
1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. melléklet 
Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások 

indoklása  
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Tudományos következtetések  
 
Figyelembe véve a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottságnak (PRAC) a levofloxacinra (a 
centrálisan engedélyezett készítmények kivételével) vonatkozó időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéssel/jelentésekkel (PSUR) kapcsolatos értékelő jelentését, a tudományos következtetések az 
alábbiak:  
 

Levofloxacin szisztémás alkalmazásra (ATC kód: J01MA12) 
 
 DRESS-szindróma: A táblázatos összefoglaló adatok alapján, DRESS-szindróma tartós 

halmozódása figyelhető meg levofloxacin alkalmazásával összefüggésben. A vezető 
tagállam (LMS) két jól dokumentált irodalmi esetnél lehetségesnek értékelte az ok-okozati 
összefüggést a levofloxacinnal, a jelentkezésig eltelt idő, a pozitív dechallenge, és az 
alapján, hogy nem valószínű, hogy a DRESS-szindróma jelentkezése más gyógyszereknek 
tulajdonítható. Ezenkívül, a forgalomba hozatali engedély jogosultjainak 
gyógyszerbiztonsági adatbázisában azonosított, DRESS-szindrómával összefüggő 
72 esetből, az LMS értékelése alapján 58 DRESS-esetben lehetséges az ok-okozati 
összefüggés a levofloxacinnal, elsősorban a kialakulásig eltelt idő alapján. A 
DRESS-szindróma szerepel más fluorokinolonok, nevezetesen a ciprofloxacin és a 
norfloxacin kísérőirataiban (alkalmazási előírás és betegtájékoztató), mindkét esetben „nem 
ismert” gyakorisággal. Indokolt a szisztémásan alkalmazandó levofloxacint tartalmazó 
készítmények kísérőiratainak (alkalmazási előírás és betegtájékoztató) 
DRESS-szindrómával való frissítése, a bőrt érintő súlyos mellékhatások (severe cutaneous 
adverse reactions, SCARs) szövegezésére vonatkozó útmutató alapján. A forgalomba 
hozatali engedély jogosultjánál, a Sanofinál elérhető, összesített, klinikai vizsgálati 
expozíciós adatok alapján az esemény gyakorisága ritka. 

 
 SIADH: A forgalomba hozatali engedély jogosultjának globális gyógyszerbiztonsági 

adatbázisában azonosított 17-ből 2 jól dokumentált esetben (a rechallenge mindkettőnél 
pozitív) volt valószínű az összefüggés a levofloxacin alkalmazásával, 5-nél pedig lehetséges 
összefüggést állapítottak meg. Ezen kívül 1 irodalmi esetnél ítélték lehetségesnek a 
levofloxacin alkalmazása és a SIADH jelentkezése közötti ok-okozati összefüggést. A 
közelmúltban, a szisztémásan alkalmazott ciprofloxacinra vonatkozó PSUSA 
(PSUSA/00000775/201801) eljárás keretében a PRAC azt javasolta, hogy egészítsék ki a 
ciprofloxacin alkalmazási előírásának 4.8 pontját a nem megfelelő antidiuretikushormon-
termelés szindróma (SIADH) mellékhatással, nem ismert gyakorisággal, és a 
betegtájékoztatót is ennek megfelelően módosítsák. Ezenkívül, publikált jelentések alapján 
a moxifloxacin nagy valószínűséggel ok-okozati összefüggést mutat a SIADH 
jelentkezésével. Indokolt a szisztémásan alkalmazandó levofloxacint tartalmazó 
készítmények kísérőiratainak (alkalmazási előírás és betegtájékoztató) SIADH-val való 
frissítése. A forgalomba hozatali engedély jogosultjánál, a Sanofinál elérhető, összesített, 
klinikai vizsgálati expozíciós adatok alapján az esemény gyakorisága ritka. 

 
 Fix gyógyszerkiütés: A forgalomba hozatali engedély jogosultjának (Terapia) 

gyógyszerbiztonsági adatbázisában azonosított 28, preferált kifejezésekként (PT) 
gyógyszerkiütésnek és fix exanthemának kódolt esetnél, az LMS véleménye szerint a 
levofloxacin alkalmazással való ok-okozati összefüggés 4 fix gyógyszerkiütés estében 
valószínű (mind a 4 esetben pozitív volt a rechallenge), 2-nél pedig lehetséges. Ezenkívül, 
az LMS által végzett „fix exanthema” PT-re vonatkozó EVDAS-keresés összesen 24 esetet 
azonosított. Ezek közül, az LMS a levofloxacin alkalmazásával való ok-okozati 
összefüggést 10 esetben valószínűnek (7 esetben rögzítettek pozitív rechallenge-t), 13 
esetben pedig lehetségesnek ítélte. A szisztémásan alkalmazandó levofloxacin 
kísérőiratainak (alkalmazási előírás és betegtájékoztató) a fix gyógyszerkiütéssel való 
frissítése indokolt. A forgalomba hozatali engedély jogosultjánál, a Sanofinál elérhető, 
összesített, klinikai vizsgálati expozíciós adatok alapján az esemény gyakorisága ritka. 
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Levofloxacin helyi, szemészeti alkalmazásra (ATC kód: S01AE05) 

 
Az ínrendellenességekre vonatkozó jelentések áttekintése alapján, jelenleg nem zárható ki 
az ok-okozati összefüggés a levofloxacinnal, a gyógyszer szemészeti topicalis 
alkalmazáskor. Mivel a levofloxacin szemészeti topicalis alkalmazásakor az arra érzékeny 
populációt érintő hatása nem zárható ki, frissíteni kell a kísérőiratokat, kiemelve, hogy a 
levofloxacin szemészeti topicalis alkalmazását az íngyulladás első tünetének 
jelentkezésekor le kell állítani, ahogy az más, helyi, szemészeti alkalmazásra való 
fluorokinolonok kísérőirataiban is szerepel. 
 

A CMDh egyetért a PRAC tudományos következtetéseivel. 
 
A forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása  
 
A vonatkozó tudományos következtetések alapján a CMDh-nak az a véleménye, hogy a levofloxacin 
hatóanyagot tartalmazó gyógyszer(ek) (a centrálisan engedélyezett készítmények kivételével) előny-
kockázat profilja változatlan, feltéve, hogy a kísérőiratokat a javasoltaknak megfelelően módosítják. 
A CMDh állásfoglalása szerint az ezen PSUR-értékelés hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélyét/engedélyeit módosítani kell. Amennyiben vannak olyan további, levofloxacint (a 
centrálisan engedélyezett készítmények kivételével) tartalmazó gyógyszerek, amelyeket a közelmúltban 
engedélyeztek, illetve a jövőben engedélyezési eljárás tárgyát képezik az EU-ban, a CMDh javasolja, hogy 
az érintett tagállamok és a kérelmező/forgalomba hozatali engedély jogosultjai kellőképpen vegyék 
figyelembe a CMDh álláspontját. 
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II. melléklet 
A nemzeti szinten engedélyezett gyógyszer(ek) kísérőiratainak módosításai 
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A kísérőiratok vonatkozó pontjaiba bevezetendő módosítások (az új szöveg aláhúzva és vastag 
betűvel kiemelve, a törölt szöveg áthúzva) 
 
 
Levofloxacin szisztémás alkalmazásra (ATC kód: J01MA12) 
 
 
Alkalmazási előírás 
 
• 4.4 pont 
 
A figyelmeztetést a következők szerint kell módosítani: 
 
Súlyos hólyagos reakciók 
 
Súlyos hólyagos bőrreakciók, mint például Stevens–Johnson-szindrómát vagy toxikus epidermális 
necrolysis eseteit jelentették a levofloxacinnal kapcsolatban (lásd 4.8 pont). Fel kell hívni a betegek 
figyelmét arra, hogy bőr és/vagy nyálkahártya reakciók esetén, a kezelés folytatása előtt, azonnal 
forduljanak orvoshoz. 
 
Bőrt érintő, súlyos mellékhatások  
 
Bőrt érintő, súlyos mellékhatásokat, köztük toxikus epidermális necrolysist (TEN: más néven 
Lyell-szindróma), Stevens–Johnson-szindrómát (SJS), és eosinophiliával és szisztémás tünetekkel 
járó gyógyszerreakciót (DRESS-szindróma) jelentettek a levofloxacin alkalmazásával kapcsolatban, 
amelyek életveszélyesek vagy halálos kimenetelűek is lehetnek (lásd 4.8 pont). A gyógyszer 
rendelésekor tájékoztatni kell a betegeket a súlyos bőrreakciók jeleiről és tüneteiről, és ezek 
kialakulását szorosan monitorozni kell. Amennyiben ilyen reakciók kialakulására utaló jeleket vagy 
tüneteket észlelnek, a levofloxacin-kezelést azonnal le kell állítani, és mérlegelni kell az alternatív 
kezelési mód alkalmazását. Ha a betegnél a levofloxacin alkalmazásakor olyan súlyos reakció 
jelentkezik, mint például SJS, TEN vagy DRESS-szindróma, akkor ez a beteg soha többé nem 
kezelhető levofloxacinnal. 
 
• 4.8 pont 
 
Az alábbi mellékhatásokkal ki kell egészíteni: 
 
Szervrendszer megnevezése (SOC): A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei 
 
Ritka: […]  
Eosinophiliával és szisztémás tünetekkel járó gyógyszerreakció (DRESS-szindróma) (lásd 4.4 pont), 
Fix gyógyszerkiütés 
 
Szervrendszer megnevezése (SOC): Endokrin betegségek és tünetek 
 
Ritka Nem megfelelő antidiuretikushormon-termelés szindróma (SIADH) 
 
Betegtájékoztató 
 
2. Tudnivalók a(z) <készítmény neve> szedése előtt 
 
Figyelmeztetések és óvintézkedések  
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Beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, mielőtt beveszi ezt a gyógyszert, ha: 
 

 Korábban jelentkezett már Önnél súlyos bőrkiütés vagy bőrhámlás, hólyagosodás és/vagy 
szájfekély a levofloxacin alkalmazása után. 

 
[…] 
 
Súlyos bőrreakciók 
 
Súlyos bőrreakciókat, köztük Stevens–Johnson-szindrómát, toxikus epidermális nekrolízist, 
valamint eozinofíliával és testi tünetekkel járó gyógyszerreakciót (DRESS-szindróma) jelentettek a 
levofloxacin alkalmazásával kapcsolatban. 
 

 A Stevens–Johnson-szindróma, illetve a toxikus epidermális nekrolízis kezdetben vöröses, 
céltáblaszerű vagy körkörös, középen gyakran hólyagos foltokkal jelentkezik a törzsön. 
Fekélyek is jelentkezhetnek a szájban, a torokban, az orrban, a nemi szerveken és a szemben 
(vörös és duzzadt szem). A súlyos bőrelváltozások jelentkezését gyakran láz és/vagy 
influenzaszerű tünetek előzik meg. A kiütések súlyosbodhatnak, kiterjedt bőrhámlás és 
életveszélyes szövődmények léphetnek fel, amelyek akár halálhoz is vezethetnek. 

 
 A DRESS-szindróma kezdetben influenzaszerű tünetekkel és arcon lévő bőrkiütéssel, majd 

kiterjedt bőrkiütéssel, magas testhőmérséklettel, a vérvizsgálatok során észlelt emelkedett 
májenzimszintekkel és bizonyos típusú fehérvérsejtek számának emelkedésével (eozinofília), 
valamint megnagyobbodott nyirokcsomókkal jelentkezik.  

 
Ha súlyos bőrkiütés vagy ezen bőrreakciók egyike jelentkeznek Önnél, hagyja abba a levofloxacin 
szedését, és azonnal forduljon kezelőorvosához vagy kérjen orvosi segítséget. 
 
4. Lehetséges mellékhatások 
 
Ritka (1000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet) 
 
 Kiterjedt bőrkiütés, magas testhőmérséklet, a májenzimszintek emelkedése a vérben, kóros 

vérvételi laboratóriumi eredmény (eozinofília), megnagyobbodott nyirokcsomók és egyéb 
szervek érintettsége (eozinofíliával és szervi tünetekkel járó gyógyszerreakció, amely 
DRESS-szindrómaként vagy gyógyszer okozta túlérzékenységi szindrómaként is ismert). Lásd 2. 
pont 

 
 A vízkiválasztás zavarával és alacsony nátriumszinttel járó tünetcsoport (SIADH) 
 
[…] 
 
Nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg) 
 
 Súlyos bőrkiütés, mely magában foglalhatja a hólyagosodást vagy a bőrhámlást az ajkak, a szemek, a 

száj, az orr és a nem szervek körül 
 
 Súlyos bőrkiütés, köztük Stevens–Johnson-szindróma és toxikus epidermális nekrolízis. Ezek 

vöröses, céltáblaszerű vagy körkörös, középen gyakran hólyagos foltokkal jelenthetnek a 
törzsön, vagy bőrhámlásként, fekélyként a szájban, torokban, orrban, nemi szerveken valamint 
a szemeknél, és megjelenésüket láz vagy influenzaszerű tünetek előzhetik meg. Lásd 2. pont 

 
[…] 
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Mondja el kezelőorvosának, ha a következő mellékhatások bármelyike súlyossá válik, vagy néhány napnál 
tovább tart: 
 
Ritka (1000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet) 
 
[…] 
 
Élesen körülhatárolt, vöröses foltok hólyagokkal vagy azok nélkül, ami a levofloxacin alkalmazása 
után néhány órán belül jelentkezik, és a bőr – gyulladás után visszamaradó – elszíneződésével 
gyógyul; ez a levofloxacin újabb alkalmazása esetén általában ismét jelentkezik ugyanezen a bőr- 
vagy nyálkahártya-területen  
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Levofloxacin helyi, szemészeti alkalmazásra (ATC kód: S01AE05) 
 
Alkalmazási előírás 
 
4.4 pont: 
 
Íngyulladás és ínszakadás jelentkezhet a szisztémás fluorokinolon kezelés, közte a levofloxacin 
alkalmazása esetén, különösen idős betegeknél és olyanoknál, akiket egyidejűleg 
kortikoszteroidokkal is kezelnek. Ezért óvatosság szükséges, és a [terméknév] kezelést abba kell 
hagyni az íngyulladás első tünetének jelentkezése esetén (lásd 4.8 pont). 
 
4.8 pont (a mellékhatások táblázatos felsorolása lent): 
 
Műtétet igénylő vagy tartós fogyatékossággal járó, váll-, kéz-, Achilles- vagy egyéb inak szakadását 
jelentették szisztémás fluorokinolonokkal kezelt betegeknél. Szisztémásan alkalmazott kinolonokkal 
végzett vizsgálatok és forgalomba hozatalt követő tapasztalatok az mutatják, hogy ezen szakadások 
kockázata kifejezettebb lehet a kortikoszteroidokat is kapó betegeknél, különösen időseknél és nagy 
igénybevételnek kitett inaknál, köztük az Achilles-ín esetében. (lásd 4.4 pont). 
 
Betegtájékoztató 
 
2. pont 
 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
 
Índuzzanat és ínszakadás történt fluorokinolonokat szájon át vagy vénás injekció formájában kapó 
betegeknél, különösen időseknél és azoknál, akiket egyidejűleg kortikoszteroidokkal kezeltek. Le 
kell állítani a [kereskedelmi név] alkalmazását, ha ínfájdalom vagy índuzzanat (íngyulladás) 
jelentkezik Önnél. 
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III. melléklet 
Ütemterv az álláspont végrehajtásához 
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Ütemterv az álláspont végrehajtásához 
 
A CMDh álláspont elfogadása: 
 

2019. májusi CMDh ülés 
 

Az álláspont lefordított mellékleteinek a 
továbbítása a nemzeti illetékes hatóságokhoz: 

2019. július 13. 
 

Az állásponttagállamok általi végrehajtása (a 
módosítás benyújtása a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja által): 

2019. szeptember 6. 
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