
❙❙ Kinoloner är antibiotika med brett spektrum och flera an-
vändningsområden. Registrerade preparat i Sverige är ci-
profloxacin (Ciprofloxacin Ranbaxy, Ciprofloxacin ratio-
pharm, Ciproxin), levofloxacin (Tavanic), moxifloxacin
(Avelox), norfloxacin (Lexinor, Norfloxacin Biochemie)
samt ofloxacin (Tarivid).

I den internationella litteraturen finns ett flertal fall av ten-
diniter och senrupturer beskrivna vid kinolonanvändning [1-
5]. Vi tror dock att denna biverkan samt det faktum att biver-
kan kan komma mycket tidigt efter insatt behandling kan vara
ofullständigt känt bland kollegerna. Här beskrivs ett fall med
snabb utveckling av akillestendinit och senruptur vid levo-
floxacinbehandling.

Fallbeskrivning
Patienten är en 55-årig kvinna med hypertoni som sökte på
grund av sveda vid miktion sedan en vecka och ett dygns fe-
ber runt 39°C. Urinprov visade 1+ för protein, 4+ för erytro-
cyter, 2+ för leukocyter och negativt niturtest. CRP var 346
mg/l och LPK 11 × 109/l. Kvinnan bedömdes ha febril urin-
vägsinfektion och poliklinisk behandling startades. Med tan-
ke på det negativa niturtestet övervägdes eventuell infektion
med enterokocker, varför patienten erhöll amoxicillin 750 mg
× 3. Urinodlingssvar visade dock måttlig växt av E coli resi-
stent mot ampicillin men känslig för kinolon och trimeto-
prim. Då detta svar anlände var patienten mycket bättre och
afebril. Det ansågs dock indicerat att fullfölja behandlingen
med ett preparat lämpligt från resistenssynpunkt, varför pati-
enten ordinerades levofloxacin 500 mg × 1 i tio dagar.
Patienten började på tredje behandlingsdagen få ont bilateralt
i akillessenorna och sökte på fjärde behandlingsdagen vård-
central, där det konstaterades att vänster akillessena var nå-
got svullen. Kinolonpreparatet byttes till trimetoprim–sulfa-
metoxazol. Ultraljudsundersökning påföljande dag visade to-
tal ruptur av vänster hälsena samt vätskeansamling runt hö-
ger hälsena. Patientens båda ben behandlades med ortoser i
två månader, och hon var helt återställd och tillbaka i fullt ar-
bete först efter fem månader.

Biverkan beskriven för ett flertal kinoloner
Kinolonbehandling är relativt vanlig vid febril urinvägsin-
fektion. I detta fall ledde behandlingen till bilateral akilles-
tendinit och unilateral ruptur efter endast fyra doser. I littera-
turen finns tendiniter och rupturer beskrivna för ett flertal ki-

noloner [1, 3-5], varför detta verkar vara en klasseffekt. Den
första rapporten angående levofloxacin publicerades 1999
[6]. Incidensen varierar mellan olika studier och olika kino-
lonpreparat men har i en stor studie skattats till 4 per 100 000
behandlade patienter [4]. I en annan studie skattades den re-
lativa risken för personer över 60 år till 3,2 medan man för
yngre personer i denna studie inte kunde visa någon ökad risk
[3]. Hos råttor har det skapats ett modellsystem för hur toxi-
citeten uppkommer, och man har då observerat ödem med
mononukleära celler runt senskidan, företrädesvis vid proxi-
mala tuber calcanei [7, 8]. Hos människa förekommer tendi-
niter och rupturer mest i högre åldrar [1, 3, 4, 9]. De är vanli-
gast i hälsenan [4, 9] men förekommer också i andra senor
som quadriceps femoris, extensor pollicis longus, långa hu-
vudet av biceps och subscapularis [2, 4]. Riskfaktorer har va-
rit ålder över 60 år, samtidig steroidmedicinering samt njur-
svikt [1, 3-5, 9]. Symtom på tendinit har setts så tidigt som da-
gen efter insatt behandling [4, 9]. Cirka 90 procent av patien-
terna har fått symtom inom en månad [4] med en mediantid
på 5–6 dagar efter behandlingsstart [4, 5]. De symtom som of-
tast ses är i fallande frekvens smärta, nedsatt funktion, ödem,
rodnad och värmeökning [4].

I den svenska databasen SWEDIS finns 98 biverknings-
rapporter registrerade för levofloxacin, varav 45 (46 procent)
hänförs till muskuloskeletala biverkningar [Britt Olsson,
Lund, pers medd, 2003]. Av dessa är 30 (67 procent) tendini-
ter och 9 (20 procent) senrupturer.

Det kan vara svårt att belägga ett kausalt samband mellan
läkemedel och vissa biverkningar, speciellt när biverknings-
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Kinolonbehandling gav mycket
snabb utveckling av akillesruptur

Sammanfattat

Kinoloner är antibiotika med flera användningsom-
råden. 

Kinoloner är kända för att kunna ge tendiniter och
senrupturer, med preferens för akillessenan även om
andra senor också kan drabbas. Denna biverkan har i
några fall uppträtt redan efter enstaka doser. 

Här beskrivs ett fall med mycket snabb utveckling av
akillesruptur.



sambandet inte är helt uppenbart och skadorna dessutom kan
förekomma spontant. När det gäller kinoloner och senpro-
blem finns dock flera fall rapporterade i litteraturen. Men det
är naturligtvis svårt att komma fram till en exakt incidens. I
det individuella fallet kan det vara svårt att säkert uttala sig
om huruvida en tendinit eller ruptur är orsakad av ett läke-
medel eller skulle ha inträffat ändå. Dessutom finns en risk
för underrapportering när det gäller en så pass ovanlig och
inte helt uppenbar biverkan som tendinit eller senruptur.

Beakta tidigare senproblem och upplys patienten om risken
Vid användandet av kinoloner bör man beakta anamnes på ti-
digare senproblematik och eventuella riskfaktorer för sen-
ruptur och väga in detta i sitt val av lämpligt antibiotikum. Det
är viktigt att tänka på att symtom kan komma mycket tidigt
under behandlingen och snabbt progrediera till en total rup-
tur. Det är troligen inte självklart för en patient att tolka sym-
tom på tendinit som en läkemedelsbiverkan. Därför är det
viktigt att patienter upplyses om denna risk vid insättande av
kinoloner. Om symtom på tendinit skulle uppstå skall be-
handlingen, om möjligt, omedelbart avbrytas varvid i bästa
fall senruptur kan undvikas. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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= artikeln är referentgranskad

Ditt huvudtema ska vara läkarrollen eller

yrkesetik. Utgå gärna från personliga

erfarenheter och reflexioner – patienter

du mött eller något du varit med om i ditt

yrke. Det du väljer att skriva om bör ha

haft stor betydelse för dig i ditt yrkesliv,

men det bör också ha en viss allmängiltig-

het för kolleger och andra. Tävlingen är

öppen för alla läkare, även blivande och

nylegitimerade!

FAKTA OM NOVELLTÄVLINGEN
Vi tar endast emot en text per skribent. Texten
får inte tidigare ha varit publicerad. Omfånget får
inte överstiga 24 000 tecken.

De vinnande bidragen kommer att publiceras 
i en jubileumsbok som ges ut i samarbete med
Brombergs bokförlag under hösten år 2004
(engångshonorar utgår). Några kommer även att
publiceras i Läkartidningen. 

Urvalet till boken görs av en jury där bl a med-
lemmar av Läkartidningens redaktion och bokför-
läggare Dorotea Bromberg ingår.

Bidragen ska vara Läkartidningen tillhanda
senast den 31 januari 2004. Skicka en pappers-
kopia till: Redaktionen, Läkartidningen, Box
5603, 114 86 Stockholm samt en elektronisk
kopia i form av ett word-dokument till 
josef.milerad@lakartidningen.se. Märk kuvertet
och e-postmeddelandet med ”Att vara doktor”.

Brombergs bokförlag förbehåller sig rätten 
att avstå från att ge ut boken om texterna inte
håller tillräckligt hög kvalitet. Insända bidrag
returneras ej.

”Att vara doktor”
tävlingsregler.


