Organische kwikverbindingen
Oculair
Toedieningsweg: oculair
Symptomen: allergische reacties [1], mercurialentis [2,3]
Er zijn bijwerkingen gemeld bij het gebruik van thiomersal in contactlensvloeistof. Symptomen als
rode ogen, irritatie, verminderde lenstolerantie en conjuctivitis zijn voorgekomen. [3] Ongeveer 10%
van contactlensdragers is gevoelig voor thiomersal. [3]
Oogdruppels met fenylkwikzouten als conserveermiddel mogen niet chronisch gebruikt worden
omdat mercurialentis is gemeld. Mercurialentis is een bruinkleuring van de anterior capsule van de
lens. [2,3] 140 glaucoompatiënten die langer dan 3 jaar behandeld werden, ontwikkelden
mercurialentis. [2] De incidentie wordt geschat op 6% bij patiënten die de oogdruppels langer dan 6
jaar hebben gebruikt. [2,3] De bruinkleuring is niet geassocieerd met een verminderd zicht. [2]
Toepassing van fenylkwikzouten in oogdruppels is ook in verband gebracht met atypische band
keratopathie. [2,3] Symptomen die kunnen voorkomen zijn acuut verminderde visie, fotofobie,
tranende ogen en terugkerende epitheelerosies. [2]
Bij langdurig gebruik in oogdruppels of contactlensvloeistoffen zouden beschadigingen van het
cornea-epitheel kunnen optreden. [4] Fenylkwikboraat geeft nauwelijks overgevoeligheidsreacties,
maar bij langdurig gebruik is er kans op kwikafzetting in de lens. [4]
Drempelwaarde: niet bekend
Mechanisme: thiomersal wordt afgebroken tot ethylkwik en thiosalicylaat. Cumulatieve blootstelling
aan ethylkwik kan mogelijk schadelijk zijn. Het toxiciteitsprofiel van ethylkwik lijkt op dat van
methylkwik. [5]
Advies volgens de literatuur
Vermijd chronisch oculair gebruik van organische kwikverbindingen.
Handelsproducten
De organische kwikverbindingen worden als conserveermiddel voornamelijk in oogdruppels en
contactlensvloeistoffen toegepast. Ze zijn niet toepasbaar in neusdruppels en inhalatievloeistoffen
vanwege de ciliotoxiciteit. [4] Ze zijn aanwezig in een zeer beperkt aantal oogdruppels.
Bewaking in de G-Standaard
Handelsproducten voor oculair gebruik met organische kwikverbindingen zijn opgenomen in de
ongewenste groep “Kwikverbindingen (oculair)”. De overgevoeligheid komt vrij frequent voor .
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Lokaal
Toedieningsweg: lokaal
Symptomen: plaatselijke huidreacties zoals contactdermatitis en verkleuring. [1]
De incidentie van een overgevoeligheid voor thiomersal is 6% in een studie met 256 gezonde
vrijwilligers. [2]
Drempelwaarde: 0,1% w/v thiomersal op de huid kan kinderen sensitiseren. [2] Een 2% w/v
oplossing veroorzaakte een extreme sensitisatie van de huid. [2] Fenylkwikzouten zijn irriterend voor
de huid in een concentratie van 0,1% w/w in petrolatum. [2]
Mechanisme
Thiomersal wordt afgebroken tot ethylkwik en thiosalicylaat. Cumulatieve blootstelling aan ethylkwik
kan mogelijk schadelijk zijn. Het toxiciteitsprofiel van ethylkwik lijkt op dat van methylkwik. [3]
Advies volgens de literatuur
Indien een 0,1% fenylkwikzout irriterend werkt op de huid kan de dosering verlaagd worden naar
0,05%. [4]
Handelsproducten
Thiomersal komt voor in de True test pleister
Fenylkwiknitraat komt voor in Topicorte emulsie
Bewaking in de G-Standaard
De bewaking op organische kwikverbindingen in producten voor lokaal gebruik wordt niet
opgenomen, omdat de plaatselijke huidreacties niet veel voorkomen. Bovendien zijn er maar twee
handelsproducten beschikbaar die deze hulpstoffen bevatten. Voor Topicorte emulsie kan eventueel
bewaking op overgevoeligheid plaatsvinden door dit product te koppelen in de applicatie voor
allergiebewaking in het AIS. De True Test pleister is geregistreerd voor de diagnose van
contactdermatitis.
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Parenteraal
Toedieningsweg: parenteraal
Symptomen: hypersensitiviteit met erytheem, “paupar” of vesiculaire erupties. [1]
Drempelwaarde: niet bekend
Mechanisme:
Thiomersal wordt afgebroken tot ethylkwik en thiosalicylaat. Cumulatieve blootstelling aan ethylkwik
kan mogelijk schadelijk zijn. Het toxiciteitsprofiel van ethylkwik lijkt op dat van methylkwik. [2] Het in
de oplossing werkzame molecuul is ethylkwik, dat enigszins toxischer is dan fenylkwik maar minder
dan ionogeen kwik. [3]
Advies volgens de literatuur
Bij vaccinatie bij kinderen zijn geen schadelijke effecten gevonden die veroorzaakt worden door de
hoeveelheid blootstelling aan thiomersal in vaccins. [2] Uit voorzorg wordt er wel aanbevolen om bij
voorkeur geen thiomersal en andere organische kwikverbindingen in vaccins te gebruiken. [2]
Handelsproducten
De organische kwikverbindingen worden als conserveermiddel in injectievloeistoffen gebruikt. Dit
komt voor in een zeer beperkt aantal handelsproducten.
Bewaking in de G-Standaard
De bewaking op thiomersal in producten voor parenteraal gebruik is al opgenomen in de GStandaard in de module ongewenste groepen. De bewaking op de overige organische
kwikverbindingen worden niet opgenomen in de G-Standaard, omdat deze hulpstoffen niet
parenteraal toegepast worden.
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