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IRAP® - skuteczne leczenie zmian zwyrodnieniowych u koni 

 

Choroby układu szkieletowego są jedną z najczęstszych przyczyn cierpienia  

i niedyspozycji naszych zwierząt. Często diagnozowane zmiany zwyrodnie-

niowe w stawach, zapalenia ich, ubytki chrząstki stawowej dotykają koni  

w każdym wieku, o różnym stopniu wyszkolenia i eksploatacji, bez względu na 

rasę. Znaczne koszty leczenia tych zmian wiążące się w wyłączeniem konia  

z użytkowania, stosowanie leków doustnych czy dostawowych, suplemen-

tacja drogimi dodatkami żywieniowymi powoduje, że ta grupa zaburzeń staje 

się istną „zmorą” właścicieli koni. 

W leczeniu chorób zwyrodnieniowych głównie stosuje się leki z grupy NLPZ 

(niesterydowe leki przeciwzapalne) oraz kortykosteroidy. Terapie te są skute-

czne, ale nie zawsze długotrwałe. Mogą też powodować efekty uboczne. 

Jeżeli niestety leki te zawodzą rozważamy wtedy leczenie chirurgiczne, 

wiążące się z dużym ryzykiem zdrowotnym dla zwierzęcia oraz bardzo dużymi 

kosztami. 

Naprzeciw tym faktom stanęli niemieccy naukowcy, tworząc innowacyjną 

metodę terapii pod nazwą IRAP ORTHOKINE®. Terapia ta stosowana jest z 

dużym efektem zarówno u ludzi jak i u zwierząt od wielu już lat.  

Terapia ta polega na podaniu pacjentowi mieszanki autologicznych białek 

surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. Inaczej mówiąc wykorzystujemy 

naturalne substancje organizmu pacjenta, mające niesamowicie silne działa-

nie regeneracyjne. Przede wszystkim wpływamy na zahamowanie stanu 

zapalnego, a co za tym idzie zatrzymanie lub spowolnienie degeneracji 

tkanek. Konsekwencją tego jest uzyskanie efektu przeciwbólowego. 

Skuteczność terapii IRAP Orthokine® oraz jej tolerancja przez organizm zostały 

sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w wielu badaniach 

klinicznych.  Ta naturalna metoda leczenia stanowi osiągnięcie medycyny  
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regeneracyjnej  i opiera się na dokładnej obserwacji pacjentów, wieloletnich 

badaniach, wynikach testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświad-

czeniach lekarzy i analizie międzynarodowej specjalistycznej literatury.  

 

Wykorzystanie terapeutyczne IRAP Orthokine® w weterynarii zostało opra-

cowane przez Orthogen we współpracy z Dr. Thomasem Weinbergerem w 

2001 roku. W 2005 roku firma ORTHOGEN Veterinary GmbH wprowadziła na 

rynek hipiatryczny produkt i terapię pod nazwą IRAP Equine. 

Skuteczność terapii IRAP® polega na zakłóceniu powstawania procesu 

zapalnego. Zakłócenie to powodują cytokininy, które zostały wyekstra-

howane z własnej krwi pacjenta. Najsilniej działającą cytokininą jest 

antagonista receptora interleukiny-1(IL-1Ra).  Prawidłowa dawka IL-1Ra 

hamuje interleukinę-1(IL-1), która to jest główną przyczyną zapalenia stawów  

i jednocześnie degeneracji chrząstki stawowej. Interleukina-1 (IL-1) jest biał-

kiem przekaźnikowym, którego zadaniem jest  ostrzeganie  komórek orga-

nizmu o urazie. Organizm reaguje w sposób natychmiastowy – powstaje 

zapalenie. Stan zapalny trwający dłużej niż kilka dni przechodzi w stan 

przewlekły. Zadaniem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty receptora 

interleukiny-1 (IL-1Ra) jest zahamowanie stanu zapalnego. 

 

EFEKTY TERAPII IRAP® 

• przeciwbólowy, 

• przeciwzapalny, 

• zahamowanie procesu  niszczenia chrząstek stawowych, 

• regenerujący i stymulujący. 
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ZALECENIA DO STOSOWANIA 

• zapalenie i/lub zwyrodnienie stawów (kwalifikuje się każdy staw w 

organizmie!), 

• zwyrodnienia kręgosłupa, 

• leczenie po zabiegach operacyjnych jako terapia wspomagająca, 

• przewlekłe zapalenia stawów kiedy kwas hialuronowy, kortykosteroidy 

czy NLPZ nie przynoszą efektów, 

• ostre stany zapalne stawów z wysiękiem stawowym, 

• uszkodzenia ścięgien i więzadeł. 

• iniekcje profilaktyczne, np. ostrzykiwanie grzbietu. 

PRZEBIEG TERAPII IRAP® 

• pobranie krwi żylnej konia, 

• syntezowanie białek ochronnych podczas inkubacji krwi pacjenta w 

czasie siedmiu godzin, 

• wytworzenie z krwi pacjenta surowicy z nowopowstałymi białkami 

ochronnymi, 

• iniekcja surowicy (3-4 podania co 7-10dni) wyprodukowanej z krwi 

pacjenta w staw objęty stanem zapalnym. 

 

Pierwsze efekty działania terapii IRAP® zauważamy od dnia pierwszej iniekcji. 

Pełen efekt terapeutyczny i osiągnięcie efektu przeciwbólowego otrzymu-

jemy ok. 2-3 tyg. od rozpoczęcia terapii. Efekty terapii potrafią utrzymywać się 

przez kilka lat.  

 

W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych, szkolonych  

i licencjonowanych ośrodkach, po skontrolowaniu poziomu możliwości  

i umiejętności diagnostycznych, oraz terapeutycznych, poświadczając odpo-

wiednim certyfikatem. 


