PRODUKT ROKU

www.irap.pl
Autologicznie Kondycjonowana Surowica ( poprawil ) (ACS): IL-1Ra
(IRAP) i Czynniki Wzrostowe! Terapia dla stawów, innych
maziowych struktur i ścięgien

Terapia Orthokine®vet
W skrócie

+37°C/ 98.6°F

Pobranie krwi

Iniekcja do stawu

Inkubacja
Odwirowanie krwi

-18°

Wskazania
•
•
•
•
•

Zapalenie kości i stawów
Zapalenie błony maziowej
Tendinopatia
Kissing Spines
zwyrodnienia stawów i kregoslupa

Charakterystyka
•
•
•
•
•

Przeciwzapalne i przeciwbólowe
Surowica bez komórek bez czynników krzepnięcia
Wzbogacone IL-1Ra i czynniki wzrostu
Użycie mechanizmu obrony własnym ciałem
Biologiczny tryb akcji

pacjenta / właściciela
•
•
•
•
•

Znacząca redukcja bólu
Zapobieganie postępującej degeneracji
Długoterminowa skuteczność
Doskonała tolerancja
Poprawa jakości życia

Terapia Orthokine®vet
hamuje stany zapalne

Położenie
Nadmierna
interleukina-1 (IL-1)
Wiąże receptory IL-1
ulewne zapalenia i
degeneracje tkanki.

IL-1

Terapia
Receptory antagonistyczne
Interleukiny-1 (IL-1Ra) i
czynniki wzrostu (GF) są
dostarczane w wysokich
ilościach.

IL-1Ra
IL-1
GF

IL-1

Efekt

IL-1Ra

GF

Konkurencyjne hamowanie
IL-1 przez IL-1Ra. GF‘y
wspierają regenerację
zniszczonej tkanki.

Podsumowanie
Badania z oryginalnym systemem Orthokine®vet / Orthokine®
Badania weterynaryjne kliniczne
Element
sterujący

Wyniki

Jöstingmeier

Kortykosterydy
& HA

Wyższość wobec
Sterydów i HAw
długoterminowym
efekcie

Examensarbeit
2008
Uppsala, SE

Österdahl

HA lub
Glukozaminoglycyna

Nie-Respondenci
wrócili do działania
17 z 20

Łokieć i Staw
kolanowy,
Pies

Seria przypadków
2010, WSAVA
Geneva, CH

Hauri

12

brak

9 / 12 zredukowane
kalectwo

Podwieszenie
więzadeł,
Koń

Seria przypadków
2014, AAEP SLC,
USA

Easter

271

brak

71% - 85% bez kalectwa przez 30 dni

Tendinopatia,
Koń

J. Stemcell bada
nia & terapia
2015, 6:126

Placebo lub nie
leczone

Poprawa klinicznych i
ultrasonograficznych
parametrów; wz
mocnienie ekspresji

Wskazanie

Pochodzenie

Staw kopytowy, Koń

Praca doktorska
2008
Berlin, DE

Staw kopytowy & Pęcina,
Koń

Autor

N

Geburek
et al.

107

Trwające badania- weterynaryjne
Wskazanie

Gatunki

Kraj

Stan połączenia typu I

Uszkodzenia ścięgien PRP

Koński

Niemcy

Zakończone zbieranie danych

Po OP zabiegi po TTA

Psi

USA

Pierwsi pacjenci leczeni w
2014

GF-Pomiary

Psi

USA

Zakończone zbieranie danych

Badania eksperymentalne
Wskazanie

Dziennik

Autor

N

Element

Wyniki

Urazy mięśni
Mysz

Int. J. of Sports
Medicine
2004

WrightCarpenter

-

Placebo

ACS poprawia regenerację
mieśni

Wywołane zapalenie stawów,
Nadgarstek, Koń

Am. J. of Veterinary
Research
2007

Frisbie
et al.

16

Solanka

Redukcja kalectwa i Hyperplazji maziowej

Ścięgno Achillesa
Szczur

Am. J. of Sports
Medicine
2009

Majewski
et al.

-

Placebo

ACS przyspiesza i poprawia
regenerację ścięgien

Kliniczne badania w medycynie ludzkiej
Wskazanie

Pochodzenie

Autor

N

Element
sterujący

Wyniki

Urazy mięśni,
Sportowcy

Int. J. of Sports
Medicine
2004

WrightCarpenter

33

Actovegin, Traumeel

Krótszy czas regeneracji w grupie ACS

Kompresja Korzeni Lędźwiowych

Kręgosłup
2007

Becker

84

Triam 3x 5 ml,
Triam 3x 10 ml

Redukcja bólu w 22
tygodniu znacząco
wyższa w grupie ACS

Zapalenie Stawu
Kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów i chrząstki
2009

Baltzer

376

HA, placebo

Znacząca poprawa
bólu wyższa w ACS
niż HA i placebo

Choroba zwyrodnieniowa stawu
biodrowego

Orthop Rev
2013

Baltzer

119

brak

Znacząca redukcja
bólu

Ocena Autologicznie Kondycjonowanej surowicy
Osterdahl, Examensarbeit 2008:67, Uppsala, Sweden, 2008

10 kulawych koni
Uszkodzenie PSGAG
pęcina

10 kulawych koni
Uszkodzenie HA
staw pęcinowy lub kopytowy

3 x 2 mL ACS (Orthokine®vet)

3 miesiące po terapii

Uszkodzenie PSGAG

Uszkodzenie HA:

10/10 powrót do poprzedniego 7/10 powrót do poprzedniego
poziomu wydajności
poziomu wydajności

Porównanie Iniekcji Dostawowej Autologicznie Kondycjonowanej
Surowicy (ACS, irap) kontra Sodium Hyaluronate i Kortykosterydy
w Kulawiźnie Stawu Kopytowego Przedniej Kończyny.
Jöstingmeier et al., The Australian Equine Veterinarian, Vol. 29, No.3, 2010.
Hufgelenkstherapie
mit irap vs HA+Cortison
Hufgelenkstherapie mit
irap vs HA+Cortison
(N27 je Gruppe)
(N27 je Gruppe)
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Grupa 1:
N27 Betamethasone 2 mL + HA 2 mL
(1sza iniekcja Łączne dalsze iniekcje
samo HA, przeciętnie 2.8 zabiegów)

1,5

1

0

Grupa 2:
N27 ACS 3 mL
(Przeciętnie 3.3 zabiegów)
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®
Terapia stawu kopytowego z Orthokine
vet-ACS kontra
HA + Kortyzon
Monate
Monate
Hufgelenkstherapie mit irap vs HA+Cortison
(N27 je Gruppe)

n=27 na grupę
LH-Grad kulawizny
Średni stopień

LH-Grad

54 kulawych koni
3
3
pozytywny
blok stawu kopytowego

®
irap
HA+Cort
Orthokine
vet-ACS irap

HA+Cort
HA+Cortisone

33
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Miesiące
Monate
irap

5

HA+Cort

6 miesięcy po terapii
Orthokine®vet-ACS (n=27)
bez kulawizny

89% pacjentów bez kulawizny
w grupie Orthokine®vet-ACS

HA+Kortyzon (n=27)
bez kulawizny

63% pacjentów bez kulawizny
w grupie HA+Kortyzon

6

5

Jak wybierać Przypadki i używać Autologicznie Kondycjonowanej Surowicy do leczenia zapalenia więzadła podwieszającego bliższego?
L. Easter: AAEP, Vol. 60, Salt Lake City, USA, 2014

271 koni

3 x 5 ml ACS, 14 dni odstępu
20 min spaceru na uwięzi aż do
5 dni po ostatniej iniekcji
Stopniowe zwiększanie Ćwiczeń aż do 110 dnia

Sukces= bez kalectwa przez 3,5
miesiąca od ostatniej iniekcji

Wskaźniki sukcesu

1 dotknięta kończyna przednia 85%
dotknięta kończyna tylna 78%
2 dotknięte kończyny przednie 82%
dotknięte kończyny tylne 71%

1
2

Wskazania i reżim leczenia dla końskich stawów i innych struktur
maziowych
Dr. Thomas Weinberger, Equine Clinic Burg Müggenhausen
Chroniczne zapalenie
stawów
(HA lub niepowodzenie Kolagenu)

Pooperacyjne (zmiany patologiczne
OCD)

Ostre zapalenie struktur maziowych

ilość/iniekcja:
powtórzenia:

ilość/iniekcja:
pierwsze p.op.:
powtórzenia:

ilość/iniekcja:
powtórzenia:

staw kopytowy

a:4–6ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:4–6ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:2–4ml
r:0–2x

staw pęcinowy

a:2-4ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:2-4ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:2–4ml
r:0–2x

staw pęcinowy

a:4-6ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:4–6ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:2-6ml
r:0–2x

staw nadgarstkowy/jedna
sekcja

a:2-4ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:2-4ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:2–4ml
r:0–2x

staw łokciowy

a:4-6ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:4–6ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:4-6ml
r:0–2x

staw barkowy

a:4-8ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:4-8ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:4–8ml
r:0-2x

staw TMT/kość ułogowa

a:1-2ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:1-2ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:1-2ml
r:0–2x

staw przegubowy

a:6-8ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:6-8ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:4-8ml
r:0–2x

staw kolanowy /trzy sekcje

a:4-8ml
r:2–3x; 8–14 dni

a:4-8ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:4-8ml
r:0–2x

staw biodrowy

A 4 – 8 ml
R 2 – 3x; 12-21 dni

a:4-8ml
f:4–8 dni
r: 2 – 3x; 8–14 dni

a:4-8ml
r:0–2x

Orthokine®vet-Terapia dla psów
Zalecenia dotyczące wskazań i dawkowania
Zalecenia te oparte są na doświadczeniach lekarzy weterynarii, którzy używają terapii
Orthokine®vet irap w leczeniu chorób psów. Sune Jerre, DVM (SE) i Jacek Szulc, DVM
(PL) przyczynili się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc w tworzeniu skutecznych systemów terapii Orthokine®vet irap i generowaniu Autologicznie Kondycjonowanej Surowicy (ACS) dla psów.

Miejsce
Procedura

Wskazanie

(mL)

Ilość
wstrzyknięć

Czstotliwość

Nadgarstek
Łokieć
Bark
Nadgarstek
Kolano
Biodro
Staw paliczkowy

0,5-1,5ml

3-4

co tydzień

- ACL rekonstrukcja
- TPLO
- UAP chirurgia

1 ml

3-4

co tydzień

- Zewnątrzoponowe
- Periradicular

3ml
0,5-1,5ml

2
3-4

co tydzień

- Tendinopatia

- Intratendinous
- Okołościęgnowo
- Elementy ścięgna

1-2 ml

3-4

- Nadwyrężenie mięśni

- Domięśniowy

n.e

n.e

- Artroza

(ostra / chroniczna)

- Postoperacyjnie
- Wypadnicie dysku /
przepuklina

-

Dawka

co tydzień
lub co 3 dni

Informacje ogólne
Produkt medyczny

Orthokine®vet (10 mL)

Producent
Terapeutyczne

Orthogen Veterinary
Autologicznie Kondycjonowana Surowica (ACS)

Sprzęt
Pobranie krwi

Orthokine®vet (60 mL)

Inkubator, wirówka, zamrażarka
10

60

Dodatki

Nie

Inkubacja

37° C (98,6° F), 6-9 h

Przetwarzanie

Odwirowanie(10 min.), ekstrakcja i dzielenie na próbki ACS

Czas przetwarzania

37° C (98,6° F), 24 h

15 minut jednorazowo (+ inkubacja)

Dostępność

po 6-9 h inkubacji

po 24 h inkubacji

Wydajność

Ø 4 mL

Ø 28 mL

Przechowywanie
Libcza iniekcji
Interwał w leczeniu

≤ -18° przez 7 miesięcy
OA: 2-4, ścięgna: 3
7-10 dni

Dozowanie

1,5-6 mL w zależności od wskazania i gatunku

Wskazania

Ostre i chroniczne zapalenie struktur maziowych, tendinopatie, zapalenie
tkanki miękkiej, nieprawidłowości kręgosłupa

Kryteria jakości u producenta

Sterylność, wykluczenie produkcji pro-zapalnych cytokin, biokompatybilność

Podstawa
Orthokine®vet

Podstawa
produkcji czynnika
terapeutycznego

Inkubacja całej krwi żylnej w obecności zdefiniowanej powierzchni. Koagulacja prowadzi do wypuszczenia czynników wzrostu. Przywieranie białych
krwinek prowadzi do wypuszczenia i odnowienia syntezy przeciwzapalnych
cytokin (takich jak IL-1Ra).
Serum bezkomórkowe, bez zapychających czynników (protrombiny, fibrinogenów etc.)

Sposób działania

Dostarczenie autologicznych cytokin i czynników wzrostu dla zniwelowania
zapalenia i regeneracji. Specjalna uwaga na konkurencyjne hamowanie IL-1.

Cel terapeutyczny

Hamowanie zapalenia, redukcja bólu, regeneracja, zatrzymanie
postępującej destrukcji chrząstki

Wymagany czas
Wet.

Pacjent / Właściciel pacjenta

3-4 Iniekcje

3-4 Iniekcje

a) Jednorazowe pobranie krwi
» 5 minut

Jedna wizyta

b) Inkubacja
» 6-9 h / 24 h

Trzy wizyty

» 5 minut pobrania krwi

» 10 minut każda iniekcja

c) Odwirowanie i przetwarzanie
» 15 minut
d) Iniekcje
» 10 minut każda
Tylko czas pracy: 50 minut

Całkowity potrzebny czas:

1 dostępność po 6 h / 24 h, potem „z półki”

4 wizyty » 35 minut w sumie

sza

Orthokine®vet- surowica, łatwa ekstrakcja

1.

• Pobranie krwi aseptycznie ze
strzykawką Orthokine®vet (60 mL)

2.

• Inkubacja przy 37°C przez 24 godziny

• Odłamać tłok i odwirować strzykawkę przez 10 minut
przy 2100 g (RCF)*
WAŻNE: Ciasno zamknąć nasadkę i załadować centryfugę
symetrycznie!

WAŻNE: Wypełnić w pełni strzykawkę i nie odłamywać
tłoku! Oznaczyć danymi pacjenta!

*Odpowiednie RPM zależne od centryfugi

3.

• Usunąć tabliczkę wskazującą

4.

• Umiejscowić trójkątny port nad
najniższym punktem serum

• Aspirować serum za pomocą 20-30 mL strzykawki
WAŻNE: Wpierw podłączyć kaniulę do
20-30 mL strzykawki!
Ustabilizować tłok kciukiem i palcem wskazującym
przebijając korek!

5.

• Porcjować serum Orthokine®vet-przez
filtr i adapter do strzykawek iniekcyjnych

6.
• Oznaczyć każdą strzykawkę danymi pacjenta,
przechowywać w -18°C lub chłodniejszych
• Czas na półce: 7 miesięcy od przetwarzania

Surowica Orthokine®vet
łatwa ekstrakcja

1.

3.

• Pobrać krew aseptycznie przy pomocy
strzykawki Orthokine®vet (10 mL)

• Odwirować strzykawki przez 10 minut
przy 3000 g (RCF)*

2.

• Inkubować w 37°C przez 6-9 godzin
WAŻNE: Oznaczyć strzykawki danymi pacjenta!

4.

• Zdezynfekować powierzchnię roboczą
• Zdezynfekować przegrodę
Orthokine®vet (10 mL)

Ważne: Przerabiać strzykawki tylko jednego pacjenta

strzykawki

na raz i ładować symetrycznie!
*Odpowiednie RPM zależne od centryfugi

5.

• Wyekstraktowaćserum Orthokine®vet aseptycznie przy
wizualnej kontroli (ø 3-4 mL)
WAŻNE: Unikać aspiracji erytrocytów!

6.
• Oznaczyć każdą strzykawkę danymi pacjenta,
przechowywać w -18°C lub chłodniejszych
• Czas na półce: 7 miesięcy od przetwarzania

Często zadawane pytania
o terapii Orthokine®vet

01. Czy może być pobierana krew gdy koń ma ogólną infekcję?
Nie jest zalecane pobieranie krwi kiedy koń cierpi z powodu ostrej infekcji, ma temperaturę lub
biegunkę w ostatnich trzech dniach.

02. Czy krew może być pobierana kiedy koń jest leczony układowo?
Nie zaleca się pobierania krwi kiedy koń jest na antybiotykach lub był szczepiony w ciągu ostatnich 4
tygodni. Leki układowe lub ich metaboliki mogą się ujawnić w Orthokine®vet-ACS.

03. Jak długo strzykawka Orthokine®vet może być transportowana zanim zostanie umieszczona w
inkubatorze?
Transport nie powinien przekraczać 3 godzin. Strzykawka Orthokine®vet powinna być utrzymana w
cieple (np. w kieszeni wewnętrznbej kurtki) lub w temperaturze pokojowej. Czas transportu powinien
być odjęty od 24 godzin czasu inkubacji.

04. Czy można inkubować dłużej strzykawkę Orthokine®vet (60 mL) niż 24 h i strzykawkę
Orthokine®vet (10 mL) dłużej niż 9 h?
Strzykawka Orthokine®vet (60 mL nie powinna być inkubowana dłużej niż 24 h a strzykawka
Orthokine®vet (10 mL) nie powinna być inkubowana dłużej niż 9 h. Z wydłużonym czasem inkubacji
wzrasta ryzyko reakcji stawu z powodu prozapaleniowych cytokin. Jeśli zostanie przedłużony czas,
może wystąpić hemoliza.

05. Jeżeli Orthokine®vet-ACS zrobi się czerwone, co się stało i czy nadal może być użyte?
Kolor czerwony ACS jest oznaką hemolizy. Może być kilka powodów: Pobrana krew była mechanicznie
wzburzona, strzykawka Orthokine®vet była zbyt długo inkubowana lub temperatura inkubatora była
zbyt wysoka. Jeśli koń miał niewykrytą ogólną infekcję, hemoliza może również wystąpić. Jeżeli kolor
serum jest pomarańczowo-czerwonawy ale serum jest przejrzyste po filtracji, może być nadal użyte do
iniekcji. Jeśli serum jest ciemnoczerwone i mgliste lub mętne nie powinno być użyte do reiniekcji.

06. Jak długo może być przechowywane Orthokine®vet-ACS?
Orthokine®vet-ACS może być przechowywane do 1 roku w -18°C lub chłodniejszej. Przechowywane w
lodówce, Orthokine®vet-ACS powinno być użyte w ciągu 24 h, w temperaturze pokojowej w ciągu 8 h.

07. Jak Orthokine®vet-ACS powinno być rozmrażane?
Orthokine®vet-ACS powinno być rozmrażane delikatnie w temperaturze nie większej niż 37°C. Na
przykład: w lodówce przez noc, w temperaturze pokojowej, w kąpieli wodnej (37°C) lub w ręce.

08. Jeżeli Orthokine®vet-ACS się rozmroziło, czy może nadal być użyte?
Jeśli ACS się rozmroziło powinno być użyte w ciągu 8 h jeśli trzymane w temperaturze pokojowej. Jeśli
rozmrożenie było przypadkowe i ACS jest nadal zimne (lodówka) może być jednorazowo ponownie
zamrożone. Rozmrażanie i ponowne zamrażanie kilkukrotnie ACS nie jest zalecane.

09. Czy serum może być użyte z innymi wewnątrz stawowymi lekarstwami, takimi jak antybiotyki,
kwas hialuronowy lub kortykosterydy?
Nie ma opisanych żadnych niepożądanych skutków ubocznych przy jednoczesnym użyciu
Orthokine®vet-ACS i innych wewnątrz stawowych medykamentów. Orthogen nie posiada żadnych
konkretnych danych na jednoczesne użycie ACS z innymi lekami. Jednoczesne użycie leków stawowych zostały opisane przez Weterynarzy jako możliwie korzystne. (np. Kwas Hialurionowy).
Orthokine®vet-ACS powinien być wstrzykiwany przy użyciu osobnej strzykawki.

10. Jaki jest protokół leczenia OA?
Ogólnie Orthokine®vet-ACS powinien być wstrzykiwany 3 lub więcej razy w zaatakowany staw w
odstępie 7 do 10 dni. W poważnych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dalszych
iniekcji. Dawka przypominająca może być zalecana jeśli kalectwo powróci. Ilość iniekcji Orthokine®vetACS zależy od rozmiaru leczonego stawu. Przybliżoną ilość dla każdego stawu można zobaczyć w
tabeli poniżej.
Staw kopytowy: 4-6 ml
Staw nadgarstkowy: 2-4 ml
Staw pęcinowy: 4-6 ml
Staw cieśni (jedna sekcja): 2-4 ml
Staw łokciowy: 4-6 ml
Staw barkowy: 4-8 ml
Staw TMT (szpatu kostnego): 1-2 ml
Staw skokowy: 6-8 ml
Staw kolanowy (trzy sekcje): 4-8 ml
Staw biodrowy: 4-8 ml
Psie stawy są zazwyczaj leczone ilością pomiędzy 1 i 2 mL ACS.

11. Czy można używać Orthokine®vet-ACS po operacyjnie po artroskopii?
Orthokine®vet-ACS może być wstrzyknięte bezpośrednio do stawu po artroskopii kiedy pacjent przebywa nadal pod narkozą. Kontynuacja leczenia powinna przebiegać jak zwykle (3 iniekcje w odstępie
7 do 10 dni).

12. Jaki jest protokół leczenia pochewek ścięgna?
W przypadku leczenia pochewek ścięgna zaleca się iniekcje zaatakowanych pochewek ścięgna 2 do 3
razy w odstępie 7 do 10 dni z około 2 do 4 ml Orthokine®vet-ACS.

13. Jaki jest protokół leczenia uszkodzenia ścięgien?
W przypadku uszkodzenia ścięgien Orthokine®vet-ACS jest wstrzykiwany bezpośrednio do ścięgna z
pomocą USG. Jeżeli uszkodzenie jest na granicy ścięgna, wstrzykuje się w stronę defektu. W zależności
od rozmiaru uszkodzenia, ilość pomiędzy 1-3 ml Orthokine®vet-ACS jest wstrzykiwana 4-5 razy w
odstępie 7-10 dni. Konie powinny odpoczywać w boksie i wyprowadzane na lonży w zależności od
stopnia kalectwa. W niektórych przypadkach wskazany jest but ortopedyczny na kopyto.

14. Jaki jest protokół użycia w przypadkach „kissing spines”?
Orthokine®vet-ACS może być użyty do iniekcji „kissing spines”. Iniekcje powinny być podzielone w
zależności od ilości uszkodzeń. Około 4 mL ACS może być użyte na miejsce iniekcji. Iniekcje powinny
być powtarzane w ciągu 10 do 15 dni. Zalecane jest zlokalizowanie dokładnych miejsc zmian chorobowych przy pomocy RTG.
Także problemy krzyżowo-biodrowe mogą być leczone przy pomocy Orthokine®vet-ACS.

15. Czy Orthokine®vet-ACS może być używane jako lek zapobiegawczy?
Orthokine®vet-ACS może być używany jako lek zapobiegawczy za każdym razem. Cytokiny antyzapalne i czynniki wzrostu w Orthokine®vet-ACS mogą okazać się korzystne dla koni we wczesnym początku
problemów ze stawami.

Porównanie
Orthokine®vet i PRP
Informacje ogólne
Orthokine®vet

PRP

ACS - Autologicznie Kondycjonowana Surowica

PRP - Koncentrat Krwinek Płytkowych

Serum: Faza ciekła krwi po koagulacji. Brak czynników krzepnięcia.

Plazma Faza płynna krwi bez koagulacji. Czynniki
koagulacji (fibrynogen, protrombina...).

Koagulacja podczas warunkowania. Aktywowane
Płytki Krwi wydzielają CzW do serum.

Antykoagulowane (ACDA). Nieaktywowane płytki
krwi (różne ilości) służą jako transport.

Stymulacja Białych Krwinek podczas warunkowania. Synteza i wydzielanie cytokin (IL-1Ra, IL-10...).

Brak stymulacji Białych Krwinek. Różne ilości Białych
Krwinek w PRP.

Uwagi
PRP nie należy do stawów lub innych struktur maziowych. Kiedy wstrzyknięta PRP będzie aktywowana i może
formować zatory fibrynowe które stworzą problemy [1,2]. Narząd będzie musiał pozbyć się szczątek komórek
i formacji fibrynowych które nie należą do stawu. Płytki zawierają zarówno IL-1 mRNA i Proteinę IL-1 [3,4] i są
znane ze swojego dopełniającego systemu gwałtownych zapalnych działań [5,6], które zostało powiązane z
niszczeniem chrząstki [7,8]. PRP zostało także opisane jako zwiększające produkcje MMP in vitro [9]. Zdarzenia niepożądane ze śród stawowymi wstrzyknięciami PRP były raportowane przez podmioty [10].
Po co używać niepotrzebnego transportu jeśli można dostarczyć aktywme czynniki w czystej formie? Także
PRP brakuje podwyższonych anty-zapalnych protein, które są obecne w ACS.
PRP jest użyteczna w patologiach ze znacznym ubytkiem. Uszkodzenia ścięgien (zasadnicze zmiany),
złamania kości, implanty, rany... . Skrzep formowany przez PRP może służyć jako rusztowanie przyciągające
komórki, pomagające odbudować tkankę.

1. Smiley ST, King JA, Hancock WW. Fibrinogen Stimulates Macrophage Chemokine Secretion Through Toll-Like Receptor 4. The Journal of Immunology, 2001, 167: 2887-2894.
αMβ2 binding motif. J Clin Invest. 2007 117 11 3224 -3235
Volume 2015, Article ID 435783.
6. Conde et al. Platelet activation leads to activation and propagation of the complement system. Journal of Experimental Medicine Vol. 201, No. 6, March 21, 2005 871–879.
8. Hamad et al. Complement activation triggered by chondroitin sulfate released by thrombin receptor-activated platelets. Journal of Thrombosis and Haemostasis (2008) vol. 6 (8) pp. 1413-1421
9. Browning S et al. Platelet-Rich Plasma Increases Matrix Metalloproteinases in Cultures of Human Synovial Fibroblasts. J Bone Joint Surg Am. 2012;94:e172(1-7) (2012) pp. 1-7pp. 5-30

Wytyczne dla użycia
Orthokine®vet Autologicznie Kondycjonowanej Surowicy (ACS) u
psów
Sune Jerre, Jennyhill Djurklinik
Od kwietnia 2010 wewnątrz stawowe leczenie z Orthokine®vet-ACS dla chorób stawów u psów
jest używane w Jennyhill Djurklinik (Sune Jerre, Kvidinge, Szwecja).
Wielokrotne badania kliniczne i doświadczalne w weterynarii a także medycynie ludzkiej
pokazały, że ACS jest bezpieczne i efektywne w leczeniu patologicznych stawów1,2. Skuteczność
ACS u psów można wykazać w serii przypadków choroby zwyrodnieniowej stawu łokciowego
leczonych Orthokine®vet-ACS3. Badania u koni pokazały wyższość efektów wewnątrz stawowego Orthokine®vet-ACS nad konwencjonalnymi wewnątrz stawowymi iniekcjami z innymi lekami
takimi jak kortykosterydy, kwas hialuronowy i PSGAGs4,5.
W Jennyhill Djurklinik w ostatnich czterech latach leczyliśmy ponad 60 kulawych psów za
pomocą Orthokine®vet-ACS. ACS było podawane w bark, łokieć i nadgarstki a także biodro, kolano i staw pęcinowy. U ponad 30 psów wiele stawów było leczonych w tym samym czasie. Nie
zanotowano reakcji niepożądanych na iniekcje Orthokine®vet-ACS w leczonych stawach.
Leczenie Orthokine®vet było używane dla różnych wskazań które można podzielić na dwie grupy. Grupa I składała się z ostrych zapaleń stawów jakie widuje się w OCD łokci u młodych psów
i zaburzeń więzadła krzyżowego u psów w średnim wieku. Ci pacjęci byli leczeni ACS pooperacyjnie.. Grupa II składała się z pacjentów z chroniczną degeneracją stawów łokciowych, kolanowych i bioder. Chroniczna choroba stawów była często leczona w multimodalny sposób z
Orthokine®vet-ACS jako podstawą w kombinacji z restrykcjami diety i odżywkami.
Korzyści i rezultaty leczenia Orthokine®vet-ACS były bardzo dobre. W około 70% przypadków pozytywne efekty iniekcji ACS były obserwowane. Wielu pacjentów powróciło do pełnego korzystania z chorej nogi w Grupie I. W przewlekłych przypadkach w Grupie II wiele psów pozostało na
diecie suplementacyjnej i/lub odżywkach by podtrzymać pozytywne efekty Orthokine®vet-ACS.
Uważamy że terapia Orthokine®vet-ACS chorób stawowych u psów jest bardzo efektywna w redukowaniu oznak kulawizny i zapalenia stawów. Mieć możliwość uniknięcia kortykosterydowych
zastrzyków i uniknąć lub zredukować użycie NSAID wydaje się być wystarczającym powodem by
aplikować tą biologicznie bezpieczną i efektywną terapię przy zaburzeniach stawowych u psów.
Kliniczna ewaluacja w ślepych próbach z placebo jest zalecana i z pewnością będzie przeprowadzona w przyszłości by oszacować korzyści terapii Orthokine®vet-ACS.

Ogólne wskazówki jak stosować terapię Orthokine®vet
•

Krew powinna być pobierana od psów na czczo ► W ten sposób hematokryt jest niższy
i wydajność ACS może być zoptymalizowana.

•

Kiedy nakłuwany jest staw, jak najwięcej płynu maziowego powinno być pobrane ► W
ten sposób możliwe jest ocenienie płynu stawowego w diagnostyce i celach prognostycznych. Staw odczuwa ulgę poprzez zmniejszenie ciśnienia i korzystne proteiny w ACS
będą mniej rozcieńczone gdy wstrzyknięte do stawu.

•

Pomiędzy 1 i 4 mL ACS powinno być podane w zaatakowany staw ► W zależności od
rozmiaru pacjenta i rozmiaru leczonego stawu. Aby nie wywierać zbyt dużego nacisku
na staw nie powinny być przepełniane. (np. kolano 28 kg Labradora Retrivera: 3 mL
ACS)

•

Orthokine®vet-ACS powinno być podawane trzy razy pod rząd od 7 do 10 dni odstępu
► Powtarzane zastrzyki z ACS dowiodły największej korzyści dla chorych stawów.

•

Gdy wstrzykiwane ACS zaleca się użycie sterylnego 0.2 µm sączka ► ACS będzie
bardzo bezpieczne przy podawaniu. Jako że ACS nie zawiera komórek nie ma
niebezpieczeństwa utraty aktywnych składników poprzez filtrowanie serum.

1. Wehling P, Moser C, Frisbie D, McIlwraith CW, Kawcak CE, Krauspe R, Reinecke J. Autologous Conditioned Serum in the
treatment of orthopaedic diseases - The Orthokine Therapy. Biodrugs, 2007. 21 5 * * 223-32
ministration of autologous conditioned serum in horses with experimentally induced osteoarthritis. PR 2007 68 3 * *
290-296
3. Hauri S (2010) Autologous conditioned serum generated with the irap-device. A new therapy for dogs? Proceedings
of the 35th Annual World Small Animal Veterinary Association Congress, Geneva Italy 2010
4. Jöstingmeier U. Vergleichende Betrachtung des Behandlungserfolges der intraartikulären kombinierten Behandlung
mit Natriumhyaluronat und Betamethason mit der intraartikulären Behandlung mit autologen konditionierten Serum
(IL-1 Ra) bei Pferden mit positiver Hufgelenksanästhesie. Berlin FU, veterinärmed. Fak., Diss. 2008
5. John Österdahl J. Utvärdering av autologt konditionerat serum, Evaluation of autologous conditioned serum. Sveriges
lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Veterinärprogrammet, Uppsala, 2008
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AUTOLIGICZNIE KONDYCJONOWANA SUROWICA GENEROWANA JEST
URZĄDZENIEM irap®. NOWA TERAPIA DLA PSÓW?
S. Hauri, M. Hauri Tierklinik Rupphübel, Beinwil am See, Switzerland

1. Becker et al.: Spine, 2007;32(17):1803–8
2. Frisbie et al.: Am J Vet Res, 2007;68(3):290–96
3. Yang et al.: Osteoarthritis and Cartilage, 2008;16(4):498–505.

Anreicherungsfaktor; 1 = Baseline

Terapia irap była używana w ludzkiej medycynie pod nazwą Orthokine
Główne wskazania to radikulopatia i choroba zwyrodnieniowa stawów (OA). Cała krew jest aspirowana używają specjalnie zaprojektowanego urządzenia (strzykawki irap) inkubowana w 37°C i odwirowana. Procedura ta zaprojektowana jest do zwiększenia koncentracji komponentów przeciwzapalnych i
regenerujących w serum (np. cytokin). Supernatant bez komórek (autologicznie warunkowane serum,
ACS) jest używany do autologicznych reiniekcji w zaatakowane regiony u pacjenta. Liczne badania kliniczne na ludziach i koniach pokazały korzyści wynikające z tej terapii w przypadkach cierpiących na OA
i radikulopatię [1,2,3,4]. Nieopublikowane dane z D, CH, F, B i USA włączając około 50 psich pacjentów
sugerują że zastrzyki do stawowe z ACS mogą pomóc z mobilnością i zredukować ból w psich przypadkach OA.
Poniżej opisujemy użycie irap u psów cierpiących na OA w stawach łokciowym i kolanowym. Od
października 2008 r. 11 psow w wieku pomiędzy 1 i 12 lat (średnio 7 lat) z wagą pomiędzy 24-44 kg
(średnio 34 kg) były leczone irap w sumie w 15 miejscach. Diagnoza postawiona na podstawie historii
klinicznej, badan klinicznych i radiologii. U 3 psów objawy kliniczne były obecne mniej niż 2 tygodnie
i u 8 psów ponad 2 tygodnie (do kilku miesięcy). Kalectwo oceniane od 1 (delikatne kalectwo tylko po
wysiłku) do 4 (problem z utrzymaniem wagi). Trzech pacjentów wskazywało stopień 1, 1 pacjent stopień
2 i 7 pacjentów stopień 3 kalectwa. Badania kliniczne pokazały nabrzmienie stawów, ból, obniżoną
padki pokazały radiologiczne oznaki OA w klinicznie zaatakowanych stawach. Siedem psów było uprzednio leczone NSAID i do-stawowymi zastrzykami kortykosterydów skutkujące tylko krótkoterminową
poprawą oznak klinicznych. W sumie 7 stawów łokciowych było leczone 4 razy i 8 stawów kolanowych
od 2 do 4 razy, oba z około 1,4 ml irap. Średni interwał pomiędzy zastrzykami był 11 dni. Nie zaobserwowano skutków ubocznych.
U wszystkich psów objawy kliniczne poprawiły się w ciągu jednego tygodnia po pierwszej lub drugiej
iniekcji. Kalectwo u wszystkich psów ciepiących z powodu OA łokcia zmniejszyło się o 2 stopnie lub
zniknęło na więcej niż 4 tygodnie po ostatniej iniekcji. W grupie kolanowej kalectwo poprawiło się o 2
stopnie lub zniknęło na więcej niż 4 tygodnie u 5 psów. W dwóch przypadkach okres obserwacji wyniósł
tylko dwa tygodnie (aż do zamieszczenia abstraktu).
Przypadki raportowane tutaj pokazują że irap-ACS może być używany w leczeniu psów cierpiących
na OA w stawach łokciowych i kolanowych. Kliniczne skutki uboczne nie zostały zaobserwowane. Te
obiecujące dane pilotażowe muszą być potwierdzone w randomizowanych, kontrolowanych klinicznych badaniach. Dalsze badania bezpieczeństwa, efektywności, dozowania i intwerwałów w leczeniu
irap-ACS są potrzebne.

Terapia Orthokine®vet
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Przypadki 12 psów cierpiących na OA leczonych
Orthokine®vet-ACS
Leczenie 12 psów cierpiących z powodu zapalenia kości i stawów kolanowych i
łokciowych pokazały że zastrzyki do-stawowe ACS są efektywną opcją leczenia. ACS
nie wykazał żadnych skutków ubocznych , a pozytywne leczenie na przynajmniej
trzy miesiące w 9 na 12 pacjentów 5.
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Odkrycia radiologiczne (przykłady)

Hauri 2010

Radiologiczne odkrycia w OA obydwu łokci u 4 letniego Owczarka Niemieckiego z kulawizną stopnia 1/4. Leczenie wstępne
z NSAID nie pokazały wystarczających efektów i powodowały
biegunkę. Po terapii ACS pacjent wskazywał brak kulawizny
przez przynajmniej przez 3 miesiące.

Hauri 2010

Wskazania radiologiczne OA w lewym kolanie u 10 letniego Boksera ze stopniem kulawizny 3/4. Po terapii ACS pacjent bz bey
kulawiynz pryz chodzeniu (stopień kulawizny 1/4) przez przynajmniej 3 miesiące.

Wysoka efektywność ACS dowiedziona w ludzkim zapaleniu stawów i kości, schorzeniach
kręgosłupa i patologii mięśni1,2. W medycynie weterynaryjnej badania kliniczne i serie przypadków
pokazują efektywność Orthokine®vet-ACS w leczeniu zapalenia stawów i kości3,4,5.

Wskazania
• Zapalenie kości i stawów
• Zapalenie błony maziowej
• Tendinopatia

Charakterystyka
•
•
•
•

Długotrwała i efektywna terapia
Użycie własnych mechanizmów obronnych organizmu
Zasady biologiczne
Łatwe do przetworzenia

• Ulga w bólu
• Lepsza regeneracja
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