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Ciprofloksacin (Linhaliq) til behandling av kronisk
Pseudomonas aeruginosa-lungeinfeksjon hos pasienter med
non-CF (Cystisk fibrose) bronkiektasier
Type metode: Legemiddel
Område: Infeksjon; Luftveier
Virkestoffnavn: Ciprofloxacin
Handelsnavn: Linhaliq
ATC-kode: J01MA02
MT søker/innehaver: Aradigm Ltd (1)
Finansieringsansvar: Folketrygden; Blå resept

Status for bruk og godkjenning
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:
Uklart

Nå

Om 6 mnd Om 1 år Om 2år
?

Metoden er en indikasjonsutvidelse og en ny formulering av et eksisterende virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge,
EU eller i USA, men er under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) og US Food and Drug Administration
(FDA) (1).
Beskrivelse av den nye metoden
Ciprofloksacin er et fluorokinolon som virker baktericid ved at de blokkerer bakterienes DNA-gyrase og hemmer DNAsyntesen. Ciprofloksacin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter f.eks. de fleste stammer av enterobakterier,
Legionella, Haemophilus influenzae og Pseudomonas aeruginosa. Forekomsten av resistens mot fluorokinoloner har imidlertid
økt betydelig hos Enterobacteriaceae (E. coli og Klebsiella spp.) gjennom de siste årene, både internasjonalt og i Norge.
Pneumokokker, streptokokker og anaerobe mikrober er lite følsomme for ciprofloksacin (2).
Ciprofloksacin finnes fra tidligere i flere typer formuleringer f.eks. tabletter, granulat, øyedråper, øredråper og infusjonsvæske.
Linhaliq er en ny type formulering i form av inhalasjonsvæske med en blandning av langsomt frisatt (slow release)
ciprofloksacin innkapslet i lipsomer og raskt tilgjengelig ciprofloxacin oppløst i vandig løsning.
Dette metodevarslet omhandler ciprofloksacin som inhalasjonsvæske til nebulisator, til behandling av Pseudomonas
Aeruginosa-lungeinfeksjon hos pasienter med non-CF bronkiektasier.
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag
Bronkiektasi er en tilstand preget av unormal og permanent utvidelse av lungens bronkier. Tilstanden disponerer for
opphopning av slim og kolonisering av mikrober i nedre luftveier, hvilket kan føre til hyppige infeksjoner og mikrobiell resistens.
Luftveisinfeksjoner som alvorlige lungebetennelser og tuberkulose i lungene kan øke utviklingen av bronkiektasier.
Bronkiektasier sees typisk hos pasienter med cystisk fibrose, men forekommer også ved mange immunsviktsykdommer (3, 4).
Infeksjonene hos immunsviktpasienter er oftest årsaket av vanlige luftveisbakterier som non-kapsulære Hemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae og Moraxella catharallis, men Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus
kan også bli et problem (3).
Pseudomonas aeruginosa er en multiresistent bakterie og opportunist som kan forårsake infeksjoner i alle organsystemer og
er vanlig hos immunsupprimerte pasienter. Pseudomonasinfeksjoner hos nøytropene og andre immunsupprimerte er trolig
mindre vanlig i Norge enn i utlandet, men god statistikk foreligger ikke. En undersøkelse av invasive pseudomonasinfeksjoner i
Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og
viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Statens legemiddelverk har ansvar for innholdet i metodevarsler om
legemidler som fremstiller et overordnet bilde av det kommende legemidlet på et tidlig tidspunkt. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for
metodevarsler. For mer informasjon om metodevarsler, se Om MedNytt.
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Norge for perioden 1999-2002 viste i gjennomsnitt 142 tilfeller per år som er 3,2 tilfeller per 100 000 innbyggere, 20 per 100
000 innleggelser eller 3,3 per 100 000 liggedøgn i sykehus (5).
Dagens behandling
I behandling av bronkiektasier er optimal sekretdrenasje vesentlig. Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av
primær immunsvikt fra 2015 anbefaler følgende opptrappingsrekkefølge: hosteøvelser, pep-fløyte, flutter, CPAP.
Årsaksbehandling av mekanismene bak bronkiektasier finnes ikke (3, 4).
Det anbefales generelt en mer liberal bruk av antibiotika hos personer med immunsvikt i forhold til friske personer med normal
immunitet. Tidlig antibiotikabehandling kan være indisert hos pasienter med hyppige infeksjoner, av og til rotasjonsbehandling
med forskjellige antibiotikatyper. Det er ofte nødvendig å bruke et bredspektret antibiotikum, eventuelt styrt av resistensforhold
og lengre behandlingstid (3). Pseudomonas aeruginosa er resistent overfor en rekke vanlige antibiotika, men er vanligvis
sensitiv for aminoglykosider, ceftazidim, aztreonam, karbapenemer, piperacillin-tazobactam og ciprofloxacin (5).
Status for dokumentasjon
Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske
Ingen relevante identifisert.
Metodevurdering eller systematiske oversikter –internasjonale
Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (6, 7, 8, 9).
Metodevarsler
Ingen relevante identifisert.
Klinisk forskning
De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:
Populasjon
(N =antall deltagere)
Inklusjonskriterier:
Voksne over 18 år
med verifisert
bronkiektasediagnose
og Pseudomonas
aeruginosa
lungeinfeksjon
Eksklusjonskriterier:
cystisk fibrose
(N = 278)

Inklusjonskriterier:
Voksne over 18 år
med verifiserte nonCF bronkiektasier og
tidligere
Pseudomonas
aeruginosa
lungeinfeksjon; minst
to pulmonale
eksaserbasjoner
behandlet med
antibiotika i det
foregående år.
Eksklusjonskriterier:
cystisk fibrose,
graviditet.
(N = 304)

Intervensjon

Kontrollgruppe

Utfallsmål

Pulmaquin formulering av
inhalasjonsvæske
med blandning av
ciprofloxacin
innkapslet i
lipsomer og ikkeinnkapslet
ciprofloxacin
– 1 gang daglig.
28 dagers
behandling.
28 dagers pause.
Pulmaquin formulering av
inhalasjonsvæske
med blandning av
ciprofloxacin
innkapslet i
lipsomer og ikkeinnkapslet
ciprofloxacin
– 1 gang daglig.
28 dagers
behandling.
28 dagers pause.

Formulering av
inhalasjonsvæske
med tomme
liposomer
– 1 gang daglig.
28 dagers
behandling.
28 dagers pause.

Tid til første
eksaserbasjon
(tidsramme: 1 år);
Antall
eksaserbasjoner
(tidsramme: 1 år)

Formulering av
inhalasjonsvæske
med tomme
liposomer
– 1 gang daglig.
28 dagers
behandling.
28 dagers pause.

Tid til første
eksaserbasjon
(tidsramme: 1 år);
Antall
eksaserbasjoner
(tidsramme: 1 år)

Studienavn og
nummer* (fase)
ORBIT 3
NCT01515007
(Fase III)

Tidsperspektiv
resultater
Avsluttet oktober
2016.

ORBIT 4
NCT02104245
(Fase III)

Avsluttet oktober
2016.

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov
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Relevante vurderingselementer for en metodevurdering
Klinisk effekt relativt til komparator
Sikkerhet relativt til komparator
Kostnader/ressursbruk
Kostnadseffektivitet
Organisatoriske konsekvenser
Etikk
Juridiske konsekvenser
Annet

Nytt behandlingsprinsipp
Ny bivirkningsprofil

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Hva slags metodevurdering kan være aktuell
Hurtig metodevurdering
Fullstendig metodevurdering

☒
☐

Hovedkilder til informasjon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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