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Vaikka nivelrikko on yleisin niveltulehduksen tyyppi ja nopeiten kasvava 
toiminnanvajauksen syy maailmanlaajuisesti,2 sen hoidossa ei ole nähty 
juurikaan kehitystä viimeisten 20 vuoden aikana. Polven nivelrikon varsinaisesta 
aiheuttajasta tiedetään edelleen erittäin vähän ja siksi lopullinen parannuskeino 
on vielä löytymättä. 

Tähänastiset hoitomuodot ovat keskittyneet kivun lievittämiseen ja sairauden oireiden hallintaan, mikä tarkoittaa 

sitä, että yli 65-vuotiaista yli kolmasosalla OA:n kanssa elävistä ihmisistä maailmanlaajuisesti on vain vähän 

vaihtoehtoja.3 Koska kirurginen toimenpide eli nivelen tekonivelleikkaus on ainoa vaihtoehto loppuvaiheen 

sairauden hoidossa, parempia hoitostrategioita tarvitaan kipeästi.3 

Kipu on yleisin oire, jota polvi-OA-potilaat kokevat.4 Vaikka polven OA-kivun tarkka syy ja myöhempi 

kehittyminen on epäselvä, kliininen kuvantaminen ja biokemialliset havainnot osoittavat, että tulehdus voi vaikuttaa 

sekä kipuun että taudin rakenteelliseen etenemiseen.5

Polven nivelrikko

maksaisi ei-kirurgisista hoidoista,7

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
syyskuussa 2021 tehdystä 2 005 

vastaajan kyselystä:

ovat huolissaan leikkauksen jälkeisestä 
kivusta ja epämukavuudesta, ja7

ovat huolissaan leikkauksesta.7

Koska nivelkudoksen tulehdusta 
esiintyy kaikissa OA:n vaiheissa — 
jopa varhaisvaiheessa — on esitetty, että 
tämä, eikä niinkään rustovaurio, voisi 
olla OA:n esiaste. 6

1

41 %

58 %

53 %
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Synoviitti - tuskalliset tosiasiat

Nivelkalvon tulehdus (synoviitti), on yleinen OA-nivelissä8 , ja se on 
yhdistetty sekä oireisiin että rakenteelliseen hajoamiseen.9

Taudin varhaisessa vaiheessa ilmenevä niveltulehdus on myös vahvasti 
yhteydessä kivun voimakkuuteen polven OA-potilailla.10

OA-polvipotilaiden nivelkalvon ominaispiirteitä ovat nivelkalvon limakalvon hyperplasia, sublineaarinen 

fibroosi ja strooman verisuonitus.8

Tulehtuneessa tilassa polven OA-potilaan nivelkalvossa vallitsevia immuunisoluja ovat makrofagit ja T-solut. 

Tämä johtuu sytokiineihin ja soluadheesiomolekyyleihin reagoivien valkosolujen/leukosyyttien virtauksesta.8

Nivelneste

Synoviaalinen 
membraani

Terve polvi

Polvi, jossa on OA/

Synoviitti

Tulehtunut 
nivelkalvo, jossa 
on liikakasvua ja 

fibroosia.

Nivelten
ruston ja luun 

eroosio

Nivelrusto

Nivelpussi

On vahvaa näyttöä siitä, että synoviitti liittyy OA:n 
rakenteen pahenemiseen entisestään.8 
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Mikä on synovium (nivelkalvo)? 

Nivelkalvo on erikoistunutta sidekudosta, joka vuoraa nivelkapselin 

sisäpuolta. Polvessa nivelkalvo sulkee nivelontelon, ylläpitää nivelnestettä 

ja auttaa kondrosyyttien ravitsemuksessa ja subkondraalisen luun 

muodostumisessa.8



Nivelkivun 
jakso

Tulehdus tuottaa katabolisia 
ja proinflammatorisia 

välittäjäaineita.8 

Synoviitilla tiedetään olevan tärkeä rooli OA:n kehittymisessä. Sen 
lisäksi, että synoviitti on yhteydessä polvikipuun, se on myös 
vahvasti yhteydessä ruston heikkenemisen nopeampaan 
etenemiseen OA-nivelissä ja ruston heikkenemisen alkamiseen 
nivelissä, joissa ei ole OA:ta.8

Nivelkalvon tulehdukseen kohdistaminen varhaisessa OA:n vaiheessa voisi näin ollen 

osoittautua lupaavaksi terapeuttiseksi lähestymistavaksi potilaiden oireiden lievittämiseksi, 

taudin etenemisen hidastamiseksi, 11 ja mahdollisesti jopa nivelruston tuhoutumisen 

estämiseksi.11

Nivelkierukan solut 
fagosytoivat ne, mikä 

johtaa tulehdukseen. 8

Ruston hajoamistuotteet vapautuvat 
nivelnesteeseen.8

Entsyymit 
hajottavat rustoa.8

Syntyy ruston 
hajoamisesta 
vastaavien entsyymien 
ylituotannosta.8 

Synoviitin ja polven OA:n välinen yhteys

OA:n synoviitin hoito on tärkeä 
hoitokohde.8 

3
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Yksinkertainen
Paikallispuudutuksessa ultraääniohjatusti 
suoritettava minimaalisesti invasiivinen 
avohoitotoimenpide.12

Kestävä
Kliinisissä tutkimuksissa potilaat ilmoittivat 
kivun vähentyneen viikolla 4. 
Tämä vähennys jatkui 2 vuoden ajan.13

Turvallinen
Arthrosamid® Arthrosamid ® on 
turvallinen aiottuun käyttöön 18— ja 
sitä on tutkittu ja kehitetty yli 20 
vuotta.7

 Arthrosamid® on injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 

(iPAAG), joka tarjoaa potilaille tehokkaan vaihtoehdon polven 

OA:n nykyisille hoitomuodoille.

Arthrosamid® Arthrosamid ® on biologisesti hajoamaton injektoitava 

implantti, joka tarjoaa pitkävaikutteista kivunlievitystä ja parantaa 

polven nivelrikkopotilaiden elämänlaatua.1

Esittelyssä Arthrosamid® — 
uudenlainen injektiohoito 
polven OA:n hoitoon

iPAAG

6ml hoitokertaa 
kohti12

Toimitetaan 6 esitäytettynä, 
kertakäyttöisenä, steriilinä 1 ml:n ruiskuna, 

jotka on tarkoitettu injektoitavaksi 
nivelensisäisesti polviniveleen yhdellä 21G x 

2 tuuman (0,8 x 50 mm) neulalla.

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Mistä iPAAG koostuu?Kokeiltu ja testattu

Arthrosamid® (iPAAG) koostuu 2,5 % ristisilloitetusta polyakryyliamidista ja 
97,5 % vedestä.

BIOLOGISESTI YHTEENSOPIVA 

Suoloja ja orgaanisia molekyylejä 

läpäisevä hydrogeeli integroituu 

pehmytkudokseen.7

VISKOELASTINEN 

Silloitetut polymeeriketjut 

mahdollistavat joustavan 

leikkautumisen.7

HAJOAMATON 

Hydrogeelin rakenteellinen 

pysyvyys mahdollistaa toimivuuden 

pitkäkestoisuuden.7

Tiede iPAAG:n taustalla

Polyakryyliamidihydrogeelin 

kolmiulotteinen rakenne 

muodostaa tiiviin yhtenäisen 

hunajakennorakenteen, joka 

tarjoaa matriisin solujen 

sisäänkasvulle.7

5

Elektronimikroskooppikuvat kryojäädytetystä 

ja murtuneesta polyakryyliamidihydrogeelistä. 

Vasemmanpuoleisen kuvan suurennos on x1.600 ja 

oikeanpuoleisen x6.000.7

Tätä hydrogeeliä on tutkittu yli kahden 
vuosikymmenen ajan,7 ja se on osoittautunut turvalliseksi 
ja tehokkaaksi:

iPAAG tarjoaa pitkäaikaista kivunlievitystä, 
ja sitä on käytetty myös muihin 
käyttötarkoituksiin, ja sen pitkäaikaisseuranta 
on kestänyt 10 vuotta ilman migraatiota.14

705 000 
Aquamid® tai Aquamid® Reconstruction 
-ruiskuja7

100 000
syringes of Arthramid® Vet -ruiskua7 

280 000
syringes of Bulkamid®-ruiskua7

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Miten Arthrosamid® (iPAAG) toimii?

Arthrosamid® on maailman ainoa hyväksytty iPAAG-hoito, joka integroituu pysyvästi sisemmän kapselin 15 nivelkudokseen ja 
vähentää nivelen jäykkyyttä, joka vähentää kipua ja parantaa OA:sta kärsivän polven toimintaa.16,17 Sen pysyvyys tarkoittaa, että se 
voi tarjota pitkäaikaista kivunlievitystä polven OA:n hoitoon.1

Nivelpussi

Arthrosamid® 

ruiskutetaan 

nivelonteloon, jossa se 

asettuu nivelnesteen 

sekaan - se tarjoaa 

voiteluaineen, joka 

pehmentää nivelkapselin 

sisäosaa.16,17

Arthrosamid® toimii 

telineenä, joka integroituu 

täysin nivelkalvoon,15 

paksuuntuu ja muodostaa 

fyysisen esteen, joka 

katkaisee tulehduskierron 7 

ja vähentää siten kipua.

Nivelontelo, joka 

sisältää nivelnestettä

Nivelkalvo (kerrostunut 

nivelkalvojen kanssa), 

jossa on useita 

tulehdussoluja

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Makrofagien kaltaiset synoviosyytit (MLS) tunkeutuvat 
hydrogeeliin, mutta eivät pysty fagosytoimaan sitä.19

Nivelkalvon subintimakerroksen 20 paksuuntuminen aiheuttaa 
tulehdussolujen 7 etääntymisen ja katkaisee tulehduskierteen.

Hoitamaton OA-polvi: nivelneste menettää viskoelastiset 
ominaisuutensa. Nivelkalvoon kertyy tulehdussoluja, jotka 
ovat kivun ja turvotuksen esiaste.18

Tulehdussolut Arthrosamid® iPAAG hydrogeeli Fibroblastien kaltaiset synoviosyytit (FLS)

Arthrosamid ruiskutetaan nivelonteloon, jakautuu 
nivelnesteeseen ja se tarttuu nivelkalvoon.19

2

5

1

4

3

6

Integroidun iPAAG-synoviaalikalvon päälle muodostuu 
uusi intimakerros.19 Tämä uusi kerros koostuu hajanaisista 
ei-tulehduksellisista soluista, ja iPAAG toimii telineenä 
sub-intima-kerroksessa. Tämä prosessi kestää yhden 
kuukauden.20

MLS-solut erilaistuvat fibroblastien kaltaisiksi 
synoviosyyteiksi (FLS), jotka alkavat integroitua hydrogeelin 
läpi muodostaen ohuen verisuonia tukevan kuituverkon.19 

Nivelontelossa 
oleva nivelneste

Nivelkierukan 
sisäkerros (intima)

Nivelontelossa 
oleva nivelneste

Fibroblastien kaltaiset 
synoviosyytit (FLS)

Makrofagien kaltaiset 
synoviosyytit (MLS)

Fibroblastien kaltaiset 
synoviosyytit (FLS)

Arthrosamid® hajauttaa tulehdussolut 
sub-intima-kerroksessa

Arthrosamid® 
hydrogeeli

Synoviaalinen 
membraani

Synoviaalinen 
membraani

Synoviaalinen 
membraani

Synoviaalinen 
membraani

Synoviaalinen 
membraani

Synoviaalinen 
membraani

Toimintatapa - tarkastellaan tätä lähemmin

Sub-intima kerros synovial villi

Makrofagien kaltaiset synoviosyytit (MLS)

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Miten Arthrosamid® (iPAAG) injektoidaan 

Pyyhi polvi uudelleen, 5 cm pistoskohdan ympäriltä. Ihannetapauksessa 
käytetään 21G:n steriiliä neulaa, jossa on Luer Lock -liitin polvinivelen 
lateraalisessa, proksimaalisessa syvennyksessä. Saman neulan on pysyttävä 
polven sisällä koko toimenpiteen ajan. Poista mahdollinen kertynyt neste 
nivelen ympäristöstä ennen Arthrosamid®-valmisteen ruiskuttamista.12

Poista neula polvesta pihtien avulla. Pyyhi polvi kolmannen kerran 
pistoskohdan yli ja peitä se laastarilla. Hävitä ruisku, neula ja käyttämätön 
materiaali hoidon jälkeen.12

 Suun kautta otettavat antibiootit on otettava 1-2 tuntia 
ennen injektiota infektioriskin vähentämiseksi. Jos käytettävissä, käytä 

ultraäänitutkimusta varmistaaksesi neulan oikean sijoittamisen 

polviniveleen.12

Suorita menettely käyttäen aseptisia olosuhteita ja no-touch-
tekniikkaa. Pyyhi vähintään 5 cm pistoskohdan ympäriltä ja käytä 
paikallispuudutetta sen ympärillä olevan ihon puuduttamiseksi. Valmistele 
6 x 1ml Arthrosamid® -ruiskua poistamalla ne läpipainopakkauksista ja 
asettamalla ne pöydälle, jotta ne ovat helposti saatavilla.12

2

5

1

4

3

6

Käännä ruiskua tiukasti Luer Lockin päälle varmistaaksesi, että neula on 
tiukasti pistorasiassa ja asennettu oikein. Paina lujasti ruiskua ja ruiskuta 1 
ml Arthrosamidia polviniveleen. Toista, kunnes polviniveleen on annettu 
suositeltu 6 ml Arthrosamid® -annos.12

Poista ruisku, jos sitä käytetään nestevajaukseen, mutta pidä neula paikallaan. 

Poista suojaava kärkikorkki Arthrosamid® -ruiskusta Kelly-pihdeillä, jotta 

varmistetaan, ettei ruiskuun kosketa.12

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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20152000 2001 2004 2008 20102006 2009 2018 2019 2021 2022 2023

iPAAG:ia 
käytetään ihmisille 

tarkoitetuissa 
käyttöaiheissa

Emile-kissa saa iPAAG-hoitoa (päivä, jolloin Arthramid® 
Vet -valmistetta käytettiin ensimmäisen kerran) 

Arthramid® Vet lanseerattu

Ensimmäinen ihmispotilas saa 
hydrogeelihoitoa

Arthrosamid® CE-
merkintä saatu

Kani-tutkimus aloitettu ja positiiviset 
tulokset osoittivat, että haittavaikutuksia 

ei ole ja että lääke integroituu täysin 
nivelkalvoon 19

CE-merkityn Bulkamid®:n 
ensimmäisen käyttökerran 

päivämäärä

CE-merkityn Aquamid® 
ensimmäisen käyttökerran 

päivämäärä

Ensimmäinen hevonen saa hoitoa – 
ontuminen katoaa ja hevonen tulee 

kilpailussa neljänneksi17

TNIBAR 
Hevosilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että 

vaikutus on pitkäaikainen (2 vuotta) ja että 80 
% hevosista on ontumatta.17

DAISY
Vaikutus 56 
kuukautta16

DAISY 

Turvallisuus 2 
vuotta22

IDA
26 viikkoa1

IDA 
2 vuotta13

IDA
52 viikkoa21

LUNA
Avaa etiketti

ROSA
52 viikkoa23

Muissa käyttöaiheissa käytetyt Contura iPAAG -hydrogeelit Ihmisillä tehdyt tutkimukset polven OA-potilailla Käynnissä olevat kliiniset 
tutkimukset

Arthrosamid® — 20 vuoden aikana 
kehitetty hoito nivelrikkoon7

Huhtikuussa 2021 Arthrosamid ® sai CE-merkinnän aikuispotilaiden oireenmukaiseen hoitoon 
polven OA:ta sairastaville potilaille huhtikuussa 2021, kun kaksitoista kuukautta kestänyt 
prospektiivinen avoin tutkimus, jossa osallistujat kokivat merkittävää kivun vähenemistä21, oli 
saatu päätökseen.

CE-merkintä oli merkittävä virstanpylväs tuotteelle, jota on kehitetty yli 20 vuotta 7 — joka tarjoaa tehokkaan, turvallisen, 

pitkävaikutteisen,1 ja vähän invasiivisen hoidon, joka voi lykätä ja mahdollisesti estää polvileikkauksen OA:ta sairastaville.1

Vuohitutkimus aloitettu - tulokset osoittavat, että OA:n kehittyminen 
pysähtyy hydrogeenin avullal20

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Havainnoiva 13 kuukauden kohorttitutkimus (DAISY Efficacy)7,16

by

N=84

9 17 26 34 43 52
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*P<.0001

-14.6* -16.0* -15.7*

56

Nivelensisäinen 2,5-prosenttinen 
polyakryyliamidihydrogeeli polven OA:n hoitoon

Tavoite

Tässä tutkimuksessa todettiin iPAAG:n nivelensisäisen injektion alustava tehokkuus 

polven OA:n oireiden hoidossa.

Metodi

• Prospektiiviseen avoimeen kohorttitutkimukseen rekrytoitiin 84 polven OA-potilasta, 

jotka saivat enintään 6 ml iPAAG:aa. 

• Ensisijainen tulos - WOMAC† -kipuasteikon muutos lähtötasosta 4 kuukauden 

kuluttua. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin WOMAC-kyselylomaketta, joka 

kerättiin lähtötilanteessa sekä 4, 7 ja 13 kuukauden kuluttua.

Johtopäätökset

Ensisijainen tulos ylitti vahvistetun 9 pisteen MCID** -arvon. Vaikutus näytti olevan 

pitkäaikainen, ja teho säilyi jopa 13 kuukauden ajan. 

Tulokset

Vakaa ja tilastollisesti merkitsevä muutos 
kaikissa WOMACin osa-asteikoissa ja 
WOMACin kokonaisarvossa 56 viikon 
seurantajakson aikana.16

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

**MCID - Minimaalinen kliinisesti merkittävä ero

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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N=49
4 13
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N=46

*P<0.0001

-15.4* -18.3* -20.8*

26

by

iPAAG:n kliininen käyttö on turvallista ja tehokasta, 
ja se voidaan toteuttaa yhdellä injektiolla.1

26 viikon rekisteröintitutkimus (IDA 6 kuukautta)1

Polyakryyliamidihydrogeeli-injektio 
(iPAAG) polven nivelrikossa

TuloksetTavoite

Tässä tutkimuksessa arvioitiin nivelensisäisen 6 ml:n iPAAG-injektion tehoa ja turvallisuutta 26 

viikon ajan.

Metodi

• Avoin tutkimus potilailla, joilla on oireinen ja röntgenologisesti vahvistettu polven OA.

• Ensisijainen tulos oli muutos WOMAC† -kipuarvossa 13 viikossa.

• Toissijaiset tulokset olivat WOMAC-ala-asteikot, PGA** ja OMERACT-OARSI*** 

-vastaajien osuus, seuranta-ajankohdat olivat 4, 13 ja 26 viikkoa.

Johtopäätökset

Tutkimus osoitti merkittävää parannusta WOMAC-kivun osa-asteikossa 4 ja 13 viikon 

kohdalla, ja paraneminen säilyi 26 viikon kohdalla. 2/3 potilaista vastasi OMERACT-

OARSI-hoitoon. iPAAG:n kliininen käyttö on turvallista ja tehokasta, ja se voidaan toteuttaa 

yhdellä injektiolla.1

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

** PGA perustui vastauksiin kysymykseen "Kuinka paljon polven nivelrikko (hoitopolvi) kokonaisuudessaan vaikuttaa elämäänne tällä hetkellä?" 100 mm:n visuaalisella analogisella asteikolla (VAS), jonka ankkurit olivat 0 = "Ei lainkaan" ja 100 = "Pahin mahdollinen".

***OMERACT-OARSI-vaste määriteltiin joko (1) WOMAC-kivun tai fyysisen toimintakyvyn paranemisena ≥50 % ja absoluuttisena muutoksena ≥20 % normalisoiduissa yksiköissä (0-100) tai (2) ≥20 % paranemisena ja absoluuttisena muutoksena ≥10 pistettä kahdessa kolmesta kategoriasta: WOMAC-kipu, 

WOMAC-fyysinen toimintakyky ja PGA.

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Tavoite

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli arvioida iPAAG:n yksittäisen injektion 

tehoa ja turvallisuutta polven oireisiin osallistujilla, joilla oli keskivaikea tai vaikea polven 

OA.

Metodi

• Avoin tutkimus potilailla, joilla on oireinen ja röntgenologisesti vahvistettu polven OA.

• Ensisijainen tulos oli muutos WOMAC† -kipuarvossa 13 viikossa.

• Toissijaiset tulokset olivat WOMAC-ala-asteikot, PGA** ja OMERACT-

OARSI*** -vastaajien osuus, seuranta-ajankohdat olivat 4, 13, 26 ja 52 

viikkoa.

Johtopäätökset

iPAAG voidaan antaa yhtenä injektiona, ja tämä ei-satunnaistettu tutkimus osoittaa, että 

hyvät kliiniset vaikutukset, jotka saavutettiin 13 viikon aikana, säilyivät 52 viikon ajan 

potilailla, joilla oli keskivaikea tai vaikea polven OA. Nämä rohkaisevat tulokset on 

vahvistettava kontrolloiduissa tutkimuksissa. 

13 viikon jälkeen 64.6 % prosenttia potilaista 
vastasi OMERACT-OARSI-hoitoon, joka säilyi 
myös 52 viikon ajan.21

52 viikkoa kestänyt prospektiivinen tutkimus (IDA 1 vuosi)7,21

Polyakryyliamidihydrogeeli-injektio 
(iPAAG) polven nivelrikossa

Tulokset

N=49
4 13 26
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N=45

*P<0.0001

-15.4* -18.3* -20.8* -17.7*

52

by

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

** PGA perustui vastauksiin kysymykseen "Kuinka paljon polven nivelrikko (hoitopolvi) kokonaisuudessaan vaikuttaa elämäänne tällä hetkellä?" 100 mm:n visuaalisella analogisella asteikolla (VAS), jonka ankkurit olivat 0 = "Ei lainkaan" ja 100 = "Pahin mahdollinen".

***OMERACT-OARSI-vaste määriteltiin joko (1) WOMAC-kivun tai fyysisen toimintakyvyn paranemisena ≥50 % ja absoluuttisena muutoksena ≥20 % normalisoiduissa yksiköissä (0-100) tai (2) ≥20 % paranemisena ja absoluuttisena muutoksena ≥10 pistettä kahdessa kolmesta kategoriasta: WOMAC-kipu, 

WOMAC-fyysinen toimintakyky ja PGA.

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 

Keskimääräinen 
lähtötaso = 50.3
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Tulokset 104 viikon kuluttua hoidon jälkeen (IDA 2 vuotta)7,13

Tuleva tutkimus polyakryyliamidihydrogeeliinjektiosta 
(iPAAG) polven nivelrikkoon

Tavoite

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli arvioida iPAAG:n yksittäisen 

injektion tehoa ja turvallisuutta polven oireisiin osallistujilla, joilla oli 

keskivaikea tai vaikea polven OA.

Metodi

• Prospektiivinen monikeskustutkimus (3 toimipistettä Tanskassa), jossa 49 

potilasta sai yhden 6 ml:n Arthrosamid®-injektion laskimonsisäisesti.

•  Tuloksiin kuuluivat muunnetut kivun, jäykkyyden ja toimintakyvyn 

osa-asteikot sekä PGA** taudin vaikutuksesta.

• Muutokset lähtötilanteesta 52 viikkoon ja 104 viikkoon analysoitiin 

käyttämällä toistuvan mittauksen sekamallia (MMRM).

Johtopäätökset

"Yksittäiset 6 ml:n nivelensisäiset Arthrosamid® -injektiot ovat edelleen hyvin 

siedettyjä ja osoittavat kliinisesti merkityksellistä ja tilastollisesti merkitsevää 

tehoa, mitattuina seuraavilla: WOMAC† kipu, jäykkyys ja fyysinen 

toimintakyky -ala-asteikoilla sekä PGA**:lla 2 vuoden kuluttua hoidon 

jälkeen."

Tulokset

N=49 N=45 N=32
4 13 26 52

104

0

-10

-15

-20

-25

-5

*P<0.0001

-15.4*-18.2* -20.7* -17.7* -18.2*

OUS/ARTHRO/JAN2022/042.V1 

by

Tilastollisesti merkittävä kivunlievitys 
2 vuoden ajanjaksolla13 

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. 

Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

** PGA perustui vastauksiin kysymykseen "Kuinka paljon polven nivelrikko (hoitopolvi) kokonaisuudessaan vaikuttaa elämäänne tällä hetkellä?" 100 mm:n visuaalisella analogisella asteikolla (VAS), jonka ankkurit olivat 0 = "Ei lainkaan" ja 100 = "Pahin mahdollinen".

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 

Keskimääräinen 
lähtötaso = 50.3

Aika lähtötasosta (viikkoa)
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4.61
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-13.3

-17.9

*P<0.0572

4 12 26

-5

5

10

0

52

4 12 26
52

4.6*
Difference 

 52 viikon kuluttua hoidon jälkeen 74 % of 
Arthrosamid® -potilaista reagoi 7,11 ja WOMAC-
kipupisteytys parani 40 %..23

Synvisc-One on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sanofi-Aventis U.S. LLC. Arthrosamid on Contura International A/S:n rekisteröity tavaramerkki. © copyright 2022 Contura International Ltd.

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (ROSA)7,23

Polyakryyliamidihydrogeelin (iPAAG) ja 
verrannollisesti hyaluronihapon yhden vuoden 
suorituskyky 

Tavoite

Tässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin 

polyakryyliamidihyrogeelin (Arthrosamid®yhden nivelensisäisen injektion tehokkuutta 

hyaluronihapon (Synvisc-One®) yhden injektion tehokkuuteen osallistujilla, joilla oli 

keskivaikea tai vaikea polven OA.

Metodi

• Prospektiivinen, kaksoissokkotutkimus (osallistuja ja arvioija), joka tehtiin kolmessa 

paikassa Tanskassa.

• Tulosten arviointi 4, 12, 26 ja 52 viikon kuluttua.

• Koehenkilöt satunnaistettiin 1:1 saamaan yhden nivelensisäisen injektion joko 6 ml 

Arthrosamid® tai 6 ml Synvisc-One®.

Johtopäätökset

26 viikon kuluttua hoidon jälkeen Arthrosamid® -valmisteen teho ei ollut huonompi kuin 

hyaluronihapon, kun sitä mitattiin WOMAC† -kipuasteikolla. 52 viikkoa hoidon jälkeen 

Arthrosamid® :n tehokkuus oli numeerisesti parempi kuin hyaluronihapon, mutta ei 

eronnut tilastollisesti merkittävästi.23

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 

Keskimääräinen lähtötaso:
Arthrosamid® = 45,1
Synvisc-One® =46,5

Arthrosamid® N = 119
Synvisc-One® N = 120

Arthrosamid® N = 107
Synvisc-One® N = 109

Arthrosamid®

Synvisc-One®

Hoito

EroEro
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† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja. Synvisc-One on rekisteröity 
tavaramerkki, jonka omistaa Sanofi-Aventis U.S. LLC. Arthrosamid on Contura International A/S:n rekisteröity tavaramerkki. © copyright 2022 Contura International Ltd.

Muutosanalyysi alle 70-vuotiaiden alaryhmän lähtötasosta (ROSA)7,24

Polyakryyliamidihydrogeelin (iPAAG) ja 
verrannollisesti hyaluronihapon yhden vuoden 
suorituskyky 

Tavoite

Tässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin polyakryyliamidihyrogeelin 

(Arthrosamid®yhden nivelensisäisen injektion tehokkuutta hyaluronihapon (Synvisc-One®) 

yhden injektion tehokkuuteen aliryhmässä, jossa alle 70-vuotiaita osallistujia, joilla oli 

keskivaikea tai vaikea polven OA.

Metodi

• Prospektiivinen, kaksoissokkoutettu, monikeskustutkimus (3 toimipistettä Tanskassa), 

jossa satunnaistetut 1:1 koehenkilöt saivat yhden nivelensisäisen injektion 6 ml 

Arthrosamid® tai 6ml Synvisc-One®.

• Tulosten arviointi 4, 12, 26 ja 52 viikon kuluttua.

• Koehenkilöt satunnaistettiin 1:1 saamaan yhden nivelensisäisen injektion joko 6 ml 

Arthrosamid® tai 6 ml Synvisc-One®.

Johtopäätökset

Alle 70-vuotiailla osallistujilla Arthrosamid® toimi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin 

hyaluronihappo 52 viikkoa hoidon jälkeen.24

Huomattava ero muutoksessa lähtötasosta 
Arthrosamid® ja Synvisc-One® -valmisteiden 
välillä 52 viikon jälkeen*24

4 13 26 52
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4 13 26 52

*P<0.0195

-14.0

-21.3

7.3

7.3
Difference 

*

52

52

7.3*

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 

Keskimääräinen lähtötaso:
Arthrosamid® = 44,9
Synvisc-One® =47,8

Arthrosamid® N = 70
Synvisc-One® N = 68

Arthrosamid® N = 63
Synvisc-One® N = 62
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Vastausprosentti Arthrosamid®7,23,24 osalta

Satunnaistettu tutkimus polyakryyliamidihydrogeelin (iPAAG) 
ja hyaluronihapon yhden vuoden suorituskyvystä.23

20% 30%10%0%

N=44

N=63

N=17

N=7

50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

63% 14% 23%

N=107 73% 14% 13%

14% 6%80%

94% 6%

100%

by

OUS/ARTHRO/JAN2022/042.V1 

by

80 % vastausprosentti alle 
70-vuotiaiden osalta. 7

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään dataa muista 
käynneistä ja myös kovariaatteja.

16

Ik
är

yh
m

ä

Parannettu Pysyi samana

Vastausprosentti, joka perustuu WOMAC† -kivun muutokseen lähtötilanteesta

Hylätty

Yli 70-vuotiaat

Arthrosamid®-
potilaat

< 70

< 60

< 50
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Hajontakuvio iästä ja muutetusta WOMAC-kivun osa-asteikon 
muutoksesta lähtötilanteesta viikkoon 52 Arthrosamid®-hoidon osalta.7

Satunnaistettu tutkimus polyakryyliamidihydrogeelin 
ja hyaluronihapon yhden vuoden suorituskyvystä.23

40 50 60 70 80 90
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30

-30

-40
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-60

20

20

-70

OUS/ARTHRO/JAN2022/042.V1 

by

† WOMAC eli The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja fyysisen toimintakyvyn mittari LSMeans ovat mallinnettuja/estimoituja keskiarvoja. Arvioiduissa keskiarvoissa käytetään 
dataa muista käynneistä ja myös kovariaatteja.

Yli 60 % Arthrosamid® -hoitoa 
saaneista potilaista saavutti yli 9 
pisteen16 MCID-arvon WOMAC-
kivussa 1 vuoden kuluttua.7

Ikä (vuosia) Spearmannin korrelaatio = 0,26
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Arthrosamid® (iPAAG) käyttä on 
turvallista ja tehokasta.1

DAISY 2019 

104 viikkoa 
7,22

IDA 2021 

26 viikkoa 
1,7

IDA 2021
52 viikkoa 

7,21

IDA 2022
104 

viikkoa 7,13

ROSA 
2022

52 
viikkoa 7,23

ITT 91 49 49 49 121

Käyttöön liittyvät 
haittavaikutukset 41 14 16 14 41

Turvotuksen tunne 15 - - - -

Kipu hoidettavassa 
polvessa

7 7 6 6 21

Alentunut liikerata 4 - - - -

Nivelten turvotus - 3 4 4 13

Muu 15 4 6 4 7

"Tässä retrospektiivisessä tutkimuksessa ei raportoitu 

nivelensisäisiä infektioita tai allergisia reaktioita."22

“Potilailla ei havaittu vakavia haittavaikutuksia 

Arthrosamid®-hoitoon liittyen”1

Nivelensisäisen polyakryyliamidihydrogeelin turvallisuus polven 
nivelrikon oireiden hoidossa

18

16 % osallistujista oli saanut tekonivelleikkauksen hoidetun 
polven OA:n vuoksi.22

Kirurgisissa raporteissa ei ollut odottamattomia kuvauksia 
poikkeavuuksista, jotka olisivat voineet liittyä aiempaan iPAAG-
hoitoon.22

"Yksikään näistä potilaista ei ilmoittanut olevansa tyytymätön 
leikkauksen lopputulokseen, ja tekonivelleikkaukset toimivat 
hyvin."22

iPAAG: Injektoitava polyakryyliamidihydrogeeli 
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Potilashistoria (ennen injektiota)
• Polven etupuolen kipu

• KL4 -PFJ, KL2 –MFT, LFT

4 kuukautta injektion antamisen 
jälkeen 

Potilastapaustutkimus #17

Naispuolinen potilas, 81-vuotias

Käytti kävelykeppiä Ei kävelykeppiä

Ei pysty nousemaan 
tuolilta ilman apua

Pystyy nousemaan tuolilta 
ilman apua

Paracetamol, Tramadol 
Ei enää — Paracetamol, 
Tramadol 

PRN – NSAID PRN – NSAID

VAS – 9/10 VAS – 2/10

OKS – 27/48 OKS – 42/48

Lysholm – 33/100 Lysholm – 78/100

6 kuukautta injektion antamisen jälkeen Esikäsittely ennen hoitoa 4 kuukautta injektion antamisen jälkeen 



2020

Potilastapaustutkimus #27

Miespuolinen potilas, 38-vuotias

Potilashistoria  
(ennen injektiota)

• Vähemmän kipua

• Parannettu toiminto

• Vähemmän naksautuksia

• "Tuntuu vahvemmalta, on vahvempi"

• Kvadraattien hypertrofia

"Tuntuu vahvemmalta, 
on vahvempi"

4 kuukautta injektion  
antamisen jälkeen 

• Vasemman polven toistuva patellan 

sijoiltaanmeno, ACL-puutos, 

meniskirepeämä

• Kesäkuu 2019 - ACL-rekonstruktio, 

lateraalisen meniskin korjaus, 

mediaalinen patella-femoraalinen 

nivelside, rekonstruktio

Hyppely - 8/10 kipu
Hyppely - 2/10 kipu, mutta 
hyvin heikko

Askel alaspäin (25cm) — 
6/10 kipu

Askel alaspäin (25cm) - 
KIVUTON

Split-kyykkyjä – 4/10 kipu 
Split-kyykkyjä - KIVUTON täysi 
ROM, heikko eksentrisesti

Yhden jalan istumasta 
seisomaan 10 toistoa - 
4/10 

Yhden jalan istumasta seisomaan 
- KIVUTON, mutta heikko

Juoksu - 55% kehon 
painosta ennen kipua

Juoksu - 85% kehon painosta 
ennen kipua
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Arthrosamid®-valmisteen tärkeimmät hyödyt

Arthrosamid® vähentää polvinivelen kipua 

potilailla, joilla on nivelrikko.16

Arthrosamid® parantaa polven toimintaa 

potilailla, joilla on nivelrikko.16

Arthrosamid® integroituu sisemmän kapselin 

nivelkudokseen.19,20

Arthrosamid® on bioyhteensopiva, imeytymätön, biologisesti 

hajoamaton ja ei-migratoituva.7 

Arthrosamid® on käyttötarkoituksessaan 

turvallinen.22

Arthrosamid®-hoito on minimaalisesti invasiivinen avohoidon toimenpide.12

Parantaa OA-polvipotilaiden elämänlaatua.1

Koska Arthrosamid®toimii vaimentaen niveltä, se 

vähentää potilaan kipua ja jäykkyyttä ja lisää 

liikkuvuutta. Arthrosamid® on osoitettu turvalliseksi ja 

voi tuottaa pitkävaikutteisen kivunlievityksen parantaen 

elämänlaatua.1

Arthrosamid® ruiskutetaan 

nivelväliin mahdollisimman vähän 

kajoavassa 12 polikliinisessä 

toimenpiteessä. 

Arthrosamid® on turvallinen 

käyttötarkoituksessaan ja biologisesti 

yhteensopiva, joka tarkoittaa, että se 

integroituu polven kudoksiin. Hydrogeelin 

yleistä turvallisuusprofiilia on tutkittu ja kehitetty 

yli kahden vuosikymmenen ajan,7 ja noin 1 

000 000 hydrogeeliruiskua on käytetty kehon 

eri käyttötarkoituksiin.7

 Kliinisissä tutkimuksissa potilaat ilmoittivat 

kiputasonsa vähentyneen viikolla 4 

injektion jälkeen.21 Kivun väheneminen 

jatkui 104 viikon ajan.13 Arthrosamid® 

-tutkimuksissa potilaita seurataan edelleen 

5 vuoden ajan.7

Yksinkertainen

Turvallinen

Kestävä
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Käyttöaiheet, potilasryhmät ja käyttö

Arthrosamid® on tarkoitettu polven nivelrikon oireelliseen hoitoon aikuispotilailla.

Vasta-aiheet

Arthrosamid®-valmistetta ei saa käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Jos pistoskohdassa tai sen läheisyydessä on aktiivinen ihosairaus tai infektio.

- Jos nivelessä on infektio tai se on vakavasti tulehtunut.

- Jos potilasta on hoidettu aiemmin muulla imeytymättömällä pistoksella tai implantilla

- Jos potilaalle on tehty polven alloplastia tai jos polvessa on vierasta materiaalia.

- Jos potilaalle on tehty polven tähystysleikkaus viimeisten 6 kuukauden aikana.

- Jos potilaalla on hemofilia tai potilaan verenohennushoito ei ole hallinnassa.

Jos nivelessä on hajoavaa nivelen sisään ruiskutettavaa pistosainetta kuten hyaluronihappoa, 
sen on annettava imeytyä kyseisen valmisteen valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen kuin 
Arthrosamid®-valmistetta voidaan ruiskuttaa. 

Jälkitoimenpiteenä ei saa ruiskuttaa erilaista imeytymätöntä implanttia. 

Lue lisätietoja varoituksista ja varotoimista käyttöohjeista. 
IFU on saatavilla myös osoitteesta 
https://www.arthrosamid.com tai info@arthrosamid.com.

Käyttöaiheet ja haittavaikutukset
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