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Structurele veranderingen bij fluorchinolonen om de werkzaamheid te verbete-

ren, hebben ertoe geleid dat bijwerkingen als fototoxiciteit frequenter voorko-

men. De mate van fototoxiciteit hangt samen met substituenten op posities 

5 en 8 van het fluorchinolonskelet. Preventieve maatregelen omvatten het ver-

mijden van UVA-straling en het ’s avonds toedienen van het fluorchinolon.
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Fluorchinolonen hebben een belangrijke plaats  
verworven bij de behandeling van Gram-negatieve 
infecties. Kennis over de chemische structuur van 

deze farmaca heeft het mogelijk gemaakt het werkings-
spectrum van nieuwe middelen te verbreden tot Gram-
positieve en zelfs anaërobe micro-organismen.

Deze structurele veranderingen hebben echter ook 
hun weerslag gehad op het bijwerkingenprofiel [1]. De 
meest voorkomende bijwerkingen van de fluorchinolonen 
zijn reacties van het maagdarmkanaal (diarree), het cen-
trale zenuwstelsel (hoofdpijn, verwardheid, duizeligheid) 
en de huid. Soms treden ook ernstige bijwerkingen op 
zoals fototoxiciteit, hepatotoxiciteit en cardiotoxiciteit  
[2, 3]. Fototoxiciteit is een van de bijwerkingen die bij de 
nieuwere generaties fluorchinolonen vaker voorkomen. 
Deze voor de patiënt vervelende bijwerking manifesteert 
zich in een snelle start van een verbrandingsgevoel en 
oedeemvorming. In verband met de optredende fototoxici-
teit is in 1990 fleroxacine zelfs van de markt gehaald [4].

Fototoxiciteit is reversibel en te voorkomen door het 
nemen van een aantal eenvoudige maatregelen. Er zijn ech-
ter ook aanwijzingen dat veelvuldige blootstelling aan UV-
straling tijdens het gebruik van fluorchinolonen kan leiden 
tot fotomutageniteit [2].

Fotosensitiviteit
Fotosensitiviteit is een proces waarbij normaal 

onschuldige straling (UVA, UVB en zichtbaar licht) leidt 
tot abnormaal hoge reactiviteit van een biologisch sub-
straat, ook wel een fotosensitizer genoemd [2, 5]. Uit klini-
sche gegevens blijkt dat fotosensitiviteit ten gevolge van 
fluorchinolonen voorkomt bij 0,5-3,0% van de patiënten 
[6]. Er zijn twee vormen van fotosensitiviteit:
● fototoxiciteit: niet-allergische huidreacties die overeen-

komen met het verbranden van de huid door de zon;
● fotoallergie: allergische huidreacties waarbij activering 

van het immuunsysteem een rol speelt.
Bij fluorchinolonen worden vooral fototoxische reac-

ties gezien. Anders dan bij fotoallergische reacties, kan de 
fototoxiciteit zich al na de initiële blootstelling manifeste-
ren [5, 7].

Pathofysiologie van fototoxiciteit
Ieder fluorchinolon bezit een chromofoor: een struc-

tuur die licht van een specifieke golflengte opvangt en 

absorbeert. Onder invloed van UVA-straling kan binnen 
de chromofoor een elektron vanuit zijn grondtoestand naar 
een hoger energieniveau worden gebracht. Meestal valt 
zo’n ‘aangeslagen’ elektron zeer snel weer terug in zijn sta-
bielere grondtoestand. Bij deze snelle terugval is de tijd te 
kort om een fototoxische reactie te veroorzaken. Het is 
echter ook mogelijk dat een aangeslagen elektron niet 
direct terugvalt naar zijn grondtoestand, maar een enigs-
zins stabiel intermediair vormt (een zogenaamd triplet), 
waardoor er voldoende tijd beschikbaar is voor het initië-
ren van fototoxiciteit.

Een aangeslagen fluorchinolon kan op twee manieren 
weefselschade induceren. Op de eerste plaats kan het zijn 
energie overdragen op een zuurstofmolecule (figuur 1), 
waardoor er een aangeslagen, zeer reactief zuurstofmole-
cule ontstaat, dat verschillende celonderdelen kan oxide-
ren en zo weefselschade kan veroorzaken [2, 8, 9]. 
Daarnaast kan het aangeslagen fluorchinolon een fluor-
atoom afsplitsen [10], waardoor een zeer reactief fluorchi-
nolonradicaal ontstaat, dat kan reageren met verschillende 
celcomponenten [11, 12]. Bij het uiteenvallen ontstaan ver-
schillende fotoproducten en de vrijgekomen energie slaat 
een zuurstofmolecule aan. Het zuurstofradicaal zorgt uit-
eindelijk voor de vorming van een uiterst toxische hydro-
xylradicaal, met als gevolg: oxidatieve schade aan DNA en 
andere biomoleculen [2, 9, 13-15]. Naast weefselschade 
wordt vaak een ontstekingsreactie gezien die het directe 
gevolg is van de weefselschade [16].

Klinische studies en WHO-gegevens
Uit diverse klinische studies is gebleken dat de fluor-

chinolonen onderling verschillen in de mate waarin ze 
fototoxiciteit verzoorzaken. De structuur–toxiciteitsrelatie 
op basis van de resultaten uit deze onderzoeken en andere 
literatuur is weergeven in figuur 2 [17]. Tevens is uit de 
database van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
de melding fototoxiciteit bij het gebruik van fluorchinolo-
nen opgevraagd. De gegevens van de WHO-database zijn 
weergegeven in figuur 3. Op basis van deze gegevens kan 
gesteld worden dat bij de meeste fluorchinolonen fototoxi-
citeit vaker wordt gemeld dan bij andere geneesmiddelen.

Relatie met structuur
De mate van fototoxiciteit is afhankelijk van de substi-

tuenten op zowel positie 5 als positie 8 van het chino-
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lonskelet (figuur 2) [18]. Halogenering van positie 8 leidt 
tot ernstigere reacties van de huid, in vergelijking met 8-
methoxyderivaten [19-21]. Het hoge risico van fleroxacine 
(X8 = CF) op  fototoxiciteit, zoals gerapporteerd door de 
WHO, onderbouwt de reeds genoemde verhouding  
tussen de aanwezige substituenten en het optreden van 
fototoxiciteit (figuur 2 en 3). De structuur–toxiciteits-
relatie voor de substituent op positie 5 valt tevens te rijmen 
met de veelvuldige rapportage van fototoxiciteit ten 
gevolge van grepafloxacine (R5 = CH3).

In recent onderzoek is ook positie 1 in verband 
gebracht met fototoxiciteit [22]. Op dit moment is er echter 
te weinig evidence om hieraan conclusies te verbinden. Te 
bedenken valt, dat in theorie elke substituent die het mak-
kelijker maakt het fluorchinolon in aangeslagen toestand te 
brengen, een hoger risico op fototoxiciteit oplevert.

Andere risicofactoren
De manier waarop verschillende fluorchinolonen  

kunnen leiden tot fototoxiciteit, is sterk afhankelijk van 
onder andere de lokale concentratie van het fluorchinolon 
(en derhalve de dosering hiervan), de nabijheid van het 
benodigde substraat, de heersende pH, de aanwezigheid 
van zuurstof en enkele interindividuele verschillen zoals 
leeftijd en huidtype (hoe meer pigmentatie, des te kleiner 
de kans op fototoxiciteit) [2].

Belangrijke aspecten voor het daadwerkelijk foto-
toxisch zijn van een willekeurig molecule zijn de lokalisa-
tie ervan in het lichaam en de toegankelijkheid van de 
 cellen die het doelwit zijn van toxiciteit. Zo kunnen zuur-
stofradicalen hun werking in een cel enkel uitvoeren 
indien zij ook daadwerkelijk in die cel geproduceerd zijn. 
Derhalve zijn celpermeatie, hydrofobie, metabolisme en 
de hieruit volgende subcellulaire lokalisatie kritieke facto-
ren voor het al dan niet optreden van fototoxiciteit [2].
Preventie

Veelal is de fototoxische schade mild, reversibel en kli-
nisch behandelbaar, waardoor het brede spectrum en de 
effectiviteit van het antibioticum bij een infectie zwaarder 
wegen dan de bijwerkingen.

Het is echter belangrijk de patiënt op de hoogte te 
brengen van het risico van contact met UV-straling. Het 
voorkómen van direct contact kan gerealiseerd worden 
door het gebruik van beschermende kleding en zonne-
crème. Tevens is het raadzaam de dosering ’s avonds toe te 
dienen. Men dient zich te realiseren dat ook op een 
bewolkte dag bescherming nodig is [5, 16].

Mochten bovenstaande maatregelen niet toereikend 
zijn, dan dient het gebruik van het fluorchinolon gestaakt 
te worden. Eventueel kan, zo mogelijk, overwogen wor-
den over te stappen op een fluorchinolon met een lagere 
fototoxische potentie.

Beschouwing
Veelvuldiger voorschrijven zal de incidentie van foto-

toxiciteit doen toenemen. Voorschrijvers en apothekers 
zullen zich hier bewust van moeten zijn en dienen de 
patiënten goed in te lichten over de risico’s van fluorchino-
lonen en de eventuele preventieve maatregelen. 
Apothekers kunnen hiervoor zorgen door dit onderwerp 
op FTO en/of FTTO te bespreken met de voorschrij-
vers ●

Figuur 1

Fototoxiciteitsmechanisme van fluorchinolonen
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Relatie tussen structuur van fluorchinolonen en toxiciteit

Mate van toxiciteit bij R5: 

CH3 >> H > NH2; 

mate van toxiciteit bij X8: 

CF >> CCl > N > CH > COCH3, CCF.
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Figuur 3

Reporting odds ratio’s voor fototoxiciteit voor enkele fluorchino-
lonen, gebaseerd op de WHO-databank voor bijwerkingen
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