHOKINE) for the
treatment of the degenerative osteoarthritis of the temporomandibular joint. Review of
the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal (2013) 18 (3):433-438
Auw Yang KG et al.: Autologous interleukin-1 receptor antagonist improves function and
symptoms in osteoarthritis when compared to placebo in a prospective randomized
controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage (2008) 16(4): 498–505
Baltzer AWA et al: Intraartikuläre Therapie der Gonarthrose mit autologem Interleukin-1
Rezeptor Antagonisten (IL-1Ra). Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin (2003) 54(6):
209-211
Baltzer AWA et al.: Autologous conditioned serum (Orthokine ®) is an effective treatment
for knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage (2009) 17(2): 152-160
Baltzer AWA et al.: A new treatment for hip osteoarthritis: clinical evidence for the
efficacy of autologous conditioned serum. Orthop Rev (2013) 5(2):e13
Baselga J and Hernandez PM: ORTHOKINE-Therapy for high-pain knee osteoarthritis
(OA) may delay surgery. Independent 2 year case follow-up. ICRS congress 2013, Izmir,
Turkey
Becker C et al.: Efficacy of epidural perineural injections with autologous conditioned
serum for lumbar radicular compression: an investigator-initiated, prospective,
doubleblind, reference-controlled study. Spine (2007) 32(17): 1803–1808
Chevalier X et al.: Intraarticular injection of anakinra in osteoarthritis of the knee: a
multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis & Rheumatism
(2009) 61(3): 344-352
Creaney L, Hamilton B: Growth factor delivery methods in the management of sports
injuries: the state of play. Br J Sports Med (2008) 42: 314–320
Darabos N et al.: Correlation between synovial fluid and serum IL-1ß levels after ACL
surgery - preliminary report. International Orthopedics (SICOT) (2009) 33: 413-418
Darabos N et al.: Intraarticular application of autologous conditioned serum (ACS)
reduces bone tunnel widening after ACL reconstructive surgery in a randomized
controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2011) 19: 36-46
Fox BA, Stephens MM: Treatment of knee osteoarthritis with ORTHOKINE-derived
autologous conditioned serum. Expert Rev Clin Immunol (2010) 6(3): 335-345
Frisbie DD et al.: Clinical, biochemical, and histologic effects of intra-articular
administration of autologous conditioned serum in horses with experimentally induced
osteoarthritis. Am J Vet Res (2007) 68(3): 290–296
Frizziero A et al.: Autologous conditioned serum for the treatment of osteoarthritis and
other possible applications in musculoskeletal disorders. Br Med Bull (2013) 105:169184
Glawe H: Orthokin®-Therapie: Autologes Conditioniertes Serum an der Wirbelsäule. Eine
Anwendungsbeobachtung an 261 Patienten. Poster 2006
Grönemeyer et al.: Biotechnologische Therapien bei Rückenschmerzen. In:
Tomographische periradikuläre Mikrotherapie. pp 56-67. AWB Wissenschaftsverlag,
2013, ISBN 978-3-940615-39-8
Hague BA: Clinical Impression of ORTHOKINE (IRAP) Treating Joint Disease in the
Performance Horse. ACVS conference 2005, San Diego, USA
Heisterbach PE et al.: Effect of BMP-12, TGF- 1 and autologous conditioned serum on
growth factor expression in Achilles tendon healing. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc (2012) 20(10): 1907-1914
Jöstingmeier U: Vergleichende Betrachtung des Behandlungserfolges der
intraartikulären kombinierten Behandlung mit Natriumhyaluronat und Betamethason mit
der intraartikulären Behandlung mit autologem konditionierten Serum (IL-1Ra) bei
Pferden mit positiver Hufgelenksanästhesie - Eine Anwendungsbeobachtung. InauguralDissertation an der Freien Universität Berlin (2008) ISBN 978-3-86664-665-0
Levy E et al.: Intraartikuläre Behandlung mit autologem irap conditionierten Serum – Teil
1. pferde spiegel 3/2005: 120-124
Majewski M et al.: Accelerated Healing of the Rat Achilles Tendon in Response to
Autologous Conditioned Serum. The American Journal of Sports Medicine (2009) 11:
2117-2125
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22. Martinelli MJ et al.: Biochemical Characterization and Clinical Assessment of Autologous
Conditioned Serum Treatment in Race Horses. Annual Meeting of the Orthopaedic
Research Society 2008, San Francisco, USA
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S owniczek

ACL-plasty
(plastyka wi zad a
krzy owego przedniego)
BMP
Kortykosteroidy
EGF
FGF
HGF
Hyaluronan
IGF
IL-1
IL-1Ra
NaCl
NLPZ
PDGF
Placebo
PRP
PSGAG
RCT
Bia ka szlaku sygna owego
Przerost b ony maziowej
TGFß
Homeostaza tkanek
VAS
WADA
WOMAC

zast pienie zerwanego wi zad a krzy owego przedniego
innym wi zad em
(bone morphogenetic protein): bia ko morfogenetyczne
ko ci
kortyzon
(epithelial growth factor) czynnik wzrostu naskórka
(fibroblast growth factor) czynnik wzrostu fibroblastów
(hepatocyte growth factor) czynnik wzrostu hepatocytów
hialuronian, kwas hialuronowy
(insulin-like growth factor) insulinopodobny czynnik
wzrostu
interleukina 1. Bia ko szlaku sygna owego odgrywaj ce
decyduj c rol w procesach zapalnych i destrukcji
tkanek
antagonista receptora interleukiny 1. Bia ko szlaku
sygna owego hamuj ce w sposób kompetytywny
aktywno IL-1
chlorek sodu
niesteroidowe leki przeciwzapalne
(platelet derived growth factor) p ytkopochodny czynnik
wzrostu
substancja, która nie wywiera dzia a klinicznych i
stosowana jest w badaniach klinicznych oraz w leczeniu
(platelet-rich plasma) osocze bogatop ytkowe (liczba
p ytek krwi ponad 3-krotnie wi ksza ni w naturalnym
osoczu)
(polysulfated glycosaminoglycan) polisiarczan
glikozaminoglikanu
badania kliniczne z randomizacj , grup kontroln i
podwójnie lep prób
bia ka takie jak cytokiny i czynniki wzrostu wywieraj ce
hormonopodobne dzia anie w innych komórkach
obrz k i stan zapalny b ony wy cie aj cej wewn trzn
powierzchni torebki stawowej
(transforming growth factor) transformuj cy czynnik
wzrostu ß
stan równowagi fizjologicznej w uk adzie biologicznym
„staw”
(visual analog scale) wizualna skala analogowa
(World Anti-Doping Agency) wiatowa Agencja
Antydopingowa
(Western Ontario and McMaster Universities Arthritis
Index) wska nik oceny czynno ciowej w zapaleniu
stawów

