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Pivmecillinam – ett osäkert
alternativ vid pyelonefrit
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koncentration i njurparenkymet [3].
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b Mecillinams farmakokinetik och farjämfört med urin, och en högre expone
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ring (fT/MIC) krävs vid allvarligare in
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Figur 1. Medelvärden för total toppkoncent
ration (Cmax) av mecillinam i serum efter oral
administrering av 200–800 mg pivmecillinam.
Punkternas storlek motsvarar antalet försöks
personer (n = 6–22) i respektive studie.

vid okomplicerad cystit, medan en högre
andel bakterier skulle klassificeras som
resistenta mot mecillinam om man avser
att behandla pyelonefrit.
Det är inte uteslutet att mecillinam kan
ha en plats i terapin vid pyelonefrit un
der vissa förutsättningar (till exempel till
lindrigt sjuka patienter, som peroral upp
följning, vid låga MIC-värden eller hög do
sering), men i nuläget saknas klinisk evi
dens för detta. Preparatets farmakokinetik
och farmakodynamik talar för att det är
svårt att uppnå tillräcklig effekt vid andra
indikationer än okomplicerad cystit. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
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