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V současné době se uvádí, že více než 300 léčiv může u pacienta vyvolat fotosenzitivní reakci. Nicméně pouze u několika léčiv
byl tento jev dostatečně popsán. Je pravděpodobné, že řada fotosenzibilizačních reakcí není správně diagnostikována, neboť
prokázat přímý vztah mezi expozicí pacienta léčivu a slunečnímu záření je obtížné. Proto je důležité věnovat tomuto tématu
patřičnou pozornost, aby bylo možné včas léčit, či ještě lépe předcházet nežádoucím reakcím tohoto typu.
Klíčová slova: fotosenzitivní léčiva, fototoxicita, fotoalergická reakce, fotosenzitivní kontaktní dermatitida.
Drug-induced photosensitivity
Data suggest that more than 300 drugs are reported to be photosensitizers. However, the effect of only a few drugs have been
well described. It seems that many photosensitive reactions are underdiagnosed due to the difficulty to prove the relationship
between the drug and sun exposure. It is important to clarify this relationship to timely treat patients or better to take adequate
measures to prevent adverse effects.
Key words: photosensitizing agents, phototoxicity, photoallergy, photosensitive contact dermatitis.
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antigen vyvolávající hypersenzitivní reakce IV. ty-
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a vznikají na imunologickém podkladě, fotopro-

tenciál patří schopnost látky absorbovat světlo
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Tab. 1. Lokálně podávaná léčiva s fotosenzibilizačním potenciálem

a moxifloxacin (8), přičemž nežádoucí reakce po

Farmakoterapeutická skupina
Nesteroidní antiflogistika (NSAID)

Účinná látka
Komerční název LP, příklady*
piroxikam
Hotemin
diklofenak
Almiral, Diky, Flector, Olfen, Veral, Voltaren
ketroprofen
Fastum gel, Ketonal, Prontoflex
indometacin
Elmetacin, Indobene
Virostatika
aciklovir
Acyclostad, Herpesin, Zovirax
Kortikosteroidy
hydrokortizon
Fucidin H, Locoid, Zovirax duo, Septomixine
Antibiotika
erytromycin
Isotrexin, Zineryt
*V případě tří a více registrovaných obchodovaných léčiv byly firemní názvy léčiv vybrány náhodně jako příklady.
Uvádíme pouze látky, které jsou v současnosti k dispozici na českém trhu.

Tab. 2. Systémově podávaná antiinfektiva s fotosenzibilizačním potenciálem

ciprofloxacinu jsou klasifikovány jako vzácné
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a ofloxacinu jako velmi
vzácné (< 1/10 000). Reakce po antimykotikách se
objevují zejména u dlouhodobě léčených imunosuprimovaných pacientů, u nichž může vést
až ke vzniku karcinomu a melanomu kůže (9).
Seznam léčiv z ostatních farmakoterapeutických skupin je uveden v tab. 3 (10–14). Již
stažený zástupce NSAID, benoxaprofen, vedl
k fototoxickým reakcím dokonce u 50 % uživa-

Farmakoterapeutická skupina
Tetracykliny
Fluorochinolony

Účinná látka
Komerční název LP, příklady*
doxycyklin
Doxybene, Deoxymykoin
norfloxacin
Gyrablock, Nolicin
ciprofloxacin
Ciplox, Ciphin, Ciprinol
levofloxacin
Tavanic
ofloxacin
Ofloxin, Zanocin
moxifloxacin
Avelox
Cefalosporiny
cefotaxim
Sefotak, Taximed
ceftazidim
Fortum
Antituberkulotika
isoniazid
Nidrazid
Sulfonamidy
trimethoprim/sulfamethoxazol Biseptol, Cotrimoxazol
sulfasalazin
Salazopyrin
Antimykotika
vorikonazol
Vfend, Vopregin
itrakonazol
Prokanazol
Antivirotika
efavirenz
Atripla, Storcin, Sustiva
*V případě tří a více registrovaných obchodovaných léčiv byly firemní názvy léčiv vybrány náhodně jako příklady.
Uvádíme pouze látky, které jsou v současnosti k dispozici na českém trhu.

telů. Ibuprofen je zpravidla považován z hlediska
fototoxicity za bezpečný lék, nicméně několik
kazuistických sdělení bylo publikováno i u této
látky a udávaná četnost je v kategorii méně časté
(≥ 1/1,000 až < 1/100). Fotosenzitivita amiodaronu je uváděna jako velmi častý nežádoucí
účinek (≥ 1/10). Kvůli velkému distribučnímu
objemu a dlouhému biologickému poločasu
může zvýšená citlivost pacienta na sluneční
záření přetrvávat dokonce měsíce až roky (16).
Z léčiv ovlivňujících centrální nervovou soustavu
je zapotřebí věnovat pozornost zejména fenothiazinům, kde je téměř u každého zástupce
popsán fototoxický potenciál (17). Nežádoucí
kožní reakce byly popisovány rovněž po klopi-

to nejčastěji nesteroidní antiflogistika (NSAID),

Bez rizika není ani fytoterapie, zejména rostliny

dogrelu, flutamidu, hormonálních přípravcích

přičemž nejlépe byly popsány fototoxické a fo-

čeledi miříkovité (např. bolševník, andělika, karot-

a některých perorálních antidiabeticích na bázi

toalergické reakce u ketoprofenu, který je proto

ka, celer, petržel, pastiňák…) a čeledi routovité

sulfonylurey. Fotosenzitivita cytostatických léčiv

v Evropské unii aktuálně dostupný pouze na

(citrusy, bergamot…) jsou bohaté na psoraleny,

již přesahuje rozsah našeho článku, za zmínku

lékařský předpis (5). Dle konvence četnosti lze

které zcitlivují kůži na sluneční záření nejen po

však stojí, že se velmi často vyskytuje u biolo-

tyto reakce klasifikovat jako vzácné (≥ 1/10 000 až

lokální, ale i perorální aplikaci. V tomto kontextu

gických léčiv vandetanibu a vemurafenibu (18).

< 1/1 000). Studie porovnávající fotosenzibilizační

je zapotřebí zdůraznit riziko v souvislosti s použí-

Fototoxické reakce po peorálním podání

potenciál jednotlivých zástupců NSAID zatím

váním solárií. Paradoxně některé opalovací kré-

nemusejí navodit vždy jen léčiva, byly popsány

chybí. Nežádoucí kožní reakce byly popsány

my mohou u predisponovaných osob navodit

reakce i po požití umělých sladidel, konkrétně

také u acikloviru, hydrokortisonu a erytromycinu.

fotosenzitivní reakci, a to zejména ty obsahující

po sacharinu a cyklamátu.

Ostražitost se ale doporučuje nejen při kožní

chemické filtry, tj. benzofenony, cinnamáty, či

aplikaci léčiv, ale i celé řady jiných látek, např.

kyselinu paraaminobenzoovou (6). Pacient by

přípravků obsahujících kamenouhelný dehet,

měl být rovněž srozuměn s nevhodností slunění

některých barviv včetně genciánové violeti

v místě aplikace léčivé transdermální náplasti.

nebo antiseptik obsahujících tetrachlorsalicylanilid, triklosan, hexachlorofen, fentichlor nebo
chlorhexidin. S triklosanem je možné se setkat
v antibakteriálních mýdlech a čisticích prostřed-

Léčba fotodermatitid
Pakliže se u pacienta vyskytne fototoxická
či fotoalergická reakce, je zapotřebí odstranit
vyvolávající agens, ať už se jedná o následek

Systémově podávaná
léčiva s fotosenzibilizačním
potenciálem

užití lokálního či systémově podaného léčiva. Při
výskytu závažných reakcí se podávají systémově
kortikoidy, případně antihistaminika. V lehčích

cích, chlorhexidin je pak součástí nejen příprav-

Přehled antimikrobiálních léčiv s fotosenzi-

případech postačí symptomatická topická léčba.

ků k ošetření ústní dutiny, ale i krémů (např.

bilizačním potenciálem po systémovém podání

Mohou se uplatnit studené obklady, přípravky

Excipial krém, Bepanthen Plus). Kamenouhelný

je uveden v tab. 2. Z antibiotik bývají fotosen-

s propolisem, případně dermatologika obsahují-

dehet společně s UVA zářením může způsobit

zitivní reakce nejčastěji hlášeny po podání te-

cí kortikoidy. Pacient by se měl vždy chránit proti

fotosenzitivní reakci, naopak v kombinaci s UVB

tracyklinů, fluorochinolonů a sulfonamidů (7).

slunečnímu záření, a to použitím kombinace

zářením je zvýšen jeho terapeutický efekt a je

V rámci fluorochinolonů lze potenciální riziko

ochranných oděvů, brýlí a opalovacích krémů.

využíváno cílené ozařování po aplikaci dehtu

fototoxicity seřadit od nejvyššího po nejnižší:

Zvýšená citlivost pokožky může přetrvávat i ně-

při léčbě např. atopického ekzému či lupénky.

ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin

kolik týdnů po odstranění vyvolávacího agens,
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ochranná opatření by měla být tedy dlouhodo-

Tab. 3. Systémově podávaná ostatní léčiva s fotosenzibilizačním potenciálem
Farmakoterapeutická skupina
Nesteroidní antiflogistika (NSAID)

bějšího rázu (19).

Závěrem
V článku jsou uvedeny pouze látky, u nichž
byly tyto nežádoucí reakce publikovány. Tito
zástupci nemusí nutně představovat látky s největším fototoxickým potenciálem dané terapeu
tické skupiny, ale máme o jejich riziku fototoxicity nejvíce informací, což může být dáno např.
délkou doby jejich používání v klinické praxi.
Informace o četnosti nežádoucích fotosenzitivních reakcí nejsou u všech přípravků známé,
u většiny látek se fotosenzitivita projeví pouze
u malého procenta pacientů.
Práce byla podpořena projektem
Karlovy Univerzity Progres Q25.
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