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Invalidizující a potenciálně trvalé nežádoucí účinky, 
jejichž důsledkem je pozastavení nebo omezení používání 
chinolonových a fluorochinolonových antibiotik 

Dne 15. listopadu 2018 agentura EMA dokončila přezkum závažných, invalidizujících a potenciálně 
trvalých nežádoucích účinků chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných perorálně, 
injekčně nebo inhalačně. Přezkum zahrnoval názory pacientů, zdravotnických odborníků a zástupců 
akademické obce, které byly představeny na veřejném slyšení, jež na téma fluorochinolonových 
a chinolonových antibiotik uspořádala agentura EMA v červnu 2018. 

Výbor agentury EMA pro humánní léčivé přípravky (CHMP) podpořil doporučení výboru agentury EMA 
pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) a dospěl k závěru, že rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků obsahujících cinoxacin, flumequin, kyselinu nalidixovou a kyselinu pipemidovou by mělo být 
pozastaveno. 

Výbor CHMP potvrdil, že používání zbývajících fluorochinolonových antibiotik by mělo být omezeno. 
Kromě toho budou informace pro zdravotnické pracovníky týkající se předepisování těchto léčivých 
přípravků a informace pro pacienty popisovat invalidizující a potenciálně trvalé nežádoucí účinky 
a doporučí pacientům, aby léčbu fluorochinolonovými antibiotiky ukončili při prvním příznaku 
nežádoucích účinků postihujících svaly, šlachy nebo klouby a nervový systém. 

Omezení používání fluorochinolonových antibiotik znamená, že by neměla být používána: 

• k léčbě infekcí, které by se mohly zlepšit i bez léčby nebo nejsou závažné (např. infekce krku), 

• k léčbě nebakteriálních infekcí, např. nebakteriální (chronické) prostatitidy, 

• k prevenci cestovatelského průjmu nebo opakujících se infekcí močových cest (močových infekcí, 
které se nerozšířily za močový měchýř), 

• k léčbě mírných nebo středně závažných infekcí kromě situací, kdy nemohou být použita jiná, 
běžně doporučovaná antibiotika. 

Důležité je, že fluorochinolony by obecně neměly být používány u pacientů, kteří se dříve setkali se 
závažnými nežádoucími účinky po léčbě fluorochinolonovými nebo chinolonovými antibiotiky. Se 
zvláštní opatrností mají být tyto přípravky používány u starších osob, pacientů s onemocněním 
ledvin a pacientů po transplantaci orgánů, protože u těchto pacientů hrozí vyšší riziko poškození šlach. 
Vzhledem k tomu, že toto riziko rovněž zvyšuje používání kortikosteroidů spolu s fluorochinolonem, 
souběžnému užívání těchto léčivých přípravků je třeba se vyvarovat. 
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Stanovisko výboru CHMP bylo zasláno Evropské komisi, která vydala konečné, právně závazné 
rozhodnutí dne 14. února 2019 pro přípravek Quinsair a dne 11. března 2019 pro ostatní chinolonová 
a fluorochinolonová antibiotika podávaná perorálně a injekčně, které je platné ve všech zemích EU. 
Vnitrostátní orgány budou toto rozhodnutí pro fluorochinolonové a chinolonové léčivé přípravky 
registrované v příslušných zemích prosazovat a přijmou rovněž další vhodná opatření na podporu 
správného používání těchto antibiotik. 

Informace pro pacienty 

• Fluorochinolonové léčivé přípravky (které obsahují ciprofloxacin, levofloxacin, lomefloxacin, 
moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin a rufloxacin) mohou způsobovat 
dlouhodobé, invalidizující a potenciálně trvalé nežádoucí účinky v oblasti šlach, svalů, kloubů 
a nervového systému. 

• Tyto závažné nežádoucí účinky zahrnují záněty nebo natržení šlach, svalovou bolest nebo slabost 
a bolest nebo otékání kloubů, potíže při chůzi, pocity mravenčení, pálivou bolest, únavu, depresi, 
problémy s pamětí, se spánkem, se zrakem a sluchem a změny chutě a čichu. 

• Otoky a zranění šlach se mohou objevit do dvou dnů od zahájení léčby fluorochinolonem, mohou se 
ovšem dostavit dokonce i několik měsíců po ukončení léčby. 

• V následujících případech přestaňte fluorochinolonová antibiotika užívat a ihned kontaktujte svého 
lékaře: 

o při první známce poškození šlachy, jako je bolest šlachy nebo otok – bolestivé místo 
nezatěžujte, 

o pokud máte bolesti, pocit mravenčení, brnění, lechtání, necitlivosti, pálení nebo slabosti 
zejména v nohách nebo pažích, 

o pokud se u vás objeví otok ramene, paží nebo nohou, máte potíže s chůzí, cítíte se unaveni 
nebo v depresi, máte problémy s pamětí nebo se spánkem nebo si všimnete změn zrakového, 
chuťového, čichového nebo sluchového vnímání. Váš lékař spolu s vámi rozhodne, zda můžete 
pokračovat v léčbě, nebo zda je zapotřebí, abyste užívali jiný typ antibiotika. 

• Pokud je vám více než 60 let, vaše ledviny nefungují dobře nebo jste podstoupili transplantaci 
orgánů, můžete být k bolesti kloubů nebo otokům či poškození šlach náchylnější. 

• Obraťte se na svého lékaře, pokud užíváte kortikosteroidy (léky jako hydrokortizon a prednisolon) 
nebo léčbu kortikosteroidy potřebujete. Současné užívání kortikosteroidů a fluorochinolonů zvyšuje 
riziko poškození šlach. 

• Pokud se u vás někdy dříve po fluorochinolonových léčivých přípravcích objevil závažný nežádoucí 
účinek, neměl(a) byste je užívat a měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře. 

• Máte-li ohledně svých léčivých přípravků jakékoli otázky nebo obavy, obraťte se na svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Informace pro zdravotnické pracovníky 

• Fluorochinolony jsou spojeny s dlouhodobými (trvajícími i měsíce až roky), závažnými, 
invalidizujícími a potenciálně nevratnými reakcemi na léčivý přípravek, které postihují několik, 
někdy i více systémů, orgánových tříd a smyslů. 
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• Mezi závažné nežádoucí účinky patří tendinitida, přetržení šlachy, artralgie, bolest končetin, 
poruchy chůze, neuropatie spojená s parestézií, deprese, únava, poruchy paměti, poruchy spánku 
a poškození sluchu, zraku, chuti a čichu. 

• Poškození šlach (zejména Achillovy šlachy, ale i jiných šlach) se může objevit během 48 hodin od 
zahájení léčby fluorochinolony, ale může se vyskytnout i několik měsíců po ukončení léčby. 

• U starších pacientů, u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů, kteří prodělali orgánovou 
transplantaci, a pacientů, kteří jsou léčeni kortikosteroidy, existuje vyšší riziko poškození šlach. 
Konkomitantní léčbě fluorochinolony a kortikosteroidy je třeba se vyhnout. 

• Léčba fluorochinolony by měla být ukončena při prvním projevu bolesti nebo zánětu šlachy 
a pacienty je třeba poučit, aby ukončili léčbu fluorochinolony a kontaktovali lékaře v případě 
výskytu příznaků neuropatie, jako je bolest, pálení, brnění, znecitlivění nebo slabost, aby se 
předešlo vzniku potenciálně nevratného stavu. 

• Fluorochinolony by obecně neměly být používány u pacientů, u nichž se v minulosti objevily 
závažné nežádoucí reakce spojené s užíváním chinolonových nebo fluorochinolonových léčivých 
přípravků. 

• Při zvažování léčby fluorochinolonovým léčivým přípravkem je třeba postupovat s přihlédnutím k 
aktuálnímu souhrnu údajů o přípravku. Důvodem je omezení indikací těchto léčivých přípravků. 

• Přínosy a rizika spojená s užíváním fluorochinolonů budou průběžně sledována a studie zaměřená 
na užívání léků se bude zabývat změnami v chování při předepisování léčivých přípravků, a tak 
vyhodnotí účinnost nových opatření na snížení nevhodného používání fluorochinolonů. 

 

Další informace o léčivém přípravku 

Fluorochinolony a chinolony tvoří skupinu širokospektrých antibiotik, která jsou účinná jak proti 
gramnegativním, tak proti grampozitivním bakteriím. U některých infekcí, včetně některých život 
ohrožujících infekcí, kdy léčba alternativními antibiotiky není dostatečně účinná, jsou fluorochinolony 
důležité. 

Přezkum se zabýval léčivými přípravky obsahujícími tato fluorochinolonová a chinolonová antibiotika: 
cinoxacin, ciprofloxacin, flumequin, levofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, kyselinu nalidixovou, 
norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, kyselinu pipemidovou, prulifloxacin a rufloxacin. 

Do přezkumu byly zahrnuty jen léčivé přípravky podávané systémově (perorálně či injekčně) nebo 
inhalačně. 

Další informace o postupu 

Přezkum týkající se fluorochinolonů a chinolonů byl zahájen dne 9. února 2017 na žádost německého 
orgánu pro léčivé přípravky (BfArM) podle článku 31 směrnice 2001/83/ES. 

Přezkum provedl Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC), což je výbor odpovědný za 
hodnocení otázek bezpečnosti u humánních léčivých přípravků. 

Konečná doporučení výboru PRAC byla přijata dne 4. října 2018 a zaslána Výboru pro humánní léčivé 
přípravky (CHMP), který zodpovídá za všechny otázky týkající se humánních léčivých přípravků a který 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000150.jsp&mid=WC0b01ac05800240d0
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přijal v této věci konečné stanovisko agentury. Stanovisko výboru CHMP bylo zasláno Evropské komisi, 
která vydala konečné, právně závazné rozhodnutí dne 14. února 2019 pro přípravek Quinsair a dne 
11. března 2019 pro ostatní chinolonová a fluorochinolonová antibiotika podávaná perorálně 
a injekčně, jež je platné ve všech členských státech EU. 
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