
Scientific Narrative

nSTRIDE® Autologous 
Protein Solution Kit



Spis treści

Rozdział Strona
Wprowadzenie .................................................................................................................................................................... 1

Obciążenie związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego .......................................................... 3

Patofizjologia leżąca u podstaw choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego ....................................... 3

Dostępne obecnie opcje terapeutyczne w przypadku choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego............................................................................................................................................................. 5

Modyfikacja czynników ryzyka ........................................................................................................................ 5

Leki przeciwbólowe stosowane miejscowo i doustnie ........................................................................... 6

Wstrzyknięcia dostawowe ................................................................................................................................. 6

Terapie z wykorzystaniem komórek autologicznych............................................................................... 7

Interwencja chirurgiczna ................................................................................................................................... 8

Leczenie celowane choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego z wykorzystaniem 
zestawu APS nSTRIDE ....................................................................................................................................................... 10

Naukowe prace rozwojowe nad roztworem białek autologicznych nSTRIDE .............................................. 13

Badania przedkliniczne ...................................................................................................................................... 13

Badania u zwierząt ............................................................................................................................................... 13

Badania u ludzi ...................................................................................................................................................... 15

Zestaw APS nSTRIDE w codziennym zastosowaniu ............................................................................................... 19

Podsumowanie ................................................................................................................................................................... 20

Piśmiennictwo ..................................................................................................................................................................... 21



1   |   Zestaw APS nSTRIDE 1 Narracja naukowa

Wprowadzenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to postępująca, degeneracyjna choroba stawów, charakteryzująca się 
utratą tkanki chrzęstnej i leżącymi u podstaw zmianami w obrębie tkanki kostnej1. Choroba zwyrodnieniowa stawu 
kolanowego obejmuje cały staw, w tym tkankę chrzęstną, więzadła, kości i błonę maziową2. Ból wywołany stanem 
zapalnym leżącym u podstaw to najczęstszy powód zgłaszania się pacjentów do lekarza w związku z ChZS i wywiera 
negatywny wpływ na jakość życia3–5. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego to jedna z 5 wiodących przyczyn 
niesprawności nieprzebywających w placówkach ochrony zdrowia osób dorosłych z terenu Stanów Zjednoczonych1. 
Częstość występowania potwierdzonej w badaniu radiologicznym, objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego to 3,8% (i jest zbliżona w różnych krajach europejskich), a ryzyko wystąpienia objawowej choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego w trakcie całego życia sięga nawet 45% na terenie Stanów Zjednoczonych6,7.

Standardowe leczenie koncentruje się na wysiłkach paliatywnych mających na celu złagodzenie bólu, a także 
na leczeniu stanu zapalnego, zwiększeniu mobilności oraz spowolnieniu postępu choroby stawu. W przypadku 
pacjentów, u których leczenie niefarmakologiczne lub z użyciem zwykłych leków przeciwbólowych zakończyło się 
niepowodzeniem, można zastosować dostawowe wstrzyknięcia kawasu hialuronowego. Nowszą eksperymentalną 
opcją leczenia jest osocze bogatopłytkowe – podawany w postaci wstrzyknięcia koncentrat płytek krwi 
i powiązanych czynników wzrostu wykorzystywany do stymulacji procesu gojenia. Jednak dostępne obecnie 
opcje leczenia zachowawczego i minimalnie inwazyjnego nie umożliwiają istotnego opóźnienia postępu choroby 
ani jego zapobieżenia, dlatego może być konieczna interwencja chirurgiczna w celu przywrócenia integralności 
i funkcjonowania stawu8–11. Częstość zabiegów całkowitej alloplastyki stawu kolanowego rośnie na całym świecie, 
a w samych Stanach Zjednoczonych wykonano ponad 700 000 takich interwencji w 2010 roku12. Chociaż pacjenci 
z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego stanowią ponad 90% chorych poddawanych całkowitej alloplastyce 
stawu kolanowego, tylko mniejszość z nich z powodującą niesprawność ChZS chce rozważyć poddanie się takiemu 
zabiegowi13.

Obecnie nie istnieją leki modyfikujące przebieg choroby dopuszczone do stosowania w leczeniu ChZS, a luka 
terapeutyczna w przypadku chorych z ChZS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego odmawiających wykonania 
interwencji chirurgicznej lub niekwalifikujących się do jej przeprowadzenia stale rośnie10,11. Wzmaga to konieczność 
opracowania nowszych metod leczenia, które będą ukierunkowane na proces leżący u podstaw choroby, a także 
opóźnią lub wykluczą konieczność wykonania zabiegu artroplastyki. Ponieważ zrozumienie patofizjologii leżącej 
u podstaw ChZS na poziomie molekularnym rośnie, tę potrzebę mogą zaspokoić bardziej ukierunkowane opcje 
terapeutyczne. Zwłaszcza że ChZS wiąże się ze wzrostem stężenia katabolicznych cytokin prozapalnych, które 
ostatecznie przyczyniają się do rozkładu macierzy tkanki chrzęstnej14–17. Ukierunkowanie leczenia na to zaburzenie 
równowagi pomiędzy czynnikami prozapalnymi i przeciwzapalnymi może dawać nadzieję pacjentom z ChZS.

Zestaw APS nSTRIDE pozwala na uzyskanie roztworu białek autologicznych (ang. autologous protein solution, APS), 
który jest przeznaczony do stosowania w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i wykorzystuje 
własną krew pacjenta do zatężenia cytokin przeciwzapalnych oraz anabolicznych czynników wzrostu16,17. Ten preparat 
przygotowywany przyłóżkowo jest podawany w postaci wstrzyknięcia dostawowego w celu przywrócenia 
równowagi cytokin w stawie poprzez działania przeciwzapalne oraz wspomagające gojenie w miejscu uszkodzenia, 
co potencjalnie może opóźnić konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego lub pozwolić na jego uniknięcie. 
Zestaw APS nSTRIDE stanowi szansę wykorzystania przez firmę Zimmer Biomet tej uznanej technologii i unikalnego 
doświadczenia w terapiach autologicznych w celu zaspokojenia coraz większych potrzeb medycznych w przypadku 
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, a także zaoferowania pacjentom i ich opiekunom skutecznej opcji 
leczenia tego schorzenia degeneracyjnego.
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W niniejszej narracji zostaną przeanalizowane następujące kwestie:

• Obciążenie związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

•  Sposób, w jaki ogólna patofizjologia leży u podstaw zmian przebiegających na poziomie molekularnym

•  Stosowane obecnie opcje leczenia farmakologicznego i chirurgicznego w przypadku choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego, a także informacje na temat ich skuteczności i ograniczeń

•  Podstawy naukowe leczenia celowanego w przypadku ChZS

•  Rola zestawu APS nSTRIDE w uzyskiwaniu produktu, który może być stosowany przyłóżkowo w celu 
zmniejszenia stanu zapalnego i wywarcia korzystnego wpływu na tkankę chrzęstną



The Burden of OA of the Knee

Osteoarthritis of the knee is a degenerative joint condition characterized by wearing down of the articular cartilage that 

provides cushioning at the ends of the femur and tibia. This tissue breakdown commonly leads to pain, swelling, and  

stiffness.1 Diagnosis may be based on clinical, radiographic, and/or pathologic criteria.3

The global prevalence of radiographically confirmed symptomatic knee OA is estimated at 3.8%, ranging from 1.8% in males 

in Southeast Asia to 9.8% in females in Oceania.6 Prevalence of knee OA peaks around 50 years of age, with the United States 

and Europe reporting a prevalence of 14.1% and 22.8% in men and women ≥45 years of age, respectively.18,19 The  

lifetime risk of developing symptomatic knee OA has been reported to be as high as 45%. Patients who are overweight or 

obese and those with a history of joint injury are more likely to suffer from OA of the knee, with two-thirds of obese patients 

likely to develop symptomatic knee OA in their lifetime.7

Osteoarthritis of the knee is 1 of 5 leading causes of disability among non-institutionalized adults in the United States.  

Adults with knee OA miss more than 13 days of work per year due to health problems. The annual direct and indirect cost of 

OA per patient is $5700 per year in the United States, with an estimated job-related cost of $3.4 to $13.2 billion per year.1 

In Europe, the direct and indirect cost of OA per patient ranges from €1330 to €10 452, depending on the country and the 

treatment approach taken.20

The Underlying Pathophysiology of OA of the Knee

The knee, the largest and strongest joint in the body, 21 is the site of convergence of the femur, tibia, and patella. A healthy knee 

joint is cushioned by articular cartilage and the meniscus (Figure 1). In OA, articular cartilage wears away, becoming frayed and 

rough and decreasing the protective space between the bones. This bone-on-bone articulation results in pain and the formation of  

osteophytes. Common signs and symptoms of OA of the knee include inflammation, swelling, deformity, tenderness, crepitus 

(joint cracking or popping), and pain. Patients with OA of the knee may experience acute symptom flares and/or a chronic  

worsening of signs and symptoms over time.3,21

 | nSTRIDE APS Kit Scientific Narrative33   |   Zestaw APS nSTRIDE 1 Narracja naukowa

Obciążenie związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego to degeneracyjne schorzenie stawów charakteryzujące się ubytkiem 
tkanki chrzęstnej, która stanowi wyściółkę na końcach kości udowej i piszczelowej. Ten rozkład tkanki często prowadzi 
do wystąpienia bólu, obrzęku i sztywności1. Rozpoznanie może opierać się na kryteriach klinicznych, radiologicznych 
i (lub) patologicznych3.

Szacuje się, że częstość występowania na świecie potwierdzonej w badaniu radiologicznym objawowej choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego to 3,8% i mieści się w przedziale od 1,8% mężczyzn w Azji Południowo-
Wschodniej do 9,8% kobiet z terenu Oceanii6. Szczyt zapadalności na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego 
przypada w okolicach 50. roku życia, a częstość występowania w Stanach Zjednoczonych i Europie wynosi 
odpowiednio 14,1% oraz 22,8% w przypadku kobiet i mężczyzn w wieku ≥ 45 lat18,19. Ryzyko wystąpienia objawowej 
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w trakcie całego życia wynosi nawet 45%. Pacjenci z nadwagą lub 
otyłością oraz z urazami stawu w wywiadzie są bardziej narażeni na wystąpienie choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego, a w przypadku dwóch trzecich pacjentów z otyłością jest prawdopodobne wystąpienie objawowej 
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w trakcie całego życia7.

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego to jedna z 5 wiodących przyczyn niesprawności nieprzebywających 
w placówkach ochrony zdrowia osób dorosłych z terenu Stanów Zjednoczonych. Osoby dorosłe cierpiące na chorobę 
zwyrodnieniową stawu kolanowego opuszczają ponad 13 dni w pracy w roku w związku z problemami zdrowotnymi. 
Roczne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z ChZS na pacjenta kształtują się na poziomie 5700 USD na rok 
w Stanach Zjednoczonych, a szacowany koszt w związku z aktywnością zawodową mieści się w zakresie 
3,4–13,2 miliarda USD rocznie1.

Na terenie Europy koszty bezpośrednie i pośrednie związane z ChZS mieszczą się w zakresie 1330–10 452 EUR 
na pacjenta w zależności od kraju oraz sposobu prowadzenia leczenia20.

Patofizjologia leżąca u podstaw choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Staw kolanowy to największy i najsilniejszy staw w organizmie 21, w którym stykają się kość udowa, kość 
piszczelowa i rzepka. Zdrowy staw kolanowy wyścieła chrząstka stawowa oraz łąkotka (ryc. 1). W przebiegu ChZS 
chrząstka stawowa ulega zniszczeniu, staje się nierówna i szorstka, a przestrzeń ochronna pomiędzy kośćmi 
zostaje zmniejszona. Kontakt pomiędzy kośćmi prowadzi do wystąpienia bólu oraz powstania osteofitów. Częste 
objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego obejmują stan zapalny, 
obrzęk, deformację, tkliwość, krepitację (trzeszczenie lub strzelanie w stawie) oraz ból. U pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawu kolanowego mogą występować zaostrzenia objawów i (lub) przewlekłe nasilenie objawów 
przedmiotowych i podmiotowych w miarę upływu czasu3,21.

Prawidłowy staw 
kolanowy

Staw kolanowy 
objęty chorobą 
zwyrodnieniową

Zdrowa chrząstka stawowa

Prawidłowa przestrzeń stawowa

Zdrowa łąkotka

Utrata tkanki kostnej

Degeneracja tkanki chrzęstnej

Zwężenie przestrzeni stawowej

Wyrostki kostne

Rycina 1. Budowa anatomiczna zdrowego i objętego chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

Kość udowa

Kość piszczelowa



Pain is the most common reason patients with OA seek treatment. The pain impacts quality of life, producing negative 

physiologic, immunologic, and psychological sequelae.4 Patients with musculoskeletal disorders report among the lowest 

health-related quality of life (HRQoL), with patients with OA of the knee reporting lower scores on every HRQoL parameter 

compared with age-matched norms, including physical, psychological, social, and cognitive functioning, as well as overall 

well-being.22

Pain and inflammation are driven by a complex signaling cascade of cytokines and resulting cartilage matrix breakdown. 

Cells that promote inflammation are recruited to the site of insult, cytokine genes are up-regulated, and innervation is 

stimulated by nerve growth factor, thus compounding pain sensations.3

Within cartilage remodeling, chondrocytes, the cellular component of cartilage, participate in catabolic (inducing cartilage 

matrix degradation) and anabolic (driving chondrocytes to increase cartilage matrix synthesis) activities. In healthy 

individuals, there is a steady-state equilibrium between pro-inflammatory/anti-inflammatory cytokines and anabolic growth 

factors. This maintains the structural and functional integrity of the cartilage extracellular matrix. When a degenerative 

imbalance develops, chondrocyte activity is disturbed and a net loss of cartilage matrix components results.15

While both pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines are present in osteoarthritic joint tissue, it is the balance that 

ultimately determines the extent of cartilage damage (Figure 2).14 The pro-inflammatory cytokines over-represented in OA 

include interleukin-1 (IL-1), IL-6, IL-8, and tumor necrosis factor-α (TNF-α).3 IL-1 and TNF-α are also catabolic and stimulate 

chondrocytes to produce metalloproteinases (MMPs), which degrade matrix collagen. A positive-feedback loop is created as 

collagen degradation increases IL-1 and TNF-α production, which stimulates additional MMP production (Figure 3).3,15
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Ból to najczęstszy powód zgłaszania się pacjentów z ChZS do lekarza. Ból wpływa na jakość życia i prowadzi 
do negatywnych następstw fizjologicznych, immunologicznych oraz psychologicznych4. Pacjenci z chorobami 
mięśniowo-szkieletowymi uzyskują najniższe wyniki w ocenie jakości życia związanej ze stanem zdrowia 
(ang. health-related quality of life, HRQoL), a w przypadku chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego 
stwierdza się niższe wyniki w porównaniu z dobranymi pod względem wieku osobami zdrowymi w odniesieniu 
do każdego parametru HRQoL, w tym funkcjonowania psychologicznego, społecznego i poznawczego, a także 
ogólnego dobrostanu22.

Za wystąpienie bólu i stanu zapalnego odpowiada złożona kaskada sygnałowa cytokin, która prowadzi do rozkładu 
macierzy tkanki chrzęstnej. Dochodzi do rekrutacji komórek prozapalnych do miejsca uszkodzenia, nadmiernej 
ekspresji genów kodujących cytokiny oraz stymulacji unerwienia przez czynnik wzrostu nerwów, co nasila 
odczuwanie bólu3.

Podczas przebudowy tkanki chrzęstnej chondrocyty, składniki komórkowe chrząstki, biorą udział w działaniach 
katabolicznych (w tym w degradacji macierzy tkanki chrzęstnej) oraz anabolicznych (prowadzących do nasilenia 
syntezy tkanki chrzęstnej przez chondrocyty). U osób zdrowych istnieje równowaga pomiędzy cytokinami 
prozapalnymi/przeciwzapalnymi a anabolicznymi czynnikami wzrostu. Pozwala to na utrzymanie strukturalnej 
i funkcjonalnej integralności macierzy pozakomórkowej tkanki chrzęstnej. W przypadku powstania degeneracyjnej 
nierównowagi aktywność chondrocytów ulega zaburzeniu, co prowadzi do utraty netto składników macierzy tkanki 
chrzęstnej15.

Chociaż w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową występują zarówno cytokiny prozapalne, jak i przeciwzapalne, 
o stopniu uszkodzenia tkanki chrzęstnej decyduje równowaga między nimi (ryc. 2)14. Cytokiny prozapalne, które 
występują w nadmiernych ilościach w przebiegu ChZS, to interleukina 1 (IL-1), IL-6, IL-8 oraz czynnik martwicy 
nowotworu α (TNF-α)3. IL-1 i TNF-α mają również właściwości kataboliczne i pobudzają chondrocyty do wytwarzania 
metaloproteinaz (ang. metalloproteinase, MMP), które rozkładają znajdujący się w macierzy kolagen. Dochodzi 
do powstania dodatniej pętli zwrotnej, gdyż degradacja kolagenu nasila wytwarzanie IL-1 i TNF-α, co stymuluje 
dodatkową produkcję MMP (ryc. 3)3,15.
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Synteza tkanki chrzęstnej

Cytokiny przeciwzapalne

Rycina 2. Zaburzenie równowagi cytokin w przebiegu ChZS14

Degeneracja tkanki chrzęstnej

Anaboliczne czynniki 
wzrostu

Kataboliczne cytokiny 
prozapalne*

* W tym IL-1, IL-6, IL-8 oraz TNF-α.
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Dostępne obecnie opcje terapeutyczne w przypadku choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Modyfikacja czynników ryzyka
Modyfikacja czynników ryzyka to najbardziej zachowawcza z opcji leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową 
stawu kolanowego, które obejmują spektrum metod od nieinwazyjnych do inwazyjnych (ryc. 4). Metody modyfikacji 
czynników ryzyka obejmują utrzymywanie prawidłowej masy ciała poprzez podejmowanie aktywności fizycznej 
o niskiej intensywności oraz stosowanie zdrowej diety, unikanie urazów stawów (np. podczas uprawiania sportu, 
urazów w miejscu pracy), a także działania w odniesieniu do zaburzeń strukturalnych lub osłabienia mięśni. 
Jednak niektórych czynników ryzyka odpowiadających za rozwój ChZS nie można modyfikować, w tym płci 
(kobiety są obarczone wyższym ryzykiem), wieku (ChZS występuje częściej w populacjach osób starszych) oraz rasy 
(ChZS występuje rzadziej w populacjach azjatyckich). Dodatkowo niektóre osoby są obarczone wyższą predyspozycją 
genetyczną do rozwoju ChZS1,23.

NIEINWAZYJNE

TNF-α i IL-1 stymulują wytwarzanie przez chondrocyty 
MMP, które indukują degradację kolagenu. Prowadzi 

to do powstania dodatniej pętli zwrotnej, która nasila 
wytwarzanie IL-1 oraz TNF-α.Rycina 3. Kaskada sygnałowa odpowiedzialna za ból i stan zapalny 

w przebiegu ChZS

MINIMALNIE INWAZYJNE INWAZYJNE

Cytokiny prozapalne

Chondrocyty

Degeneracja tkanki 
chrzęstnej

MMP

IL-1

TNF-α

Modyfikacja 
czynników ryzyka

Kontrola masy ciała 
Aktywność fizyczna

Złagodzenie stanu 
zapalnego i bólu

Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne

Leki o działaniu miejscowym
Kwas hialuronowy

Eksperymentalne terapie 
z wykorzystaniem komórek 

autologicznych

Interwencja 
chirurgiczna

Techniki rekonstrukcji 
chrząstki

Osteotomia
Endoprotezoplastyka stawu

Rycina 4. Przegląd opcji terapeutycznych w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego



Leki przeciwbólowe stosowane miejscowo i doustnie
Podstawą leczenia ChZS jest terapia paliatywna ukierunkowana na ból oraz stan zapalny. Te interwencje mają 
na celu złagodzenie bólu oraz stanu zapalnego i zwiększenie mobilności osoby chorej. Leki przeciwbólowe, takie 
jak acetaminofen, mogą usunąć łagodny ból, jednak nie wywierają wpływu na stan zapalny i obrzęk4. Wykazano, 
że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) również są skuteczne w łagodzeniu bólu w przebiegu ChZS, jednak 
wiążą się z ryzykiem krwawienia z żołądka. Dodatkowo niektóre NLPZ będące inhibitorami COX-2 zostały wycofane 
z rynku z powodu ryzyka zawału serca. W przypadku większości pacjentów sama interwencja farmakologiczna nie jest 
wystarczająca i należy rozważyć podejście z wykorzystaniem kilku metod leczenia, w tym fizjoterapii4,9,24-26.

Wstrzyknięcia dostawowe
Dostawowe wstrzyknięcia kortykosteroidów prowadzą do złagodzenia bólu oraz sztywności poprzez zmniejszenie 
stanu zapalnego. Jednak czas utrzymywania się efektu jest zmienny i zasadniczo wynosi 3 miesiące, a w miarę upływu 
czasu i wielokrotnych wstrzyknięć może dojść do uszkodzenia tkanek miękkich, co skutkuje ryzykiem przyspieszenia 
przebiegu choroby. Dodatkowo w małej grupie pacjentów może wystąpić reakcja w postaci zaostrzenia objawów 
po podaniu kortykosteroidów lub zespół Cushinga9,10,24–26.

W przypadku pacjentów, u których nie jest możliwe opanowanie bólu z wykorzystaniem standardowych leków 
paliatywnych, można zastosować dostawowe wstrzyknięcia kwasu hialuronowego. U zdrowych osób kwas 
hialuronowy jest wytwarzany przez chondrocyty oraz komórki błony maziowej w obrębie stawu i działa jak 
substancja poślizgowa oraz pochłaniająca wstrząsy. Kwas hialuronowy może być wstrzykiwany bezpośrednio 
do płynu w stawie kolanowym. Uważa się, że prowadzi to do poprawy poślizgowych właściwości płynu maziowego, 
złagodzenia bólu oraz zwiększenia mobilności9,25.

Kwas hialuronowy został dopuszczony do stosowania przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w celu 
leczenia bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego27. Oczekuje się, że do 2017 roku światowy 
rynek kwasu hialuronowego osiągnie wartość blisko 2,5 miliarda USD, a większość zastosowań skupia się na stawach 
kolanowych28. Wyniki badań klinicznych były sprzeczne. W przeprowadzonym ostatnio badaniu w grupie 
588 uczestników stwierdzono jedynie niewielką różnicę w złagodzeniu bólu względem punktu początkowego 
podczas wstrzykiwania kwasu hialuronowego w porównaniu z dostawowym podawaniem roztworu soli fizjologicznej 
(odpowiednio 53% i 38%)9. W związku z tymi wynikami American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 
nie zaleca stosowania kwasu hialuronowego u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego29. 
Dodatkowo w wytycznych Osteoarthritis Research Society International (OARSI) na podstawie niespójnych wniosków 
i sprzecznych wyników zastosowanie kwasu hialuronowego w przypadku ChZS obejmującej tylko staw kolanowy 
zostało określone jako „niepewne”30.

Jak przedstawiono powyżej, modyfikacja czynników ryzyka, leki przeciwbólowe dostępne bez recepty oraz 
na receptę, a także wstrzyknięcia dostawowe okazały się nieskuteczne w przypadku znacznego odsetka pacjentów, 
a u wielu z nich złagodzenie bólu było jedynie krótkoterminowe. W celu zaspokojenia zapotrzebowania na bardziej 
skuteczne metody leczenia zbadano określone cząsteczki odgrywające rolę w kaskadzie bólu i stanu zapalnego 
na potrzeby wykorzystania jako środki terapeutyczne.
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Terapie z wykorzystaniem komórek autologicznych
Terapie z wykorzystaniem komórek autologicznych to awangarda medycyny regeneracyjnej. Do tych opcji 
terapeutycznych należą aspiraty i koncentraty z krwi oraz szpiku kostnego, odwodniona ludzka owodnia/
kosmówka, osocze bogatopłytkowe oraz APS nSTRIDE8,31–33. Chociaż żaden z tych produktów nie został dopuszczony 
do stosowania w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w Stanach Zjednoczonych, wiele z nich 
znajduje się obecnie w fazie rozwoju.

Osocze bogatopłytkowe

Krew pełna składa się z kilku rodzajów komórek zawieszonych w płynnej substancji. Dostęp do tych komórek może 
stanowić kluczowy etap w ukierunkowaniu leczenia na czynniki stymulujące stan zapalny oraz degradację tkanki 
chrzęstnej w przebiegu ChZS. Po odwirowaniu krew pełną można podzielić na 3 warstwy: osocze (czynniki wzrostu, 
cukry, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny), kożuszek leukocytarno-płytkowy (leukocyty [białe krwinki] oraz płytki 
krwi) i erytrocyty (krwinki czerwone) (ryc. 5)26.
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Płytki krwi, znajdujące się w kożuszku leukocytarno-płytkowym, 
odgrywają istotną rolę w procesach naprawy tkanek. 
U zdrowych osób uszkodzenie tkanki wyzwala aktywację 
kaskady gojenia rany, która prowadzi do powstania stanu 
zapalnego i agregacji płytek krwi w miejscu urazu. Płytki krwi 
uwalniają czynniki wzrostu, które stymulują gojenie, w tym 
między innymi8,26,34:

•  Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-ß)

•  Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF)

•  Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF)

•  Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF)

• Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)

Wysnuto hipotezę, że zatężenie płytek krwi i ich aktywacja, a następnie ponowne podanie ich pacjentowi w miejscu 
urazu może stymulować proces gojenia, łagodzić ból, poprawiać funkcjonowanie, ograniczać stan zapalny oraz 
stymulować regenerację tkanki chrzęstnej8,26. Osocze bogatopłytkowe to osocze krwi wzbogacone płytkami krwi. 
W celu przygotowania osocza bogatopłytkowego pobierana jest krew pełna od pacjenta i wirowana do momentu 
uzyskania warstwy osocza stanowiącej w przybliżeniu 10% objętości oryginalnej próbki. W zależności od procesu 
wirowania osocze bogatopłytkowe może zawierać od 3- do 9-krotnie więcej płytek niż w punkcie wyjściowym. 
Uzyskany preparat jest natychmiast wstrzykiwany do stawu z zachowaniem zasad aseptyki, często pod kontrolą 
ultrasonograficzną. Stosowanie osocza bogatopłytkowego jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów 
z małopłytkowością lub inną dysfunkcją płytek krwi8,26,31,35.

Chociaż osocze bogatopłytkowe jest stosowane z powodzeniem w innych stanach chorobowych (np. autologicznych 
przeszczepach kości, zapaleniu nadkłykcia bocznego, zapaleniu ścięgien), w przypadku ChZS uzyskiwano 
zróżnicowane wyniki kliniczne. W niektórych badaniach stwierdzono istotnie większe złagodzenie bólu, wyższe 
wyniki oceny w skalach Knee Society Scores (KSS) oraz Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC), większy odsetek odpowiedzi na leczenie oraz poprawę skuteczności w porównaniu z kwasem 
hialuronowym. Jednak w innych badaniach nie stwierdzono różnicy pomiędzy osoczem bogatopłytkowym 
a kwasem hialuronowym36-42. AAOS nie zaleca stosowania lub jest przeciwne stosowaniu osocza bogatopłytkowego 
u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, natomiast w wytycznych OARSI osocze 
bogatopłytkowe nie zostało uwzględnione29,30. Żaden preparat osocza bogatopłytkowego nie został zarejestrowany 
ani dopuszczony do stosowania przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w leczeniu ChZS.

Rycina 5. Krew pełna po odwirowaniu

Osocze (55%)

Kożuszek leukocytarno-płytkowy 
(< 1%) (leukocyty i płytki krwi)

Erytrocyty (45%)



Interwencja chirurgiczna
Chociaż wspomniane wcześniej zachowawcze i minimalnie inwazyjne metody leczenia stanowią nadzieję dla 
niektórych pacjentów, często nie pozwalają na istotne opóźnienie postępu choroby lub zapobieżenie jego 
wystąpieniu, dlatego konieczna jest kosztowna interwencja chirurgiczna. Interwencje chirurgiczne obejmują zakres 
technik od rekonstrukcji tkanki chrzęstnej do częściowej lub całkowitej endoprotezoplastyki stawu. Każda metoda 
wiąże się z odrębnym profilem stosunku korzyści do ryzyka i musi być rozważana z uwzględnieniem potrzeb 
indywidualnego pacjenta.

Techniki rekonstrukcji chrząstki mają na celu przywrócenie powierzchni stawowej. Rekonstrukcja chrząstki 
to unikalne wyzwanie, gdyż chrząstka stawowa ma niewielkie zdolności gojenia, a ruchomy staw nie sprzyja 
procesom naprawczym. Oceniono wiele technik rekonstrukcji, w tym chondroplastykę abrazyjną, mikrozłamanie, 
autogenny przeszczep chrzęstno-kostny (ang. osteochondral autograft transplant surgery, OATS) lub allogenny 
przeszczep chrzęstno-kostny (ang. osteochondral allograft transplant, OALT) oraz autologiczną implantację 
chondrocytów (ang. autologous chondrocyte implantation, ACI) (tabela 1)43.

Tabela 1. Techniki rekonstrukcji chrząstki w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego43

Chondroplastyka 
abrazyjna

• Polega na artroskopowym oczyszczeniu chrząstki.
• Zazwyczaj jest zarezerwowana dla bardzo małych zmian chorobowych.

Mikrozłamanie

• Stymuluje znajdujący się poniżej szpik kostny.
• Zmiana chorobowa zostaje wycięta, a stożkowe szydło jest wykorzystywane do utworzenia 

mikrozłamań, co prowadzi do powstania skrzepów krwi zawierających mezenchymalne komórki 
macierzyste, które indukują proces naprawy.

• Wiąże się z krótkoterminową poprawą funkcjonowania, jednak obserwowano pogorszenie 
funkcjonowania w ujęciu długoterminowym.

OATS

• Z nieobjętego chorobą miejsca stawu kolanowego nienarażonego na obciążenia usuwanych jest 
kilka próbek chrząstki szklistej i znajdującej się poniżej kości podchrzęstnej, które następnie 
wykorzystuje się jako implanty w miejscu uszkodzenia.

• OATS to przeszczep autologiczny i dlatego znajdujące się w nim komórki są utrzymywane przy 
życiu.

• Topografia miejsc pobrania nie odpowiada topografii miejsc przeszczepu, co może wpływać 
na biomechanikę.

• W badaniach klinicznych uzyskano sprzeczne wyniki. W niektórych obserwuje się pozytywne 
rezultaty długoterminowe, natomiast inne wskazują, że OATS to technika o gorszej skuteczności 
w porównaniu z innymi zabiegami chirurgicznymi.

OALT

• Technika podobna do OATS, jednak zamiast tkanek pacjenta wykorzystywane są tkanki 
pochodzące ze zwłok.

• OALT to przeszczep allogeniczny z użyciem tkanki dawcy, dlatego nie znajdują się w niej żywe 
komórki tkanki kostnej.

• Skutkuje poprawą topografii i biomechaniki, gdyż możliwe jest dopasowanie miejsc pobrania 
i przeszczepu.

• Wykorzystanie tkanek ze zwłok wiąże się z ryzykiem odrzucenia przeszczepu i przeniesienia 
zakażenia wirusowego, a także możliwością ograniczonego dostępu tkanek.

ACI

• Procedura składająca się z 2 etapów, obejmująca 1) artroskopię zdrowej chrząstki stawowej 
i hodowlę uzyskanych chondrocytów, 2) usunięcie zmiany chorobowej z pokryciem płatem 
okostnej i wszczepieniem nowych komórek w miejscu uszkodzenia.

• Chociaż w niektórych badaniach klinicznych wykazano wyższą skuteczność w porównaniu 
z technikami z użyciem abrazji i mikrozłamań, w innych nie stwierdzono różnic w ujęciu 
długoterminowym.
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W wytycznych OARSI znajduje się zalecenie, aby w przypadku pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu 
kolanowego, u których nie uzyskano odpowiedniego złagodzenia bólu oraz poprawy funkcjonowania w drodze 
leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego, rozważyć endoprotezoplastykę stawu44. Dostępnych jest 
kilka opcji chirurgicznych, w tym nadwięzadłowa osteotomia kości piszczelowej (ang. high tibial osteotomy, HTO), 
artroplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego (ang. unicompartmental knee arthroplasty, UKA) oraz całkowita 
artroplastyka stawu kolanowego (ang. total knee arthroplasty, TKA) (ryc. 6). Celem zabiegu chirurgicznego jest 
złagodzenie bólu, przywrócenie funkcjonowania i poprawa jakości życia45.
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Nadwięzadłowa osteotomia kości piszczelowej (HTO) to inwazyjny zabieg przeznaczony dla pacjentów 
z jednoprzedziałową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego o umiarkowanym nasileniu, która wymaga istotnej 
zmiany kształtu kości w celu przeniesienia obciążenia z objętego chorobą przedziału przyśrodkowego na przedział 
boczny. Osteotomia oznacza „odcinanie kości”. Podczas HTO kość piszczelowa jest przycinana i kształtowana w celu 
zmniejszenia nacisku na staw kolanowy. Celem jest spowolnienie progresji choroby w przedziale przyśrodkowym 
i opóźnienie konieczności wykonania UKA lub TKA. HTO wiąże się z możliwością wystąpienia istotnych powikłań 
i długotrwałej rehabilitacji, a wyniki leczenia ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu w związku z postępem 
choroby. HTO jest zwykle zarezerwowana dla młodych (w wieku 18–44 lat), aktywnych pacjentów, w przypadku 
których oczekiwana dalsza długość trwania życia przekracza szacowaną trwałość protezy stawu kolanowego. 
Starszy wiek (≥ 60 lat) jest uznawany za przeciwwskazanie do HTO i silny czynnik prognostyczny niekorzystnego 
rokowania46,47.

Jednoprzedziałowa artroplastyka stawu kolanowego jest wskazana do stosowania u pacjentów z ChZS ograniczoną 
do 1 przedziału stawu kolanowego. Idealny pacjent ma niski wskaźnik masy ciała (BMI) i możliwą do skorygowania 
deformację, nie ma przykurczów w zgięciu oraz deklaruje unikanie aktywności fizycznej o wysokiej intensywności. 
Podczas UKA materiałem syntetycznym zastępowany jest tylko uszkodzony przedział stawu. UKA wiąże się z mniejszą 
liczbą powikłań niż HTO i jest mniej inwazyjna niż TKA. Jednak w porównaniu z TKA trudniej jest przewidzieć stopień 
złagodzenia bólu, a także istnieje prawdopodobieństwo konieczności wykonania kolejnego zabiegu chirurgicznego, 
jeśli ChZS obejmie inny przedział stawu45,47.

Rycina 6. Techniki chirurgiczne w przypadku pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

Nadwięzadłowa 
osteotomia kości 

piszczelowej (HTO)

Artroplastyka 
jednoprzedziałowa 

stawu kolanowego (UKA)

Całkowita 
artroplastyka stawu 
kolanowego (TKA)



Całkowita artroplastyka stawu kolanowego (TKA) to standardowe postępowanie w przypadku chirurgicznego 
leczenia schyłkowej postaci wieloprzedziałowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, a także w niektórych 
przypadkach choroby jednoprzedziałowej. Podczas TKA tkanka kostna i chrzęstna objęta chorobą jest usuwana 
i zastępowana sztucznym stawem wyprodukowanym z materiałów syntetycznych. Wykazano, że TKA przywraca 
funkcjonowanie stawu oraz poprawia jakość życia związaną ze stanem zdrowia. TKA nie jest zwykle zalecana 
w przypadku pacjentów poniżej 65. roku życia, gdyż młodsi, bardziej aktywni pacjenci są obarczeni wyższym 
ryzykiem konieczności wykonania w przyszłości zabiegu rewizyjnego. Niestety oczekiwania pacjenta nie zawsze 
są zgodne z wynikami leczenia. Podczas gdy 85% pacjentów oczekuje całkowitego ustąpienia bólu po TKA, 
po zabiegu chirurgicznym udaje się uzyskać taki efekt u zaledwie 43% chorych47.

Częstość zabiegów całkowitej alloplastyki stawu kolanowego rośnie na całym świecie, a w samych Stanach 
Zjednoczonych wykonano ich ponad 700 000 w 2010 roku12. W szwedzkim rejestrze Swedish Knee Arthroplasty 
Registry odnotowano podwojenie liczby zabiegów całkowitej alloplastyki stawu kolanowego pomiędzy rokiem 
2000 i 2010. Chociaż możliwość bezpośredniego porównania częstości zabiegów całkowitej alloplastyki stawu 
kolanowego w poszczególnych krajach jest ograniczona w związku z brakiem danych, szacowana liczba pierwotnych 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego w latach 2007–2009 w przypadku wszystkich rozpoznań 
na 100 000 osób wyniosła 9 w Rumunii, 98 we Francji, 188 w Niemczech oraz 213 w Stanach Zjednoczonych. 
Co interesujące, chociaż pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego stanowią ponad 90% chorych 
poddawanych całkowitej alloplastyce stawu kolanowego w Stanach Zjednoczonych, tylko mniejsza ich część 
z upośledzającą ChZS chce rozważyć wykonanie takiego zabiegu13.

Szacowany koszt każdego zabiegu całkowitej alloplastyki stawu kolanowego w Stanach Zjednoczonych 
to 20 000 USD. Skutkuje to łącznym kosztem rocznym na poziomie 13 miliardów USD13. W związku z ograniczoną 
trwałością implantów protetycznych, postępującym charakterem ChZS, starzejącą się populacją i rosnącą liczbą 
osób otyłych oczekuje się wzrostu liczby zabiegów rewizyjnych wraz ze wzrostem powiązanych wydatków 
i chorobowości47.

Ze względu na ograniczenia dostępnych obecnie metod leczenia istnieje zapotrzebowanie na nowe terapie, które 
pozwolą na długoterminowe złagodzenie bólu, ukierunkowanie na proces chorobowy leżący u podstaw oraz 
opóźnienie lub wykluczenie konieczności wykonania zabiegu artroplastyki.
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Jak przedstawiono powyżej, w przypadku ChZS nie są dostępne metody leczenia modyfikujące przebieg choroby, 
a dostępne obecnie leki i metody mogą nie zapewniać długoterminowej skuteczności, być drogie i inwazyjne, 
a często nie zaspokajać oczekiwań pacjentów.

Leczenie celowane ukierunkowane na zaburzenie równowagi pomiędzy katabolicznymi cytokinami prozapalnymi/
przeciwzapalnymi oraz anabolicznymi czynnikami wzrostu w przebiegu ChZS dają pacjentom nadzieję, gdyż mogą 
prowadzić do złagodzenia bólu i wywierać korzystny wpływ na tkankę chrzęstną.

Zestaw APS nSTRIDE to system służący do zatężania składników komórkowych, za pomocą którego można uzyskać 
z krwi pełnej izolat cytokin przeciwzapalnych oraz anabolicznych czynników wzrostu w celu ich ponownego podania 
w miejscu uszkodzenia. W porównaniu z osoczem bogatopłytkowym APS zapewnia wyższe stężenia białych krwinek 
oraz białek osocza (ryc. 7).

Leczenie celowane choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 
z wykorzystaniem zestawu APS nSTRIDE



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11   |   Zestaw APS nSTRIDE 1 Narracja naukowa

Podczas gdy preparaty osocza bogatopłytkowego zawierają wysokie stężenia wszystkich czynników wzrostu 
uwalnianych przez płytki krwi, APS jest wzbogacony określonymi czynnikami wzrostu i cytokinami, które hamują 
wiele zapalnych szlaków sygnałowych, a przez to pozwalają na przywrócenie zaburzonej w przebiegu ChZS 
równowagi pomiędzy składnikami prozapalnymi i przeciwzapalnymi, a także na korzystny wpływ na tkankę chrzęstną 
(ryc. 8 oraz 9)16.

Rycina 7. Względne ilości składników komórkowych i białkowych w krwi pełnej, L-PRP oraz APS nSTRIDE16,17,48

Cytokiny i czynniki wzrostu 
występujące w wyższych stężeniach 

w APS nSTRIDE

Rycina 8. Sposób uzyskiwania roztworu białek autologicznych z użyciem zestawu APS nSTRIDE

Cytokiny przeciwzapalne:
sTNF-RI, sTNF-RII

Anaboliczne czynniki wzrostu:
IGF-1, HGF

Anaboliczne czynniki wzrostu:
TGF-ß1

Cytokiny przeciwzapalne:
IL-1ra, sIL-1R
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The inclusion of a white blood cell fraction in PRP products has been the topic of some debate. White blood cells are known 

to produce pro-inflammatory cytokines, and some researchers have hypothesized that the presence of leukocytes in a PRP 

preparation would therefore increase the inflammatory response.8 However, white blood cells are also responsible for the 

production of anti-inflammatory antagonists.49 The presence of a higher white blood cell concentration in APS allows for 

enrichment of IL-1 receptor antagonist (IL-1ra) and soluble forms of TNF-α cell receptors (sTNF-RI, sTNF-RII), 2 cytokines 

critical to the anti-inflammatory and pain-reducing effect of APS.50,51

Of particular interest are the anti-inflammatory cytokines, each present in APS in a concentration well above that found 

in native whole blood (Table 2). Each of these cytokines inhibits a different inflammatory signaling pathway, ultimately  

correcting the imbalance and contributing to the restoration of collagen matrix stability.15

Interleukin-1  
receptor antagonist  

(IL-1ra)

•   Binds IL-1 receptors, blocking the signaling activity of IL-1
•   IL-1ra has no known agonist function itself

Soluble forms of the IL-1 cell 
receptor (sIL-1R)

•    Binds IL-1, preventing it from binding a surface receptor that would 
lead to cell signaling

Soluble forms of TNF-α 
cell receptors 

(sTNF-RI, sTNF-RII)

•    Binds TNF-α, preventing it from binding a surface receptor that would 
lead to cell signaling

 

  

Table 2. Role of IL-1ra, sIL-1R, and sTNF-Rs in Preventing Tissue Destruction15,49,52-55
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Uwzględnienie frakcji komórkowej białych krwinek w produktach osocza bogatopłytkowego było przedmiotem 
dyskusji. Wiadomo, że białe krwinki wytwarzają cytokiny prozapalne, a niektórzy badacze wysnuli hipotezę, 
że obecność leukocytów w osoczu bogatopłytkowym doprowadzi w związku z tym do nasilenia odpowiedzi 
zapalnej8. Jednakże białe krwinki są również odpowiedzialne za wytwarzanie antagonistów przeciwzapalnych49. 
Obecność wyższego stężenia białych krwinek w APS umożliwia jego wzbogacenie o antagonistę receptora IL-1 
(IL-1ra) oraz rozpuszczalne postaci receptorów komórkowych TNF-α (sTNF-RI, sTNF-RII), czyli 2 cytokiny kluczowe 
dla przeciwzapalnego i łagodzącego ból działania APS50,51.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania są cytokiny przeciwzapalne obecne w APS w stężeniach zdecydowanie 
przekraczających te obserwowane w natywnej krwi pełnej (tabela 2). Każda z tych cytokin hamuje inny zapalny 
szlak sygnałowy, dzięki czemu dochodzi do korekty zaburzenia równowagi i przywrócenia stabilności macierzy 
kolagenowej15.

Tabela 2. Rola IL-1ra, sIL-1R oraz sTNF-R w zapobieganiu uszkodzeniom tkanek15,49,52-55

Antagonista receptora 
interleukiny 1 (IL-1ra)

• Wiąże się z receptorami IL-1 i blokuje sygnalizację przy udziale IL-1.
• Nie stwierdzono, aby IL-1ra wykazywał samodzielnie aktywność agonisty.

Rozpuszczalne postaci receptora 
komórkowego IL-1 (sIL-1R)

• Wiążą się z IL-1, zapobiegając jej związaniu z receptorem powierzchniowym, które 
prowadzi do sygnalizacji komórkowej.

Rozpuszczalne postaci 
receptorów komórkowych TNF-α 

(sTNF-RI, sTNF-RII)

• Wiążą się z TNF-α, zapobiegając jego związaniu z receptorem powierzchniowym, 
które prowadzi do sygnalizacji komórkowej.

Rycina 9. Wpływ APS nSTRIDE na przywrócenie równowagi cytokin zaburzonej w przebiegu ChZS14

Kataboliczne cytokiny 
prozapalne

Cytokina 
przeciwzapalna

Anaboliczne czynniki 
wzrostu

APS 
nSTRIDE

Synteza tkanki 
chrzęstnej

Degeneracja tkanki 
chrzęstnej



Dodatkowo zatężane są również anaboliczne czynniki wzrostu, takie jak insulinopodobny czynnik wzrostu 
(IGF-1) oraz TGF-ß1, do stężeń zdecydowanie przekraczających obserwowane w natywnej krwi pełnej. Te cytokiny 
przeciwzapalne i anaboliczne czynniki wzrostu działają w celu skorygowania zaburzenia równowagi w przebiegu 
ChZS. Równocześnie hamują aktywność IL-1 i TNF-α, katabolicznych prozapalnych elementów docelowych, 
i stymulują syntezę macierzy tkanki chrzęstnej15.

Ostatnim składnikiem jest czynnik wzrostu hepatocytów (ang. hepatocyte growth factor, HGF), który chroni tkanki 
przed uszkodzeniami zapalnymi. HGF hamuje transkrypcję i translację genów oraz białek prozapalnych, co prowadzi 
do zmniejszenia bólu i stanu zapalnego56,57.

Unikalny skład roztworu białek autologicznych uzyskanego za pomocą zestawu APS nSTRIDE jest ukierunkowany 
na zaburzenie równowagi cytokin i czynników wzrostu obserwowane w przebiegu ChZS i potencjalnie umożliwia 
modyfikowanie przebiegu choroby, zmniejszenie bólu i stanu zapalnego, a także wywiera korzystny wpływ 
na tkankę chrzęstną.
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Rozwój naukowy roztworu białek autologicznych nSTRIDE
Badania przedkliniczne
Zestaw APS nSTRIDE został wszechstronnie przebadany w ramach badań przedklinicznych, badań u zwierząt oraz 
badań u ludzi. W badaniach przedklinicznych APS prowadził do zmniejszenia ilości cytokin prozapalnych ulegających 
nadmiernej ekspresji w przebiegu ChZS. W sytuacji inkubacji z makrofagami stymulowanymi IL-1ß APS zmniejszał 
wpływ IL-1ß oraz ograniczał ekspresję cytokin prozapalnych IL-8 i TNF-α58. W drugim badaniu APS zmniejszał 
wytwarzanie enzymów biorących udział w degradacji chrząstki. Zaobserwowano, że APS hamował indukowane 
przez IL-1ß oraz TNF-α wytwarzanie przez chondrocyty enzymu MMP-13, biorącego udział w degradacji chrząstki59. 
W przypadku APS wykazano również wpływ ochronny w odniesieniu do tkanki chrzęstnej w drodze zmniejszenia 
uwalniania glikozaminoglikanu w hodowlach eksplantowanej chrząstki bydlęcej stymulowanych IL-1, a także 
stymulację proliferacji chondrocytów w modelu z użyciem hodowli eksplantów. W oznaczeniu z wykorzystaniem 
komórek chondrocytów skuteczność APS była istotnie wyższa od osocza bogatopłytkowego54,60.

Badania u zwierząt
Zestaw APS nSTRIDE został przebadany u szczurów, koni oraz psów. W modelu z wykorzystaniem szczurów 
pozbawionych grasicy dostawowe wstrzyknięcia APS nie były związane z jakimikolwiek działaniami toksycznymi61. 
Dodatkowo przeprowadzono badanie z wykorzystaniem uszkodzenia łąkotki u szczurów pozbawionych grasicy 
w celu oceny potencjału APS do modyfikowania przebiegu choroby. Nacięcie poprzeczne łąkotki w najwęższym 
punkcie i zastosowanie obciążenia przez 1 tydzień pozwala na uzyskanie dobrze scharakteryzowanego modelu 
degeneracyjnego, który można pod względem histologicznym podzielić na kategorie łagodnej, umiarkowanej 
i ciężkiej ChZS. W porównaniu z pojedynczym dostawowym wstrzyknięciem roztworu soli fizjologicznej jedno 
podanie APS skutkowało istotną statystycznie poprawą wyników oceny histologicznej degradacji chrząstki 
w przypadku umiarkowanej postaci ChZS, jak również wyniku łącznej oceny stawu. W tym badaniu wykazano, 
że leczenie z użyciem APS zapewnia istotne korzyści u szczurów z ChZS indukowaną uszkodzeniem łąkotki, 
co ustalono na podstawie oceny histopatologicznej stawu kolanowego62.

W randomizowanym badaniu z zaślepieniem obserwatora obejmującym 40 koni z naturalnie występującą ChZS 
uczestników przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej wstrzyknięcie APS nSTRIDE lub soli 
fizjologicznej. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była zaślepiona ocena kulawizny po 2 tygodniach 
od zastosowania leczenia. Drugorzędowe punkty końcowe w ocenie skuteczności obejmowały analizę rozkładu 
sił nacisku na podłoże po 2 tygodniach, a także ankietę wypełnianą przez właścicieli zwierząt po 3 i 12 miesiącach. 
Bezpieczeństwo oceniano z wykorzystaniem badań morfologicznych i biochemicznych krwi, ocen stanu zapalnego 
w obrębie stawu, a także ankiet wypełnianych przez właścicieli zwierząt po 3 i 12 miesiącach48.
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Stosowanie APS nSTRIDE skutkowało istotną poprawą 
w odniesieniu do kulawizny w tygodniu 1. oraz 2. 
(ryc. 10). W grupie, w której podawano APS nSTRIDE, 
stwierdzono większą liczbę koni ze zdrowym chodem 
lub poprawą chodu w tygodniu 1. oraz 2. w porównaniu 
z grupą kontrolną. Zakres ruchu w stawie bez oznak 
bólu oraz wynik oceny oznak bólu w zgięciu w grupie 
leczonej APS nSTRIDE uległy istotnej poprawie w okresie 
od 4. do 14. dnia, zarówno w porównaniu z punktem 
początkowym, jak i grupą kontrolną. Natomiast zakres 
ruchu w stawie oraz wynik oceny oznak bólu w zgięciu 
w grupie kontrolnej były istotnie statystycznie gorsze 
w okresie od 4. do 14. dnia w porównaniu z punktem 
początkowym48.
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Stopień kulawizny w subiektywnej ocenie klienta, komfort przy spoczynku w boksie oraz komfort na wybiegu uległy 
statystycznie istotnej poprawie podczas wizyty kontrolnej w 12. i 52. tygodniu po leczeniu APS nSTRIDE (ryc. 11). 
Nie stwierdzono zdarzeń niepożądanych związanych ze wstrzyknięciem APS48.

Rycina 11. Ocena uczestników badania przez ich właścicieli48

W prospektywnym badaniu z zaślepieniem oceniającego, obejmującym wiele gabinetów weterynaryjnych 19 psów 
z chorobą zwyrodnieniową stawu łokciowego lub kolanowego przydzielono losowo do grupy, w której wykonano 
jedno wstrzyknięcie APS nSTRIDE lub soli fizjologicznej. Cechy demograficzne w punkcie początkowym były zbliżone 
w grupie terapeutycznej i kontrolnej. U psów leczonych APS nSTRIDE doszło do istotnego zmniejszenia bólu 
do tygodnia 12. (w porównaniu z punktem początkowym), co oceniono w skali Canine Brief Pain Inventory (CBPI) oraz 
Hudson Visual Analogue Scale (HVAS; obie skale wypełniali właściciele psów). Ogółem u psów leczonych APS nSTRIDE 
doszło do poprawy w odniesieniu do większej liczby podkategorii skal CBPI oraz HVAS w tygodniu 12. w porównaniu 
z psami z grupy kontrolnej. Chociaż nie stwierdzono istotnych różnic w szybkości chodu pomiędzy grupami ani 
w czasie, u psów leczonych APS nSTRIDE odnotowano w tygodniu 12. istotną poprawę w odniesieniu do kulawizny63.

Rycina 11. Ocena uczestników badania przez ich właścicieli48
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* p < 0,05 w jednym punkcie czasowym pomiędzy grupami; † p < 0,05 
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Badania u ludzi
APS-Affected Patient Study

W badaniu APS-Affected Patient Study uwzględniono 105 osób z ChZS potwierdzoną w badaniu radiograficznym. 
Miało ono na celu ustalenie, czy APS nSTRIDE można pomyślnie przygotować w różnych populacjach pacjentów 
z ChZS. Przygotowano APS nSTRIDE od każdego pacjenta i poddano analizie. Zgromadzono dane pacjentów, w tym 
informacje demograficzne, wywiad chorobowy, dokumentację medyczną oraz ankiety wykorzystujące skalę Knee 
Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)16. Ankieta KOOS dotycząca stawu kolanowego to wypełniany przez 
pacjenta kwestionariusz, w którym oceniane są objawy (np. obrzęk, trzeszczenie), sztywność, ból, funkcjonowanie 
oraz jakość życia w ubiegłym tygodniu64.

Z wykorzystaniem oznaczenia immunoenzymatycznego określono stężenia cytokin i czynników wzrostu we krwi 
pełnej oraz APS. W przypadku 98% pacjentów stężenia cytokin przeciwzapalnych uległy preferencyjnemu 
zwiększeniu w APS w porównaniu z cytokinami prozapalnymi. APS zawierał wysokie stężenia IL-1ra, sIL-1RII, sTNF-RI 
oraz sTNF-RII. Analiza 82 cech pacjentów wskazała, że żadna pojedyncza cecha pacjenta nie była silnie skorelowana 
ze stężeniem cytokin w APS. Z tego powodu autorzy stwierdzili, że APS może być przygotowywany w szerokiej 
populacji pacjentów z ChZS16.

APSS-11-00

APSS-11-00 było pierwszym badaniem z użyciem APS nSTRIDE przeprowadzonym u ludzi. W tym prowadzonym 
metodą otwartej próby badaniu zasadności do udziału włączono 11 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu 
kolanowego o nasileniu od umiarkowanego do znacznego, których obserwowano przez 6 miesięcy. Punkty końcowe 
obejmowały wyniki oceny w skali WOMAC, Clinical Global Impression (CGI) oraz Patient Global Impression (PGI), 
a także bezpieczeństwo, ocenę stawu kolanowego i analizę stężeń cytokin. Średnia wieku pacjentów włączonych 
do udziału wyniosła 57,5 roku, a średni wskaźnik BMI – 26,6 kg/m265.

W całej grupie stwierdzono 26 zdarzeń niepożądanych, jednak żadne z nich nie było związane z leczeniem. 
Spośród tych zdarzeń 23 sklasyfikowano jako łagodne, a 2 wymagały zastosowania leczenia (doustnego leku 
przeciwbólowego). 2 zdarzenia niepożądane były związane z procedurą, natomiast w przypadku 8 związek był 
możliwy. Nie stwierdzono ciężkich zdarzeń niepożądanych65.

W ocenie miar skuteczności stwierdzono obniżenie o 72% wyniku oceny bólu w skali WOMAC po 6 miesiącach 
(n = 10) oraz obniżenie o 89% w przypadku 73% (8/11) pacjentów sklasyfikowanych jako osoby z silną odpowiedzią 
na leczenie według kryteriów Outcomes Measures in Rheumatology-Osteoarthritis Research Society International 
(OMERACT-OARSI). W każdym ocenionym punkcie czasowym badania wykazano istotną poprawę wyników oceny 
w podskalach bólu, sztywności i funkcjonowania skali WOMAC po leczeniu APS nSTRIDE (ryc. 12)65.
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Kryteria OMERACT-OARSI dla osób z odpowiedzią na leczenie w badaniach klinicznych dotyczących ChZS opierają się 
na połączeniu bezwzględnej i względnej zmiany w odniesieniu do bólu, funkcjonowania i ogólnej oceny pacjenta66. 
Zastosowano kryteria OMERACT-OARSI dla osób z silną odpowiedzią, a odpowiedź stwierdzono u 8 spośród 
11 uczestników w tygodniu 12. oraz 26. po leczeniu65.

Lekarzy i uczestników poproszono o ocenę poprawy na 7-punktowej skali, obejmującej odpowiedzi od bardzo 
znacznego pogorszenia do bardzo znacznej poprawy. Wyniki oceny w skali CGI wskazały, że ponad 50% pacjentów 
odczuło znaczną lub bardzo znaczną poprawę do 2. tygodnia, a do tygodnia 26. ten odsetek wzrósł do 80%. Wyniki 
oceny w skali PGI były spójne z raportami lekarzy, a znaczną lub bardzo znaczną poprawę stwierdzono w przypadku 
50% i 80% pacjentów, odpowiednio do tygodnia 2. i 26.65.

Przeprowadzono analizę dodatkową w celu zidentyfikowania cech APS, które mogą być skorelowane z poprawą 
wyników oceny bólu w skali WOMAC lub statusem silnej odpowiedzi wg kryteriów OMERACT-OARSI po leczeniu 
z użyciem dostawowego wstrzyknięcia APS51. Zmierzono liczbę białych krwinek (WBC) oraz stężenia cytokin w APS. 
Przeprowadzono analizy regresji liniowej w odniesieniu do składników krwi w APS oraz wyników u uczestników. 
Liczba białych krwinek w APS była istotnie (p < 0,05) i silnie (R2 > 0,7) skorelowana ze stężeniem IL-1ra w APS, 
ale nie była istotnie skorelowana ze stężeniem IL-1ß. Stosunek IL-1ra do IL-1ß w APS był istotnie skorelowany 
z poprawą wyniku w skali bólu WOMAC po upływie 1 tygodnia i 6 miesięcy od wstrzyknięcia. Korelacja pomiędzy 
stosunkiem IL-1ra do IL-1ß a liczbą białych krwinek w APS uzyskanym od uczestników oraz wynikami oceny bólu 
w skali WOMAC stanowią wstępne potwierdzenie mechanizmu działania APS (ryc. 13)51. Wyniki badania APSS-11-00 
sugerują, że APS nSTRIDE jest skuteczny u znacznego odsetka pacjentów z docelowej populacji i pozwala na istotną 
poprawę w odniesieniu do bólu, sztywności oraz funkcjonowania, a także dostrzeżenie istotnej poprawy stanu przez 
uczestników. Wykazano, że leczenie z użyciem APS nSTRIDE miało korzystny profil bezpieczeństwa i było dobrze 
tolerowane65.
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Rycina 12. Podskala bólu WOMAC65

Tygodnie po podaniu

Śr
ed

ni
 w

yn
ik

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Wskazuje istotną różnicę w porównaniu z punktem początkowym przed leczeniem; jednostronny test t-Studenta (ze skorygowanym za pomocą poprawki Bonferroniego 
poziomem istotności = p < 0,01). * p ≤ 0,025; † p < 0,005; ‡ p < 0,001.
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Po początkowym okresie badania przeprowadzono obserwację długoterminową. Średni wynik oceny bólu w skali 
WOMAC wyniósł 11,8 ± 1,5 w punkcie początkowym oraz 4,2 ± 3,3 w punkcie czasowym po 18 miesiącach (n = 6). 
Odpowiadało to poprawie o 64,4% w odniesieniu do bólu w stawie kolanowym. Średni wynik oceny sztywności 
i funkcjonowania w skali WOMAC również uległ istotnej poprawie odpowiednio o 58,3% (p = 0,03) i 61,0% 
(p < 0,01). Dwóch uczestników stwierdziło, że doszło u nich do „bardzo dużej poprawy” w odniesieniu do choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego, natomiast 4 stwierdziło „znaczną poprawę” w porównaniu z punktem 
początkowym. W końcu 5 spośród 6 uczestników spełniło kryteria silnej odpowiedzi w odniesieniu do bólu 
OMERACT-OARSI po 18 miesiącach po leczeniu65.

PROGRESS I: APSS-22-00

Dziesięciu pacjentów z jednoprzedziałową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego włączono do udziału w tym 
prospektywnym, jednoośrodkowym, pilotażowym badaniu prowadzonym metodą otwartej próby, mającym na celu 
ocenę bezpieczeństwa i skuteczności zestawu APS nSTRIDE wykorzystywanego do przygotowywania APS z próbki 
krwi pacjenta67. Uwzględniony ośrodek uzyskał zgodę instytucjonalnej komisji rewizyjnej, zakończono włączanie 
do udziału w badaniu i trwa 12-miesięczny okres obserwacji. Kliniczne miary oceny obejmują skalę KOOS, ocenę 
z wykorzystaniem numerycznej skali oceny bólu, skalę Patient Global Assessment (PGA), CGI oraz wskaźnik WOMAC. 
U uczestników włączonych do udziału wystąpiły 23 zdarzenia niepożądane i 1 ciężkie zdarzenie niepożądane 
(niezwiązane z zabiegiem ani wyrobem) z 15 nieoczekiwanymi zdarzeniami niepożądanymi i 1 nieoczekiwanym 
ciężkim zdarzeniem niepożądanym. Nie stwierdzono nieoczekiwanych działań niepożądanych wyrobu. Do dnia 
dzisiejszego stwierdzono obniżenie wyników oceny bólu w skali WOMAC oraz oceny funkcjonowania w skali WOMAC 
w porównaniu z pomiarami w punkcie początkowym67.

PROGRESS II: APSS-33-00

W tym badaniu68 46 pacjentów z jednoprzedziałową ChZS (wynik 2 lub 3 w skali Kellgren-Lawrence’a) wiążącą się 
z bólem stawu kolanowego zostało przydzielonych losowo do 2 grup w 3 placówkach. W grupie 1. (31 pacjentów) 
wykonano jedno wstrzyknięcie APS nSTRIDE pod kontrolą ultrasonograficzną, natomiast w grupie 2. (15 pacjentów) 
zastosowano pojedyncze wstrzyknięcie soli fizjologicznej. Zgromadzono informacje na temat wyników leczenia 
w ocenie pacjenta oraz zdarzeń niepożądanych po 2 tygodniach oraz 1, 3, 6 i 12 miesiącach po zastosowaniu leczenia. 
Pacjenci i oceniający nie znali przydzielonego leczenia, a wyniki oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej 
(ang. visual analogue scale, VAS), skali WOMAC oraz KOOS. Wykonano również badania obrazowe z wykorzystaniem 
RTG oraz obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego przed leczeniem i po jego zastosowaniu 
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Rycina 13. Analizy korelacji pomiędzy WBC w APS oraz stężeniami IL-1ra (A) i IL-1 (B)51
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(odpowiednio 12 miesięcy oraz 3–12 miesięcy). Dane demograficzne były zbliżone w obu grupach. Średnia zmiana 
wyniku oceny bólu w skali WOMAC w okresie od początku badania do miesiąca 12. wynosiła 65% w grupie 1. i 41% 
w grupie 2. (p = 0,02) (ryc. 14). Dodatkowo średnia poprawa w skali VAS oceny bólu wynosiła 49% w grupie 1. i 13% 
w grupie 2. (p = 0,06). Średnia zmiana wyniku oceny w skali WOMAC w odniesieniu do funkcjonowania w okresie 
od początku badania do miesiąca 12. wynosiła 57% w grupie 1. i 44% w grupie 2. (p = 0,24). Profil bezpieczeństwa 
był także korzystny. Nie zaobserwowano istotnych różnic pod względem częstości, nasilenia ani powiązania 
zdarzeń niepożądanych pomiędzy grupami. Nie stwierdzono żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych 
z procedurą lub wyrobem. To pilotażowe badanie zapewnia dowody popierające bezpieczeństwo i skuteczność 
kliniczną pojedynczego wstrzyknięcia dostawowego APS. Obecnie trwa obserwacja długoterminowa, a te pozytywne 
wyniki uzyskane w porównaniu z roztworem soli fizjologicznej zostały wykorzystane do zaplanowania badania 
potwierdzającego, które zostanie przeprowadzone w celu dalszego potwierdzenia tych wyników w porównaniu 
z uzyskiwanymi podczas stosowania innych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego68.
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Rycina 14. Procentowa zmiana wyniku oceny bólu w skali WOMAC względem punkt początkowego68
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Na rycinie 15 przedstawiono instrukcję korzystania z zestawu APS nSTRIDE krok po kroku. Zestaw APS nSTRIDE 
z roztworem ACD-A to odrębny, jałowo zapakowany system jednorazowego użytku, przeznaczony do stosowania 
przyłóżkowego69. Zestaw APS nSTRIDE składa się z 2 wieloprzedziałowych plastikowych probówek. Pierwsza 
probówka – separator komórkowy nSTRIDE – zawiera warstwę separacyjną o dobranej gęstości, umożliwiającą 
sekwestrację białych krwinek oraz płytek krwi do małej objętości osocza. Druga probówka – koncentrator nSTRIDE 
– zawiera cząstki poliakrylamidowe, które pozwalają na odwodnienie materiału w drodze filtracji48,69.
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Zestaw APS nSTRIDE w codziennym zastosowaniu

Z użyciem zestawu APS nSTRIDE przetwarzana 
jest własna krew pacjenta. Jest to autologiczna, 
niesyntetyczna metoda leczenia, która nie wymaga 
hodowli komórkowej. Po przygotowaniu uzyskany APS 
jest podawany w postaci wstrzyknięcia dostawowego 
(ryc. 16).

Rycina 15. Proces przygotowania zestawu APS nSTRIDE69

Rycina 16. Dostawowe wstrzyknięcie APS nSTRIDE

Napełnić koncentrator 
nSTRIDE

Wirowanie Przeprowadzić 
ekstrakcję APS

Napełnić separator 
komórkowy nSTRIDE

Wirowanie Przygotować roztwór komórek



Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego to degeneracyjna choroba stawu, charakteryzująca się stanem 
zapalnym i utratą macierzy tkanki chrzęstnej1,3. Dostępnych jest wiele niefarmakologicznych, farmakologicznych 
i chirurgicznych opcji leczenia pacjentów, jednak wiążą się one z brakiem skuteczności długoterminowej, ryzykiem 
powikłań, istotnym czasem rekonwalescencji, wysokim kosztem oraz niespełnianiem oczekiwań pacjentów8-11,13,47. 
Jak opisano wcześniej, w przypadku ChZS obecnie nie jest dostępna metoda leczenia modyfikująca przebieg 
choroby, natomiast istnieje coraz większe zapotrzebowanie na metody leczenia ukierunkowane na ból i stan zapalny 
u ich źródła, a także pozytywnie wpływające na tkankę chrzęstną.

Choroba zwyrodnieniowa stawów wiąże się ze wzrostem ilości katabolicznych cytokin prozapalnych, co przyczynia 
się do rozkładu macierzy tkanki chrzęstnej14-17. Zestaw APS nSTRIDE ma na celu ukierunkowanie na to zaburzenie 
równowagi z wykorzystaniem własnej krwi pacjenta w celu uzyskania koncentratu cytokin przeciwzapalnych oraz 
anabolicznych czynników wzrostu16,17. Preparat przygotowywany przyłóżkowo jest podawany w postaci wstrzyknięcia 
dostawowego i zapewnia działanie przeciwzapalne, złagodzenie bólu oraz pozytywny wpływ na tkankę chrzęstną. 
Zestaw APS nSTRIDE to atrakcyjna opcja terapeutyczna dla pacjentów, chirurgów oraz służb opieki zdrowotnej, gdyż 
pozwala na skuteczne uzyskiwanie APS, który jest ukierunkowany na źródło objawów ChZS oraz wywiera korzystny 
wpływ na tkankę chrzęstną, potencjalnie opóźniając kosztowny i bolesny zabieg chirurgiczny. W przypadku zestawu 
APS nSTRIDE w trwających i przyszłych badaniach klinicznych może również zostać wykazany potencjał modyfikacji 
przebiegu choroby, co może prowadzić do dłuższego i większego złagodzenia bólu u pacjentów, u których tradycyjne 
metody leczenia zakończyły się niepowodzeniem.
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został dopuszczony do stosowania w danym kraju, i odnosić się do swoistych dla produktu instrukcji użycia. 
Nieprzeznaczony do dystrybucji na terenie Francji.
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Your progress. Our promise.TM
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