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Signifikante og vedvarende fordeler for pasienter
med OA5 i hofte og kne4,7
Effekt sammenlignet med kortikosteroider16
En randomisert, blindet studie som sammenlignet én injeksjon med
HA med kortikosteroid ved osteoartrosesmerter i kne.
• D
 et ble vist at effekten av smertelindringen i WOMAC
responsrate på smertelindring (pasienter, %) med DUROLANE
var ikke-inferior til metylprednisolon i løpet av 12 uker.
• B
 asert på forbedring fra baseline, er det vist at effekten av
DUROLANE varer lenger enn steroidet metylprednisolon
26 uker etter behandling med én enkelt injeksjon (p=0,034).

Effekt i hofte
Signifikante (p<0,05)forbedringer etter seks måneder etter injeksjon
under fluoroskopisk kontroll:7
• F
 ørti pasienter med OA i hofte ble behandlet med én enkelt
intraartikulær injeksjon med DUROLANE.
• S
 merter ved gange, Global Assessment av pasienter,
WOMAC A & B ble signifikant redusert fra baseline og frem
til seks måneder.
• 71 % ble klassifisert som OMERACT-OARSI-respondere.

Utformet til å vare lenge1
DUROLANE bruker unik og avansert
NASHA-teknologi for å øke virketiden i
leddet8,9
Data fra humane studier og dyrestudier har vist at:
• D
 UROLANE har en halveringstid på 4 uker eller 32 dager
i leddet etter et regime med én enkelt injeksjon8,9
• D
 UROLANE har lenger halveringstid enn ikke-stabilisert
hyaluronsyre (HA) og krysslenket Synvisc®
(hylan G-F 20)10,11
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Kurvene er basert på eliminasjonen av hyaluronsyre (HA) fra leddhulrommet hos
kanin som en funksjon av tiden for DUROLANE9 sammenlignet med ekstrapolerte
data for virketiden for hylan G-F 2010 og lav molekylvekt HA11 i en lignende modell for
kanin. Verdiene for DUROLANE er basert på projisert clearance av én injeksjon på
3 ml (20 mg/ml). Verdiene for Hylan G-F 20 er basert på projisert clearance av én
injeksjon på 6 ml (tilsvarer Synvisc-One®) eller tre injeksjoner med 2,0 ml (tilsvarer
Synvisc®-3 injeksjonsregime) med HA ved 16 mg/ml i en kaninmodell.10 Som vist i
figuren korrelerer humandata for DUROLANE godt med kaninmodellen.8
* På dette tidspunktet er det ikke kjente bevis som angir hvorvidt det er noen
korrelasjon mellom virketiden til HA i et ledd og sikkerhet og effekt av HA i
behandlingen av et ledd.

DUROLANE® – avansert og unik NASHA®-teknologi1
DUROLANE er en stabilisert hyaluronsyre (HA) fra en ikke-animalsk kilde,
til intraartikulær behandling av mild til moderat osteoartrose i ledd av
alle størrelser.2
DUROLANE benytter en avansert og unik NASHA-teknologi som gir en unik perlestruktur i gelen. Den patenterte*
stabiliseringsteknikken sikrer at det naturlige krysslenkede og sammenfiltrede HA-nettverket holdes på plass ved å
tilføre et svært begrenset antall syntetiske krysslenker, og dette medfører minimal modifikasjon.

Struktur av NASHA
Sammenfiltring av HA-kjeder (naturlige krysslenker)
DUROLANE - Human 1

Hyaluronic acid (mg)
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DUROLANE - Rabbit 4

60

Hylan G-F 20 3 x 2ml - Rabbit 2

50

1100KDa HA - Rabbit 3

BDDE (1, 4 butanediol
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Stabilisert HA: 1 % stabilisering danner et fleksibelt molekylært
20
nettverk som motstår
fysiologisk katabolisme.3
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For intraartikulær plassering av nålen i knær uten effusjon er det rapportert en
nøyaktighetsrate på 93 % ved bruk av en lateral injeksjon i nivå midt på patella i
utstrakt ben.17

En historie med sikker bruk5
Hylan G-F 20

DUROLANE danner ikke produkt
spesifikke antistoffer6

• A
 ntistoffnivåene hos dyrene som ble behandlet med
DUROLANE var de samme som hos kontrollene
• DUROLANE forårsaket ikke en systemisk immunrespons
 ntistoffnivåene i blodet hos dyrene som ble behandlet
• A
med Hylan G-F 20 var signifikant høyere (p< 0,001) enn
med saltvann eller DUROLANE
• Hylan G-F 20 stimulerte en systemisk immunrespons
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Mus ble injisert med ulike HA-produkter under huden i
en luftlomme. Blodprøver ble deretter tatt for å teste for
dannelse av antistoffer.
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Antistoffbinding til viskosupplementering, slik det ses med økt optisk
densitet. Gjennomsnitt ± SEM (Standardfeil til gjennomsnittet)

Pre-klinisk dokumentasjon av effekten med
DUROLANE
DUROLANE forhindret progresjon av osteoartrose i kne i en dyremodell12
I en OA-modell:
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• D
 UROLANE opprettholdt ganglaget (Stance
time) til det samme som ble observert
før eksperimentet mens dyrene som ble
behandlet med saltvann hadde et forverret
ganglag i henhold til økt Stance time.
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• Injeksjon med DUROLANE beskyttet leddene
mot erosjon av femoral brusk samt tibial og
femoral vevsfibrose (se kurven).

Tibial platå

Lårbensknoke

Kneskålgrop

• B
 åde injeksjon med DUROLANE og injeksjon  
med saltvann reduserte smerten i skår for
allodyni, men effekten av DUROLANE var mer
uttalt og varte lenger enn injeksjonen med
saltvann.

Skår for patologi i leddvev viser beskyttende effekter av profylaktisk hyaluronsyre (HA) på osteoartrose (OA) i ledd hos mus. (a) Skår for bruskerosjon
og (b) fibroseskår for gruppene med OA (n=8 ± standardavvik) og OA + DUROLANE (n=8 ± standardavvik) viser de statistisk signifikante og
områdespesifikke effektene av DUROLANE på OA-patologi hos mus.

DUROLANE ga overlegen smertelindring, sammenlignet med Synvisc®,
i en dyremodell for smerter i kneledd13
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Mekaniske terskler injisert kne [g]
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DUROLANE ble sammenlignet med andre HA-preparater* og
saltvann som kontroll:
• K
 ontrollen med saltvann var minst effektiv til smertelindring,
vist ved det minste trykket mot kneleddet etter injeksjon for å
indusere en respons.
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• S
 mertelindringen med DUROLANE var signifikant bedre enn
ikke-modifisert natriumhyaluronat og Hylan G-F 20 ved flere
tidspunkter (* p<0,05: ** p < 0,01)
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• É
 n enkelt injeksjon med DUROLANE ga smertelindring i
56 dager i denne dyremodellen for smerter i kne
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Mekaniske terskeldata (gjennomsnitt ± SEM) for behandlet kroppsdel
Gjennomsnittlig kraft for seponering for morfingruppen var 246,3 g Base =
Testing ved baseline.

Primær mekanisk smerteterskel ble vurdert etter en injeksjon av smerteinduserende midler ved økende trykk på kneleddet hos dyret etter én enkelt
injeksjon av NASHA (50 μl, n = 11), Hylan G-F 20 (100 μl, n = 9) og natriumhyaluronat (33 μl, n = 11). Selv om dyr som ble behandlet med saltvann viste
en dramatisk reduksjon av mekaniske smerteterskler fra dag 1, viste alle forbindelser med hyaluronsyre antinosiceptive egenskaper. Disse var mest
uttalt for NASHA og hylan G-F 20, som var overlegne i forhold til ikke-modifisert natriumhyaluronat, særlig i de senere stadiene.
* Preparater som ble brukt omfattet: NASHA (DUROLANE), Hylan G-F 20 (Synvisc®) og ikke-modifisert natriumhyaluronat (Hyalgan®).
MERKNAD: Klinisk dosering av Hyalgan® er tre eller fem injeksjoner. Modellen bruker enkelt injeksjon.

Effektiv lindring fra smerte ved osteoartritt med
en sikker behandling14-16
DUROLANE er en behandling med én enkelt injeksjon for å lindre smerten ved
osteoartrose i spesifikke små og store ledd. 2 Den er basert på en sikker og
dokumentert teknologi med stabilisert hyaluronsyre, NASHA . Hyaluronsyre (HA)
er et naturlig forekommende molekyl som gir smøring og støtabsorpsjon i et
normalt ledd.
DUROLANE er en steril, transparent viskoelastisk gel som leveres i 1 ml eller 3 ml glassprøyte med luer-lock-tilpassing,
innpakket i en blisterpakning.
DUROLANE inneholder 20 mg/ml stabilisert ikke-animalsk hyaluronsyre (NASHA) i en bufret fysiologisk
saltvannsoppløsning med pH 7.
DUROLANE er et enkeltdosepreparat og skal bare injiseres én gang i løpet av et behandlingsforløp.
DUROLANE er indisert* for symptomatisk behandling av mild til moderat osteoartrose.

• B
 asert på forbedring fra baseline, er det vist at effekten av DUROLANE varer lenger
enn steroidet metylprednisolon 26 uker etter behandling med én enkelt injeksjon
(p=0,034).16
• P
 asienter som fikk to injeksjoner med DUROLANE hadde en reduksjon på 38 % fra
baseline i WOMAC smerteskår etter 26 uker, før den andre injeksjonen, og nesten
50 % reduksjon etter 52 uker.16
• E
 tter den andre injeksjonen med DUROLANE ble det ikke observert noen allergiske
reaksjoner.16

Produktinformasjon
Produktkode:
• DUROLANE (3 ml)
• DUROLANE (1 ml) 	

1082010
1082004

* Sammendrag av indikasjoner for bruk
DUROLANE (3 ml): Symptomatisk behandling av mild til moderat osteoartrose i kne eller hofte. I tillegg er
DUROLANE godkjent i EU for symptomatisk behandling forbundet med mild til moderat osteoartrose med smerter i
ankel, skulder, albue, håndledd, fingre og tær.
DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatisk behandling forbundet med mild til moderat osteoartrose med smerter i ankel,
albue, håndledd, fingre og tær.
Både DUROLANE og DUROLANE SJ er også indiserte for smerte som følger leddartroskopi ved artrose i løpet av
3 måneder etter inngrepet.
Der er ingen kjente kontraindikasjoner.
Du skal ikke bruke DUROLANE hvis du har infeksjoner eller hudsykdom på injeksjonsstedet. DUROLANE er ikke
utprøvd hos gravide eller ammende kvinner eller hos barn. Risiko kan omfatte forbigående smerter, hevelse og/eller
stivhet ved injeksjonsstedet.
Fullstendig forskrivningsinformasjon finnes i produktmerkingen eller på www.durolane.com.
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