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Abstract  
Inleiding  
Nitrofurantoïne is een antibacterieel middel die wordt gebruikt voor acute ongecompliceerde 

urineweginfecties en de profylaxe hiervan. Momenteel zijn er meerdere meldingen 

gerapporteerd, maar ook zeker studies gaande, over de longtoxiciteit wat het middel kan 

veroorzaken. Het mechanisme voor deze nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële 

longziekten is nog niet duidelijk. Daarom wordt er in dit onderzoek een overzicht gegeven over 

de mogelijke mechanismen van de nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte.  

Materiaal en methode  
Voor dit literatuuronderzoek zijn er twee databases gebruikt om artikelen te raadplegen. Deze 

twee databases zijn Pubmed en Google Scholar. Via de Rijksuniversiteit Groningen is er 

toegang gegeven voor vele van de artikelen.  

Resultaten  
Uit de gevonden artikelen zijn er twee mechanismen duidelijk naar voren gekomen. Dit gaat 

om het cytotoxische mechanisme en het allergisch mechanisme. Bij het cytotoxische 

mechanisme produceert nitrofurantoïne reactieve zuurstof radicalen die schade aan cellen 

brengen zodat er dysfunctie van de cellen ontstaat of zodat de cellen dood gaan. Bij het 

allergisch mechanisme gaat het om een reactie met T-cellen waardoor er een immuunreactie 

wordt opgewekt.  

Discussie  
Uit de resultaten zijn er twee belangrijke mogelijke mechanismes uitgelicht. Het cytotoxische 

mechanisme is alleen wetenschappelijk onderbouwd door een studie met proefdieren. Verder 

zijn er voor zover bekend geen wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar dit mechanisme. 

Wel zijn er een aantal theorieën die het allergisch mechanisme ondersteunen, maar voor het 

allergisch mechanisme is er nog weinig wetenschappelijk onderbouwd.   

Conclusie  
Er lijken dus twee soorten mechanismen te zijn over het mechanisme van nitrofurantoïne-

geïnduceerde interstitiële longziekten. Deze twee mechanismen zijn het cytotoxische 

mechanisme en het allergisch mechanisme. Het is nog niet opgehelderd hoe sterkt het 

onderscheidt is tussen de mechanismen van de acute of chronische vorm van nitrofurantoïne-

geïnduceerde interstitiële longziekte.   
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Inleiding  
Nitrofurantoïne is een veel voorgeschreven antimicrobieel middel wat werkzaam is tegen 

gramnegatieve en grampositieve bacteriën. (Justus de Zeeuw, 2018) Nitrofurantoïne kwam in 

het jaar 1953 op de markt en wordt voornamelijk gebruikt bij acute ongecompliceerde 

urineweginfecties en voor de profylaxe hiervan. Volgens de NHG-standaard in nitrofurantoïne 

ook de eerste keuze bij een urineweginfectie. Nitrofurantoïne is een bacteriostatisch middel. 

Dit houdt in dat het middel niet de bacteriën doodt, maar dat het middel er wel voor zorg dat 

de bacteriën zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Het zorgt ervoor dat het lichaam de 

tijd krijgt om de bacterie op te ruimen. Het werkingsmechanisme van nitrofurantoïne is nog 

niet helemaal opgehelderd. Wel is er bekend dat het in hogere concentraties zorgt voor een 

remming van de enzymen van de citroenzuur cyclus. Tevens remt het ook de synthese van 

DNA, RNA en eiwitten in de bacterie. (Charles C. McOsker, 1994)  

Een van de mogelijke bijwerkingen van nitrofurantoïne is longtoxiciteit. Dit is een ernstige 

bijwerking die vaak niet tijdig wordt herkend. In 1962 werd de eerste melding van 

nitrofurantoïne-geïnduceerde pulmonaire toxiciteit gerapporteerd. Sindsdien is de 

longtoxiciteit door het geneesmiddel nitrofurantoïne uitgebreider in de literatuur beschreven. 

(Haamid Syed, 2016) In totaal zijn er in Nederland 1635 meldingen gerapporteerd bij het 

bijwerkingencentrum het Lareb.  Van deze 1635 meldingen zijn er 328 ernstig. De meeste 

klachten die zijn gemeld door artsen, apothekers of zorgverleners komen van vrouwen (93%) 

met een leeftijd van 61 jaar of ouder. Er zijn in totaal 415 meldingen over het 

ademhalingsstelsel en de borstkast. Hiervan zijn 35 meldingen van een interstitiële longziekte, 

54 meldingen van hoesten en 196 meldingen van kortademigheid.   

De longtoxiciteit kan zich uiten in twee vormen, namelijk een acute vorm en een chronische 

vorm. Deze twee vormen hebben beide een andere histopathologisch patroon. Een acute 

reactie ontstaat bij meer dan 80% van de gevallen. De symptomen die hierbij ontstaan zijn 

droge hoest, rugpijn,  kortademigheid en soms koorts. Deze klachten ontstaan na 3 tot 8 dagen 

na de start van de behandeling van nitrofurantoïne. (Jai B Mullerpattan, 2013) Bij een 

chronische reactie ontstaan de klachten pas na 6 maanden. De symptomen die de chronische 

vorm van longtoxiciteit kenmerken zijn droge hoest, kortademigheid en vermoeidheid. Deze 

symptomen zijn wel minder hevig dan bij een acute reactie. (Sovijärvi AR, 1977) Bovendien 

ontstaat de chronische vorm van longtoxiciteit vaker bij patiënten op een hogere leeftijd. (Jai 

B Mullerpattan, 2013)   

Door achter het mechanisme te komen van de nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële 

longziekte, kan deze bijwerking misschien voorkomen worden. De onderzoeksvraag luidt: Wat 

is het mechanisme achter de nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte? Uit deze 

vraag is ook een sub vraag ontstaan, namelijk: is er een verschil tussen het mechanisme van 

de acute vorm en het mechanisme van de chronische vorm? In dit literatuuronderzoek wordt 

er een breed overzicht gegeven van de mogelijke theorieën achter het mechanisme van de 

nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte.  
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Materiaal en methode  
De onderzoeksvraag van dit literatuuronderzoek is: ‘Wat is het mechanisme achter de 

nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte?’ met de sub vraag: ‘Is er een verschil 

tussen het mechanisme van de acute vorm en het mechanisme van de chronische vorm?’. Om 

antwoord te krijgen op deze vragen is er een literatuuronderzoek nodig. Daarom is er gebruik 

gemaakt van diverse databases om daar artikelen in op te zoeken. De databases die zijn 

gebruikt voor dit literatuuronderzoek zijn Google Scholar en Pubmed. Via Engelse 

trefwoorden zijn de desbetreffende artikelen gevonden door inclusie en exclusies toe te 

passen. Er is bijvoorbeeld alleen gezocht op Engelstalige artikelen. Bovendien zijn de artikelen 

waarbij geen volledige tekst beschikbaar was uitgesloten.  Hieronder is per database 

beschreven op welke manier de artikelen zijn geraadpleegd. Verder is in figuur 1 een flowchart 

weergegeven om de selectie van de artikelen de verduidelijken.  

Pubmed  
In de database Pubmed is er gezocht met de MESH term Mechanism, dit is de belangrijkste 

zoekterm. Vervolgens zijn er MESH-subheadings gebruikt zoals ‘Nitrofurantoin induced’ en 

‘lung disease’. De operator die gebruikt wordt was AND. De uiteindelijke zoekterm was als 

volgt: ((Mechanism) AND Nitrofurantoïn induced) AND lung disease. Aan de hand van deze 

zoektermen werden er in totaal 14 artikelen gevonden. Deze artikelen zijn allereerst 

gescreend op de titel van het artikel. Na het beoordelen van de artikelen op titel bleven er 8 

over. Vervolgens zijn deze 8 artikelen gescreend op de abstract. Van elk artikel is de abstract 

gelezen, wanneer de abstract relevante informatie bevatte voor het literatuuronderzoek werd 

deze gebruikt. Na deze selectie bleven er 5 artikelen over. Deze artikelen zijn geselecteerd op 

relevantie en ook gelijk geselecteerd op de beschikbaarheid van de volledige tekst.  Vanuit 

deze selectie  werden er 4 artikelen uitgekozen die relevant waren voor het 

literatuuronderzoek.  

Google Scholar  
In de database Google Scholar is er gezocht met de term ‘mechanism nitrofurantoin induced 

lung disease’. In totaal werden er 16200 artikelen gevonden. Deze artikelen zijn als eerst 

geselecteerd op de titel. Wanneer de titel niet relevant was voor dit literatuuronderzoek werd 

deze achterwege gelaten. Door het selecteren van titels werd er uitgekomen op 27 artikelen. 

Deze 27 artikelen werden vervolgens beoordeeld op de abstracs. Na het lezen van de abstracts 

van de 27 artikelen werden er 12 artikelen geëxcludeerd. Vervolgens werden de laatste 15 

artikelen nog beoordeeld op relevantie. Wanneer het artikel relevant was en wanneer de tekst 

volledig beschikbaar was, is het artikel gebruikt voor het literatuuronderzoek.  Er waren 2 

artikelen die moesten worden uitgesloten omdat er geen toegang gekregen werd vanuit de 

Rijksuniversiteit Groningen. Uiteindelijk zijn er 13 Artikelen gebruikt vanuit de database 

Google Scholar.  
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Figuur 1 Flowchart met daarin weergegeven het selectieproces van de artikelen  
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Resultaten  
Er zijn meerdere theorieën over de mechanismen van nitrofurantoïne-geïnduceerde 

interstitiële long schade. Er komen twee duidelijk mechanismen naar voren in dit 

literatuuronderzoek. Dit is het cytotoxische pulmonaire mechanisme en het immuun-

gemedieerde mechanisme. (Matsuno, 2012) Hieronder worden de mogelijke mechanismen 

van nitrofurantoïne geïnduceerde interstitiële long schade verder uitgelegd.   

Cytotoxische pulmonaire mechanisme  
Het eerste mechanisme wat naar voren komt is het cytotoxische pulmonaire mechanisme. Dit 

mechanisme wordt getriggerd door reactieve zuurstof radicalen. Nitrofurantoïne kan deze 

radicalen produceren. Voorbeelden van reactieve zuurstof radicalen zijn O2
- en OH.  (Matsuno, 

2012) Deze reactieve zuurstof radicalen veroorzaken cel schade. Normaliter zijn er 

verschillende verdedigingssystemen voor reactieve zuurstof radicalen aanwezig in het lichaam 

zoals Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathion peroxidase (GSH-Px), glutathion 

reductase (GSH-R), vitamine E en Glutathion (GSH). Deze systemen zorgen ervoor dat de 

reactieve zuurstof radicalen geen schade kunnen brengen aan de cellen. De systemen kunnen 

enzymatisch of niet-enzymatisch werken. (Zacharias E. Suntres, 1991) Enzymatische systemen 

kunnen de reactieve zuurstofradicalen inactiveren. De niet-enzymatische systemen kunnen 

de reactieve zuurstof radicalen wegvangen. Wanneer deze verdedigingssystemen te veel 

zuurstofradicalen moeten opruimen, raken ze uitgeput. Er ontstaat dan oxidatieve stress, een 

resultaat van oxidatieve stress is lipide peroxidase. Deze lipide peroxidase zorgt voor 

dysfunctie van cellen of kan leiden tot de dood van cellen. (T. Higenbottam, 2004)  

In 1975 presenteerde R.P. Mason et al. een van de mogelijk mechanismen. Hij concludeerde  

dat onder aerobe omstandigheden en in de aanwezigheid van NADPH, microsomen één 

elektron reductie kunnen katalyseren van een nitro-groep van nitrofurantoïne. Hierdoor 

ontstaat er een nitro-vrije radicaal, namelijk R-NO2
-. Dit radicaal reageert vervolgens spontaan 

met zuurstof zodat het radicaal veranderd in de ouderlijke vorm. Deze vorm van radicalen 

reduceert met behulp van superoxide dismutase (SOD) zuurstof tot O2-. (Mason R. P., 1975) 

Het mechanisme van oxidatieve stress door nitrofurantoïne is vergelijkbaar met het 

mechanisme van paraquat. Dit is een quaternaire stikstof herbicide. Een hoog toxische stof 

die intracellulaire oxidatieve stress veroorzaakt door de productie van reactieve zuurstof 

radicalen. Het mechanisme van paraquat is weergegeven in figuur 2. (Gram, 1997) 

Tevens is er al in 1991 een onderzoek gedaan naar het mechanisme van nitrofurantoïne-

geïnduceerde pulmonaire toxiciteit. Hier is in vivo bewijs gevonden voor oxidatieve stress-

gemedieerde mechanismes. In dit onderzoek werden ratten ingespoten met een single dosis 

van 200mg/kg nitrofurantoïne om de pulmonaire toxiciteit op te wekken. De controle ratten 

werden behandeld met een soortgelijke stof die inactief was. Vervolgens werden de dieren 

gedood op verschillende dagen om de activiteit te meten van onder andere SOD, CAT, GSH-

Px, GSH-R, angiotensine converting enzym (ACE), GSH en lipide perioxidase. De proefdieren 

die zijn geïnjecteerd met nitrofurantoïne vertoonden een verhoging lipide peroxidatie. Ook 

werd er een daling van de GSH concentratie en juist een verhoging van de GSSG concentratie 
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waargenomen bij de ratten die waren geïnjecteerd met nitrofurantoïne. Deze resultaten 

ondersteunen het mechanisme via oxidatieve stress.  (Zacharias E. Suntres, 1991)   

 

Figuur 2  Mechanisme van paraquat (Gram, 1997) 

Immuun-gemedieerde mechanisme  
Het tweede mechanisme wat vaak naar voren komt is het immuun-gemedieerde mechanisme. 

Dit wordt ook wel het allergisch mechanisme genoemd. De blootstelling van een 

geneesmiddel kan namelijk een immuunreactie opwekken in de individu. Er zijn een aantal 

immuun-gemedieerde reacties die pulmonaire schade kunnen toebrengen, maar de 

mechanismen zijn nog niet volledig bekend. Wel zijn er diverse factoren die het risico op een 

allergisch mechanisme kunnen vergroten zoals: de chemische structuur van het molecuul, 

genetische factoren, milieu factoren (vervuiling, stress of een infectie) en de eigenschappen 

van de blootstelling van het geneesmiddel (dosis, frequentie, toedieningsroute en duur van 

de behandeling). (Matsuno, 2012) De immuun-gemedieerde reacties kunnen worden 

onderverdeeld in vier categorieën (I-IV), dit wordt ook wel de Gell and Coobs classificatie 

genoemd. De typen I, II en III zijn niet geassocieerd met de nitrofurantoïne-geïnduceerde 

interstitiële longziekten. Echter, type IV reactie kan wel worden geïnduceerd door 

nitrofurantoïne. Deze reactie is een T-cel gemedieerde overgevoeligheidsreactie. Het 

mechanisme van deze type IV immuun-gemedieerde reactie is niet opgehelderd, maar kunnen 

misschien verklaard worden door de hapteen-theorie of het farmacologische interactie van 

geneesmiddelen met immuun-receptoren model (p-i-model). (Schnyder B P. W., 2009) Deze 

theorieën worden in onderstaande tekst toegelicht en zijn weergegeven in figuur 4.  

De eerste theorie die wordt uitgelicht is de hapteen theorie. Een hapteen is een klein molecuul 

die kan dienen als epitoop, maar die zelf geen immuunreactie kan opwekken. Een hapteen-

dragercomplex wordt in het lichaam gekoppeld aan de MHC (= major histocompatibility 

complex). Deze MHC zit op een antigeen presenterende cel (APC) die in de weefsels aanwezig 

zijn. Deze complexen hebben het vermogen om T-cellen opnieuw te stimuleren wanneer het 

lichaam voor de tweede keer wordt blootgesteld aan het geneesmiddel. (Naisbitt DJ, 2000) 

Geneesmiddelen en hun metabolieten kunnen namelijk covalent binden aan deze hapteen-

dragercomplexen omdat ze chemisch reactief zijn.  Een hapteen-dragercomplex kan 

vervolgens direct binden aan het immunogene peptide die gepresenteerd wordt door een 
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antigeen presenterende cel. In figuur 3 is weergegeven hoe de complexen met elkaar binden. 

(RS, 2001) (Schnyder B P. W., 2009) 

 

Figuur 3 complexbinding van de hapteen-theorie (Schnyder B P. W., 2009) 

De tweede mogelijke theorie is omschreven door Schnyder et al.. Hij schreef dat er een 

farmacologische interactie tussen het geneesmiddel en immuun receptoren zou kunnen zijn. 

Er is aangetoond dat passieve geneesmiddelen die niet covalent konden binden aan peptiden 

of eiwitten, wel bepaalde T-cellen direct konden activeren. (Schnyder B M.-H. D., 1997) Indien 

de T-cellen T-celreceptoren droegen die contact konden maken met het geneesmiddel, kon 

er een interactie ontstaan. Dit wordt ook wel het zogenaamde p-i-model genoemd. Het exacte 

mechanisme hierachter is nog niet helemaal duidelijk, maar de uitkomsten laten zien dat 

passieve geneesmiddelen T-cellen kunnen activeren wat resulteert in proliferatie, cytokine 

productie en cytotoxiciteit. Volgens het p-i-model zijn er drie eisen waar een T-cel aan moet 

voldoen. Ten eerste moeten er T-cel receptoren die het geneesmiddel kunnen binden, worden 

blootgesteld op de T-cel. Deze T-cel receptor moet dan een stimulerend signaal induceren. 

Ten tweede moeten T cellen kunnen reageren op een klein signaal zodat de geneesmiddel 

binding op de T-cel receptor kan plaatsvinden. De drempel voor activering moet dus laag zijn. 

Als laatste moet er een interactie zijn om de reactie op het medicijn te verbeteren. Deze 

interactie moet plaatsvinden tussen de T-cel receptor met de MHC op de APC. (Schnyder B P. 

W., 2009) 

Een derde mogelijk mechanisme is onderzocht door Matzinger. Het adaptieve 

immuunsysteem heeft als taak om ‘eigen’ eiwitten te onderscheiden van ‘niet-eigen’ of 

‘vreemde’ stoffen. Dus wanneer het in aanraking komt met een eigen eiwit zal er niks 

gebeuren, maar als het in aanraking komt met een lichaamsvreemde stof zal dit een 

immuunrespons opwekken. Matzinger introduceerde het Danger Model. Matzinger 

concludeerde dat door endogene gevaar signalen, schade, abnormale dood en door exogene 

gevaar signalen vrijgegeven door pathogenen, de activatie van dendritische cellen kunnen 

worden geïnduceerd. Hierdoor kunnen geneesmiddelen dus dienen als immunologische 

triggers om zo een reactie op te wekken. (P, 2002) 
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Figuur 4 Overzicht van de mogelijke mechanismen geneesmiddel-geïnduceerde long ziekten (Matsuno, 2012) 
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Discussie  
In dit literatuuronderzoek is er gekeken naar het mechanisme achter de nitrofurantoïne-

geïnduceerde interstitiële longziekte. Door het tijdig herkennen van de longtoxiciteit kan 

schade worden voorkomen. Het achterhalen van het mechanisme is hierbij van belang. Verder 

is er ook gekeken naar het verschil in mechanisme tussen de acute vorm en de chronische 

vorm van de nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte. Op basis van de 

literatuurstudie zijn er twee mechanismes naar voren gekomen als mogelijk mechanisme voor 

nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte. Het ene mechanisme is een cytotoxisch 

mechanisme en het andere mechanisme is een immuun-gemedieerd mechanisme.   

Het cytotoxische mechanisme wordt getriggerd door reactieve zuurstof radicalen. Dit 

mechanisme is alleen wetenschappelijk onderbouwd door de studie in 1991. In deze studie 

zijn er bepaalde activiteiten gemeten die konden aantonen dat het cytotoxische mechanisme 

inderdaad geïnduceerd werd door nitrofurantoïne. Deze studie is uitgevoerd in ratten, dus het 

is niet duidelijk in hoeverre dit generaliseerbaar is naar de mens. (Zacharias E. Suntres, 1991) 

Verder zijn er weinig wetenschappelijke onderbouwingen voor dit mechanisme. Tevens is er 

nog geen wetenschappelijke onderbouwing over het feit dat dit mechanisme gekoppeld is aan 

de chronische en/of acute vorm. Wel wordt er in het artikel van Wissam K, Kabbara en Melissa 

C. Kordahi gesteld dat een chronische vorm van nitrofurantoïne-geïnduceerde pulmonaire 

toxiciteit wordt veroorzaakt door een toxische respons. (Wissam K. Kabbara, 2015) Deze 

aanname wordt ook gemaakt in het artikel van Ellen M. Williams et al. (Ellen M. Williams, 

2006). Deze aannames zijn voornamelijk gebaseerd op de symptomen die ontstaan, dit kan 

gekoppeld worden aan de mechanismen. Toch kan er nog niet overtuigend worden gezegd 

dat het cytotoxisch mechanisme een mechanisme is voor nitrofurantoïne-geïnduceerde 

interstitiële longziekten is, aangezien de wetenschappelijke onderbouwingen nihil zijn.  

Er zijn ook een aantal studies die concluderen dat het mechanisme van nitrofurantoïne-

geïnduceerde interstitiële longziekten een immuun-gemedieerd mechanisme is. Schnyder 

zegt dat voornamelijk type IV reacties geassocieerd zijn met nitrofurantoïne. Het mechanisme 

van een IV reactie is opnieuw niet bekend. Echter, er zijn wel twee theorieën die dit 

mechanisme konden ondersteunen. Verder zijn er weinig wetenschappelijke onderzoeken 

uitgevoerd naar het immuun-gemedieerde mechanisme van nitrofurantoïne-geïnduceerde 

interstitiële longziekte, dus ook dit mechanisme is een vermoeden. Eveneens zijn er ook voor 

dit mechanisme speculaties over het feit dat het is gekoppeld aan de chronische en/of acute 

vorm. In het artikel van Wissam K. Kabbara et al. wordt gesteld dat de acute pulmonaire 

reactie een vorm is van een overgevoeligheidsreactie. (Wissam K. Kabbara, 2015) Ook in het 

artikel van Ellen M. Williams et al. wordt deze aanname gemaakt. En ook deze aannames zijn 

te wijten aan de symptomen die ontstaan. (Ellen M. Williams, 2006) Toch kan ook hier nog 

niet overtuigend worden geconcludeerd dat het immuun-gemedieerde mechanisme een 

mechanisme is voor nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekten, aangezien de 

wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.   

Wanneer nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte een van deze twee, of 

misschien wel beide, mechanismes bevat moet de apotheker of voorschrijver hier op bedacht 

zijn. De cytotoxische of overgevoeligheidsreactie kan een heftige vorm aannemen waardoor 
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er ook andere symptomen kunnen ontstaan die schade kunnen brengen aan het lichaam. 

Symptomen die bij een overgevoeligheidsreactie kunnen ontstaan zijn jeuk, zwelling, 

maagkrampen en diarree. Een allergie voor nitrofurantoïne moet dan ook in het patiënten 

systeem worden gezet voor de desbetreffende patiënt zodat deze patiënt het geneesmiddel 

niet voor een tweede keer ontvangt. Een allergische reactie kan de tweede keer namelijk nog 

heftiger zijn dan de eerste keer omdat er meer antistoffen zijn geproduceerd in het lichaam. 

De reactie kan ook juist pas na de tweede keer optreden. Dit werd beschreven in de hapteen-

theorie. De MHC complexen hebben het vermogen om de T-cellen opnieuw te stimuleren 

wanneer het voor de tweede keer wordt blootgesteld aan het geneesmiddel. Dus wanneer de 

patiënt het geneesmiddel voor de eerste keer tot zich neemt hoeft er nog niks te gebeuren. 

Pas bij de tweede keer kan er een reactie ontstaan. Door het cytotoxische mechanisme 

ontstaat er schade aan cellen die hierdoor niet meer normaal kunnen functioneren. Hierdoor 

ontstaat er schade in het lichaam. Wanneer dit niet tijdig wordt herkend kan er een 

longaandoening, ontstaan. Tevens is de chronische vorm minder makkelijk te herkennen dan 

de acute vorm van de nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte. Dit komt omdat 

de acute vorm gepaard kan gaan met koorts en de chronische vorm alleen gepaard gaat met 

droge hoest, kortademigheid en vermoeidheid. Verder moeten de voorschrijvers en 

apothekers rekening houden met kruisreacties. Dit zijn reacties in het lichaam van de patiënt 

voor een soortgelijk middel. Als de patiënt in kwestie een immuunreactie opwekt voor 

nitrofurantoïne, kan het ook zijn dat deze patiënt een immuunreactie opwekt voor een stof 

met vergelijkbare chemische groepen.   

Een van de zwakke punten is dat er niet altijd toegang was tot alle artikelen. Via de 

Rijksuniversiteit wordt er veel toegang gegeven tot diverse wetenschappelijke artikelen, maar 

lang niet alle wetenschappelijke artikelen worden vrijgegeven op internet. Doordat niet alle 

artikelen konden worden ingezien, zijn niet alle case reports meegenomen. Sommige van de 

wetenschappelijke artikelen die online niet beschikbaar waren, konden in een bibliotheek 

worden opgehaald. De beperkte tijd die beschikbaar was voor dit onderzoek liet dit niet altijd 

toe. Vandaar zijn dus niet alle resultaten meegenomen, en is dit overzicht van mogelijke 

mechanismen voor nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte wellicht niet 

compleet.  

Een sterk punt van dit onderzoek is het duidelijk onderscheid dat gemaakt is tussen twee 

mogelijke mechanismen voor nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekten. Door 

deze twee mogelijke mechanismes in kaart te brengen, kan men dit in vervolgonderzoeken 

mee gaan nemen. Want er is nog zeker vraag  naar vervolgonderzoeken naar het mechanisme 

van nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekten. Dit is voornamelijk nodig om de 

bijwerking patiënten zo vroeg mogelijk te achterhalen, waardoor de schade beperkt blijft. 

Bovendien kan er in een vervolgonderzoek gekeken worden naar het verschil tussen het 

mechanisme van de acute vorm en de chronische vorm. 
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Conclusie  
In dit literatuuronderzoek is er gekeken naar het mechanisme van nitrofurantoïne-

geïnduceerde interstitiële longziekte. Hierbij luidde de onderzoeksvraag: Wat is het 

mechanisme achter de nitrofurantoïne-geïnduceerde longziekte? en  is er een verschil tussen 

het mechanisme van de acute vorm en het mechanisme van de chronische vorm?  

Uit dit onderzoek is gebleken dat het mechanisme van nitrofurantoïne-geïnduceerde 

interstitiële longziekte nog niet helemaal is opgehelderd. Er zijn twee mechanismen naar 

voren gekomen in dit literatuuronderzoek. Het eerste mechanisme is het cytotoxische 

mechanisme wat gepaard gaat met reactieve zuurstof radicalen. Het tweede mechanisme is 

het immuun-gemedieerde mechanisme, waar voornamelijk type IV reactie aan bod komt. 

Verder zijn er wel speculaties over het feit dat deze twee mechanismen gekoppeld zijn aan de 

acute of chronische vorm van nitrofurantoïne-geïnduceerde interstitiële longziekte. Er zijn wel 

een aantal aannames in diverse artikelen, maar een sluitend bewijs ontbreekt nog.   

  



13 
 

Referenties  
Charles C. McOsker, P. M. (1994). Nitrofurantoïn: mechanism of action and implications for resistance 

development in common uropathogens. 

Ellen M. Williams, D. M. (2006). Recurrent Acute Nitrofurantoin-induced pulmonary toxicity . 

Pharmacotherapy, 713-718. 

Gram, T. E. (1997, December). Chemically reactive intermediates and pulmonary xenobiotic toxicity. 

Opgehaald van Pharmacological reviews. 

Haamid Syed, G. B. (2016, Februari 24). Nitrofurantoin-induced interstitial pneumonitis: albeit rare, 

should not be missed. 

Jai B Mullerpattan, R. S. (2013). Fatal Nitrofurantoin Lung. Journal of the association of physicians of 

india, 759. 

Justus de Zeeuw, M. A. (2018, April 17). Nitrofurantoin-induced pulmonary injury. Opgehaald van Up 

to date. 

Mason R. P., H. J. (1975, September 29). The role of catalytic superoxide formation in the oxygen 

inhibition of nitro-reductase. Opgehaald van Biochem. Biophys. Res. 

Matsuno, O. (2012, Mei 31). Drug-induced interstitial lung disease: mechanisms and best diagnostic 

approaches. 

Naisbitt DJ, G. S. (2000). Immunological principles of adverse drug reactions: the initiation and 

propagation of immune responses elicited by drug treatment. Drug Safety, 483-507. 

P, M. (2002). The danger model: a renewed sense of self . Science , 301-305. 

RS, G. (2001). Drug metabolism, danger signals, and drug-induced hypersensitivity . Allergy Clin 

Immuol, 75-488. 

Schnyder B, M.-H. D. (1997). Direct, MHC-dependent presentation of the drug sulfamethoxazole to 

human a-b T cell clones. J Clinical Investigation , 136-141. 

Schnyder B, P. W. (2009). Mechanisms of drug-induced allergy . Mayo Clin Proc, 268-272. 

Sovijärvi AR, L. M.-H. (1977). Nitrofurantoin-induced acute, subacute and chronic pulmonary 

reactions. Scandinavian Journal of respiratory diseases, 44. 

T. Higenbottam, K. K. (2004, Augustus 31). Understanding the mechanisms of drug-associated 

interstitial lung disease. British Journal of Cancer, 31-37. Opgehaald van British Journal of 

cancer. 

Wissam K. Kabbara, M. C. (2015). Nitrofurantoin-induced pulmonary toxicity: A case report and 

revieuw of the literature. Journal of Infection and Public Health, 309-313. 

Zacharias E. Suntres, P. N. (1991). Nitrofurantoin-induced pulmonary toxicity: In vivo evidence for 

oxidative stress-mediated mechanisms. Biochemical Pharmacology, 1127-1135. 

 

 

 


