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Od 70. let vznikají nové práce, které se zabývají pří-

činnými souvislostmi nežádoucích účinků léků a ná-

slednou hospitalizací pacienta, případně výskytem 

nežádoucích účinků v tomto období. Hospitaliza-

ce dospělé populace v důsledku užívání léků vznikají 

na základě běžně užívaných léků a vyskytuje se při-

bližně v 5,1-7,1 procentech. Mortalita v dospělé po-

pulaci následkem užívání léků se odhaduje na 0,2%, 

v dětské populaci na  0,03 procenta. 

Zajímavá jsou i další, ne nepodstatná čísla: odhady 

nákladů na ADE v nemocnici  se pohybují v rozme-

zí 2262 US $– 3244 US $ na pacienta. Ovlivni-

telnost lékového pochybení se odhaduje přibližně 

na 50 procent.  Lékové interakce jsou důvodem hospi-

talizací přibližně 6 456 případů ročně  - z toho činí 148 

úmrtí v České republice. 

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ?

Vysvětlením je zavádění nových účinných látek, ino-

vace léčebných postupů a celkové zintenzivnění péče. 

Se stále zvyšujícím se zájmem odborná veřejnost sle-

duje nejen účinnost léčiv, ale i jejich bezpečnostní pro-

fil. Systém hlášení nežádoucích účinků slouží k úpravě 

dokumentace léčiva, popřípadě k jeho stažení z trhu, 

prokáže-li se, že riziko poškození pacienta převažu-

je nad přínosem léčby (např. v roce 2010 byla stažena 

aktivní látka sibutramin). Bates a kol. přinesli důkazy 

o 6,7 % výskytu závažných a potenciálně nebezpeč-

ných lékových pochybení u hospitalizovaných pacien-

tů. V jejich studii (Hardvard Medical Practice Study) 

bylo analyzováno přes 30 000 záznamů pacientů: po-

škození byla zjištěna u 3,7 % a 13,6 % z nich pak skonči-

la smrtí. Polovině těchto případů by bylo možno podle 

provedené analýzy předejít.  

MNOHÉ NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI 
MOHOU BÝT PŘ EDVÍDATELNÉ

Podle White JT, Arakelian A, Rho JP., kteří publiko-

vali v roce 1999 v časopisu Pharmacoeconomics  se 

léková pochybení vyskytují často a vedou ke značné-

mu počtu úmrtí ročně. Je odhadováno, že jsou čtvr-

tou až šestou nejčastější příčinou úmrtí v nemocnicích 

v USA, častěji než úmrtí na zápal plic či v důsledku dia-

betes mellitus. Ekonomická zátěž plynoucí z lékových 

pochybení se konzervativně odhaduje na 30 miliard 

US $ ročně, a může překročit 130 miliard US $ v pří-

padě nejhoršího scénáře.

NEŽÁDOUCÍM ÚČINKŮM 
LZE PŘ EDCHÁZET

Protože mnohé nežádoucí události jsou považovány 

za předvídatelné, je třeba zvýšeného úsilí na to, aby se 

zabránilo lékovým pochybením u skupin léků, u nichž 

by se tento problém mohl snadno vyskytnout, a záro-

veň zahájit pečlivé sledování léků s předvídatelnou to-

xicitou. 

Na prevenci lékových pochybení se kladou stále vět-

ší požadavky ve snaze najít řešení při snižování výdajů 

na zdravotní péči. 

EKONOMICK É V ÝSTUPY NEJSOU 
ROZHODNĚ ZANEDBATELNÉ

Ačkoliv je známo, že léky způsobují nežádoucí účin-

ky, z nichž některé mohou být významné, jen relativ-

ně málo se ví o ekonomických výstupech. Podle studie  

Rodriquez-Monguió R, Otero MJ, Rovira J. Assessing 

the economic impact of adverse drug effects. Pharma-

coeconomics 2003;21:623−650  cílem farmakoeko-

nomické analýzy je snaha o vyjádření přidané hodnoty 

za farmakoterapii. Studie splňující kritéria pro analýzu 

byly publikovány v USA a popisují nežádoucí účinky 

léků u hospitalizovaných pacientů a jejich finanční vy-

jádření. Takoví pacienti byli hospitalizováni o přibliž-

ně 1,2−3,8 dnů déle než pacienti, kteří nebyli postiženi 

nežádoucími účinky léčiv. Přidaná finanční hodno-
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NA LÉKY SE MŮŽE I ZEMŘÍT…

PharmDr. Lucie Kotlářová

Edukafarm, Praha 

Léčiva jsou stále nejčastěji využívaným léčebným nástrojem současné medicíny. Je do jisté míry paradoxní, že právě 
s postupným zlepšováním a rozšiřováním léčebných možností vzrůstá lékové riziko, které může zapříčinit poškození 
pacienta, popřípadě i jeho smrt.

ta hospitalizace byla vyjádřena na 2 284 – 5 640 $US 

na pacienta. Důležitým parametrem v ekonomickém 

hledisku je taktéž předvídatelnost dané reakce. Dle 

analýzy je předvídatelnost reakce 43,3−80 procent. 

Studie publikované po roce 2000 se zaměřují na dal-

ší aspekt farmakoterapie, který může sehrát velmi vý-

znamnou roli v oblasti farmakoekonomiky lékových 

postupů. Lze usuzovat, že 3,7 % hospitalizací je tzv. 

zbytečných, jelikož léková pochybení byla ovlivnitel-

ná, resp. předvídatelná. 51 procent těchto zbytečných 

hospitalizací bylo zapříčiněno čtyř-

mi lékovými skupinami, a to antit-
rombotiky, diuretiky, NSAIDs 
a antikoagulancii . Pokud se za-

měříme na seniory, tam je ovlivni-

telnost DRPs ještě vyšší a dosahuje 

až 81,2 %. 

Lékové skupiny, které jsou nejčas-

těji představiteli a nositeli lékových 

pochybení, se samozřejmě mezi jednotlivými národ-

ními studiemi liší, přesto lze vysledovat všeobecně 

uznávané zástupce nejčastějších nežádoucích reak-

cí. Jedná se o antitrombotika, antikoagulancia, 
NSAIDs, kortikosteroidy, hypoglykemika, 
psychofarmaka, antibiotika, antikonvulziva, 
kardiovaskulární léky (inhibitory ACE, beta- 
blokátory). Z konkrétních léků jmenujme warfa-
rin, digoxin, prednisolon, klopidogrel, inzu-
lin, bromazepam, amitriptylin, haloperidol, 
amoxicilin s kyselinou klavulanovou, aspirin, 
furosemid, f luoxetin.

Výše zmíněné lékové skupiny jsou zastoupeny ja-

ko zdroje nežádoucích účinků hlavně v evropských 

a amerických studiích. Jiné zastoupení léků zodpověd-

ných za ADR je například v Indii, kde jsou zastoupena 

nejčastěji antituberkulotika (hepatitida), antie-
pileptika (erythema multiforme), antimalari-

ka(gastritida, psychózy, hypotenze) a dále již 

Na jeden vynaložený $US je potřeba ještě 0,35 
$US v rámci léčby ADEs. To je cena, kterou 
platíme za nedostatečnou komunikaci a chování 
v oblasti léčby NSAIDs.

Lékové interakce jsou důvodem 
hospitalizací přibližně 6 456 případů 
ročně  - z toho činí 148 úmrtí v České 
republice
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BIOTHERAPEUTICS

známé účinky warfarinu, NSAIDs a perorál-
ních antidiabetik.

INDIK ÁTORY PRO RIZIKOVOU 
FAR M AKOTER APII 

Určující činitelé jsou identifikovány individuálně 

v jednotlivých studiích. U starých pacientů jsou to na-

příklad pády, gastrointestinální krvácení, hemaurie, 

3 a více léků v lékové anamnéze a 5 a více diagnóz sou-

časně v osobní anamnéze. Jiná studie řadí mezi mar-

kery rizik terapie lékové interakce, vysoké dávky léčiv, 

interferující akutní onemocnění či přítomnost chro-

nického onemocnění. Nizozemská studie specifiku-

je za rizikové 4 a více komorbidit, poruchu renálních 

funkcí, polyfarmacii a neochotu pacienta spolupraco-

vat na nastaveném léčebném procesu.  Nejzajímavěj-

ší z hlediska zpracování dat se zdá být německá studie 

(Zopf), která pomocí multivariačního modelu binární 

regrese identifikovala 5 nezávislých prediktorů ADRs. 

Jsou jimi ženské pohlaví, zvýšená teplota těla, snížené 

množství erytrocytů a trombocytů a vyšší počet uží-

vaných léčiv.

FINANČNÍ DOPAD 
NA ZDR AVOTNICKÝ ROZPOČET

Zanedbatelný není ani finanční dopad na zdravot-

nický rozpočet. Odhady nákladů na ADEs v nemocni-

ci se pohybují v rozmezí 2 262 − 3 244 $US na pacien-

ta. Ekonomická zátěž plynoucí z lékových pochybení 

se odhaduje na 30 miliard $US ročně. Managment 

snížení celkových nákladů na ADEs zahrnuje zlepšení 

compliance pacienta, zlepšení komunikace mezi am-

bulantními a nemocničními předepisujícími lékaři, 

poučení pacienta o jeho léčbě ve snaze o brzké rozpo-

znání selhání léčby nebo nežádoucích účinků léku, po-

učení zdravotníků o faktorech spojených s vyšším vý-

skytem ADEs (například LASA – looks alike-sounds 

alike). Tento managment je vyjádřen například u NS-

AIDs (nejproblematičtější léková skupina) jednodu-

chou rovnicí: na jeden vynaložený $US je potřeba 

ještě 0,35 $US v rámci léčby ADEs. To je cena, 
kterou platíme za nedostatečnou komunikaci 
a chování v oblasti léčby NSAIDs.
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INFOR M ACE SÚKL K LÉČIV ÝM 
PŘÍPR AVKŮM S OBSAHEM 
BISFOSFONÁTŮ

Při užívání léčivých přípravků obsahujících bis-

fosfonáty (kyselina alendronová, klodronová, eti-

dronová, ibandronová, neridronová, pamidronová, 

risedronová, tiludronová a zoledronová) byly velmi 

vzácně hlášeny případy výskytu atypických fraktur 

femuru, zejména u pacientů, kteří tyto přípravky uží-

vali dlouhodobě. 

Atypické fraktury femuru vznikají po minimál-

ním traumatu či bez něj. Někteří pacienti pociťují 

bolest stehna nebo třísla, často s příznaky atypické 

zlomeniny na rentgenovém snímku, která se ob-
jeví týdny až měsíce před kompletní fraktu-
rou stehenní kosti.

 

Atypické fraktury femuru se vyskytují často 

oboustranně. Pokud vznikne podezření 
na atypickou frakturu na jedné noze, pak 
by měla být vyšetřená i druhá dolní konče-
tina. Tyto zlomeniny se špatné hojí. 

Optimální délka trvání léčby bisfosfonáty v pří-

padě osteoporózy nebyla stanovena, proto je vhod-

né pravidelně vyhodnocovat individuální potřebu 

jednotlivých pacientů, zda pokračovat v léčbě bis-

fosfonáty, zejména po 5 letech léčby. 

Pacienti, kteří užívají léčivé přípravky obsahující 

bisfosfonáty, by měli být informování o možném 

riziku vzniku neobvyklé zlomeniny stehenní kos-

ti. Pokud cítí ve stehně, kyčli či ve tříslech bolest, 

slabost nebo mají jiné neobvyklé nepříjemné poci-

ty, měli by to oznámit svému lékaři, protože by se 

mohlo jednat o příznaky atypické zlomeniny ste-

henní kosti. 

Atypické fraktury femuru jsou nežádoucím účin-

kem celé skupiny bisfosfonátů a do údajů o příprav-

ku a příbalových informacích u všech bisfosfonátů  

bude přidáno upozornění na toto riziko. 

Celkový poměr přínosů a rizik jednotlivých 
bisfosfonátů v jejich schválených indikacích se 
nezměnil a zůstává příznivý. 

PharmDr. Lucie Kotlářová
se narodila v roce 1974 v Praze. Studiem farmacie 

ukončila v roce 1997 na Farmaceutické fakultě UK 

v Hradci Králové. Do roku 2010 pracovala v nemoc-

niční lékárně Fakultní Thomayerovy nemocnice 

v Praze jako specialista klinický farmaceut. V roce 

2000 se stala specialistou v oboru klinická farmacie, 

v roce 2009 pak v oboru nemocničního lékárenství. 

Bezpečnost užívání léčiv, její hlavní námět profesní 

kariéry, prohlubovala  také v Itálii (nemocnice Ni-

quarda, Miláno;  nemocnice Monaldi) a v USA( Na-

tional Institute of Health, Bethesda). Od roku 2005 

jmenována členkou akreditační komise MZd. pro 

klinickou farmacii. Stejného roku  jmenována MZd. 

členkou zkušební komise pro atestační zkoušky 

z oboru klinické farmacie. Do roku také 2010 členka 

výboru Sekce klinické farmacie České farmaceutic-

ké společnosti ČLS JEP. Bohatá přednášková a pub-

likační činnost v oblasti farmacie a farmakologie, ak-

tivní v oblasti hodnocení bezpečnosti léčiv.
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PANDEMRIX A NARKOLEPSIE 
- R ESTRIKCE POUŽÍVÁNÍ U DĚTÍ
 A MLADISTV ÝCH

Evropská léková agentura doporučuje omezit po-

užívání pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix 

u dětí a mladistvých do 20 let vzhledem k vzácným 

případům výskytu narkolepsie u mladých osob. 

Pandemrix by u nich měl být používán v případě 

nutnosti pouze tehdy, když nejsou dostupné sezón-

ní trivalentní chřipkové vakcíny. 

Celkový poměr přínosů a rizik vakcíny Pande-

mrix však zůstává pozitivní. 

Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP Ev-

ropské lékové agentury ukončil hodnocení rizika 

narkolepsie u očkovaných vakcínou Pandemrix. 

Výbor CHMP uzavřel, že celkově převažují příno-

sy Pandemrixu nad jeho riziky. U dětí a mladist-

vých do 20 let však by Pandemrix měl být použí-

ván pouze v případě, že je imunizace proti H1N1 

potřebná (např. u osob se zvýšeným rizikem kom-

plikací chřipky) a nejsou dostupné doporučené se-

zónní trivalentní chřipkové vakcíny. 

Současné hodnocení vakcíny Pandemrix bylo za-

hájeno pro ověření možného vztahu mezi očková-

ním a výskytem narkolepsie. Ve Finsku a Švédsku 

byl zjištěn zvýšený počet případů narkolepsie u dě-

tí a mladistvých, kteří byli očkováni Pandemrixem 

během chřipkové pandemické vakcinační kampa-

ně koncem roku 2009 a začátkem roku 2010. 

Výbor CHMP hodnotil epidemiologické stu-

die provedené ve Finsku a Švédsku, bezpečnostní 

analýzy provedené v některých dalších státech EU 

a veškeré případy hlášených nežádoucích účinků 

ze všech států EU. Do hodnocení byly vzaty i před-

běžné výsledky epidemiologické studie narkolepsie 

a pandemických vakcín provedené v osmi státech 

EU. Tuto studii koordinovalo Evropské centrum 

pro prevenci a sledování chorob (ECDC). 

Výbor CHMP se také radil s odborníky v dětské 

neurologii, vakcinologii, imunologii, v oblasti po-

ruch spánku, infekčních chorob a epidemiologii. 

Proběhla i jednání s odborníky z Health Canada, 

WHO a ECDC. Byly tak posouzeny veškeré, i nej-

nověji dostupné údaje o možném vztahu vakcíny 

Pandemrixu a narkolepsie. 

Epidemiologické studie z Finska a Švédska uka-

zují, že v těchto dvou státech existuje u dětí a mla-

distvých vztah mezi očkováním vakcínou Pande-

mrix a narkolepsií. U očkovaných mladších 20 let 

je 6 – 13 x zvýšené riziko narkolepsie s/bez kata-

plexie, což odpovídá přibližně nárůstu o 3 – 7 pří-

padů narkolepsie na každých 100 000 očkovaných. 

Toto riziko nebylo zjištěno u dospělých starších 20 

let. Podobné riziko nebylo potvrzeno v žádné jiné 

zemi, nelze jej však zcela vyloučit. 

Mechanismus vyvolání narkolepsie není jasný. 

Vakcína pravděpodobně ovlivňuje genetické nebo 

enviromentální faktory, které následně mohou zvy-

šovat riziko narkolepsie, pravděpodobně za spolu-

účasti ještě dalších faktorů. Zvýšený výskyt nar-

kolepsie ve Finsku a Švédsku mohl být ovlivněn 

expozicí specifickým infekcím, především horních 

dýchacích cest  (včetně H1N1) v dětském věku. 

V EU bylo zahájeno několik iniciativ s cílem další-

ho výzkumu možných mechanismů.   

Držitel rozhodnutí o registraci vakcíny Pande-

mrix, společnost GlaxoSmithK line, provádí retro-

spektivní kohortovou studii v Kanadě, kde byla ši-

roce používána stejná H1N1 vakcína Arepanrix. 

Společnost GlaxoSmithK line byla také požádána 

o provedení dalších neklinických i klinických stu-

dií za účelem bližšího objasnění vztahu mezi oč-

kováním vakcínou Pandemrix a vznikem narko-

lepsie. 

PIOGLITAZON A MÍR NÉ ZV ÝŠENÍ 
RIZIK A K ARCINOMU MOČOVÉHO 
MĚCHÝŘ E

Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP Ev-

ropské lékové agentury EM A ukončil přehodnoce-

ní rizika karcinomu močového měchýře ve vztahu 

k léčbě pioglitazonem. Výbor potvrdil, že pioglita-

zon nadále zůstává důležitou léčebnou možností 

pro určitou populaci pacientů s diabetes mellitus 

2. typu, i když bylo zjištěno mírně zvýšené riziko 

karcinomu močového měchýře u léčených pacien-

tů. Výbor CHMP však konstatoval, že toto mírné 

riziko lze omezit vhodným výběrem pacientů k léč-

bě a účinnost i bezpečnost léčby má být u každého 

pacienta pravidelně přehodnocována. 

Výbor CHMP zhodnotil veškeré údaje o výsky-

tu karcinomu močového měchýře včetně výsled-

ků preklinických, klinických a epidemiologických 

studií,  údajů ze spontánních hlášení a závěrů jed-

nání Odborné poradní skupiny pro diabetes a en-

dokrinologii.  Údaje z těchto různých zdrojů pou-

kazují na možné mírně zvýšené riziko karcinomu 

močového měchýře. Především z nedávno dostup-

ných studií (Kaiser Permanente Northern Califor-

nia cohort study, French CNAMTS cohort study, 

GPRD case control study) bylo zjištěno malé zvý-

šení rizika (relativní riziko 1,12 – 1,33), zejména 

u pacientů léčených dlouhodobě a s vysokou ku-

mulativní dávkou. 

Podle výsledků metaanalýzy randomizova-

ných kontrolovaných klinických studií byl vý-

skyt karcinomu močového měchýře zjištěn 

u 19 z 12 506 pacientů léčených pioglitazonem 

(0,15%) a u 7 z 10 212 pacientů, kteří neužívali pi-

oglitazon (0,07%). Nelze vyloučit ani možné riziko 

při krátkodobé léčbě. 

V souladu s doporučením Odborné poradní sku-

piny pro diabetes a endokrinologii rozhodl Výbor 

CHMP, že pro některé pacienty s diabetes melli-

tus 2. typu je léčba pioglitazonem důležitá, proto-

že s pomocí jiné léčby nedosahují dostatečné kom-

penzace diabetu. Indikace pro léčbu pioglitazonem 

nelze omezit, ale lékaři by měli pečlivě zvažovat vý-

znam léčby pro každého pacienta a sledovat odpo-

věď na léčbu. Pokud léčba pioglitazonem působí 

dobrou kompenzaci diabetu, potom přínos léčby 

převyšuje její možná rizika. 

Riziko karcinomu močového měchýře je třeba 

podrobněji zhodnotit, především s ohledem na typ, 

vývoj a závažnost tohoto karcinomu u diabetiků lé-

čených pioglitazonem ve srovnání s diabetiky bez 

léčby pioglitazonem. Není jasné, zda se karcinom 

močového měchýře může vyvinout již po krátko-

dobé léčbě, nebo souvisí s dlouhodobou léčbou 

a vysokou kumulativní dávkou. Výbor CHMP po-

žádal držitele rozhodnutí o registraci pioglitazonu, 

aby provedl pan-evropskou epidemiologickou stu-

dii, která by přinesla podrobnější informace o rizi-

ku karcinomu močového měchýře. 

NIMESULID A ZRUŠENÍ INDIK ACE 
PRO SYMPTOM ATICKOU LÉČBU 
BOLESTIVÉ OSTEOARTRÓZY   

Léčivé přípravky s obsahem nimesulidu nesmí 

být nadále používány k symptomatické léčbě bo-

lestivé osteoartrózy. Ze závěru hodnocení poměru 

přínosů a rizik, které provedl Výbor pro humánní 

léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentu-

ry (EM A) vyplynulo, že poměr přínosů a rizik 
je pozitivní pouze při podávání léčivých pří-

pravků s obsahem nimesulidu k léčbě akutní bo-
lesti a primární dysmenorrhoey. 

Nimesulid je nesteroidní antirevmatikum dopo-

sud užívané k léčbě akutní bolesti, bolestivé osteo-

artrózy a primární dysmenorrhoey. 

Přehodnocení poměru přínosů a rizik léčivých 

přípravků s obsahem nimesulidu bylo zahájeno 

kvůli gastrointestinálním a hepatickým nežádou-

cím účinkům. 

Nimesulid má srovnatelný účinek v léčbě bolesti 

jako ostatní nesteroidní antirevmatika, např. diklo-

fenak, ibuprofen a naproxen. 

Gastrointestinální toxicita je u nimesulidu také 

srovnatelná s ostatními nesteroidními antirevmati-

ky. Možné riziko poškození jater bylo v souvislosti 

s podáním nimesulidu již několikrát přehodnoco-

váno a užívání nimesulidu bylo upraveno podle vý-

sledků těchto přehodnocení (2). Riziko poškození 

jater by mohlo být podobné jako u ostatních neste-

roidních antirevmatik, ale stále není jasně dolože-
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no, zda se toto riziko nezvyšuje při dlouhodobém 

podávání nimesulidu. Bolestivá osteoartróza 
je chronický stav a vyžaduje dlouhodobou 
léčbu, proto byla tato indikace pro podání 
nimesulidu zrušena. 

INHALAČNÍ A INTR ANASÁLNÍ KOR-
TIKOSTEROIDY A RIZIKO SYSTÉ-
MOV ÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ 
VČETNĚ PSYCHIATRICKÝCH

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele 

rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze sku-

piny inhalačních a intranasálních kortikosteroidů 

k revizi a následné aktualizaci informací doprová-

zejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro 

farmakovigilanci (PhV WP) doporučila znění tex-

tu týkající se rizika psychiatrických nežádoucích 

účinků u inhalačních kortikosteroidů a rizika sys-

témových nežádoucích účinků včetně psychiatric-

kých u intranasálních kortikosteroidů.   

Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhV WP) 

zhodnotila dostupná data  týkající se systémových 

nežádoucích účinků, včetně psychologických ne-

žádoucích účinků a poruch chování, u skupiny in-

halačních a intranasálních kortikosteroidů. Na zá-

kladě analýzy jednotlivých hlášení, biologické 

plausibility a již známé informace o psychiatric-

kých nežádoucích účincích u perorálních korti-

kosteroidů byla vytvořena aktualizovaná znění 

textu SPC a PIL u inhalačních a intranasálních 

kortikoidů, která je nutné doplnit do již existujících 

textů SPC a PIL, jestliže tam tato informace není 

obsažena. 

FLUOROCHINOLONY A RIZIKO 
PRODLOUŽENÍ QT INTERVALU

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držite-

le rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ob-

sahujících f luorochinolonová chemoterapeutika 

k aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé 

přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci 

(PhV WP) vydala nové doporučení týkající se rizi-

ka prodloužení QT intervalu 1.   

První doporučení týkající se rizika prodloužení 

QT intervalu souvisejícího s podáváním f luoro-

chinolonových chemoterapeutik vydala PhV WP 

v dubnu 2003. Od té doby byly nashromážděny 

další údaje a PhV WP se rozhodla pro přehodnoce-

ní původního doporučení. 

PhV WP přehodnotila údaje z preklinických stu-

dií (včetně elektrofyziologických in vitro studií), 

klinických hodnocení, poregistrační studie a in-

formace ze systému spontánního hlášení nežádou-

cích účinků u enoxacinu, gemif loxacinu, levof lo-

xacinu, moxif loxacinu, norf loxacinu, of loxacinu, 

pef loxacinu, prulif loxacinu a ruf loxacinu. Ostat-

ní f luorochinolony (ciprof loxacin, lomef loxacin, 

sparf loxacin a grapaf loxacin) do tohoto přehodno-

cení nebyly zapojeny, ale na základě dosavadních 

znalostí byly zařazeny do jedné ze tří nově vytvoře-

ných skupin s ohledem na riziko prodloužení QT 

intervalu.   

skupina I – f luorochinolony s potenciálem pro-• 

dlužovat QT interval: moxif loxacin, gemif-
loxacin, sparf loxacin, grepaf loxacin. 

  skupina II – f luorochinolony s nízkým potenci-• 

álem prodlužovat QT interval: levof loxacin, 
norf loxacin, of loxacin, ciprof loxacin. 

skupina III – f luorochinolony s velmi nízkým • 

potenciálem prodlužovat QT interval nebo ty, 

u kterých není dostatek informací k posouzení 

tohoto rizika:  enoxacin, pef loxacin, prulif-
loxacin, ruf loxacin, lomef loxacin. 

PhV WP se shodla na tom, že některé f luorochi-

nolony, především ty ze skupiny I, mají potenciál 

vyvolávat život ohrožující arytmie typu torsade de 

pointes, a to většinou za podmínek, které přispíva-

jí k prodloužení QT intervalu, jako jsou hypokalé-

mie, hypomagnezémie, bradykardie a vrozené ne-

bo získané prodloužení QT intervalu.  

ZDROJ: SÚKL

ZDROJ: SÚKL

ZDROJ: SÚKL

B
IO

TE
R
AP

EU
TI
C
S




