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LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN (CHMP)  

31 ARTIKLAN MUKAISEEN MENETTELYYN LIITTYVÄ LAUSUNTO  
 

Norfloksasiinia sisältävät lääkevalmisteet 
 

Kansainvälinen yleisnimi (INN): norfloksasiini 
 

TAUSTATIETOA* 
 
 
Norfloksasiini on laajavaikutteinen, kinoloni-ryhmään kuuluva bakteereja tappava aine, jonka 
käyttöaiheena on akuutti tai krooninen, komplisoitunut tai komplisoitumaton pyelonefriitti, jonka ovat 
aiheuttaneet norfloksasiinille herkät eliöt. 
 
Belgia käynnisti 14. syyskuuta 2007 direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan mukaisen lausuntomenettelyn 
ja pyysi EMEAn lääkevalmistekomiteaa antamaan lausunnon siitä, pitäisikö norfloksasiinia sisältävien 
suun kautta otettavien, akuutin tai kroonisen, komplisoituneen tai komplisoitumattoman pyelonefriitin 
hoitoon tarkoitettujen valmisteiden myyntiluvat pitää voimassa, muuttaa, keskeyttää tai peruuttaa koko 
Euroopan unionin alueella norfloksasiinin hyötyriskisuhteen uudelleenarvioimisen jälkeen. 
Lausuntopyyntö perustui seuraaviin syihin: 
 
- Pyelonefriitti liittyy usein bakteremiaan eli bakteerien esiintymiseen veressä. Norfloksasiinia 

sisältävät lääkevalmisteet, joita on saatavilla vain suun kautta annettavina muotoina, eivät tuota 
aineen riittävää pitoisuutta seerumissa samanaikaisen bakteremian hoitamiseen.  

- Edellä mainituille käyttöaiheille on saatavilla muita vaihtoehtoisia hoitoja Toisen sukupolven 
fluorokinolonit kuten siprofloksasiini, ofloksasiini ja levofloksasiini tuottavat korkeampia 
seerumipitoisuuksia ja paljon paremman kudosjakauman kuin norfloksasiini.  

- Komplisoitunutta pyelonefriittia voidaan hoitaa suun kautta tai laskimoon annettavalla 
valmisteella (paikallisen hoitokäytännön ja komplisoituneen tulehduksen määrittämiseen 
käytettävien diagnostisten kriteerien mukaisesti). Suun kautta annettavan hoidon tapauksessa 
toisen sukupolven fluorokinolonit ovat norfloksasiinia parempia, koska tuottavat korkeammat 
pitoisuudet seerumissa ja kudoksissa.. Samat huomautukset pätevät tietysti myös suun kautta 
annettavaan komplisoitumattoman pyelonefriitin hoitoon. 

 
Lausuntopyyntömenettely alkoi 20. syyskuuta 2007. Esittelijäksi ja rinnakkaisesittelijäksi nimettiin tri. 
Ondřej Slanař ja tri. Pieter Neels. Myyntiluvan haltija antoi kirjallisia selvityksiä 25. helmikuuta ja 20. 
kesäkuuta 2008 mennessä.  
Saatavilla olevien tietojen ja esittelijöiden arviointiraporttien perusteella lääkevalmistekomitea katsoi, 
että suun kautta annettavien norfloksasiinia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty ei ole suurempi kuin 
niiden riskit akuutissa tai kroonisessa komplisoituneessa pyelonefriitissa, ja antoi 24. heinäkuuta 2008 
lausunnon, jossa suositetaan myyntiluvan muuttamista poistamalla käyttöaihe ”akuutti ja krooninen 
komplisoitunut pyelonefriitti” suun kautta annettavien norfloksasiinia sisältävien lääkevalmisteiden 
tuotetiedoistoa. 
 
Kyseisten kauppanimien luettelo on liitteessä I. Tieteelliset johtopäätökset esitetään liitteessä II. 
 
Lopullinen lausunto muutettiin Euroopan komission päätökseksi 19. marraskuuta 2008. 
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* Huomautuksia: Tässä asiakirjassa ja sen liitteissä esitetyt tiedot heijastavat yksinomaan CHMP:n 24. heinäkuuta 2008 
päivättyä lausuntoa. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat edelleenkin tuotteen säännöllistä seurantaa. 


