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Koncepcja projektu:

Za pomocą panelu badawczego AgingSOS™ Jinfiniti Precision Medicine z wykorzystaniem 

12 markerów biologicznych analizie poddano próbki krwi 24 ochotników. Na podstawie danych 

ze screeningu (czas 0) do udziału w kolejnej fazie badań wybrano 12 osób badawczych. 

Dziesięciu rodzinom i dwóm małżeństwom dostarczono 12 urządzeń Somavedic Uran 

(nazwa handlowa w USA: Medic Green Ultra). Urządzenia te zostały umieszczone w domach

uczestników. Po 2, 4 i 8 tygodniach działania urządzeń w każdym punkcie czasowym pobrano 

próbki krwi, które następnie poddano analizie za pomocą takich samych markerów 

biologicznych.

Metodyka

W każdym punkcie czasowym każdemu ochotnikowi pobrano próbki krwi żylnej. Następnie, 

przygotowane w standardowych warunkach próbki surowicy schłodzono do temperatury 

-80°C.  i przebadano pod kątem markerów biologicznych przy zastosowaniu metody Jinfiniti.

Wyniki

W każdym z czterech punktów czasowych u 12 ochotników testowano odczyty dla 12 markerów 

biologicznych pod kątem ich poziomu. Średnie wartości wraz ze standardowymi odchyleniami 

pokazuje rysunek 1. W przypadku 11 z 12 markerów biologicznych nie stwierdzono żadnych 

oczywistych trendów. Badanie wykazało jednak, że urządzenie najprawdopodobniej obniża 

poziom markera biologicznego hs-CRP, odpowiedzialnego za chroniczne stany zapalne. 

W kolejnym kroku marker Hs-CRP został poddany dalszym badaniom, których wyniki pokazuje  

rysunek 2.



W siedmiu przypadkach na dwanaście (tj. w 58,3%) wykazano tendencję zniżkową

markera hs-CRP w okresie ośmiotygodniowym. U czterech osób stwierdzono niski poziom 

hs-CRP w punkcie wyjściowym (w czasie 0), u pozostałych poziom hs-CRP był niski podczas 

całego okresu badawczego. I jednej stwierdzono również stabilną tendencję hs-CRP,

poza 8. tygodniem, w którym poziom hs-CRP był wyraźnie wyższy. Tego typu nagły

skok hs-CRP nie mógł zostać wywołany przez urządzenie i przyczyną jego wystąpienia

był prawdopodobnie epizod związany z infekcją. Zgodnie z najbardziej surową oceną

jedynie u 1/12 (8,3 %) badanych stwierdzono podwyższony poziom markera hs-CRP. W

przypadku zdecydowanej większości badanych zanotowano poprawę poziomu hs-

CRP w skali wykraczającej poza zdarzenie przypadkowe (p = 0,033).
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Rysunek 1: Średnie wartości markerów biologicznych wraz ze standardowymi odchyleniami 

w poszczególnych punktach czasowych.

Czas 0 to okres przed wystawieniem na działanie urządzenia.

Rysunek 2: Wykresy słupkowe pokazujące zmiany poziomu hs-CRP u poszczególnych

osób w różnych punktach czasowych. Na lewym widać wyniku dziesięciu badanych 

z niższymi poziomami hs-CRP, na prawym pokazano wyniki dwóch osób z wysokim 

poziomem hs-CRP w co najmniej jednym punkcie czasowym.

Wniosek:

Powyższe badanie wykryło potencjał markerów biologicznych (hs-CRP) oraz poprawę

na skutek działania urządzenia Somavedic. Ten wstępny, pozytywny wynik wymaga dalszego 

potwierdzenia na większej grupie badanych.



Zalecenia:

W związku ze wstępnym charakterem oceny wpływu na występowanie stanów

zapalnych konieczne jest potwierdzenie wyników badania na większej grupie badanych. 

W przyszłym badaniu należy uwzględnić następujące aspekty:

1) znacząco zwiększyć liczbę badanych do co najmniej 50 osób

2) z badanej grupy wybrać osoby z lekko podwyższonym poziomem hs-CRP (2-50mg/L) w

stanie wyjściowym

3) wprowadzić drugą próbkę podstawową tuż przed uruchomieniem urządzenia

4) do pomiarów należy włączyć również inne markery biologiczne powodujące stany

zapalne, tzn. IL-6, IL-8, IL-1

5) przed kolejnym badaniem, w ramach oceny pilotażowej, wskazane jest docelowe

przebadanie kolejnych markerów biologicznych; próbki surowic zostały

zmagazynowane i pozostają do dyspozycji w celu przebadania dowolnych nowych

markerów biologicznych w ewentualnych kolejnych testach.
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