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Sammanfattning 
Introduktion: Extrapyramidala systemet är ett nätverk i det centrala nervsystemet 
(CNS) som har en viktig roll i att samordna kroppsrörelser. De komponenter som 
tillhör det extrapyramidala systemet är basala ganglier, cerebellum och flera olika 
ledningsbanor och bland dessa har basala ganglier störst betydelse. Extrapyramidala 
symtom, även kallade EPS, är ett samlingsbegrepp för motoriska biverkningar, 
exempelvis muskelkramper, muskelstelhet och skakningar, som uppkommer om 
extrapyramidala systemet i hjärnan utsätts för störningar. Vissa läkemedelsgrupper, 
såsom äldre antipsykotiska och antidepressiva läkemedel, är kända för att orsaka EPS 
genom sin påverkan på det extrapyramidala systemet. Det finns även andra läkemedel 
som också kan orsaka EPS, vilket inte är lika välkänt. Ett exempel på detta är 
ciprofloxacin, ett ofta förskrivet antibiotikum. Trots att extrapyramidala symtom kan 
upplevas besvärliga för patienter och trots att ciprofloxacin är ett mycket välanvänt 
läkemedel, finns det inte mycket publicerad/beskriven information om risken att 
drabbas av EPS vid användning av ciprofloxacin. Därför är det värdefullt att ta reda på 
om ciprofloxacin kan ge EPS och hur detta läkemedel kan påverka nervsystemet.  
  
Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på eventuellt samband mellan intag av 
ciprofloxacin och EPS. Syftet är även att undersöka möjliga mekanismer bakom dessa 
symtom.   
 
Metod: Detta är en litteraturstudie som baseras på fallstudier inhämtade från 
databasen PubMed samt inkomna biverkningsrapporter i Läkemedelsverkets databas, 
Biverkningsrapportering och Signaldetektion (BiSi), och den amerikanska 
läkemedelsmyndighetens (The Food and Drug Administration) databas, FDA Adverse 
Event Reporting System (FAERS).  
 
Resultat/Diskussion/Slutsats: Denna studie visar att det, trots att frekvensen av 
EPS är låg, är troligt att användning av ciprofloxacin kan utlösa EPS, framförallt 
tremor, muskelkramper och muskuloskeletal stelhet. Detta resultat kan dock, på grund 
av det begränsade materialet, inte generaliseras till att omfatta alla patienter. Det är 
oklart om ciprofloxacin, även hos en frisk person, kan orsaka EPS och om andra 
fysiologiska faktorer såsom lever- eller njurfunktion hos patienten har betydelse för 
framkallande av EPS eftersom nedsatt lever- eller njurfunktion ökar toxiciteten av 
läkemedlet. Det går heller inte att utesluta påverkan av läkemedelsinteraktion med 
samtidigt intagna läkemedel. För att kunna ge ett svar med högre tillförlitlighet 
angående frågeställningen: eventuellt samband mellan intag av ciprofloxacin och 
extrapyramidala symtom, krävs det vidare forskning, exempelvis genom att studera 
samtliga biverkningsrapporter som innehåller information om patientens profil, 
dosering av ciprofloxacin och samtidig medicinering. Möjliga mekanismer bakom 
uppkomsten av EPS vid användning av ciprofloxacin anses vara att ciprofloxacin 
fungerar som en GABA-A-antagonist i basala ganglier och den förändrade GABA-erga 
hämningen, på grund av antagonismen, stör den normala rörelsereglerande funktionen 
hos de basala ganglierna. Avslutningsvis, baserat på resultatet av denna studie kan det 
vara av värde att iaktta försiktighet vid förskrivning av ciprofloxacin till patienter som 
har nedsatt njur- eller leverfunktion och till patienter som har samtidig medicinering, 
särskilt med läkemedel som är kända för benägenhet att orsaka EPS såsom 
antipsykotiska och antidepressiva läkemedel.  
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1. Introduktion 
1.1. Extrapyramidala symtom (EPS) 
 
Extrapyramidala systemet är ett nätverk i det centrala nervsystemet (CNS) som har en 
viktig roll i att samordna kroppsrörelser. Det ligger anatomiskt parallellt med det 
pyramidala systemet som anses möjliggöra utförandet av viljestyrda rörelser [1]. Båda 
systemen utgör hjärnans sammansatta rörelsekontrollerande system, det s.k. motoriska 
systemet, samt har kompletterande roller i motoriska funktioner (figur 1) [2].  
 
 

 
 
 
Figur 1. Motoriska systemet  
Pyramidala systemet delas upp i två ledningsbanor: kortikospinala och kortikonukleära banan 
[1]. Dessa delas sedan ytterligare i flera ledningsbanor. A visar den laterala kortikospinala banan. 
Den utgår från primära motoriska barken i ena hjärnhalvan och löper sedan genom pyramiden i 
den övre delen av medulla oblongata. I den nedre delen av medulla oblongata korsas banan och 
slutar därefter i den motsatta halvan av medulla spinalis.  
B visar två extrapyramidala ledningsbanor genom den rubrospinala och retikulospinala banan.   
Den rubrospinala banan utgår från nucleus ruber i mesencephalon och löper sedan genom 
medulla spinalis [3]. Den retikulospinala banan utgår från flera områden i formatio reticularis 
och fortsätter ner genom medulla spinalis. Bilden är omarbetad från referens 4 [4]. 
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De komponenter som ingår i det extrapyramidala systemet är basala ganglier, 
cerebellum och flera olika nedåtstigande ledningsbanor såsom de vestibulospinala, 
retikulospinala och rubrospinala nervbanorna (Figur 1) [1]. Vissa fysiologer inkluderar 
även nucleus ruber och formatio reticularis i det extrapyramidala systemet [5]. Störst 
betydelse i det extrapyramidala systemet har basala ganglier vilka utgörs av nucleus 
caudatus, putamen, globus pallidus, nucleus subthalamicus och substantia nigra 
(figur 2). Nucleus caudatus och putamen utgör tillsammans striatum.  
 
Det finns flera olika teorier om de basala gangliernas funktion [5]. En av teorierna är att 
de fungerar som en broms eller en strömbrytare. Bromsfunktionen innebär att basala 
ganglierna hindrar målstrukturer från att utföra oönskad motorisk aktivitet. 
Strömbrytarfunktionen innebär att basala ganglierna väljer vilken motorisk aktivitet 
som aktiveras vid varje tidpunkt. En annan teori föreslår att de basala gangliernas 
funktion är att påbörja den motoriska aktiviteten, att bestämma ordningen av rörelser 
och att modulera den motoriska aktiviteten. En skada på extrapyramidala delar av det 
motoriska systemet, särskilt på de basala ganglierna, ger därmed upphov till störningar 
i rörelse och kroppshållning utan betydande förlamningar.  
 
 

 
 
Figur 2. Basala ganglier och thalamus 
Basala ganglier ligger symmetriskt centralt i hjärnan och utgörs av nucleus caudatus, putamen, 
globus pallidus, nucleus subthalamicus och substantia nigra. Bilden är lånad från referens 6 
med tillstånd och översatt till svenska [6]. 
 
 
Extrapyramidala symtom, även kallade EPS, är ett samlingsbegrepp för motoriska 
biverkningar, som exempelvis muskelkramper, muskelstelhet och skakningar, som 
uppkommer om extrapyramidala systemet i hjärnan utsätts för störning [3, 7]. EPS 
innefattar en rad olika motoriska symtom. Symtomen och dess definition finns i tabell 
1.  
 
Ett flertal läkemedel är kända för att orsaka EPS genom sin påverkan på det 
extrapyramidala systemet. Äldre antipsykotiska läkemedel, som haloperidol och 
risperidon, kan ge upphov till EPS genom att blockera signalsubstansen dopamin som 
finns i stor mängd i basala ganglier [7]. Eftersom dopamin har en viktig roll i de basala 
gangliernas funktion, kan inhibering av dopamin leda till rörelsestörningar. Även 
antidepressiva läkemedel som amitriptylin, klomipramin och fluoxetin är kända för 
benägenheten att orsaka EPS [8]. 
 
 
 



3 
 

Tabell 1. Extrapyramidala symtom  
Tabellen är omarbetad utifrån referenser 5 och 9 [5, 9]. 
 

Orsak Symtom Definition 

Bradykinesi långsammare motorik med förlängd tid för utförande 

Akinesi  långsammare motorik med förlängd reaktionstid 

Hyperkinesi onormalt stor rörelseaktivitet 

Rigiditet ofrivillig muskelspänning eller oförmåga till viljemässig 
muskelavslappning 

Chorea ofrivilliga, oregelbundet uppträdande av knyckiga 
rörelser 

Dystoni rubbning av postural kontroll, muskeltonusrubbning, 
eventuellt med fixerad kroppshållning 

Ballism kast rörelser som utlöses främst i arm och ben vid försök 
till viljestyrd aktivering av en extremitet 

Tremor skakning 

Rubbningar i 
basala ganglierna 

Myoklonus kort, snabb och chockliknande muskelsammandragning 

Hypotoni minskat och fördröjt motstånd vid passiva rörelser 
Rubbningar i 
cerebellum Ataxi ryckiga och okoordinerade rörelser ofta inom en särskild 

kroppsdel 

Kramp ofrivillig och plötslig muskelkontraktion, som ofta är 
smärtsam 

Övriga 
rörelserubbningar 

som kan vara 
relaterade med 

basala ganglier och 
cerebellum 

Akatisi oförmåga att vara stilla 

 
 
1.2. Kan Ciprofloxacin orsaka EPS?  
 
Till skillnad från äldre antipsykotiska och antidepressiva läkemedel vars påverkan av 
nervsystemet är väldokumenterat och som man vet kan orsaka EPS, finns det andra 
läkemedel vars möjlighet att orsaka EPS är mindre känt. Ett exempel på detta är 
ciprofloxacin, ett ofta förskrivet antibiotikum.   
 
Ciprofloxacin är ett bredspektrumantibiotikum som tillhör en grupp av antibiotika som 
kallas kinoloner. Det utvecklades och tillverkas sedan år 1981 av ett tyskt företag, Bayer 
[10]. Ciprofloxacin används i stor utsträckning i Sverige och var 2014 det 6:e mest 
förskrivna antibakteriella medlet (tabell 2) [11]. Ciprofloxacin används vanligen vid 
behandling av svåra urinvägsinfektioner, gonorré, prostatainfektioner och svåra 
tarminfektioner. Det kan också användas vid infektioner i hud och skelett och för att 
förebygga hjärnhinneinflammation [12]. Ciprofloxacin verkar genom att hämma typ II-
topoisomeras (DNA-gyras), som är nödvändig för att tvinna upp bakteriens DNA så det 
blir tillgängligt för replikering och transkription [13].  
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Tabell 2. Antal recept antibakteriella medel i år 2014 i Sverige  
Tabellen är sammanställd utifrån referens 11 [11]. 
 

ATC-kod Antal recept Andel 
J01CE02 Fenoximetylpenicillin 883,969 27.3 % 

J01CF05 Flukloxacillin 366,206 11.3 % 
J01CA08 Pivmecillinam 324,462 10.0 % 

J01AA02 Doxycyklin 273,288 8.4 % 
J01XE01 Nitrofurantoin 240,156 7.4 % 
J01MA02 Ciprofloxacin 213,039 6.6 % 

J01CA04 Amoxicillin 178,612 5.5 % 
J01FF01 Klindamycin 142,114 4.4 % 
J01XX05 Metenamin 128,007 3.9 % 
J01AA04 Lymecyklin 94,265 2.9 % 
J01DB05 Cefadroxil 78,840 2.4 % 

J01EA01 Trimetoprim 69,014 2.1 % 
J01EE01 Sulfametoxazol och trimetoprim 59,639 1.8 % 
J01CR02 Amoxicillin och enzymhämmare 57,499 1.8 % 

J01FA01 Erytromycin 52,087 1.6 % 
Övriga 79,945 2.5 % 
Total 3,241,142 100 % 

 
 
På biverkningsinformationen om Ciproxin® (ciprofloxacin), som finns på hemsidan av 
Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS), står det att ciprofloxacin kan orsaka en 
rad olika biverkningar utöver de vanligt förekommande biverkningarna av antibiotika 
såsom svampinfektion genom påverkan på normalflora eller mag-tarm biverkningar 
[14]. Bland biverkningarna beskrivna i FASS kan tremor, kramper, försämrad 
koordinationsförmåga, gångrubbning och ökad muskeltonus misstänkas vara EPS 
orsakade av ciprofloxacin. Trots att dessa biverkningar kan upplevas besvärliga för 
patienter, särskilt vid kraftiga yttringar, och trots att ciprofloxacin är ett mycket 
välanvänt läkemedel, finns det inte mycket publicerad/beskriven information om 
risken att drabbas av EPS vid användning av ciprofloxacin. Därför finns det ett värde 
att ta reda på om ciprofloxacin kan ge EPS och hur detta läkemedel kan påverka 
nervsystemet.  
 
 
2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på eventuella samband mellan intag av 
ciprofloxacin och EPS genom att utvärdera fallstudier som publicerats i den 
vetenskapliga litteraturen samt biverkningsrapporter som lämnats till 
Läkemedelsverket och den amerikanska läkemedelsmyndigheten, The Food and Drug 
Administration (FDA). Syftet är även att undersöka möjliga mekanismer bakom dessa 
symtom.   
 
 
3. Metod 
Detta är en litteraturstudie som baseras på fallstudier inhämtade från databasen 
PubMed samt inkomna biverkningsrapporter i Läkemedelsverkets databas, 
Biverkningsrapportering och Signaldetektion (BiSi), och FDAs databas, FDA Adverse 
Event Reporting System (FAERS).  
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Databasen PubMed användes för att samla in förekomst av EPS som rapporterade 
biverkningar vid användning av ciprofloxacin i hela världen. Sökningen utfördes under 
perioden 19:e januari till och med 8:e februari 2016. Följande termer användes i 
kombination vid sökningen: ciprofloxacin, fluoroquinolones, extrapyramidal symtoms, 
dystonia, chorea, dyskinesia, tremor, hypokinesia, akinesia, akathisia, hyperkinesia, 
myoclonus och Parkinson. För att inkludera endast originalartiklar avgränsades 
sökningen till kliniska studier. Kombinationerna av sökord som ledde till träffar av 
valda referenser är beskrivna i tabell 3. Eftersom få artiklar påträffades var ytterligare 
filtrering onödig. Efter att ha läst respektive artikels abstrakt gjordes urvalet utifrån 
innehållets relevans för undersökningen. 
 
Tabell 3. Artikelsökningen i PubMed  
 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

160125 "Ciprofloxacin"[Mesh] 
AND chorea English, Clinical trial 1 20 

160126 "Ciprofloxacin"[Mesh] 
AND dyskinesia English, Clinical trial 19 15, 17, 18, 19 

160126 "Ciprofloxacin"[Mesh] 
AND myoclonus English, Clinical trial 7 16, 21 

 
 
För att ta reda på vilka EPS som är frekvent förekommande och hur vanligt det är att 
drabbas av EPS vid användning av ciprofloxacin begärdes inkomna 
biverkningsrapporter vid användning av ciprofloxacin, från Läkemedelsverket och 
FDA. Begäran till Läkemedelsverket utfördes genom att skicka ett meddelande via 
deras hemsida. Begäran till FDA utfördes genom att göra en FOIA On-Line Request 
(Freedom of Information Act) via deras hemsida. Dessa biverkningsrapporter 
rapporteras framförallt av de som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård och 
konsumenter av läkemedel.  
 
Läkemedelsverket använde den högsta nivån i MedDRA-hierarkin (Medical Dictionary 
for Regulatory Activities), så kallade SOC (System Organ Class), i sin databas BiSi för 
att hämta samtliga biverkningsfall som är relaterade till EPS. Hämtningen av 
biverkningsrapporter avgränsades till två organsystem, Nervous system disorders och 
Musculoskeletal and connective tissue disorders, utifrån MedDRA SOC mellan 
perioden 1965-01-01 och 2016-01-28. Även den amerikanska läkemedelsmyndigheten 
FDA använder MedDRA systemet när det gäller rapportering av biverkningar. FDA 
däremot avgränsar inte sin datahämtning till några organsystem inom SOC, utan 
samtliga biverkningsfall hämtades utifrån alla organsystem, mellan perioden 1981-01-
01 och 2016-02-09. 
 
 
4. Resultat 
4.1. Fallstudier 
 
Sju fallstudier, vilka beskriver en patient var för sig, är valda enligt beskriven metodik 
för att undersöka samband mellan intag av ciprofloxacin och EPS. I tabell 4 finns en 
sammanfattning av demografiska och kliniska egenskaper för dessa sju patienter. 
 



6 
 

Tabell 4. Sammanfattning av fallstudier där EPS är orsakade av ciprofloxacin 
* Tid för återhämtning efter avbruten ciprofloxacin behandling 
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4.1.1. Studie 1  
 
Enligt en fallstudie (2013) som gjordes på Irland, fick en 72-årig hemodialyspatient 
svaghetskänsla, rastlöshet och ofrivilliga rörelser i alla lemmar i samband med intag av 
ciprofloxacin [15]. Han tog ciprofloxacin 500 mg två gånger per dygn i 7 dagar för en 
nedre luftvägsinfektion samt esomeprazol i 4 dagar för dyspepsi. Symtomen började på 
den tredje dagen efter intag av ciprofloxacin. Patienten hade en njursjukdom i 
slutskedet (ESRD), typ 2 diabetes, hypertoni och hyperkolesterolemi och tog därför en 
rad andra läkemedel såsom alfacalcidol, atorvastatin, sevelamer, darbepoetin alfa m.m. 
Han tog dessutom pregabalin, acetylsalicylsyra, folsyra och kalciumacetat. Dosen av 
ciprofloxacin låg på den övre gränsen med hänsyn till patientens nedsatta njurfunktion. 
Den mest sannolika diagnosen var läkemedelsinducerad koreoatetos med tanke på 
tidsförhållandet mellan läkemedelsexponering och symtomdebut. Till följd av detta 
avbröts tillförsel av både ciprofloxacin och esomeprazol. För att lindra symtomen 
påbörjade patienten behandling med risperidon 0.5 mg två gånger per dygn. Symtomen 
försvann inom 6 dagar efter avbruten behandling med ciprofloxacin och esomeprazol 
och de återkom aldrig därefter.  
 
 
4.1.2. Studie 2 
 
Det finns även ett fall av epileptisk myoklonus som uppkom efter användning av 
ciprofloxacin [16]. Denna fallstudie (2007) är gjord i Italien och den handlar om en 63-
årig man som hade haft kronisk njursvikt och hypertoni i 3 år. Patienten fick 200 mg 
ciprofloxacin intravenöst per dygn mot urinvägsinfektion under en sjukhusvistelse. 
Patienten fick multifokal myoklonus, särskilt på de övre extremiteterna 48 timmar efter 
en första tillförsel av ciprofloxacin.  Patienten hade även tiazider som medicinering mot 
hypertoni. Varken patienten eller hans familj hade någon anamnes av neurologisk 
sjukdom. Symtomen mildrades efter att lorazepam 1 mg tillfördes intravenöst och 
denna effekt höll i sig i några timmar. Behandlingen med ciprofloxacin avbröts därefter 
och då upplevde patienten inte längre myoklonus.  
 
 
4.1.3. Studie 3 
 
Det finns även en relativt äldre studie (1995), som är gjord i Spanien, som beskriver en 
68-årig manlig patient som fick dyskinesi i ansiktet [17]. Patienten fick ciprofloxacin 500 
mg två gånger om dagen peroralt mot urinvägsinfektion. Han fick diagnosen levercirros 
5 år tidigare och hade en mild ascites, men var i övrigt frisk. Han hade ingen annan 
neurologisk sjukdom och den enda medicinen han tog förutom ciprofloxacin var 
paracetamol. 5 dagar efter tillförsel av ciprofloxacin utvecklades onormala 
ansiktsrörelser som bestod av ansiktsgrimaser och snedvridningar. Symtomen varade 
15-30 sekunder och återkom regelbundet var 5-10 minut. Trots medicineringen med 
intramuskulär biperiden 2 mg fortsatte symtomen i ytterligare 36 timmar. Symtomen 
upphörde 8 timmar efter att ciprofloxacin behandlingen avbröts.  
 
 
4.1.4. Studie 4  
 
I en annan fallstudie (2009) från Sydkorea beskrivs en 59-årig kvinna som togs till 
akutmottagningen på grund av sitt påverkade mentala tillstånd och onormala ofrivilliga 
rörelser i vänstra extremiteterna [18]. Hon hade fått totalt 15 g av ciprofloxacin under 21 
dagar för feber orsakad av njure abscess. Förutom ciprofloxacin tog hon även 
lamivudin, spironolakton och furosemid mot ascites. Hon tog även laktulos mot 
förstoppning och metronidazol mot njure abscess. Efter undersökning diagnostiserades 
hennes onormala rörelser som hemiballism. Behandlingen med ciprofloxacin och 
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metronidazol avbröts på den tredje dagen av sjukhusvistelsen på grund av läkemedlens 
potentiella neurologiska biverkningar. Ciprofloxacin byttes mot cefotaxim, och 1 mg 
haloperidol gavs dessutom intravenöst med 8 timmars mellanrum för att kontrollera 
symtomen. Efter att man upphört att ge ciprofloxacin minskades gradvis frekvensen av 
ofrivilliga rörelser och symtomen försvann inom 6 dagar för att inte återkomma.  
 
 
4.1.5. Studie 5 
 
I en annan fallstudie (2007) från Kina beskrivs en 84-årig manlig patient som fick 
palatal tremor, som karakteriseras av ofrivilliga rytmiska, ryckiga rörelser av mjuka 
gommen, efter användning av ciprofloxacin [19]. Han hade anamnes av hypertoni, 
giktartrit och stroke. Därför hade han regelbunden medicinering med acetylsalicylsyra, 
furosemid, allopurinol, karvedilol och irbesartan. Han fick ett infekterat sår i sitt ena 
ben efter att ha blivit påkörd av en vagn. Han behandlades då med ampicillin och 
kloxacillin hos en ortoped. Efter att han blev utskriven förskrevs han av sin ortoped 
peroral ciprofloxacin 500 mg två gånger per dygn. Av misstag tog han istället 500 mg 
av ciprofloxacin 4 gånger om dagen. Efter 3 dagar av överdosering upplevde han 
sluddrande tal, svårighet att tugga mat och ofrivilliga rörelser i sin mun. Han tog inga 
neuroleptika och han hade inte någon tidigare anamnes av ofrivilliga rörelser. Enligt en 
laboratorieundersökning hade han nedsatt njurfunktion. Eftersom det ansågs att det 
fanns en möjlighet av ciprofloxacin-inducerad palatal tremor med tanke på 
tidsförhållandet mellan läkemedelsexponering och symtomdebut så avbröts 
ciprofloxacinbehandlingen. Han förskrevs valproat 200 mg tre gånger per dygn för att 
motverka symtomen. Symtomen mildrades signifikant och försvann efter 2 dagar. 
Symtomen återkom aldrig efter behandlingen med valproat.  
 
 
4.1.6. Studie 6 
 
Till skillnad från de ovan beskrivna fallstudierna finns det ett fall med en patient som 
fick extrapyramidala symtom trots att patienten hade normal njur- och leverfunktion. 
Denna fallstudie (2005) är gjord i USA och beskriver en 43-årig frisk kvinnlig patient 
som fick chorea efter användning av ciprofloxacin [20]. Patienten fick konfusion, 
ofrivilliga slumpmässiga rörelser samt dystoniska poserande av fötterna under 
medicinering mot insektsbett med ciprofloxacin, cefalexin och amoxicillin. Dessa var de 
enda läkemedel som hon tog. Hon blev inlagd på sjukhus och behandlingen med 
antibiotika avbröts. Under hennes vistelse på sjukhuset observerades även 
generaliserade tonisk - kloniska anfall. Efter 5 dagar på sjukhuset blev hon symtomfri 
och utskriven. Symtomen återkom aldrig därefter.   
 
 
4.1.7. Studie 7 
 
Samtliga patienter på ovanbeskrivna studier återhämtade sig inom en kort tid efter att 
ha avslutat/avbrutit behandling med ciprofloxacin. Däremot finns det ett fall där 
symtomen varade under en längre tid [21]. En fallstudie (2004) från Nederländerna, 
beskriver en 55-årig manlig patient som fick propiospinal myoklonus efter behandling 
med ciprofloxacin.  Patienten behandlades med 1,500 mg ciprofloxacin per dygn under 
första veckan och 2,250 mg per dygn under andra veckan mot urinvägsinfektion. Två 
dagar efter den ökade dosen av ciprofloxacin började ofrivilliga ryckningar i delar av 
kroppen; huvudsakligen när han låg på sidan och efter några dagar även när han låg på 
rygg. Ryckningarna fortsatte även när han sov. Varken patienten eller hans familj hade 
någon historia av relaterade sjukdomar, inte heller epilepsi. Hans njurfunktion var 
normal. Trots utsättning av läkemedlet fortsatte symtomen några månader till och de 
varade totalt i 7 månader. Författarna av fallstudien anser att det finns samband mellan 
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myoklonus och ciprofloxacin eftersom tidpunkten för uppkomsten av symtomen var 
kort efter tillförsel av ciprofloxacin.  De lade därför fram en hypotes att ciprofloxacin 
möjligtvis kan trigga myoklonus och det kan fortsätta vara aktivt även efter avslutad 
behandling.  
 
 
4.2. Biverkningsrapporter i Läkemedelsverkets databas, BiSi 
 
Antal fall av EPS per antal samtliga inkomna biverkningsrapporter till BiSi mellan 
perioden 1965-01-01 och 2016-01-28 redovisas i tabell 5. Biverkningsfall som hämtades 
utifrån det valda organsystemet Nervous system disorders inkluderade en rad olika 
symtom, även sådana som inte tillhör EPS, och bland dessa symtom valdes endast 
symtom som är specificerade i tabell 1 ut: ataxia, myoclonus och tremor. Bland 
symtom som uppkom utifrån det valda organsystemet Musculoskeletal and connective 
tissue disorders valdes muscle spasms på grund av samma anledning. Utöver dessa 
valda symtom valdes även andra symtom såsom balance disorder, coordination 
abnormal, muscle twiching och musculoskeletal stifness eftersom dessa symtom också 
anses också vara relaterade med EPS utifrån symtomens karaktär.  
 
 
Tabell 5. Antal rapporterade fall av EPS som biverkning av ciprofloxacin i Sverige enligt 
Läkemedelsverket 
Total antal biverkningsrapport för ciprofloxacin under valda perioden är 1,039. 
 

 
 

 
4.3. Biverkningsrapporter i FDA Advese Event Reporting System 
(FAERS) 
 
Antal fall av EPS per antal samtliga inkomna biverkningsrapporter till FAERS mellan 
perioden 1981-01-01 och 2016-02-09 finns i tabell 6. I likhet med data från 
Läkemedelsverket markeras symtomen enligt MedDRA Preferred term (PT). Utifrån 
samtliga symtom valdes endast symtom som är specificerade i tabell 1 ut eller de som är 
relaterade med EPS, precis på samma sätt som gjordes för att välja symtom ur 
Läkemedelsverkets data ovan.   
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Tabell 6. Antal rapporterade fall av EPS som biverkning av ciprofloxacin i USA enligt FDA 
Total antal biverkningsrapport för ciprofloxacin under valda perioden är 29,926. 
 

MedDRA PT Antal rapporteradefall 
Antal rapporteradefall  

/ Total antal 
biverkningsrapporter 

Tremor 654 2.2% 
Muscle spasms  515 1.7% 

Musculoskeletal stiffness  270 0.9% 
Muscle twitching 248 0.8% 
Balance disorder 244 0.8% 

Restlessness 144 0.5% 
Dyskinesia 126 0.4% 

Coordination abnormal 105 0.4% 
Myoclonus 70 0.2% 

Muscle contraction involuntary 55 0.2% 
Dystonia 41 0.1% 

Hypertonia 39 0.1% 
Ataxia 33 0.1% 

Muscle rigidity 26 0.1% 
Hypotonia 24 0.1% 

Hypokinesia 21 0.1% 
Akathisia 13 0.0% 

Choreoathetosis 11 0.0% 
Tardive dyskinesia 11 0.0% 

Chorea 10 0.0% 
Ballismus 9 0.0% 
Akinesia 6 0.0% 

Parkinsonism 4 0.0% 
Total 2,679   

 
 
5. Diskussion 
5.1. Resultat och diskussion 
 
Resultatet av denna studie visar att användning av ciprofloxacin troligtvis kan orsaka 
EPS. I samtliga fallstudier debuterade EPS inom en kort tid, 4.6 dagar i genomsnitt, 
efter intag av ciprofloxacin och patienterna i studierna hade inte haft några liknande 
symtom eller relaterade sjukdomar förut. I sex av sju fallstudier (86 %), upphörde 
dessutom symtomen inom en kort tid, 3.2 dagar i genomsnitt, och symtomen upplevdes 
aldrig igen efter utsättning av ciprofloxacin. Detta är ytterligare stöd för att det kan 
finnas samband mellan intag av ciprofloxacin och uppträdande av EPS.  
 
Det är också värt att lägga märke till att både biverkningsrapporterna från 
Läkemedelsverket och FDA visar att tremor, muskelkramper och muskuloskeletal 
stelhet är vanligaste förekommande EPS. Det betyder att samma symtom uppträder 
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ungefär lika ofta i olika länder och att frekvensen av rapporterade symtom inte är 
slumpmässig.  
 
Dock är det viktigt att uppmärksamma att vissa fysiologiska faktorer hos patienten, 
såsom hög ålder och nedsatt lever- och njurfunktion, kan ha spelat en viss roll i 
uppträdandet av EPS. Det finns större risk att få läkemedelsorsakade biverkningar ju 
högre ålder man har. Två patienter av de sju fallstudierna var även diagnostiserade 
med levercirros (studie 3 och 4). Levercirros i sig kan möjligtvis leda till chorea och 
störningar i basala ganglier [17]. Dessutom förlängs halveringstiden av läkemedlet vid 
nedsatt leverfunktion [22]. Doseringen av ciprofloxacin var trots detta inte justerad för 
dessa patienter. Nedsatt njurfunktion noterades hos tre av sju patienter i fallstudierna 
(studie 1,2 och 5). Eftersom ciprofloxacin i oförändrad form utsöndras primärt via 
njurarna ökar nedsatt njurfunktion både halveringstid och toxicitet av läkemedlet [14]. 
Trots detta hade endast en (studie 2) av dessa tre patienter en justerad dos. Patienten i 
studie 5 tog av misstag en fördubblad dos.  
 
Man kan inte heller utesluta möjligheten av påverkan av andra samtidigt intagna 
läkemedel på förekomsten av EPS. Patienten i studie 1 hade flera andra mediciner 
förutom ciprofloxacin. Bland dessa är det värt att lägga märke till ett antiepileptikum, 
pregabalin. Pregabalin är en gamma-aminobutyrat (GABA)-analog som påverkar det 
centrala nervsystemet och är känt för sina biverkningar på CNS såsom ataxi, 
koordinationssvårigheter, tremor, myoklonus och hypokinesi vilka kategoriseras som 
EPS biverkningar [23].  Det är inte omöjligt att uppkomsten av EPS beror på en additiv- 
eller synergistisk effekt vid farmakodynamisk interaktion mellan pregabalin och 
ciprofloxacin. Patienten i studie 4 tog också flera andra läkemedel samtidigt och bland 
dessa kan metronidazol framkalla krampanfall, ataxi och tremor genom sin påverkan 
på CNS [24]. Även här kan farmakodynamisk interaktion inte uteslutas. I studie 6 
medicinerades patienten med ett annat antibiotikum, amoxicillin, samtidigt. Eftersom 
amoxicillin också har benägenhet att påverka CNS och därigenom framkalla 
hyperkinesi och kramper, är det svårt att fastställa att patientens symtom i denna 
studie är orsakad av enbart ciprofloxacin [25].  Inga betydelsefulla farmakokinetiska 
interaktioner noterades dock mellan läkemedlen som intogs tillsammans med 
ciprofloxacin i någon av studierna enligt Sfinx interaktioner i Janusinfo [26].   
 
Trots ett möjligt samband mellan intag av ciprofloxacin och uppträdandet av EPS, 
verkar frekvensen av EPS vid användning av läkemedlet vara låg enligt 
Läkemedelsverkets data. Antal rapporterade fall (tabell 5) av EPS är 36 från och med 
ciprofloxacins introduktion i slutet av 80-talet till Sverige tills 2016-01-28. Med tanke 
på att antalet recept ciprofloxacin per år i genomsnitt är ca 220,000 under de senaste 9 
åren och att ciprofloxacin har funnits i Sverige i ca 30 år, är 36 fall ett obetydligt antal 
[11]. Denna siffra kan fortfarande anses låg även med hänsyn taget till att inte alla 
biverkningar rapporteras.    
 
 
5.2. Möjliga mekanismer bakom symtomen 
 
Den bakomliggande mekanismen hur ciprofloxacin kan orsaka EPS är inte helt 
klarlagd. Trots detta föreslår flera studier att fluorokinoloner fungerar som en 
antagonist för den hämmande signalsubstansen, GABA-A i basala ganglier [27, 28, 29]. 
Detta kan leda till förändrad GABA-erga hämning vilken i sin tur stör de basala 
gangliernas normala rörelsereglerande funktion. Till följd av detta kan EPS uppträda [8, 
28].   
 
GABA är en av de viktigaste neurotransmittorerna i basala ganglier, tillsammans med 
dopamin och glutamat, som möjliggör att basala ganglier kan utföra sina 
rörelsereglerande uppgifter [8]. Det verkar finnas en likhet mellan en del av den 
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kemiska strukturen hos ciprofloxacin och GABA. Därmed kan ciprofloxacin konkurrera 
med GABA vid aktivering av GABA-receptorer i basala ganglier [28].  
 
 

 
 
Figur 3. Anslutningar av basala ganglier i reglering av rörelsekontroll  
De basala ganglierna representerar en modulerande krets som reglerar flödet av information 
från primära motoriska barken till motoriska nervceller i ryggmärgen. Bilden är omarbetad från 
referens 8 [8]. 
 
 
De basala ganglierna tar emot signaler från den primära motoriska barken och 
bearbetar dem (figur 3) [30]. Därefter sänds de bearbetade signalerna via thalamus 
tillbaka till den motoriska barken varifrån de ursprungliga signalerna utgick. Denna 
rundgång ger uppkomst till motorisk kontroll i kroppen. Det är genom två vägar som de 
basala ganglierna bearbetar inkommande signaler [8]. Den direkta vägen och den 
indirekta. Det som skiljer dessa två åt är att den direkta vägen vill aktivera motorisk 
aktivitet och den indirekta vill hämma den. Striatum, som är en del av de basala 
ganglierna, tar emot signaler från den primära motoriska barken och skickar de vidare 
till medial globus pallidus med hjälp av GABA. GABA i sin tur är inhibitorisk och det 
medför att medial globus pallidus blir hämmad. När sedan signalen går vidare till 
thalamus med hjälp av GABA så har den inte tillräckligt hämmande funktion. Detta 
resulterar i att thalamus blir stimulerad. Slutligen skickar thalamus signalen vidare till 
den primära motoriska barken med hjälp av den stimulerande signalsubstansen 
glutamat, vilket i sin tur leder till aktivering av rörelse. Detta utgör den direkta vägen. 
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När istället den indirekta vägen aktiveras skickar striatum signaler vidare till lateral 
globus pallidus med hjälp av GABA. Detta medför att lateral globus pallidus blir 
hämmad och att nucleus subthalamicus blir exciterad (överaktiverad). En exciterad 
nucleus subthalamicus stimulerar medial globus pallidus med hjälp av glutamat, vilket 
i sin tur leder till effektiv hämning av thalamus. Därmed blir den slutliga effekten av 
indirekta vägen en hämning av rörelse.   
 
Tanken att förändrad GABA-erga hämning har samband med uppträdandet av EPS 
stöds av några andra studier. En fall-kontrollstudie, som med hjälp av MRI (magnetisk 
resonans- spektroskopi) mätte GABA-nivåer i hjärnan hos både patienter med dystoni 
och friska personer, visade att patienter med dystoni hade minskade GABA nivåer i 
striatum i basala ganglier [31]. En annan fall-kontrollstudie, som undersökte 
vävnadsprover av striatum och substantia nigra från friska möss och möss med 
dystoni, visade att möss med dystoni hade nästan 50 % mindre kapacitet att syntetisera 
GABA [32]. Även fallstudierna 2 och 5 i denna studie kan stödja den slutsatsen. EPS hos 
patienterna i dessa fallstudier mildrades efter tillförsel av antingen av bensodiazepin 
eller antiepileptika, vilka är läkemedel som förstärker GABAs aktivitet [33, 34]. Det är 
möjligt att dessa läkemedel mildrade symtomen genom att kompensera den hämmade 
GABA-erga aktiviteten.  
 
 
5.3. Metoddiskussion  
 
Det finns ett antal möjliga felkällor och begränsningar i denna studie. Studien är byggd 
framförallt på fallstudier, vilka är mer utsatta för en rad olika förutfattade meningar 
(confounding och bias) jämfört med en fall-kontrollstudie eller en randomiserad 
kontrollerad studie. Framförallt saknas information om dosen i studie 6 och om 
samtidig medicinering i studie 7. Det är inte heller säkert att samtliga fallstudier 
innehåller tillräckligt mycket information för att noggrant kunna evaluera 
biverkningar. Ett exempel är användning av NSAID. Det har föreslagits att risken för 
CNS-biverkningar, där EPS inkluderas, av ciprofloxacin ökar på grund av synergisk 
inhibering på GABA-receptorer vid samtidig medicinering med NSAID [35, 36]. Med 
tanke på att NSAID är ett läkemedel som många har tillgång till och använder, kan det 
vara av värde att ha information om huruvida samtliga patienter i fallstudierna har 
använt NSAID samtidigt med ciprofloxacin.  
 
Denna studie baseras på endast 7 fallstudier, varav endast en beskrev en frisk patient 
utan någon bakomliggande sjukdom. Det är därmed svårt att generalisera resultatet 
och att avgöra om ciprofloxacin kan orsaka EPS särskilt hos de som har nedsatt njur- 
eller leverfunktion men även hos friska personer. 
 
Biverkningsrapporter från Läkemedelsverket och FDA ger en helhetsbild av de mest 
frekventa biverkningarna. Dessa rapporter är dock utsatta för inbyggda begränsningar 
såsom risken för underrapportering och rapporteringsbias. Biverkningar kan 
exempelvis rapporteras utan säkerställande av att de verkligen orsakas av ciprofloxacin.  
Dessa rapporter kan därmed inte användas för att beräkna varken incidensen eller 
risken att få EPS på grund av användning av ciprofloxacin.  
 
 
5.4. Konklusion och värderingar  
 
Det är rimligt att anta ciprofloxacin kan orsaka EPS som biverkningar trots att risken 
kan anses vara låg. Tremor, muskelkramper och muskuloskeletal stelhet är de 
vanligaste förekommande symtomen bland EPS. Risken att få dessa biverkningar kan 
öka om man har nedsatt lever- eller njurfunktion, tar andra läkemedel som kan orsaka 
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EPS samtidigt, eller överdoserar läkemedlet. Den bakomliggande mekanismen för 
uppträdandet av EPS har troligen samband med betydelsen av ciprofloxacinets GABA-
A-receptor antagonism och GABAs framträdande roll för de basala gangliernas 
rörelsereglerande funktioner.   
 
Eftersom det inte är vanligt med biverkningar som EPS vid användning av 
ciprofloxacin och att symtomen oftast går över inom en kort tid efter utsättning av 
läkemedlet är det inte rationellt att avråda från att använda ciprofloxacin till en frisk 
patient. Däremot föreligger ett behov av att förskrivare ska vara medvetna om 
potentiell risk för ciprofloxacin-relaterade EPS, vid förskrivning av ciprofloxacin till 
patienter som har nedsatt njur- eller leverfunktion och till patienter som samtidigt 
intar andra läkemedel som kan orsaka EPS.  
 
 
5.5. Vidare forskningsförslag 
 
Mer forskning angående samband mellan användning av ciprofloxacin och 
uppträdande av EPS är nödvändig för att kunna komma till en definitiv slutsats. Ett 
förslag för vidare forskning är att studera samtliga inkomna ursprungliga 
biverkningsrapporter från både Läkemedelsverket och FDA. De rapporterna innehåller 
detaljerad information såsom patientens ålder, kön, samtidig medicinering och 
dosering av läkemedlet vilket möjliggör en mer tillförlitlig analys. Ett annat förslag är 
att skapa en väl utformad fall-kontrollstudie där man jämför risken för EPS vid 
användning av ciprofloxacin med risken för några andra antibiotika som tillhör andra 
antibiotikagrupper, som exempelvis penicilliner, cefalosporiner eller tetracykliner.  
 
En studie med särskilt fokus på effektiva läkemedel mot EPS orsakade av ciprofloxacin 
kan också vara värt att göra. Man ser att olika läkemedel användes i olika fallstudier för 
att lindra EPS: antipsykotika i studie 1 och 4, bensodiazepin i studie 2, medel vid 
Parkinsonism i studie 3 och antiepileptika i studie 5. De patienter som fick 
antiepileptika eller bensodiazepin, vilka ökar GABA-aktivitet, fick mildare symtom 
medan patienten som fick medel vid Parkinsonism inte fick nytta av läkemedlet. Där 
kan man observera särskilt när det gäller medel vid Parkinsonism att det ändå har 
indikation mot medikamentellt betingade EPS. I de studier där patienterna fick 
antipsykotika, fanns det ingen beskrivning om hur symtomen förändrades efter 
tillförsel av läkemedlet. För att på bästa sätt kunna hjälpa patienter att lindra EPS är 
det värt att undersöka vilka läkemedelsgrupper som är mest effektiva mot EPS 
orsakade av ciprofloxacin.   
 
 
6. Slutsats 
I denna undersökning var syftet att bedöma eventuellt samband mellan intag av 
ciprofloxacin och EPS samt möjliga mekanismer bakom dessa symtom. Denna studie 
visar att det, trots att frekvensen av EPS är låg, är troligt att användning av 
ciprofloxacin kan utlösa EPS, framförallt tremor, muskelkramper och muskuloskeletal 
stelhet. Detta resultat kan dock inte generaliseras till att omfatta alla patienter på grund 
av det begränsade materialet. Det är oklart om ciprofloxacin kan orsaka EPS även hos 
en frisk person och om andra fysiologiska faktorer såsom lever- eller njurfunktion hos 
patienten har betydelse för uppträdande av symtomen eftersom nedsatt lever- eller 
njurfunktion ökar toxiciteten av läkemedlet. Det går heller inte att utesluta påverkan av 
läkemedelsinteraktion med samtidigt intagna läkemedel. För att kunna ge ett säkrare 
svar angående frågeställningen: eventuellt samband mellan intag av ciprofloxacin och 
EPS, krävs det vidare forskning, exempelvis genom att studera samtliga 
biverkningsrapporter som innehåller information om patientens profil, dosering av 
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ciprofloxacin och samtidig medicinering. Möjliga mekanismer bakom uppkomsten av 
EPS vid användning av ciprofloxacin anses vara att ciprofloxacin fungerar som en 
GABA-A-antagonist i basala ganglier och den förändrade GABA-erga hämningen, på 
grund av antagonismen, stör den normala rörelsereglerande funktionen hos de basala 
ganglierna. Avslutningsvis, baserat på resultatet av denna studie kan det vara av värde 
att iaktta försiktighet vid förskrivning av ciprofloxacin till patienter som har nedsatt 
njur- eller leverfunktion och till patienter som har samtidig medicinering, särskilt med 
läkemedel som är kända för benägenhet att orsaka EPS såsom antipsykotiska och 
antidepressiva läkemedel.  
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