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Oppdagelse

 Mandelsyre oppdaget på 1830-tallet av tyskeren Ferdinand Winckler ved koking av mandler (Repertorium Pharmacie 1831:37;388-418)

 Syren er utgangspunkt for en rekke legemidler og andre kjemiske produkter (J Chem Soc Perkin Trans 1986:6;835)

Methenamin



Anvendelse

 Blant disse.. (Wikipedia)

 Antiseptic detergent

 Treatment of urinary tract infections in combination with boric acid

 Treatment for soldiers exposed to phosgene gas in WW1

 Prevention of urinary tract infection in combination with hippuric acid

 Histological staining (Methenamin silver stain)

 Component of solid fuel tablets

 Food additive (INS 239) approved by EU

 Reagent in organic chemistry

 Component of explosives



Produsenter

 Metenamin selges i Norge under navnet Hiprex®, produsert av Meda (www.felleskatalogen.no)

 Flere andre produsenter har tidligere hatt markedsføringstillatelse for salg i Norge (www.felleskatalogen.no)

Meda Sanofi-Aventis County Line Pharmaceuticals Core Pharma





Farmakokinetikk

 Metenamin omdannes til formaldehyd i sure løsninger (New Engl J Med 2009;360:e3)

 pH i løsningen for omdanningen må være <5.5 (New Engl J Med 2009;360:e3)



Antimikrobiell effekt

 Formaldehyd har generell antibakteriell effekt  (New Engl J Med 2009;360:e3)

 Mekanisme omfatter kryssbinding av proteiner, RNA og DNA (Clin Microbiol Rev 1999;12(1):147-179)

 Ingen resistensmekanisme er avdekket for metenamin (New Engl J Med 2009;360:e3)



Surgjøring av urin

 pH i urin lar seg vanskelig påvirke (New Engl J Med 2009;360:e3)

 Mange har forsøkt å acidifisere urin med askorbinsyre (Clin Microbiol Rev 1999;12(1):147-179)

 Acidifisering med askorbinsyre påvirker kun pH nær 7.5 – 7.0 (J Urol 2017 Jun;43(2): 183-88)

 Askorbinsyretilskudd øker sekresjonen av oksalat og formering av calsiumoksalatkrystaller (Kidney Int 2003;63:1066)





Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections

 Metaanalyse av 13 studier (>2.000 pasienter) RCT og kvasi-RCT fra 1950 til juni 2012 (Cochrane Database Syst Rev 2012 Oct 17; 10:CD003265)

 Analyse omfattet effektmodell målt i relativ risiko for dikotomiske utfall og 95 % KI

Symptomatic UTI Bacteruria

RR 1.54 (0.38 – 6.20) RR 1.29 (0.54 – 3.07)

Overall pooled estimates
Not interpretable because of underlying heterogenity

Subgroup analyses in patients without renal tract abnormalities
Some benefit

Benefit in short term treatment (<1 week)

Subgroup analyses in patients with known renal tract abnormalities
No benefit

Symptomatic UTI Bacteruria

RR 0.24 (0.07 – 0.89) RR 0.56 (0.37 – 0.83)

RR 0.14 (0.05 – 0.38)





Forbruk i Norge 2000 – 2017
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Trimetoprim-sulfametoxazol Methenamin



Til sammenligning

 Forbruket av metenamin i Sverige er under 20 % av forbruket i Norge, og avtar pr år (www.folkhalsomyndigheten.se/SWEDRED-SVARM)

 Forbruket av metenamin i Danmark er under 10 % av forbruket i Norge, og er stabilt pr år (www.danmap.org)



Methenamin i Europa



Noen tall

 Forskrivning av metenamin i Norge har i perioden 2000 – 2017 økt med 110 %  (www.unn.no/norm)

 Økningen øker pr år (www.unn.no/norm)



Andel av forbruket i Europa

 Nordmenn spiser mer enn halvparten av totalforbruket av metenamin i Europa (www.ecdc.com/2016)
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Markedsføring



Markedsføring

 Jevnlig i sentrale, norske tidsskrifter, økt markedsføring omkring høsten 2012 (BW)

 Sju referanser oppgitte (Tidsskr Nor Legeforening)

År Tiddskrift Antall Varighet

Felleskatalogen -

1975 Tidsskr Nor Lege - -

1978 Acta Pediatr Scand 20 12 mnd

1975 Acta Med Scand 24 16 mnd

1984 Tidsskr Nor Lege 41 12 mnd

1986 Tidsskr Nor Lege 34 6 mnd

«It would therefore seem that this agent is only of limited value..»



Potensiell inntjening

 Ett års forbruk (www.felleskatalogen.no)

 Kostnader i et folkehelseperspektiv (www.unn.no/norm)

Formulering Standard dose Pakning Pr pr pakke Årlig kostnad

Tablett 1g x 2 100 547,- NOK 2.200,-

Pulver 1g x 2 100 297,- NOK 4.000,-

Formulering DDD/1000 innbygger/år Årlig kostnad

Tablett 4,11 NOK 48.000.000,-

Pulver 4,11 NOK 87.000.000,-



Vilkår i blåreseptordningen

 J01X X05-1 Methenamin (www.felleskatalogen.no)

Refusjonsberettiget bruk

Langtidsprofylakse ved kroniske eller stadig residiverende infeksjoner i nyrer/urinveier og langtids kateterdrenasje. Infeksjonsprofylakse urinveier ved 
immunsvikt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Infeksjoner ved organtransplantasjon.

Vilkår
31 Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i 

vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

141 Pasienten må oppfylle et av følgene vilkår: 

- Pasienten har brukt/vil bruke antibiotika minst 3 måneder årlig på grunn av infeksjoner i nyrer/urinveier.

- Pasienten har i gjennomsnitt de to siste årene hatt minst 3 årlige infeksjoner i nyrer/urinveier.

- Pasienten bruker medikamentell behandling for en kronisk sykdom i refusjonslisten hvor sykdommen gir økt risiko for infeksjoner i nyrer/urinveier.





Reinfeksjon eller relapse

 For alle formål er det hensiktsmessig å avgjøre om ny infeksjon er en reinfeksjon eller et tilbakefall (www.uptodate.com)

 Et stort flertall av nye infeksjoner er reinfeksjoner (www.uptodate.com)

Initial infection 2 weeks

Relapse
(of initial strain)

Sterile 
urine

Reinfection
(with new strain)



Risikofaktorer

 Biologiske/genetiske (kolonisering, adherens, inflammasjon)

 Adferdsmessige forhold (samleie, P-ring, spermicider, tidligere UVI, antibiotikabruk)

 Anatomi

 Menopause (urininkontinens, cystocele, residualurin)

 Mikrobeforhold (fimbrier)

 Øvrige (diabetes mellitus)



Urin- og analinkontinens



Residualurin



Trabekulering



Cystocele



Steinsykdom

Hey, wait a minute Mr Adams. Maybe it isn’t a kidney stone after all



Steinsykdom



Slimhinneatrofi



Neoplasi



Anomali



Anomali





ESBL-forekomst
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Strategi

 Rutinemessig dyrke urinen ved UVI-mistanke/påstand og ved kontroll etter behandling

 Korrekt prøvetaking er en forutsetning

 Utrede risikofaktorer og bakenforliggende årsaker – allokere disse til riktig behandling

 Antibiotikaprofylakse kan være indisert til pasienter med ≥3 UVI over 12 mnd

 Topikalt østrogen

 Metenamin kun som kort (<2 uker) profylakse til pasienter som skal til uro- eller gynekologisk kirurgi




