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Aordianeurüsmi ja dissektsiooni risk seoses süsteemselt ja inhalatsiooni teel
manustatavate fluorokinoloonidega
Lugupeetav tervishoiutöötaja
Kokkuleppel Euroopa Ravimiameti ja Eesti Ravimiametiga teavitavad fluorokinoloonide
müügiloa hoidjad Sanofi-Aventis Estonia OÜ, Bayer AG, Medochemie Ltd., Zentiva, k.s.,
Krka, D.D., Novo Mesto, Sandoz Pharmaceuticals D.D. ja Claris Lifesciences (UK) Limited
teid uuest hoiatusest aordianeurüsmi ja dissektsiooni riski kohta seoses süsteemselt ja
inhalatsiooni teel manustatavate fluorokinoloonidega.
Kokkuvõte
•

Süsteemselt ja inhalatsiooni teel manustatud fluorokinoloonid võivad
suurendada aordianeurüsmi ja dissektsiooni riski, eriti eakatel.

•

Aordianeurüsmi ja dissektsiooni riskiga patsiente võib fluorokinoloonidega
ravida ainult pärast riski ja kasu hoolikat hindamist ning alternatiivsete
ravivõimaluste kaalumist.

•

Seisundid, millega kaasneb soodumus aordianeurüsmi ja dissektsiooni tekkeks,
on aneurüsm perekonnaanamneesis, varasem aordianeurüsm või dissektsioon,
Marfani sündroom, Ehlersi-Danlosi vaskulaarne sündroom, Takayasu arteriit,
hiidrakuline arteriit, Behçeti tõbi, arteriaalne hüpertensioon ja ateroskleroos.

•

Patsiente peab teavitama aordianeurüsmi ja dissektsiooni ohust ning
juhendama neid äkki tekkinud tugeva kõhu-, rindkere- või seljavalu korral
pöörduma viivitamatult erakorralise meditsiini vastuvõttu.

Ohutusprobleemi taustateave
Fluorokinoloonid on Euroopa Liidus näidustatud mitmesuguste, k.a eluohtlike bakteriaalsete
infektsioonide raviks.
Epidemioloogiliste ja mittekliiniliste uuringute andmed viitavad aordianeurüsmi ja
dissektsiooni riski suurenemisele pärast ravi fluorokinoloonidega.
Epidemioloogilised uuringud [1-3] on näidanud aordianeurüsmi ja dissektsiooni riski
kahekordistumist patsientidel, kes saavad süsteemset ravi fluorokinoloonidega, võrreldes
patsientidega, kes ei saa antibakteriaalset ravi või saavad ravi teiste antibiootikumidega
(amoksitsilliin). Eakatel on risk suurem.
Mittekliiniline uuring [4] näitas, et tsiprofloksatsiin suurendab hiire mudelis soodumust aordi
dissektsiooni ja rebendi tekkeks. Antud leiu puhul on tõenäoliselt tegemist klassiefektiga,
sarnaselt fluorokinoloonide kahjustava mõjuga kõõluskoele, mis suurendab
kõõlusekahjustuste riski.
Aordianeurüsmi ja dissektsiooni esineb harva, nende tekkesagedus on ligikaudu 3…30 juhtu
100 000 patsiendiaasta kohta. Riskifaktorid on aneurüsm perekonnaanamneesis, varasem
aordianeurüsm või dissektsioon, Marfani sündroom, Ehlersi-Danlosi vaskulaarne sündroom,

Takayasu arteriit, hiidrakuline arteriit, Behçeti tõbi, arteriaalne hüpertensioon ja
ateroskleroos.
Seetõttu võib aordianeurüsmi ja dissektsiooni riskiga patsiente ravida süsteemselt või
inhalatsiooni teel manustatavate fluorokinoloonidega ainult pärast kasu ja riski hoolikat
hindamist ning alternatiivsete ravivõimaluste kaalumist.
Patsiente peab sellest ohust teavitama ning juhendama neid äkki tekkinud tugeva kõhu-,
rindkere- või seljavalu korral pöörduma viivitamatult erakorralise meditsiini vastuvõttu.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu ja riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
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