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Oral fluoroquinolone use and risk of peripheral neuropathy: A 

Pharmacoepidemiologic study 

 

دراسة دوائية  :الصابة باعتالالت االعصاب المحيطيةو خطورة ا فلوروكوينولون الفمويالعقار استخدام  

   وبائية

 
 فلوروكوينولوناتالعند استخدام  الصابة باعتالالت االعصاب المحيطيةلتحديد الخطر الكمي  :الغاية

 .الفموية

و  54من الرجال تتراوح أعمارهم ما بين  الت و الشواهد ضمن مجموعةلحاأجرينا دراسة ل :البحث طريقة

تم تعريف الحاالت على  .1022الى عام  1002عام  تمت المتابعة منو في الواليات المتحدة عاما  54

دث باألدوية عند أول أو اعتالل األعصاب المح المحيطية أنها تلك التي تم تشخيصها باعتالل األعصاب

باستخدام  السنوي ، و التقويمالمتابعةناحية العمر،  كل حالة منزيارة للطبيب. تم مطابقة اربع شواهد ل

 و كتحليل للحساسية، تم ايضاً تحديد خطورة االصابة باعتالل األعصابالمعتمد على الكثافة.  التحليل العيني

المرافق الستخدام عقار فيناستيرايد على اعتبار انه من غير المتوقع أن يزيد هذا العقار من خطر  المحيطية

للمستخدمين الحاليين للفلوروكوينولونات  ةنسبة المعدلالتم حساب . المحيطية االصابة باعتالل االعصاب

ي المزمن، امراض الكبد حيث تم تعديله بالنسبة للفشل الكلو الشرطي ستخدام االنحدار اللوغاريتميبا

، و استخدام عقاري نيتروفورانتوين و لي للحلق النطاقيالمزمنة، قصور الغدة الدرقية، األلم العصبي التا

        ميترونيدازول.    

هم  فلوروكوينولونالالمستخدمين الحاليين لعقار  .شاهد 152,05حالة و  62116م تحديد ت الستنتاجات:ا

 – ,2.5فترة الثقة  %2,4 2.51)الخطر النسبي= باعتالالت االعصاب المحيطيةالصابة اكثر خطورة ل

فترة  %2,4  1.02ن الجدد الحاليين كانو هم األكثر خطورة لالصابة )الخطر النسبي=(. المستخدمي1.12

(. لم يالحظ اية خطورة لالصابة باعتالالت األعصاب الطرفية عند مستخدمي عقار 1.25 – 2.46 الثقة

 (.2.24 – 2,.0فترة الثقة  %2,4 2.12الخطر النسبي=فيناستيرايد )

الصابة هم أكثر خطورة ل خصوصاً الجدد منهم فلوروكوينولونالالمستخدمين الحاليين لعقار  :خالصةلا

، يجب على األطباء قياس فلوروكوينولونال. بالرغم من كثرة استخدام عقار باعتالالت األعصاب المحيطية

    فوائد استخدام هذا العقار مقارنة بآثاره الضارة عند صرفه للمرضى.  



 

Objective: To quantify the risk of peripheral neuropathy (PN) with oral fluoroquinolone (FQ) use.  

Methods: We conducted a case-control study within a cohort of men aged 45 to 80 years in the United 

States followed from 2001 to 2011. Cases were defined as those with the first physician visit diagnosis of 

PN, polyneuropathy, or drug-induced polyneuropathy. Four controls were matched to each case by age, 

follow-up, and calendar time using density-based sampling. As a sensitivity analysis, we also quantified 

the risk of PN with finasteride use, a drug that is not expected to increase the risk of PN. Rate ratios (RRs) 

for current users of FQs were computed using conditional logistic regression, which was adjusted for 

chronic renal failure, chronic liver disease, hypothyroidism, postherpetic neuralgia, and the use of 

nitrofurantoin and metronidazole.  

Results: We identified 6,226 cases and 24,904 controls. Current users of FQs were at a higher risk of 

developing PN (RR = 1.83, 95% confidence interval [CI] 1.49–2.27). Current new users had the highest risk 

(RR = 2.07, 95% CI 1.56–2.74). No risk was observed for current users of finasteride (RR = 1.21, 95% CI 

0.97–1.51).  

Conclusion: Current users, especially new users of FQs, are at a higher risk of developing PN. Despite the 

increase in the use of FQs, clinicians should weigh the benefits against the risk of adverse events when 

prescribing these drugs to their patients. 
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