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Levamisol til behandling av steroidfølsomt nefrotisk syndrom 
Kategori i MedNytt: Legemiddel 

Område i MedNytt: Nyrer og urinveier 

Generisk navn: Levamisol 

Handelsnavn: 

MT søker/innehaver: ACE pharmaceuticals (1) 

Synonymer virkestoff: Ingen synonymer funnet 

Synonymer indikasjon: ENG: Nephrotic Syndrome 
NO: Nefrotisk syndrom 

Status for bruk og godkjenning 

Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
 
Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge. Metoden er tilkjent orphan drug designation 
(legemiddel for en sjelden sykdom) (2).  

Forventet finansieringsordning  

Sykehus    ☐  

Blå resept  ☒  

Egenfinansiering ☐  

Usikkert       ☐  

 

Beskrivelse av den nye metoden  

Den eksakte virkningsmekanismen til Levamisol er foreløpig ukjent, men to mekanismer (immunmodulasjon og en direkte 
virkning på «podocytes» i nyrene) forventes å bidra til virkningen av levamisol i steroid sensitiv nefrotisk syndrom. Levamisol 
har opprinnelig blitt brukt som et anthelmintika særlig på husdyr. På grunn av sin immunmodulerende effekt, har levamisol 
også blitt brukt til å behandle ondartede sykdommer (kolon cancer) og reumatoid artritt hos mennesker. Levamisol 
administreres som perorale tabletter. 

Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag  

Nefrotisk syndrom er en noe mindre vanlig klinisk manifestasjonsform av glomerulonefritt enn et nefrittisk syndrom, men kan 
også skyldes andre nyresykdommer med glomerulusskade. Syndromet består av nefrotisk proteinuri (> 3 g/døgn), 
hypoalbuminemi (< 30 g/l) samt ødemer. Vanligvis er det også hyperlipidemi. Det primære er den store lekkasjen av proteiner i 
glomeruli. Et nefrotisk syndrom tilsier at det foreligger en glomerulær skade, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle ved en 
lavgradig proteinuri. Nefrotisk syndrom er hyppigst forårsaket av glomerulonefritt, men kan også skyldes glomerulusskade 
pga. diabetes, hypertensjon eller avleiringssykdom som f.eks. amyloidose. Hos barn foreligger nesten alltid en godartet 
minimal change-glomerulonefritt. Fokal segmental glomerulosklerose og membanøs glomerulonefritt er vanlige årsaker til 
nefrotisk syndrom hos voksne, mens minimal change glomerulonefritt er vanligste årsak hos barn og unge voksne (3). 

Dagens behandling  

Ved systemsykdommer med glomerulonefritt og ved primære glomerulonefritter er immunmodulerende behandling ofte 
indisert. Indikasjonen avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen som kan vurderes ut fra det kliniske forløp, graden av 
nyrefunksjonsnedsettelse og proteinuri, serologiske markører og ev. biopsifunn. Primærbehandling er ev. prednisolon 1 
mg/kg/dag som skal prøves i minst 3–6 måneder før man ev. kan kalle sykdommen glukokortikoidresistent. Ved resistens vil 
syklosporinbehandling oftest være neste alternativ. Unntaket er SLE- og ANCA-positive glomerulonefritter hvor syklofosfamid 
eller mykofenolat oftest vil være første behandlingsalternativ sammen med eller etter glukokortikoider (3). 

Status for dokumentasjon 

Metodevurderinger eller systematiske oversikter -norske 
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Ingen relevante identifisert 

Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 

Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt 

 Pravitsitthikul N et al. (2013). Non-corticosteroid immunosuppressive medications for steroid-sensitive nephrotic 
syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. (10),CD002290. Tilgjengelig fra: 
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD002290.pub4 

Metodevarlser  

Ingen relevante identifisert. 

Klinisk forskning 

De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:  
Populasjon 
(N =antall deltagere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfall Studienummer* og 
fase 

Forventet 
ferdig  

Barn (2 – 18 år) med 
steroid sensitiv 
nefrotisk syndrom 
(n=100) 

Levamisolhydroklorid i 
tablettform (ulike 
doser) 

Placebo Tid til tilbakefall NTR1769 Uvisst 

Barn (1 – 16 år) med 
steroid sensitiv 
nefrotisk syndrom 
(n=156) 

Levamisolhydroklorid i 
tablettform (ulike 
doser) 

Placebo Pasienter fortsatt i 
remisjon 12 
måneder etter første 
episode med 
nefrotisk syndrom  

NCT02818738 Februar 2020 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 

Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering 

Klinisk effekt  ☒  

Sikkerhet/bivirkninger  ☒  

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☒  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 

Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  
 

Hovedkilder til informasjon  

1. ACE pharmaceuticals [10.04.2017]. Tilgjengelig fra: 
https://www.ace-pharm.nl/ 
2. European Medicines Agency [10.04.2017]. Tilgjengelig fra: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000502.jsp&mi
d=WC0b01ac058001d12b 
3. Legemiddelhåndboka [14.03.2017]. Tilgjengelig fra: 
http://legemiddelhandboka.no/Terapi/18569/?ids=18570#i18570 

 
Se under arkfanen mer om oss for mer informasjon om prosess og prosedyre for metodevarsling.  

Første varsel 21.02.2017 
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