De eerste
enkelvoudige
injectie voor
pijnverlichting
bij artrose
Sinds 2001*

*In 2001 voor het eerst in de Europese Unie geïntroduceerd

DUROLANE® is een geavanceerde en unieke
NASHA®-technologie1
DUROLANE is een therapie gebaseerd op gestabiliseerd niet-dierlijk
hyaluronzuur acid (HA) voor de intra-articulaire behandeling van lichte
tot matige artrose in alle gewrichten ongeacht hun afmeting.2
In DUROLANE wordt gebruikgemaakt van een geavanceerde en unieke NASHA-technologie waardoor HA een
unieke gelkraalstructuur krijgt. De gepatenteerde* stabilisatietechniek zorgt ervoor dat het van nature gecrosslinkte
en complexe HA-netwerk intact blijft door de introductie van een zeer beperkt aantal synthetische kruiselingse
verbindingen, waardoor de modificatie minimaal is.

NASHA-structuur
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Gestabiliseerd HA:
netwerk dat bestand is tegen fysiologische afbraak.3
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Bij toepassing van een laterale, midpatellaire injectietechniek in het gestrekte
been voor intra-articulaire naaldplaatsing in een knie zonder effusie is een
nauwkeurigheidspercentage gemeld van 93%.17

Een geschiedenis van veilig gebruik5
Hylan G-F 20

Bij muizen werden onderhuids in een luchtzakje verschillende
HA-producten geïnjecteerd. Vervolgens werden er bloed
monsters afgenomen om te testen op de aanmaak van
antilichamen.
• D
 e antilichaamspiegels in het bloed van dieren die met
DUROLANE waren behandeld, verschilden niet van die
van de controles
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Optische dichtheid 405-eenheid

DUROLANE genereert geen
productspecifieke antilichamen6

DUROLANE

• D
 UROLANE veroorzaakte geen systemische
immuunrespons
• D
 e antilichaamspiegels in het bloed van dieren die met
Hylan G-F 20 waren behandeld, waren significant
hoger (p < 0,001) dan bij behandeling met fysiologische
zoutoplossing of DUROLANE
• Hylan G-F 20 veroorzaakte een systemische immuunrespons
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Antilichaambinding aan viscosupplementen, zoals waargenomen door
verhoogde optische dichtheid. Gemiddelde ± SEM (standaardfout van het
gemiddelde)

Aanzienlijke en langdurige voordelen voor
patiënten4,7 met artrose in heupen of knieën5
Effectiviteit in vergelijking met
corticosteroïden16
Een gerandomiseerd, geblindeerd onderzoek waarin één injectie
met HA werd vergeleken met één injectie met een corticosteroïd
voor artrosepijn in de knie.
• H
 et responspercentage (patiënten, %) voor pijnverlichting
met DUROLANE zoals gemeten op de WOMAC-pijnschaal,
bleek in een periode van 12 weken niet inferieur te zijn aan de
pijnverlichting bereikt met methylprednisolon.
• A
 fgaande op de verbetering vanaf baseline blijkt dat bij
behandeling met een enkelvoudige injectie met DUROLANE
of het steroïde methylprednisolon bij 26 weken de werking van
DUROLANE langer aanhoudt (p = 0,034).

Effectiviteit in de heup
Significante (p < 0,05) verbeteringen bij zes maanden na injectie bij
fluoroscopische controle:7
• V
 eertig patiënten met heupartrose werden behandeld met een
enkelvoudige intra-articulaire injectie met DUROLANE.
• P
 ijn bij lopen, algehele beoordeling van de patiënt, WOMAC A &
B namen significant af tussen baseline en zes maanden.
• 71% werd geclassificeerd als OMERACT-OARSI-respondenten.

Ontwikkeld voor
langdurig effect1
Voor DUROLANE wordt gebruik gemaakt
van een unieke en geavanceerde
NASHA-technologie waardoor het langer
in het gewricht aanwezig blijft8,9
Uit gegevens van onderzoeken bij mens en dier blijkt dat:
• D
 UROLANE een halfwaardetijd heeft van 4 weken of
32 dagen in het gewricht bij een behandelschema met
enkelvoudige injecties8,9
• D
 UROLANE een langere halfwaardetijd heeft dan nietgestabiliseerd hyaluronzuur (HA) en gecrosslinkt Synvisc®
(Hylan G-F 20)10,11
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Tijd (in weken)
Grafieken gebaseerd op de eliminatie van hyaluronzuur (HA) uit de gewrichtsspleet
van konijnen als functie van de tijd voor DUROLANE9 vergeleken met de
geëxtrapoleerde gegevens voor de tijd dat Hylan G-F 2010 en laagmoleculair HA11 in
het gewricht aanwezig waren in een vergelijkbaar model met konijnen. DUROLANEwaarden berekend op basis van de verwachte klaring van één injectie met 3 ml
(20 mg/ml). Hylan G-F 20-waarden berekend op basis van de verwachte klaring van
één injectie met 6 ml (gelijk aan Synvisc-One®) of drie injecties van 2,0 ml (gelijk
aan een behandelschema van drie injecties met Synvisc®) van HA met 16 mg/ml
in een model met konijnen.10 Zoals uit de grafiek blijkt, komen de gegevens voor
DUROLANE bij de mens goed overeen met het model met konijnen.8
* Momenteel zijn er voor zover bekend geen aanwijzingen voor een verband tussen
de verblijftijd van HA in een gewricht en de veiligheid of werkzaamheid van HA voor
behandeling van een gewricht.

Preklinisch bewijs voor de werkzaamheid
van DUROLANE
In een diermodel voorkwam DUROLANE progressie van knieartrose12
In een artrosemodel:
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Joint Tissue Pathology-scores die de beschermende effecten van
profylactisch hyaluronan (HA) op gewrichtsartrose bij muizen weergeven.
(a) Kraakbeenerosiescores en (b) fibrosescores voor de groep met artrose
(n = 8 ± standaarddeviatie) en de groep met artrose + DUROLANE
(n = 8 ± standaarddeviatie) illustreren de statistische significantie en
locatiespecifieke effecten van DUROLANE op de pathologie van artrose bij
muizen.

Patellaire groef

• Injectie met DUROLANE beschermde
gewrichten tegen zowel femorale
kraakbeenerosie als tibiale en femorale
weefselfibrose (zie grafiek)
• D
 UROLANE handhaafde de loopcyclus
(standtijd) ten opzichte van de cyclus die werd
waargenomen vóór het experiment, terwijl
met fysiologische zoutoplossing behandelde
dieren een verslechtering van de loopcyclus
vertoonden, zoals waargenomen aan de hand
van een verlengde standtijd.
• Z
 owel bij de injectie met DUROLANE als
met de fysiologische zoutlossing was de
allodyniescore lager, maar het effect van
DUROLANE was duidelijker en langduriger
dan van fysiologische zoutoplossing.

Mechanische drempelwaarde geïnjecteerde knie [g]

DUROLANE bood superieure pijnverlichting in vergelijking met Synvisc®
in een diermodel voor kniegewrichtspijn13
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DUROLANE werd vergeleken met andere preparaten met HA* en
een fysiologische zoutoplossing als controle:
• D
 e controle met fysiologische zoutoplossing was het minst
effectief wat betreft pijnverlichting, zoals aangetoond door de
lichtste druk die op het kniegewricht na de injectie moest worden
uitgeoefend om een respons op te wekken.
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• D
 e pijnverlichting die met DUROLANE werd bereikt, was
op meerdere tijdpunten aanzienlijk beter dan met nietgemodificeerd natriumhyaluronaat en Hylan G-F 20 (* p < 0,05:
** p < 0,01)
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• In dit diermodel voor kniepijn gaf een enkelvoudige injectie met
DUROLANE tot 56 dagen pijnverlichting

Saline

Mechanische drempelwaarden (gemiddelden ± SEM) voor het betreffende
lichaamsdeel De gemiddelde kracht die leidde tot terugtrekking in de groep
met morfine was 246,3 g. Basis = Baseline-testen.

De primaire mechanische pijndrempel werd beoordeeld na een injectie met pijninducerende middelen door toenemende druk uit te oefenen op het
kniegewricht van het proefdier, na een enkelvoudige injectie met NASHA (50 μl, n = 11), Hylan G-F 20 (100 μl, n = 9) en natriumhyaluronaat (33 μl, n
= 11). Hoewel bij de dieren behandeld met een fysiologische zoutoplossing vanaf dag 1 een sterke daling in de mechanische drempelwaarden werd
gevonden, vertoonden alle verbindingen met hyaluronzuur antinociceptieve eigenschappen. Deze waren het duidelijkst voor NASHA en Hylan G-F 20,
die superieur waren aan niet-gemodificeerd natriumhyaluronaat, met name in de latere stadia.
* De gebruikte middelen waren onder meer: NASHA (DUROLANE), Hylan G-F 20 (Synvisc®) en niet-gemodificeerd natriumhyaluronaat (Hyalgan®).
OPMERKING: de klinische dosering van Hyalgan® is drie of vijf injecties. In het model wordt enkelvoudige injectie toegepast.

Effectieve verlichting van artrosepijn met één
veilige behandeling14-16
DUROLANE is een behandeling op basis van een enkelvoudige injectie
voor de verlichting van artrosepijn in specifieke kleine en grote gewrichten.2
De behandeling is gebaseerd op een veilige en bewezen technologie die
gebruikmaakt van gestabiliseerd hyaluronzuur, NASHA . Hyaluronzuur (HA) is
een van nature voorkomend molecuul dat in een normaal gewricht zorgt voor
smering en schokdemping.
DUROLANE is een steriele, transparante visco-elastische gel die wordt geleverd in een glazen spuit van 1 ml of 3 ml
met een luerlockaansluiting, verpakt in een blister.
DUROLANE bevat 20 mg/ml gestabiliseerd, niet-dierlijk hyaluronzuur (NASHA) in een gebufferde fysiologische
natriumchlorideoplossing met pH7.
DUROLANE is een preparaat dat per behandeling slechts één keer als een enkelvoudige dosis mag worden geïnjecteerd.
DUROLANE is geïndiceerd* voor de symptomatische behandeling van lichte tot matige artrose.

• A
 fgaande op de verbetering vanaf baseline is gebleken dat bij 26 weken het
effect van een enkelvoudige injectie met DUROLANE langer aanhield dan met
het steroïd methylprednisolon (p = 0,034).16
• P
 atiënten aan wie twee injecties van DUROLANE waren toegediend, vertoonden
bij 26 weken – voorafgaand aan de tweede injectie – een afname in de WOMACpijnscore van 38% ten opzichte van baseline en van bijna 50% bij 52 weken.16
• N
 a de tweede injecties van DUROLANE zijn er geen allergische reacties
waargenomen.16

Productinformatie
Productcode:
• DUROLANE (3 ml)
• DUROLANE (1 ml) 	

1082010
1082004

* Samenvatting van de gebruiksindicaties
DUROLANE (3 ml): symptomatische behandeling van lichte tot matige artrose in knieën of heupen. Bovendien is
DUROLANE binnen de EU goedgekeurd voor de symptomatische behandeling van lichte tot matige artrosepijn in
enkels, schouders, ellebogen, polsen, vingers en tenen.
DUROLANE SJ (1 ml): symptomatische behandeling van lichte tot matige artrosepijn in enkels, ellebogen, polsen,
vingers en tenen.
Zowel DUROLANE als DUROLANE SJ is ook geïndiceerd voor pijn die ontstaat als gevolg van gewrichtsartroscopie
in geval van artrose binnen drie maanden na de ingreep.
Er zijn geen bekende contra-indicaties.
U mag geen DUROLANE gebruiken als u last heeft van infecties of een huidaandoening op de injectieplaats.
DUROLANE is niet getest bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of kinderen. De risico's bestaan
onder andere uit kortstondige pijn, zwellingen en/of stijfheid op de injectieplaats.
De volledige voorschrijfinformatie vindt u in de productinformatie of op www.durolane.com.
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