
1 
 

 

 

Sammenligning av klinisk utfall ved 
kontinuerlig og intermitterende 

infusjon av betalaktam-antibiotika  

 
 

 
Ane Aasmo Finne 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Februar 2019 

 

 

 



2 
 

Sammenligning av klinisk utfall ved 

kontinuerlig og intermitterende infusjon av 

betalaktam-antibiotika 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ane Aasmo Finne 

2019 

Sammenligning av klinisk utfall ved kontinuerlig og intermitterende infusjon av betalaktam-

antibiotika 

Ane Aasmo Finne 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

  

http://www.duo.uio.no/


4 
 

ABSTRACT 

Background and objective: Beta-lactam antibiotics are widely used to treat infections 

because of their broad antibacterial spectrum and high tolerability. They are time-dependent, 

meaning that antibacterial effect is associated with the duration of time (T) the unbound (f) 

drug concentration exceeds minimum inhibitory concentration (MIC). Beta-lactams are 

traditionally administered by intermittent bolus infusions, but continuous infusions could in 

theory increase fT > MIC and thereby increase bacterial killing and clinical outcome. Here, 

relevant published literature are reviewed and a comparison of the clinical outcome of 

administration of beta-lactam antibiotics by intermittent bolus infusion and continuous 

infusion is presented.  

 

Methods: A literature search was conducted using Medline and Embase with the keywords 

«continuous», «prolonged», «intravenous infusion» and «beta lactam».  

 

Results: 22 reviews were included. 6 reviews showed significantly higher clinical cure rate 

among patients receiving continuous infusion and 6 reviews showed no difference between 

patients receiving continuous and intermittent infusion. 7 reviews showed that mortality was 

significantly lower among patients receiving continuous infusion, while 6 reviews showed no 

difference between the two groups. 5 reviews were inconclusive.  

 

Conclusion: Continuous infusion of beta-lactam antibiotics should in theory improve clinical 

outcome compared to intermittent bolus infusions. Several in vitro and animal studies support 

this. Clinical studies suggest that continuous infusion could be beneficial, however the results 

and statistical quality of these studies vary. Large, high-quality clinical studies are needed to 

confirm these findings, and possibly identify patient subgroups that will benefit the most from 

continuous infusion of beta-lactam antibiotics.  
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål: Betalaktam-antibiotika er mye brukt i infeksjonsbehandling grunnet 

deres brede antibakterielle virkning og gode tolerabilitet. De er tidsavhengige, det vil si at 

antibakteriell effekt er avhengig av hvor lang tid (T) serumkonsentrasjon av ubundet (f) 

antibiotika er over minste inhibitoriske konsentrasjon (MIC). Tradisjonelt har det vært vanlig 

å administrere betalaktam-antibiotika som bolusinfusjoner. Teoretisk vil kontinuerlig infusjon 

øke fT > MIC, og dermed gi mer effektivt bakteriedrap og bedre klinisk effekt. Formålet med 

denne litteraturstudien var å undersøke hva forskningen sier om klinisk utfall ved kontinuerlig 

infusjon sammenlignet med ved intermitterende infusjoner. 

 

Metode: Det ble søkt etter vitenskapelige oversiktsartikler i de biomedisinske databasene 

Embase og Medline. Søkeordene som ble brukt var «continuous», «prolonged», «intravenous 

infusion» og «beta lactam». 

 

Resultater: 22 oversiktsartikler ble inkludert i oppgaven. Seks av artiklene viste at en 

signifikant høyere andel av pasientene ble klinisk helbredet ved kontinuerlig eller forlenget 

infusjon sammenlignet med ved bolusinfusjoner. Seks artikler viste ingen forskjell. Syv 

artikler viste en signifikant lavere mortalitet ved kontinuerlig eller forlenget infusjon, mens 

seks artikler viste ingen forskjell. Fem artikler var inkonklusive.  

 

Konklusjon: Kontinuerlig infusjon av betalaktam-antibiotika bør teoretisk ha en bedre klinisk 

effekt enn bolusinfusjoner da det øker tid over MIC. Det er publisert in vitro- og dyreforsøk 

som støtter denne teorien. Kliniske studier tyder på at kontinuerlig infusjon kan være gunstig, 

men det er noe sprikende resultater og varierende statistisk kvalitet på studiene som er 

publisert. Det er derfor nødvendig med flere store, gode kliniske studier for å bekrefte dette, 

og eventuelt identifisere hvilke pasientgrupper som kan ha spesielt stort utbytte av 

kontinuerlig infusjon. 
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FORORD 

Betalaktam-antibiotika er mye brukt i Norge og på verdensbasis på grunn av deres brede 

antibakterielle virkning og lave toksisitet. De brukes ved en rekke bakterielle infeksjoner, og 

er en viktig del av håndteringen av infeksjoner i primær- og sekundærhelsetjenesten. Det er 

økende resistensutvikling mot betalaktam-antibiotika og utviklingen av nye antibakterielle 

midler går langsomt. Det er derfor nødvendig å finne strategier for å bremse utviklingen av 

resistens så mye som mulig og for å kunne bruke antibiotikatypene som finnes på markedet 

lengst mulig. 

I denne litteraturstudien ønsker jeg å undersøke hva forskningen sier om klinisk effekt av 

kontinuerlig infusjon av betalaktam-antibiotika, og om dette kan være en måte å bidra til at 

eksisterende betalaktam-antibiotika brukes bedre og mindre resistensfremmende. Jeg ønsker 

også å se om det er noen pasientgrupper som kan ha spesielt stort utbytte av kontinuerlig 

infusjon, om det er forskjell i forekomst av bivirkninger og resistensutvikling og om det er 

noen ulemper eller praktiske utfordringer med å gi betalaktam-antibiotika som kontinuerlig 

infusjon.  

 

Jeg vil gjerne takke veileder Dag Berild for god hjelp og støtte, og spesialbibliotekar Signy 

Rose Soelberg for hjelp med søk og bruk av databaser.   
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1. INTRODUKSJON 

1.1 ANTIBIOTIKA OG RESISTENS 

Antibiotika deles i to hovedgrupper etter virkningsmekanisme for bakteriedrap. Den ene 

gruppen har konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Jo høyere antibiotikakonsentrasjon over 

MIC på infeksjonsstedet, jo raskere og mer effektivt bakteriedrap. Aminoglykosider og 

fluorokinoloner er blant antibiotikatypene som inngår i denne gruppen. Den andre gruppen 

har tidsavhengig drap. Når man har kommet opp i en bestemt konsentrasjon over MIC er 

effektivt bakteriedrap avhengig av lengden på eksponering, ikke videre økning av 

medikamentkonsentrasjonen. Betalaktamer og makrolider inngår i denne gruppen. 

 

Antibiotikaresistens er et økende problem nasjonalt og globalt. Antibiotikaresistens fører til 

mer kompliserte sykdomsforløp, lengere sykehusopphold, høyere morbiditet og mortalitet og 

økte kostnader for helsevesenet (2). Til tross for dette går ikke utviklingen av nye typer 

antibiotika raskt nok til å møte resistensutviklingen. Hver ny type antibiotika som produseres 

møtes med tilsvarende resistensutvikling hos mikrobene, og resistensutviklingen går så raskt 

at det er vanskelig å forutsi hvilke antimikrobielle virkningsmekanismer en skal fokusere på. 

De farmasøytiske selskapene risikerer å investere mye penger i utvikling av antibiotikatyper 

som raskt blir utdaterte på grunn av resistens. Dette, i tillegg til at antibiotika gjerne gis i korte 

kurer som gir mindre økonomisk avkastning enn medikamenter til langvarig bruk, gjør at 

legemiddelindustrien lenge har prioritert utvikling av mer lønnsomme medikamenter. Nye 

utviklingsmetoder har heller ikke vært vellykket (3). 



10 
 

 

 

Figur 1 Utvikling av antibiotika fra 1980 til i dag. (Kilde: Blaskovich et al. (4)) 

 

 

Nesten alle klasser antibiotika som brukes i dag ble oppdaget før 1970, og etter 1987 er det 

ikke oppdaget noe antibiotikum med nye virkningsmekanismer (3), se figur 1. I tillegg til å 

utvikle nye typer antibiotika, er det derfor nødvendig å utvikle strategier for å bruke de 

antibiotikaene man allerede har bedre og gjøre dem mer effektive og mindre 

resistensfremmende. En kan benytte farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper for å 

utvikle slike strategier, eksempelvis ved å gi betalaktam-antibiotika som kontinuerlig infusjon 

i stedet for som bolusinfusjoner for å øke tid over MIC. 

 

1.2 FARMAKOKINETIKK 

Farmakokinetikk beskriver hva kroppen gjør med legemiddelet, det vil si absorpsjon, 

distribusjon og eliminasjon. Sammen med doseringen av medikamentet avgjør det 

konsentrasjon av medikament i serum, som igjen avgjør hvor raskt medikamentet fordeles til 

ulike vev og kroppsvæsker. Når det gjelder antibiotika er man spesielt opptatt av 

medikamentkonsentrasjonen på infeksjonsstedet og hvordan den endres over tid. 
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Farmakokinetiske parametere kan brukes for å beregne hvordan man oppnår ønsket 

antibiotikakonsentrasjon på målstedet (5): 

- Distribusjonsvolum (Vd) er en teoretisk hjelpestørrelse som forteller om forholdet 

mellom total mengde av legemiddel i kroppen og plasmakonsentrasjon, og brukes for 

å si noe om hvordan legemiddelet fordeles i kroppen. Vd defineres som det volumet 

man teoretisk må løse legemiddelet i for å oppnå samme konsentrasjon som i plasma. 

Et lite distribusjonsvolum betyr at mesteparten av legemiddelet befinner seg i plasma, 

mens et stort distribusjonsvolum betyr at mye av legemiddelet er bundet i vev. 

Distribusjonsvolumet kan endres hos alvorlig syke pasienter.  

- Clearance er et mål på hvor raskt et legemiddel skilles ut av kroppen, både via 

omdannelse i lever og utskillelse via nyrer. Det defineres som mengden plasmavolum 

som renses fullstendig for et stoff over en gitt tidsperiode (6), og angis i ml/min. 

Clearance kan endres hos syke pasienter, for eksempel får man lavere clearance ved 

nyresvikt.  

- Halveringstid (t1/2) er den tiden det tar å redusere plasmakonsentrasjonen av et 

medikament til halvparten.   

- Cmax er den høyeste serumkonsentrasjonen man oppnår med én enkelt dose, og Cmin er 

den minste serumkonsentrasjonen man har i løpet av et doseringsintervall. 

- Steady state (Css) beskriver tilstanden der man oppnår en likevekt mellom mengden 

medikament som tilføres og mengden medikament som fjernes fra kroppen.  

- Areal under serumkonsentrasjon/tid-kurve (AUC) forteller noe om hvor mye 

legemiddel kroppen eksponeres for totalt over en gitt tidsperiode eller etter 

administrering av en dose.  

 

1.3 FARMAKODYNAMIKK 

Farmakodynamikk beskriver hva legemiddelet gjør med kroppen, det vil si legemiddelets 

virkningsmekanismer på molekylært nivå, celle- og vevsnivå og på hele organismen. 

Farmakodynamikken beskriver også sammenhengen mellom serumkonsentrasjon av 

medikamentet og farmakologiske og toksikologiske virkninger. Når det gjelder antibiotika er 

man spesielt opptatt av sammenhengen mellom medikamentkonsentrasjon og antimikrobiell 

effekt.  
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Tradisjonelt har man brukt minste inhibitoriske konsentrasjon (MIC) og minste baktericide 

konsentrasjon (MBC) som parametere for å si noe om famakodynamikken til antibiotika og 

kvantifisere deres antimikrobielle aktivitet. MIC er den laveste konsentrasjonen av et 

antibiotikum som er nødvendig for å hindre vekst av en bakterie. MBC er den laveste 

konsentrasjonen av et antibiotikum som er nødvendig for å drepe bakteriene ved bestemte 

forhold. Dette er gode mål på hvor potent interaksjonen mellom legemiddel og organisme er, 

men beskriver kun netto effekt over et bestemt tidsrom. For optimal dosering av 

medikamenter kan det, spesielt for betalaktam-antibiotika, være viktig å kunne si noe om 

tidsforløpet for antimikrobiell aktivitet og beskrive eventuell antibakteriell effekt som 

persisterer etter eksponering for antibiotika. Dette kan beskrives med postantibiotisk effekt 

(PAE), postantibiotisk sub-MIC effekt (PA-SME) og postantibiotisk leukocytt-enhancement 

(PALE) (1). PAE beskriver fenomenet der bakterievekst hemmes i opptil flere timer etter at 

bakteriene har vært eksponert for antibiotika. Det vises in vitro ved å observere bakterievekst 

etter at medikamentet er fjernet. Betalaktam-antibiotika har moderat PAE mot grampositive 

bakterier, men de fleste har lite eller ingen PAE mot gramnegative bakterier. PA-SME 

beskriver fenomenet der man får hemmet bakterievekst ved å gi lave konsentrasjoner av 

antibiotika til bakterier som tidligere har vært eksponert for antibiotika i konsentrasjoner over 

MIC. Ved intermitterende dosering av antibiotika blir det ofte en periode med sub-

inhibitoriske konsentrasjoner mellom doseringene. Det er mulig at det da blir en betydelig 

PA-SME, og at det er årsaken til at det ses lenger PAE in vivo enn in vitro (1). PALE 

beskriver fenomenet der bakterier drepes lettere av leukocytter etter at de har vært eksponert 

for antibiotika. I tillegg til å drepe bakerier direkte, kan antibiotikumet over tid bidra til å 

gjøre kroppens eget immunforsvar mer effektivt.  

 

Disse parameterne viser at farmakodynamikken og tidsforløpet for antibakteriell aktivitet kan 

variere mye avhengig av hvilke antibiotika og bakterier man har. For eksempel er effekten av 

betalaktam-antibiotika avhengig av tid over MIC (T > MIC), i mindre grad av 

medikamentkonsentrasjon. Betalaktam-antibiotika har en lang PAE for grampositive 

bakterier, spesielt stafylokokker, men omtrent ingen for gramnegative bakterier. Derimot er 

effekten av for eksempel aminoglykosider avhengig av medikamentkonsentrasjon, og høyere 

konsentrasjoner gir mer effektivt bakteriedrap. De er i mindre grad avhengig av T > MIC. De 

har også lang PAE for både grampositive og gramnegative bakterier, slik at man får hemmet 

bakterievekst selv om serumkonsentrasjoner av medikament er under MIC. Det gjør at disse 
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medikamentene kan doseres sjeldnere, med mer ujevne mellomrom og i høyrere doser enn 

betalaktam-antibiotikaene (1). 

 

1.4 BETALAKTAM-ANTIBIOTIKA 

Penicillin ble oppdaget ved en tilfeldighet av Alexander Fleming i 1928 da en dyrkningsskål 

med stafylokokker han hadde glemt å inkubere ble forurenset med muggsopp. Fleming 

observerte at det dannet seg en bakteriefri sone rundt soppen. Han skjønte at soppen hadde 

produsert et stoff som hemmet bakterievekst, og publiserte funnet året etter. Fleming greide 

aldri selv å fremstille penicillin til praktisk bruk, men Howard Florey og Ernst Chain arbeidet 

videre med å produsere penicillin til medisinsk bruk. Tidlig på 1940-tallet ble det gitt til 

mennesker for første gang, og penicillinet ble tatt i bruk i stor skala av de allierte under andre 

verdenskrig. Suksessen stimulerte farmasøytiske selskaper til å finne og markedsføre nye 

typer antibiotika. Frem til 1980-tallet ble det utviklet en rekke typer betalaktam-antibiotika 

med ulike egenskaper (3). 

 

Betalaktam-antibiotika er en gruppe antibiotika som virker baktericid ved å hemme 

bakterienes celleveggsyntese. De har bred antibakteriell virkning, og virker mot en rekke 

grampositive og gramnegative bakterier. Alle midlene i gruppa har en felles kjemisk struktur 

kalt en betalaktamring, se figur 2. De binder seg til betalaktam-bindende proteiner på 

bakterienes overflate, også kalt penicillin-bindende proteiner (PBP), og hemmer bakterienes 

syntese av peptidoglykaner til celleveggen. Når celleveggen svekkes blir bakteriene mer 

utsatte for stressfaktorer i det ytre miljøet som kan endre det osmotiske trykket, slik at cellene 

lyserer og bakteriene dør. I tillegg inaktiverer de inhibitorer av autolysiner. Autolysiner er 

membranassosierte enzymer som bryter ned peptidoglykaner og 

er viktige for normal turnover av celleveggen, og inaktivering av 

autolysininhibitor bidrar ytterligere til lyse av cellene (7, 8). 

 

Betalaktamer har generelt god tolerabilitet og lav toksisitet. 

Alvorlige bivirkninger er sjelden, og ses vanligvis ved svært 

langvarig bruk og høye doser. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen 

for alvorlige, doserelaterte bivirkninger (9). De vanligste bivirkningene er hypersensitivitet 

med milde allergiske reaksjoner med kløe, utslett  og feber samt gastrointestinale 

Figur 2 Betalaktamring. Figur 
generert i PubChem Sketcher 
V2.4. 
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bivirkninger. Sjeldne, alvorlige bivirkninger er blant annet alvorlige hudreaksjoner, bronkial 

obstruksjon og anafylaktisk sjokk.  

 

1.4.1 Tid over MIC 

Tid over MIC er den viktigste parameteren for å beregne terapeutisk effekt av betalaktam-

antibiotika (1).  

 

Ved administrering av betalaktam-antibiotika er det fire måter å øke tid over MIC på: øke 

dosen, øke doseringshyppigheten slik at intervallet mellom hver enkelt dose blir mindre (se 

figur 3), forlenge infusjonstiden eller gi kontinuerlig infusjon (10). 

 

Studier av infeksjoner i dyremodeller har vist at antibiotikakonsentrasjonen ofte ikke trenger å 

være over MIC 100 % av tiden i doseringsintervallet for å oppnå tilstrekkelig antibakteriell 

effekt (1). På mus og rotter med indusert hofte- eller lungeinfeksjon er det vist at flere 

bredspektrede cefalosporiner har in vivo bakteriostatisk virkning mot streptokokker og 

gramnegative stavbakterier når serumnivåer av antibiotika ligger over MIC i ca. 30-40 % av 

tiden. Maksimalt bakteriedrap oppnås ved konsentrasjoner over MIC i ca. 60-70 % av tiden 

(1, 2). For penicilliner er prosentandelene noe lavere, 50%, og nede i 40 % for karbapenemer 

(1, 10). Disse forskjellene skyldes at de ulike typene betalaktam-antibiotika har ulik hastighet 

på bakteriedrap.  

 

Et annet forhold som kan påvirke hvor lang tid over MIC som er nødvendig for terapeutisk 

effekt er PAE. Det er vist i dyreforsøk at tiden over MIC som er nødvendig for effektivt 

bakteriedrap er kortere ved stafylokokkinfeksjon enn ved infeksjon med streptokokker eller 

gram-negative stavbakterier. In vivo er det en mye lenger postantibiotisk effekt når 

stafylokokker eksponeres for betalaktam-antibiotika  enn når streptokokker eller gramnegative 

stavbakterier eksponeres for det samme (1). Når det ikke er noen PAE ved den aktuelle 

kombinasjonen av betalaktam-antibiotika og patogener, er det vist at man først får maksimal 

baktericid effekt ved T > MIC i 90-100 % av doseringsintervallet (11). 

 

Selv om dyreforsøk er mye brukt, er det ikke uproblematisk å ekstrapolere resultater fra dyr til 

mennesker, blant annet fordi farmakokinetikken er annerledes i forsøksdyr enn i mennesker. 

For eksempel er halveringstiden for betalaktam-antibiotika raskere i gnagere enn i mennesker, 
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slik at serumkonsentrasjonen av antibiotika synker raskere enn den ville gjort i mennesker 

(12). Det finnes imidlertid metoder for å forsøke å unngå dette problemet, blant annet 

simuleringer basert på sannsynlighet, å studere effekten av ulike doseringsregimer i in vitro-

modeller som simulerer human farmakokinetikk eller ved å redusere nyrefunksjonen i 

dyremodellene slik at clearance går langsommere. Resultatene fra denne typen studier 

stemmer generelt godt overens med resultatene fra tradisjonelle dyreforsøk (12).  

 

Det er gjort flere kliniske studier for å se på sammenhengen mellom antibakteriell effekt og 

T > MIC i kliniske situasjoner. Man har brukt bakteriologisk helbredelse i pasienter med otitis 

media som mål på klinisk respons. Etter 2-7 dager med antibiotikabehandling ble det gjort 

tympanocentese, og mellomørevæsken ble brukt for å undersøke om den infiserende bakterien 

var utryddet (13-17). Ved bruk av betalaktam-antibiotika mot otitis media med S. pneumoniae 

og H. influenzae fikk man bakteriologisk helbredelse i 85-100 % av tilfellene når 

serumkonsentrasjon av antibiotika var over MIC i > 40 % av tiden. Ved infeksjoner med 

bakterier som vokser langsomt eller infiserer områder hvor antibiotikumet har dårligere 

vevspenetrasjon, for eksempel endokarditt eller osteomyelitt, kan det være nødvendig å øke 

tid over MIC i doseringsintervallet ytterligere (1). 

 

1.4.2. Konsentrasjon over MIC 

Det er vist at man oppnår optimalt bakteriedrap når serumkonsentrasjon av betalaktam-

antibiotika er 4-5 x MIC (18). Ved lavere konsentrasjoner ned mot og under MIC blir det 

redusert bakteriedrap og kanskje økt risiko for at det oppstår resistente bakteriestammer (19, 

20). Økning av 

serumkonsentrasjon 

over 4-5 x MIC vil 

derimot gi en høyere 

topp (peak) i 

serumkonsentrasjon ved 

dosering, men ingen 

vesentlig økning i tid 

over MIC eller 

antibakteriell effekt (se 

figur 3).  

Figur 3 Grafen til venstre viser effekt på serumkonsentrasjon, AUC og T > MIC av å øke 
dosen av et hypotetisk medikament og grafen til høyre viser effekten av å øke 
doseringshyppigheten. (Kilde: Craig, W. (1)) 
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Ved behandlingsregime med kontinuerlig infusjon vil man kunne få lavere konsentrasjoner av 

antibiotika enn ved bolusinfusjoner og man kan unngå høye konsentrasjonstopper ved 

dosering. Det er gunstig for å redusere antall bivirkninger. Det betyr også at det er viktigere å 

kjenne til den aktuelle bakteriens MIC og at man har mulighet til å monitorere 

serumkonsentrasjon av antibiotika underveis i doseringsperioden slik at man holder seg 

tilstrekkelig høyt over MIC (12).  

 

1.4.3 Vevspenetrasjon 

Betalaktam-antibiotika diffunderer generelt godt til de fleste vev og kroppsvæsker. Normalt er 

det lite som går over meningene, men de penetrerer inflammerte meninger godt (9). De 

distribueres og virker ekstracellulært. Av dette vil man forvente at den frie fraksjonen av 

antibiotika vil ha samme konsentrasjon i alle kroppsvev og -væsker, forutsatt at det er ved 

steady state (Css) og ingen aktiv transport som fjerner antibiotika fra infeksjonsstedet (12). Det 

betyr at å måle antibiotikakonsentrasjonen i serum som regel vil være en god indikasjon på 

konsentrasjonen på infeksjonsstedet, og kan brukes til å beregne om den ligger tilstrekkelig 

høyt over MIC.  

 

1.4.4 Proteinbinding 

Det er den frie fraksjonen av antibiotika som er aktiv, og det er derfor den man skal ta 

utgangspunkt i for å beregne dosering på bakgrunn av serumkonsentrasjoner. For optimal 

effekt av behandling med betalaktam-antibiotika må den frie fraksjonen overskride MIC i en 

bestemt andel av tiden (fT > MIC), for eksempel i over 50 % av doseringsintervallet for 

penicilliner. 

 

Mange betalaktam-antibiotika har lav proteinbinding. Kloksacillin, dikloksacillin og 

flukloksacillin samt flere cefalosporiner har derimot høy proteinbinding, hovedsakelig til 

albumin. Eksempelvis har flukloksacillin opptil 95-97% bundet til protein. Betalaktam-

antibiotika som har høy proteinbinding skilles ikke ut i nyretubuli i like stor grad som ubundet 

betalaktam-antibiotika, og har dermed lenger halveringstid (11). 

 

Ekstracellulærvæske har lavere innhold av proteiner enn plasma, og total konsentrasjon av 

antibiotika er derfor noe lavere her. Det er gjort studier på frivillige forsøkspersoner der man 
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sammenligner konsentrasjon av ceftazidim (21) og meropenem (22) i serum og væske fra 

vannblemmer under kontinuerlig infusjon som viste at total konsentrasjon av antibiotika var 

noe lavere i blemmevæsken enn i serum. Det er imidlertid mulig å bruke serumkonsentrasjon 

som mål på konsentrasjonen ute i vevet fordi den frie fraksjonen, det vil si konsentrasjonen av 

antibiotika som ikke er proteinbundet, er tilnærmet lik (12). 

 

1.5 ADMINISTRERINGSMETODER  

Intravenøs betalaktam-antibiotika kan gis på tre måter, se figur 4. Det vanligste er 

bolusinfusjoner, også kalt intermitterende infusjoner, der man gir dosene i korte intervaller på 

5 til 60 minutter. Ved forlenget infusjon gir man medikament i perioder på 3-4 timer eller 

lenger, mens ved kontinuerlig infusjon administres medikamentet 24 timer i døgnet uten 

opphold. Forlenget eller kontinuerlig infusjon gir økt tid over MIC sammenlignet med 

bolusinfusjoner. Dette gjelder spesielt for antibiotika med kort halveringstid, noe de fleste 

betalaktam-antibiotika har (0,5-2 timer) (5). Forlenget infusjon kan muligens være å 

foretrekke fremfor kontinuerlig infusjon i de tilfellene der man ønsker å gi et betalaktam-

antibiotika som har for kort holdbarhet i romtemperatur til at det er praktisk mulig å 

administrere det kontinuerlig, eller der pasienten er avhengig av flere medikamenter og man 

vil gi de andre medikamentene via samme venøse tilgang i pausene mellom antibiotika-

infusjoner. Dette gjelder spesielt hvis det er en betydelig PAE slik at bakterievekst også 

hemmes når medikamentkonsentrasjonen faller under MIC. 

 

Figur 4 Skjematisk fremstilling av ulike administreringsregimer på tid-konsentrasjons-kurve og tid over MIC. (Kilde: Grupper 
et al. (23))  



18 
 

 

I en oppsummering fra 1992 av studier med dyreforsøk for å sammenligne kontinuerlig 

infusjon med bolusinfusjoner er det vist at den daglige dosen antibiotika nødvendig for å 

kurere 50 % av dyrene var åtte ganger høyere ved bruk av bolusinfusjoner mot infeksjoner 

med gramnegative bakterier. Ved streptokokkinfeksjoner (grampositive) var det liten forskjell 

i effekt på immunkompetente dyr, men på nøytropene dyr var det også her nødvendig med 

åtte ganger høyere antibiotikadoser ved bolusinfusjoner sammenlignet med kontinuerlig 

infusjon for å oppnå 50 % effekt (24). 

 

1.6 SEPSIS 

Alvorlige infeksjoner og sepsis er assosiert med høy morbiditet og mortalitet, og det er viktig 

å komme raskt til med behandling. Det mest effektive er antibakteriell behandling mot kjent 

patogen eller empirisk regime mot sannsynlig patogen når mikrobe og infeksjonsfokus ikke er 

kjent. Dødeligheten ved sepsis øker jo lenger man venter med oppstart av behandling. Man 

starter med å gi empirisk regime før man får svar på blodkulturer og eventuelt kan bytte til 

mer spesifikk antibiotikabehandling. I Norge er empirisk regime med penicillin og gentamicin 

anbefalt, samt metronidazol ved mistanke om anaerobe patogener. Dette fungerer fordi det 

foreløpig er lite resistens i Norge og Norden for øvrig, men man ser også her et økende antall 

infeksjoner med bakterier som er resistente mot penicillin og andre betalaktam-antibiotika. 

 

Det er sammenheng mellom målkonsentrasjon av antibiotika og klinisk utfall. Subterapeutiske 

konsentrasjoner er forbundet med dårligere behandlingsresultat og muligens økt 

resistensutvikling (25). Optimal dosering av betalaktam-antibiotika kan potensielt bedre 

overlevelsen hos alvorlig syke pasienter med sepsis og redusere resistensutvikling. 

 

Kritisk syke pasienter med alvorlig sepsis har ofte organsvikt og patofysiologiske endringer 

som gjør at farmakokinetikken blir annerledes sammenlignet med friske og mindre alvorlig 

syke individer. Flere studier peker på at pasienter med alvorlig sepsis har større risiko for 

patofysiologiske forandringer som gir subterapeutiske medikamentkonsentrasjoner, og at 

administrering av medikament med kontinuerlig infusjon til disse pasientene øker sjansen for 

å nå målkonsentrasjon både i plasma og i aktuelle vev sammenlignet med intermitterende 

dosering (25).  
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1.6.1 Redusert utskilling via nyrene 

Akutt nyresvikt kan gi fall i clearance, og dermed høyere konsentrasjon av antibiotika i serum 

ved vanlig dosering. Disse pasientene har sannsynligvis mindre utbytte av å skifte fra 

intermitterende til kontinuerlig infusjon (25). Til disse pasientene må man ofte dosere 

antibiotika lavere enn normalt for å unngå bivirkninger og toksisitet.  

 

1.6.2 Økt utskillelse via nyrene 

Patofysiologiske endringer ved alvorlig sepsis samt kliniske intervensjoner som intravenøs 

væsketilførsel, vasokonstriktorer og inotrope medikamenter kan øke renal perfusjon og gi 

høyere clearance av antibiotika enn normalt (18). 

 

1.6.3 Hypoalbuminemi 

Hypoalbuminemi observeres ofte hos kritisk syke pasienter. Betalaktam-antibiotika bindes i 

stor grad til proteiner i serum, og det er bare den frie fraksjonen som er farmakologisk aktiv.  

 

Ved hypoalbuminemi foreligger en større andel av total antibiotikamengde i serum som fritt, 

ikke-proteinbundet medikament. Dermed er det en større andel antibiotika som er 

farmakologisk aktiv. Samtidig gjør det at mer er tilgjengelig for glomerulær filtrasjon og 

eliminasjon via nyrene slik at halveringstiden synker, og det kan potensielt redusere fT > 

MIC. For antibiotika der en stor andel er proteinbundet, for eksempel kloksacillin, kan man få 

en betydelig økning i clearance ved hypoalbuminemi og dermed få subterapeutiske 

konsentrasjoner i serum ved vanlig dosering.  

 

1.6.4 Distribusjonsvolum 

En ser ofte økt distribusjonsvolum hos sepsispasienter, blant annet fordi de ofte behandles 

med væske intravenøst for å motvirke hypotensjon og fordi økt karpermeabilitet gjør at væske 

lekker ut i interstitiet (third spacing). Økt distribusjonsvolum øker risiko for at man ikke 

oppnår målkonsentrasjon av betalaktam-antibiotika ved normal dosering (5). 

 

1.6.5 Endotel 

Eksotoksiner fra infeksiøse agens stimulerer produksjon av cytokiner, interleukiner og 

komplementfaktorer. Disse kan virke direkte eller indirekte på endotel og gi vasokonstriksjon 

eller vasodilatasjon. Resultatet er maldistribusjon av blodstrømmen, endotelskade og økt 

karpermeabilitet. Økt karpermeabilitet bidrar til økt distribusjonsvolum for legemiddelet (26). 
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Studier har vist at det er økt sannsynlighet for å oppnå målkonsentrasjon i serum og i vev når 

betalaktam-antibiotika administreres med kontinuerlig infusjon sammenlignet med 

bolusinfusjoner hos denne pasientgruppen (25). 

 

1.6.6. Vevspenetrasjon 

Infeksjonsstedet er vanligvis ute i vevet, så antibiotikumets vevspenetrasjon er essensielt for 

effektiv behandling. Betalaktam-antibiotika har god penetrasjon til de fleste vev og 

serumkonsentrasjoner er vanligvis et godt mål på antibiotikakonsentrasjon på 

infeksjonsstedet. Imidlertid kan vevspenetrasjonen variere betydelig. Det gjelder spesielt ved 

kritisk syke og septiske pasienter, hvor blant annet nyrefunksjon og distribusjonsvolum kan 

variere. I følge Roberts et al. (18) er det per 2007 publisert få studier som beskriver 

vevspenetrasjon av betalaktam-antibiotika ved kontinuerlig infusjon i kritisk syke pasienter. 

Bujik et al. (27) har imidlertid publisert en studie som sammenlignet vevspenetrasjon ved 

kontinuerlig versus intermitterende infusjon av betalaktam-antibiotika i kritisk syke pasienter, 

som viste høyere penetrasjon ved kontinuerlig infusjon. Forfatterne (27) sammenlignet 

kontinuerlig og intermitterende infusjon av ceftazidim ved alvorlige intraabdominale 

infeksjoner. Kontinuerlig infusjon ga ceftazidimkonsentrasjon over 4 x MIC i peritonealvæske 

i over 90 % av tiden, mens intermitterende infusjoner kun ga ceftazidimkonsentrasjon over 4 

x MIC i 44 % av tiden. Datamaterialet på dette området er likevel lite og det trengs flere 

studier. 

 

Det er også gjort studier på pasienter med pneumoni som viser at forlenget infusjon av 

betalaktam-antibiotika har bedre penetrasjon inn i lungevevet enn intermitterende infusjoner 

(28).  
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2. METODE 

Denne oppgaven er en litteraturstudie av tilgjengelig kunnskap om kontinuerlig og forlenget 

infusjon av betalaktam-antibiotika sammenlignet med bolusinfusjoner.  

Det ble 15.01. og 30.12.18 gjort søk i de biomedisinske databasene Embase og Medline. Det 

første søket 15.01.18 ble gjort sammen med spesialbibliotekar ved medisinsk bibliotek som 

hjalp til med søkeoppsett samt søkeord og sammensetningen av disse. Ved det andre søket ble 

det brukt de samme søkeordene og de samme databasene. 

Søkeordene som ble brukt var: 

• “continuous” or “prolonged” or “intravenous infusion”; AND 

• “beta lactam” or “beta-lactam” 

For å få mest relevante treff ble søket begrenset til kun reviewer, og da reviewer med 

maksimal spesifisitet. I Embase ble det i tillegg lagt til begrensning med beste balanse mellom 

spesifisitet og sensitivitet.  

 

Søk i Medline ga 29 resultater. Titlene på alle referansene ble lest, og så ble 16 relevante valgt 

ut. Søk i Embase ga 21 resultater, og etter at alle titlene var lest ble elleve relevante valgt ut. 

Av de inkluderte referansene fra Medline og Embase var det syv som overlappet. Ikke-

engelskspråklige studier, studier på pediatriske populasjoner og studier som ikke 

sammenlignet kontinuerlig og intermitterende infusjoner av betalaktam-antibiotika ble ikke 

regnet som relevante, og ekskludert. Et review der man ikke hadde tilgang til artikkelteksten 

via UiO ble også ekskludert.  

 

På grunn av relativt få treff ble det ikke satt noen begrensning på publiseringsdato. Medline 

har referanser fra 1946 til i dag, og Embase dekker perioden fra 1974 til i dag.  

 

Kildelistene til artiklene ble brukt for videre, utfyllende lesing. I tillegg har veileder bidratt 

med supplerende artikler.  

 

Det ble gjort et eget søk i Medline etter studier som har sammenlignet kostnadseffektivitet 

ved kontinuerlig og intermitterende infusjoner med betalaktam-antibiotika.  
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 Søkeordene som ble brukt var: 

• “cost effectiveness” or “cost-benefit analysis”; AND  

• “beta-lactams” or “cephalosporins” or “carbapenems” or “monobactams”; AND  

• “continuous infusion” or “intravenous infusion” 

Det var seks treff i Medline, men kun én artikkel som sammenlignet kostnadseffektivitet ved 

infusjon av betalaktam-antibiotika (29). 
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3. RESULTATER 

3.1 TABELL OVER INKLUDERTE STUDIER 

Tabell 1, inkluderte studier.  

(KI: kontinuerlig infusjon, FI: forlenget infusjon, II: intermitterende infusjoner) 

Referanse  Antall pasienter/studiedesign/ 

sykdom 

Hovedfunn 

Vardakas, K 

et al. 2018 

(30) 

 

1876/RCT/Sepsis 

 

Ingen forskjell i klinisk helbredelse. 

Lavere mortalitet ved KI/FI. 

 

Lee, Y et al. 

2017 (2) 

1536/RCT, 

overkrysningsstudier, 

retrospektive 

observasjonsstudier/ 

Luftveisinfeksjoner 

KI ga signifikant høyere klinisk helbredelse. Ikke forskjell i mortalitet.  

Bedre farmakodynamiske og farmakokinetiske utfall ved KI. Både KI og II ga tilfredsstillende 

fT > MIC, men ved bakterier med høye MIC-verdier var fT > MIC hyppigere i målområdet i 

KI-gruppen.  

Sarmiento, J 

et al. 2017 

(31) 

591/RCT/Intraabdominale 

infeksjoner 

 

(Kun sammendrag tilgjengelig) 

Ingen signifikant forskjell.  

Grupper, M 

et al. 2016 

(23) 

- Solid vitenskapelig grunnlag i prekliniske studier for at KI er gunstigere og gir høyere klinisk 

helbredelse og lavere mortalitet, men trenger tydeligere bevis fra kliniske studier. 

Økende kliniske bevis for at KI er spesielt gunstig for enkelte pasientgrupper, bl.a. sepsis og 

bakterier med høye MIC-verdier. 

Roberts, J et 

al. 2016 (25) 

632/RCT/Sepsis Klinisk helbredelse var høyere ved KI, men ikke signifikant etter korrigering for heterogenitet 

mellom studiene. 

Signifikant lavere mortalitet ved KI.  

 

Lal, A et al. 

2016 (28) 

1051/Prospektive og 

retrospektive 

observasjonsstudier, 

RCT/Nosokomial pneumoni 

Høyere klinisk helbredelse ved KI/FI. 

Ingen signifikant forskjell i mortalitet.  
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Referanse  Antall pasienter/studiedesign/ 

sykdom 

Hovedfunn 

Yang, H et al. 

2015 (32) 

 

1786/RCT, prospektive og 

retrospektive 

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

Signifikant høyere klinisk helbredelse ved KI. 

Lavere mortalitet ved KI.  

Ingen signifikant forskjell i bakteriologisk helbredelse.  

Burgess, S et 

al. 2015 (33) 

- Inkonklusiv vedrørende om KI gir bedre klinisk helbredelse og lavere mortalitet enn II.  

KI oppnådde målkonsentrasjoner/farmakodynamiske mål oftere enn II.  

Yusuf, E et 

al. 2014 (26) 

 

 

1439/RCT, retrospektive 

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

Moderate beviser for at KI gir bedre klinisk utfall enn II.  

1 av 2 RCT viser at KI gir høyere klinisk helbredelse.  

4 av 6 retrospektive observasjonsstudier viser at KI gir lavere mortalitet, kortere 

sykehusopphold og/eller høyere klinisk helbredelse.  

Teo, J et al. 

2014 (34) 

2206/RCT, 

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

Signifikant høyere klinisk helbredelse. 

Signifikant reduksjon i mortalitet. 

Størst forskjell i klinisk helbredelse og mortalitet for alvorlig syke pasienter med sepsis.  

Hassan, F et 

al. 2013 (35) 

942/RCT/Forskjellige 

infeksjoner 

Ingen signifikant forskjell i klinisk helbredelse. 

Falagas, M et 

al. 2013 (36) 

1229/Retrospektive og 

prospektive observasjonsstudier, 

RCT/Forskjellige infeksjoner 

Ingen signifikant forskjell i klinisk helbredelse.  

Lavere mortalitet ved KI, spesielt for pasienter med pneumoni. 

Mah, G et al. 

2012 (37) 

1149/Farmakodynamiske studier 

med Monte Carlo-simuleringer, 

prospektive og retrospektive 

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

Inkonklusiv vedrørende om KI gir bedre klinisk helbredelse og lavere mortalitet enn II.  

KI oppnådde målkonsentrasjoner/farmakodynamiske mål oftere enn II. 

George, J et 

al. 2012 (38) 

-/Simuleringer,  

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

 

KI og FI gir høyere sannsynlighet for å oppnå målkonsentrasjoner, spesielt ved infeksjoner 

med bakterier med høye MIC-verdier for betalaktam-antibiotika.  

Ingen forskjell eller II bedre ved lav nyrefunksjon/clearance eller følsomme bakterier (lave 

MIC-verdier) 

 

KI ga lavere mortalitet og kortere sykehusopphold hos alvorlig syke pasienter med høy 

APACE II-score.  

Ingen signifikant forskjell totalt.  

Tamma, P et 

al. 2011 (39) 

1491/RCT/ 

Forskjellige infeksjoner 

Ingen signifikant forskjell i klinisk helbredelse eller mortalitet.  
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Referanse Antall pasienter/studiedesign/ 

sykdom 

Hovedfunn 

Prescott, W et 

al. 2011 (40) 

98/Overkrysningsstudier/Cystisk 

fibrose med luftveisinfeksjoner 

Lenger tid mellom hver eksaserbasjon.  

KI ga økning, men ikke signifikant, av FEV1.  

Signifikant større forbedring av FEV1 ved infeksjon med multiresistent P. aeruginosa.  

Liew, Y et al. 

2011 (41) 

1180/RCT, 

observasjonsstudier/Forskjellige 

infeksjoner 

 

(Kun sammendrag tilgjengelig) 

Signifikant høyere klinisk helbredelse. 

Signifikant lavere mortalitet.  

Perrott, J et 

al. 2010 (42) 

115/Overkrysningsstudier, RCT, 

observasjonsstudier/Friske 

frivillige, forskjellige 

infeksjoner 

KI øker sannsynlighet for å nå målkonsentrasjoner/farmakodynamiske mål. 

Inkonklusiv vedrørende klinisk helbredelse og mortalitet.  

Roberts, J et 

al. 2009 (43) 

846/RCT/Forskjellige 

infeksjoner/ 

Ingen signifikant forskjell i klinisk helbredelse eller mortalitet.  

Roberts, J et 

al. 2007 (18) 

-/RCT, prospektive og 

retrospektive 

observasjonsstudier, 

overkrysningsstudier/Sepsis og 

alvorlige infeksjoner 

fT > MIC i større andel av doseringsintervallet ved KI. 

Signifikant større reduksjon av inokulum ved resistente stammer (høye MIC-verdier). 

Ingen forskjell ved følsomme bakterier.  

 

Inkonklusiv vedrørende klinisk helbredelse. Noen studier viser høyere klinisk helbredelse, 

andre viser ingen forskjell. Tendens til større effekt av KI ved alvorlig sykdom som krever 

langvarig antibiotikabehandling og ved infeksjon med bakterier med høye MIC-verdier.  

Ingen signifikant forskjell i mortalitet. 

Kasiakou, S 

et al. 2005 

(44) 

769/RCT/Forskjellige 

infeksjoner 

Totalt høyere klinisk helbredelse ved KI, men ikke signifikant. Signifikant høyere klinisk 

helbredelse i studier der total daglig dose antibiotika var lik ved KI og II.  

Ingen signifikant forskjell i mortalitet.  

Mattoes, H et 

al. 2004 (45) 

- KI/FI KI øker sannsynlighet for å nå målkonsentrasjoner/farmakodynamiske mål. 
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3.2 FUNN 

• 19 av oversiktsartiklene presenterte data på klinisk helbredelse. Klinisk helbredelse ble 

definert som fravær av infeksjonsrelaterte symptomer og tegn, men det varierte 

mellom studiene ved hvilke tidspunkt de målte dette.  

• 19 av oversiktsartiklene presenterte data på mortalitet. De ulike studiene 

oversiktsartiklene bygger på definerer mortalitet noe ulikt, blant annet mortalitet etter 

30 dager, mortalitet på intensivavdeling, mortalitet mens pasient ligger på sykehuset 

eller ikke tids- og/eller stedsdefinert.  

• Av 22 inkluderte oversiktsartikler konkluderer seks artikler med at en signifikant 

høyere andel av pasientene blir klinisk helbredet med kontinuerlig eller forlenget 

infusjon sammenlignet med intermitterende bolusinfusjoner, mens seks artikler 

konkluderer med at det ikke er noen signifikant forskjell i andelen som blir klinisk 

helbredet.  

• Syv av artiklene konkluderer med at det er signifikant lavere mortalitet hos pasienter 

som får kontinuerlig eller forlenget infusjon sammenlignet med pasienter som får 

intermitterende bolusinfusjoner, mens seks artikler konkluderer med at det er ingen 

forskjell.  

• Fem artikler er inkonklusive vedrørende klinisk utfall ved kontinuerlig og 

intermitterende bolusinfusjoner.  

• Åtte artikler viser at kontinuerlig og forlenget infusjon gir økt sannsynlighet for å nå 

farmakodynamiske og farmakokinetiske mål sammenlignet med intermitterende 

bolusinfusjoner, blant annet økt fT > MIC.  
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4. DISKUSJON 

4.1 SEPSIS 

Ved sepsis er det ofte patofysiologiske endringer som gjør at pasientens farmakokinetikk blir 

annerledes sammenlignet med friske og mindre alvorlig syke individer. Disse endringene, 

blant annet økt distribusjonsvolum, økt karpermeabilitet og økt renal perfusjon, kan gjøre at 

man får subterapeutiske konsentrasjoner av betalaktam-antibiotika ved vanlig dosering. 

Vanligvis administreres betalaktam-antibiotika som intermitterende bolusinfusjoner, men 

flere studier og vitenskapelige oversiktsartikler peker på at kontinuerlig infusjon til pasienter 

med sepsis øker sannsynligheten for å oppnå målkonsentrasjoner av antibiotika i plasma og 

vev, og dermed bedre klinisk utfall.  

 

Roberts et al. (25) kombinerte pasientdata fra tre (46-48) prospektive randomiserte 

kontrollerte studier (RCT) der man har sett på utfall ved å gi kontinuerlig infusjon og 

bolusinfusjoner av betalaktam-antibiotika til kritisk syke pasienter med alvorlig sepsis for å 

sammenligne mortalitet og klinisk helbredelse. De fant kun tre studier som oppfylte 

inklusjonskriteriene. Ikke-blindede og retrospektive studier samt studier på pasienter som ikke 

møtte kriteriene for sepsis ble utelatt. Mortalitet ble definert som andelen pasienter som døde 

før de ble skrevet ut fra henholdsvis intensivavdeling og sykehus. Av praktiske hensyn ble 

sykehusmortalitet begrenset til 30 dager postrandomisering. Klinisk helbredelse ble definert 

som totalt fravær av infeksjonsrelaterte symptomer og tegn 7-14 dager etter seponering av 

antibiotika. De vanligste patogenene var E. coli, A. baumanni og S. aureus. Forfatterne fant at 

kontinuerlig infusjon av betalaktam-antibiotika var assosiert med signifikant lavere 

sykehusmortalitet sammenlignet med bolusinfusjoner. Det var ingen forskjell i mortalitet på 

intensivavdeling. Klinisk helbredelse var høyere i gruppen som fikk kontinuerlig infusjon, 

men ikke statistisk signifikant etter at de hadde justert for heterogenitet mellom studiene og i 

multivariable analyser. 

 

Ved studier på kritisk syke pasienter kan det være vanskelig å måle klinisk effekt av én 

intervensjon alene, i dette tilfellet kontinuerlig infusjon av betalaktam-antibiotika. Dette fordi 

utfallet påvirkes av andre medfølgende intervensjoner. Roberts et al. fant en rekke andre 

faktorer som var viktige for utfall av sykehusmortalitet og klinisk helbredelse, og som kan ha 

påvirket resultatene i tillegg til administreringsmetode for betalaktam-antibiotika.  
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APACHE II står for «Acute Physiology And Chronic Healt Evaluation II», og er et 

scoringssystem som brukes på intensivavdelinger for å score sykdomsalvorlighet og risiko for 

død. Jo høyre score, jo mer alvorlig syk er pasienten. 

 

Høy APACE II-score, at pasienten fikk nyreerstattende behandling, respiratorisk og 

kardiovaskulær dysfunksjon og høy alder var blant faktorene Roberts et al. fant signifikant 

assosiert med sykehusmortalitet. Administrering av betalaktam-antibiotika med 

intermitterende dosering var signifikant assosiert med høyere sykehusmortalitet.  

 

Lav APACE II-score, fravær av nyreerstattende behandling og ung alder var faktorer som 

signifikant bidro til klinisk helbredelse. Administrering av betalaktam-antibiotika med 

kontinuerlig infusjon var ikke uavhengig assosiert med økt klinisk helbredelse.  

 

En annen begrensning med denne oversiktsartikkelen er at studiene kun inkluderte pasienter 

fra fire ulike land; Australia, New Zealand, Malaysia og Hong Kong. En kan derfor tenke seg 

at det kan være forskjeller globalt som gjør at resultatene fra denne metaanalysen ikke uten 

videre kan generaliseres til alle kliniske behandlingssettinger.  

 

Roberts et al. (18) sin oversiktsartikkel fra 2007 viste at det i en del studier var høyere andel 

av klinisk helbredelse ved kontinuerlig infusjon sammenlignet med intermitterende 

infusjoner, mens det i andre studier ikke var noen forskjell. De konkluderer med at type II-

feil, lavere total dose antibiotika ved kontinuerlig infusjon og andre faktorer kan ha påvirket 

resultatene av studiene, samt at flere av studiene var for små eller hadde for lite data til å 

konkludere sikkert om det var noen sammenheng mellom administrasjonsmåte av antibiotika 

og klinisk utfall.   

 

Både Roberts et al. (18) og Roberts et al. (25) fant ingen signifikant forskjell i lengden på 

opphold på intensivavdeling. Det var heller ingen forskjell i varighet av feber, leukocytose 

eller mekanisk ventilering. Roberts et al. (18) viser til en studie (49) som viste raskere fall i 

APACHE II-score ved kontinuerlig infusjon av antibiotika sammenlignet med intermitterende 

infusjon.  

 

I en liknende oversiktsartikkel av Vardakas et al. (30) konkluderes det med at kontinuerlig og 

forlenget infusjon av betalaktam-antibiotika ved sepsis gir lavere mortalitet enn 
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intermitterende infusjoner, men ingen forskjell i klinisk helbredelse. Gruppen som fikk 

kontinuerlig eller forlenget infusjon hadde 30 % lavere risiko for å dø enn de som fikk 

intermitterende infusjoner av betalaktam-antibiotika. Til forskjell fra Roberts et al. (25) 

inkluderte de hele 22 RCT, både blindede og ikke-blindede. For mange av pasientene var ikke 

årsaken til sepsis dokumentert eller det var negative blodkulturer. Kontinuerlig infusjon har 

vært assosiert med lavere mortalitet ved infeksjoner med negative blodkulturer og ikke ved 

positive blodkulturer, men betydningen av dette er usikker (30). For de som hadde oppvekst i 

blodkulturer var gramnegative bakterier vanligst. 

 

At det ikke var noen forskjell i klinisk helbredelse kan være reelt, men det kan også skyldes at 

det var flere studier som målte mortalitet enn klinisk helbredelse og at det varierte mellom 

studiene når de målte klinisk utfall av administreringsregimene. Klinisk helbredelse er 

dessuten et mer subjektivt mål enn mortalitet, og manglende data på mikrobiologisk 

helbredelse bidro ytterligere til subjektiv definering av klinisk helbredelse.   

 

I 2016 publiserte Grupper et al. (23) en oversikt over de viktigste studiene som sammenligner 

kontinuerlig og forlenget infusjon med intermitterende infusjoner. De skriver at kliniske 

studier gjort de siste tiårene ikke gir noe entydig svar på om kontinuerlig/forlenget eller 

intermitterende administrering av betalaktam-antibiotika er best for alle pasienter, men at data 

tyder på at det kan være spesielt gunstig for enkelte pasientgrupper. Det gjelder blant annet 

svært alvorlig syke eller ved infeksjoner med bakterier med høye MIC-verdier. 

 

Teo et al. (34) undersøkte effekten av kontinuerlig og intermitterende infusjoner av 

betalaktam-antibiotika til pasienter med ulike former for akutte infeksjoner. De fant at 

kontinuerlig/forlenget infusjon var assosiert med lavere mortalitet og høyere klinisk 

helbredelse, og at det var alvorlig syke pasienter med sepsis som hadde størst utbytte av 

kontinuerlig infusjon. Forfatterne inkluderte både observasjonsstudier og RCTer, og de 

skriver at inkludering av retrospektive studier utgjør en viss risiko for at seleksjonsbias og 

konfunderende faktorer som det ikke er mulig å kontrollere for kan ha påvirket resultatet.  

 

Det er flere begrensninger ved disse artiklene, blant annet ulike definisjoner av endepunkter, 

suboptimale studiedesign, små studiepopulasjoner, ulike studiemikrober med ulik 

antibiotikafølsomhet, samtidig administrering av andre typer antibiotika og ulik mengde 

antibiotika i kontinuerlig og intermitterende infusjons-gruppene. Artiklene konkluderer også 
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noe inkonsistent. Det er betydelig variasjon mellom oversiktsartiklene i hva slags inklusjons- 

og eksklusjonskriterier de har, og det kan også bidra til at man ikke får frem den faktiske 

effekten av å administrere betalaktam-antibiotika som forlenget eller kontinuerlig infusjon. 

Imidlertid tyder artiklene på at pasienter med sepsis og alvorlige infeksjoner kan ha spesielt 

stor effekt av kontinuerlig infusjon av betalaktam-antibiotika. For å verifisere dette videre er 

det nødvendig med flere gode studier som undersøker dette spesielt. Mange av studiene som 

er gjort er observasjonsstudier og/eller ikke-blindet. RCT er et studiedesign som er velegnet 

til å måle klinisk utfall og kan redusere bias sammenlignet med observasjonsstudier, og det 

bør gjøres gode, blindede RCTer i fremtiden.  

 

De fleste studiene som er gjort er utenlandske og overførbarheten til norske forhold er 

usikker. I Norge er det foreløpig relativt lav forekomst av betalaktam-antibiotika og det 

brukes derfor fortsatt mye penicillin i sepsisbehandlingen her sammenlignet med i mange av 

studielandene.  Sett med norske øyne vil nytteverdien av kontinuerlig infusjon av betalaktam-

antibiotika bedre kunne fastslås med flere studier under nordiske forhold. 

 

4.2 RESISTENSUTVIKLING 

Det er gjort få studier som ser på utviklingen av resistens hos bakterier ved ulike 

administreringsregimer for betalaktam-antibiotika. Vardakas et al. (30) viser til kun fire 

RCTer som har sett på dette. To av studiene fant ingen resistente bakteriestammer, og de to 

andre studiene fant ingen forskjell i resistensutvikling.  

Ved kontinuerlig administrering av betalaktam-antibiotika får man Css med 

serumkonsentrasjon av antibiotika som er til dels mye høyere enn konsentrasjonen ved Cmin 

rett før neste dose for bolusdosering (2, 18). Dermed kan det være lettere å holde 

serumkonsentrasjon av antibiotika over 5 x MIC i mest mulig av doseringsintervallet ved 

kontinuerlig infusjon. Intermitterende infusjoner kan også gi en risiko for lave 

serumkonsentrasjoner ved Cmin ned mot og under MIC, og subinhibitoriske 

antibiotikakonsentrasjoner kan kanskje være resistensdrivende (4, 20).  

 

4.3 TYPER BAKTERIER 

4.3.1 Følsomhet for antibiotika 

Kontinuerlig infusjon er vist å ha større antibakteriell effekt enn bolusinfusjoner på resistente 
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bakteriestammer. Det kan bety at det kan lønne seg å velge kontinuerlig infusjon ved empirisk 

antibiotikabehandling der bakterienes følsomhet for antibiotika er ukjent.  

 

For bakterier som er følsomme for antibiotikumet er MIC såpass lav at man får fri 

serumkonsentrasjon av antibiotika over MIC i stor nok andel av doseringsintervallet med 

intermitterende infusjoner. Å gi antibiotika kontinuerlig vil da ikke øke fT > MIC av 

betydning.  

 

For mer resistente bakterier med høyere MIC, kan man derimot tenke seg at kontinuerlig 

infusjon vil være bedre egnet for å få fT > MIC i en tilstrekkelig stor prosentandel av 

doseringsintervallet. Både Roberts et al. (18) og Roberts et al. (25) fant at kontinuerlig 

infusjon gir større sannsynlighet for å oppnå terapeutisk plasmanivå av betalaktam-antibiotika 

og klinisk helbredelse hos pasienter som har infeksjoner med patogener med høye MIC-

verdier, for eksempel Pseudomonas spp.  

 

4.3.2 Gramnegative stavbakterier / Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa er en gramnegativ stavbakterie som er vanlig i tarmen hos 

mennesker. Den er en viktig årsak til opportunistiske infeksjoner hos immunsupprimerte 

pasienter, er en hyppig årsak til nosokomiale infeksjoner og kan forårsake svært alvorlige 

infeksjoner (50). Bakterien er meget motstandsdyktig mot antibiotika. På grunn av høy risiko 

for resistensutvikling bør den behandles med kombinasjonsterapi. Helsedirektoratets 

antibiotikaveileder for sykehus anbefaler betalaktam-antibiotikaene ceftazidim, piperacillin-

tazobactam og meropenem i tillegg til tobramycin og ciprofloksasin.  

Flere oversiktsartikler, blant annet fra Roberts et al. (18) og MacGowan (51), peker på en 

spansk studie (52) der man har brukt en in vitro-modell til å sammenligne effekten av 

ceftazidim gitt kontinuerlig og intermitterende mot P. aeruginosa. Modellen simulerte 

serumkonsentrasjon i kritisk syke pasienter med Pseudomonas-infeksjon som får administrert 

6 gram ceftazidim per dag. Det var ingen forskjell i effekt på sensitive og intermediære 

stammer. Derimot var det etter 24 timer bare ceftazidim administrert med kontinuerlig 

infusjon som viste baktericid effekt mot resistente stammer med høy MIC. Etter 32 timer var 

det signifikant større reduksjon av inokulum med kontinuerlig infusjon (83 %) enn med 

intermitterende infusjoner (38 %).  
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4.4 BIVIRKNINGER 

Ved å administrere betalaktam-antibiotika som kontinuerlig infusjon i stedet for 

bolusinfusjoner kan man gi pasienten mindre doser og likevel holde konsentrasjonen 

tilstrekkelig over MIC lenger. Det er blant annet vist at ved å gi piperazillin-tazobactam som 

forlenget eller kontinuerlig infusjon er total daglig dose nødvendig for å oppnå 

målkonsentrasjoner og samme kliniske utfall lavere enn ved bolusinfusjoner (38). En kan 

tenke seg at redusert toppkonsentrasjon og redusert totalkonsentrasjon av antibiotika kan 

redusere toksisitet og antall bivirkninger. Det er foreløpig gjort få studier som har 

sammenlignet forekomst av bivirkninger ved kontinuerlig og intermitterende infusjoner av 

betalaktam-antibiotika, men tilgjengelige studier tyder på at det er liten eller ingen forskjell i 

forekomst av bivirkninger.  

 

Flere av oversiktsartiklene inkluderte bivirkninger som et endepunkt ved sammenligning av 

kontinuerlig og intermitterende infusjon, men det er i all hovedsak for få og dårlige studier på 

bivirkninger til å konkludere om det er noen reell forskjell.  

 

Lal et al. (28) gjennomgikk studier på pasienter med nosokomial pneumoni, og fant fire 

studier som rapporterte om bivirkninger knyttet til kontinuerlig og intermitterende infusjon av 

betalaktam-antibiotika. Ingen av bivirkningene var dødelige og det var ingen forskjell mellom 

de to pasientgruppene på gastrointestinale bivirkninger. Det var tre rapporterte tilfeller av 

nefrotoksisitet hos pasienter som fikk infusjon med ceftazidim, to av disse var i 

intermitterende infusjon-gruppen og ett var i kontinuerlig infusjon-gruppen. Ved alle tre 

tilfellene fikk pasienten samtidig administrert tobramycin, hvilket sannsynligvis kan ha bidratt 

til utvikling av nefrotoksisitet.  

 

Roberts et al. (18) konkluderte med at tilgjengelige studier har noe sprikende resultater når det 

gjelder sammenligning av andelen bivirkninger ved kontinuerlig og intermitterende infusjon, 

noe som kan skyldes flere potensielle konfunderende faktorer. 

 

Av studiene som ble inkludert i Yusuf et al. (26) sin oversiktsartikkel var det kun to studier 

som sa noe om bivirkninger. Den ene (53) viste behandlingsrelaterte bivirkninger hos 16,9 % 

av pasientene som fikk kontinuerlig infusjon med piperacillin-tazobactam og 13,6 % av 

pasientene som fikk intermitterende infusjoner. Den andre (49) rapporterte om ingen 

signifikant forskjell mellom de to pasientgruppene.   
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Heller ikke Vardakas et al. (30) fant nok data i sin gjennomgang av publiserte studier som 

sammenligner kontinuerlig og/eller forlenget infusjon med intermitterende infusjoner til å 

konkludere om det er forskjell i bivirkninger. De fleste studiene inkluderte ikke bivirkninger i 

det hele tatt, men noen enkeltstudier viste ingen forskjell i rapporterte bivirkninger mellom de 

to gruppene. 

 

4.5 KOSTNADER 

Det finnes lite tilgjengelig data på kostnadene ved kontinuerlig infusjon. Ved å gi antibiotika 

som kontinuerlig infusjon vil mengden antibiotika som gis kunne reduseres, og dermed kan 

man spare kostnader forbundet med anskaffelse av medikamentet (nivå 1).  

 

Det ble funnet én studie (29) der hovedmålet var å undersøke kostnadseffektivitet. McNabb et 

al. gjorde en prospektiv randomisert kontrollert studie med 35 pasienter der de målte 

kostnadseffektivitet ved å gi ceftazidim kontinuerlig og som bolusinfusjoner ved nosokomial 

pneumoni. Pasientene var innlagt på sykehus hele perioden de fikk antibiotika, og man delte 

kostnadene forbundet med sykehusopphold og antibiotikaterapi i tre nivåer. Nivå 1 ble 

definert som kostnader direkte knyttet til anskaffelse av studie-antibiotika. Nivå 2 var 

kostnader knyttet til anskaffelse, preparering og administrering av studie-antibiotika, andre 

antibiotika nødvendige for å behandle infeksjonen, bivirkninger og behandlingssvikt. Nivå 3 

var alle kostnader knyttet til pasientens sykehusopphold i perioden han/hun fikk studie-

antibiotika samt eventuelle tilleggsdager pasienten fikk andre typer antibiotika på grunn av 

bivirkninger eller behandlingssvikt med studie-antibiotika.  

 

McNabb et al. fant at det var lavere nivå 1- og nivå 2-kostnader i gruppen som fikk 

kontinuerlig infusjon av antibiotika. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell mellom de 

to gruppene når det gjaldt nivå 3-kostnader. Dette kan skyldes at det er tilleggsfaktorer som 

påvirker lengden på sykehusoppholdet og kostnadene forbundet med dette.  

 

Denne studien tyder på at det kan være kostnadsbesparende å gi betalaktam-antibiotika som 

kontinuerlig infusjon ved alvorlige infeksjoner sammenlignet med bolusinfusjoner, men det 

trengs flere nye og større studier før man kan si dette med sikkerhet. Selv om forfatterne (29) 

ikke fant noen signifikant forskjell i totale kostnader knyttet til pasientens sykehusopphold, er 
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det vist i flere studier at det er en tendens til at pasientene som får kontinuerlig infusjon av 

betalaktam-antibiotika har kortere opphold på intensivavdeling og/eller sykehus enn de som 

får intermitterende infusjoner. Kortere opphold på intensivavdeling og sykehus gir betydelig 

reduksjon i kostnader, så alternative administreringsregimer kan muligens også være 

kostnadsbesparende for sykehusene. Imidlertid er det noe sprikende resultater i de enkelte 

studiene når det gjelder dette, og det er mange ulike faktorer som påvirker lengden på 

sykehusopphold som disse studiene er for små og dårlig egnet til å kontrollere for.  

 

4.6 ULEMPER 

4.6.1 Holdbarhet 

En av de største utfordringene med å gi kontinuerlig infusjon av betalaktamer er at de har 

begrenset holdbarhet. Benzylpenicillin kan brytes ned i vandig løsning, og dermed få redusert 

effekt. Dette skjer raskere ved høy temperatur og i surt eller alkalisk miljø. Enkelte studier 

tyder også på at det ved lagring kan dannes forbindelser som gir økt risiko for allergiske 

reaksjoner hos pasienten (54). Det er derfor anbefalt å bruke penicillinoppløsning rett etter 

utblanding.  

 

Legemiddelverket angir i preparatomtalen av Penicillin at utblandet benzylpenicillin skal 

brukes umiddelbart. Videre angir de at karbapenemet Meropenem har en holdbarhet i 

romtemperatur på 3 timer når det er utblandet og Kloxacillin 6 timer. Når det gjelder 

cefalosporiner angir de at Cefalotin (førstegenerasjon) er holdbar i 6 timer i romtemperatur, 

Cefuroxim (andregenerasjon) i 4 timer og Cefotaxim (tredjegenerasjon) i 3 timer (55). 

Flukloxacillin er i saltvannsløsning stabilt i opptil 24 timer i romtemperatur (56). 

 

4.6.2 Venøs tilgang 

En annen utfordring er krav til venøs tilgang. For det første må pasienten være i stand til å ha 

permanent sentralvenøs tilgang, og for det andre vil en slik tilgang øke risikoen for 

kateterassosierte infeksjoner. Hos alvorlig syke pasienter kan det være begrenset med venøse 

tilganger samtidig som det er mange typer medikamenter som skal administreres separat. Ved 

kontinuerlig infusjon er det sterkt anbefalt at man har en egen tilgang som kun brukes til 

antibiotikumet (10). Ved forlenget infusjon derimot får man fortsatt økt T > MIC 

sammenlignet med intermitterende infusjoner, men samtidig har man noen timer mellom hver 
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dose hvor man kan bruke samme tilgang til å administrere andre nødvendige medikamenter. 

Dette kan derfor muligens være et alternativ for disse pasientene.  

 

Pasientene blir mindre mobile når de må være koblet til infusjonsapparat kontinuerlig. Det 

gjør pasientens hverdag mer tungvint, det kan være at infusjonen må avbrytes når pasienten 

må ut av sengen for toalettbesøk, bildediagnostikk og lignende og det kan hindre nødvendig 

fysioterapi og mobilisering. Ved å benytte små, bærbare pumper kan man unngå noen av 

problemene knyttet til immobilisering av pasienten. Det kan også tenkes at bruk av bærbare 

pumper kan bidra til at pasienten kan få behandling hjemme i stedet for på sykehus.  

 

4.6.3 Overdosering 

Det er en liten, men reell, fare for overdosering ved kontinuerlig infusjon hvis man ved 

teknisk eller menneskelig svikt får rask infusjon av hele 24-timersdosen. Ved å installere 

pumper med forhåndsinnstilte infusjonshastigheter og -begrensninger samt god opplæring av 

helsepersonellet som skal administrere antibiotika kan man forebygge dette (10). 

 

4.6.4 Økt resistens 

Mouton og Vinks (12) skisserer to situasjoner der man kan tenke seg at bolusinfusjoner vil 

kunne gi høyere antibiotikakonsentrasjon på infeksjonsstedet enn kontinuerlig infusjon. Disse 

er muligens av mer teoretisk enn praktisk betydning. Den første er dersom infeksjonen sitter 

et sted med en hastighetsbegrensende aktiv transportmekanisme som fjerner antibiotika fra 

infeksjonsstedet. Ved kontinuerlig infusjon vil antibiotika fjernes konstant ved maksimal 

hastighet, og man får dermed persisterende lav konsentrasjon. Ved å gi bolusinfusjoner vil 

man derimot kunne oppnå konsentrasjoner tilstrekkelig over MIC i en viss tid, til tross for at 

eliminering av antibiotika skjer ved maksimal hastighet. Den andre er dersom bakteriene 

eliminerer antibiotika fra infeksjonsstedet ved hjelp av betalaktamaser, også her med et 

hastighetsbegrensende trinn. Ved kontinuerlig infusjon kan man ende opp med svært lave 

konsentrasjoner av antibiotika på infeksjonsstedet hvis bakterienes betalaktamase-medierte 

fjerning av antibiotika skjer omtrent like hurtig som diffusjon av antibiotika til 

infeksjonsstedet. Fordi eliminasjonen har et hastighetsbegrensende trinn, kan man derimot 

oppnå tilstrekkelig høy konsentrasjon av antibiotika ved å gi store doser som bolusinfusjoner.  
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5. KONKLUSJON 

Betalaktam-antibiotika har tidsavhengig antibakteriell effekt, og det er teoretisk grunnlag for 

at kontinuerlig infusjon gir økt sannsynlighet for å nå målkonsentrasjoner av antibiotika i 

serum og bedre klinisk utfall enn intermitterende bolusinfusjoner. Det er gjort flere in vitro- 

og dyreforsøk som støtter dette. Kliniske studier som sammenligner klinisk utfall ved 

kontinuerlig og intermitterende infusjoner har imidlertid varierende konklusjoner. Noen finner 

at kontinuerlig infusjon gjør pasientene raskere friske og gir bedre prognose, mens andre 

finner ingen forskjell.  

 

De varierende resultatene kan skyldes at mange av studiene er statistisk svake med små og 

heterogene pasientutvalg. Subgruppeanalyser og studier på alvorlig syke pasienter tyder på at 

kontinuerlig infusjon kan være mest fordelaktig for pasienter med sepsis/alvorlig sykdom og 

infeksjoner med bakterier som er lite følsomme for antibiotika. Disse eventuelle forskjellene 

kan maskeres i studier med heterogene pasientutvalg der man inkluderer pasienter med 

lavrisikoinfeksjoner. I tillegg kan ulike definisjoner av klinisk helbredelse og mortalitet i de 

ulike studiene og det faktum at det er utfordrende å måle effekten av én enkelt intervensjon på 

alvorlig syke pasienter også ha påvirket resultatene. For øvrig er det ikke funnet data som 

viser at kontinuerlig infusjon gir dårligere utfall enn bolusinfusjoner. 

 

De fleste studiene som er gjort er utenlandske og overførbarheten til norske forhold er 

usikker. Det er foreløpig relativt lav forekomst av resistens mot penicillin og andre 

betalaktam-antibiotika i Norge, så klinisk utbytte av kontinuerlig infusjon er kanskje lavere 

her sammenlignet med land med høyere forekomst av resistente bakterier. På den andre siden 

kan kontinuerlig infusjon kanskje korte ned behandlingstid, redusere mengden antibiotika som 

brukes og forebygge resistensutvikling. Det er nødvendig med flere studier under nordiske 

forhold for å konkludere sikkert.  

 

Det er flere praktiske utfordringer med å benytte kontinuerlig infusjon, blant annet at flere 

betalaktam-antibiotika har begrenset holdbarhet i romtemperatur, det gir begrensinger i 

pasientenes mobilitet og økt risiko for infeksjoner ved permanent venøs tilgang.  

 

Det er nødvendig med flere store, gode kliniske studier, fortrinnsvis RCTer, for å bekrefte om 

kontinuerlig infusjon er mer effektivt og gir bedre klinisk utfall enn intermitterende 
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infusjoner. Slike studier bør også designes slik at man kan identifisere eventuelle 

pasientgrupper som kan ha spesielt stort utbytte av kontinuerlig infusjon.  
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