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1980 -luvulta lähtien kinolonit ovat muodostuneet tärkeäksi antimikrobisesti käyættå-

väksi lilitkeaineryhmäksi. Niiden perusrakenteena on kinoliini, jonka 4-asemaan on liiæUy ok-
soryhmä ja 3-asemaan karboksyylirymä. Näin saatua rakennetta kutsutaan kinoloniksi. Substi-
tuoitavana perusrakenteena voi olla myös 1,8-naftyridiini. Myös kolmirenkaiset bentsoksatsii-
nirakenteet, joiden osana on kinolonirunko, ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Antimikrobista
tehoa on kyetty parantamaan kaikkiin kinolonirungon asemiin tehdyillä modifikaatioilla. Ki-
nolonirakenteen ohella merkittävimpiä ovat asemien l, 6 ja 7 substituenttien rakenteet. Kino-
lonien tehoa in vívo on kyetty parantâmaan myös asemiin 3 ja 7 tehdyillä pro drug -muun-
noksilla. Tällä hetkellä kliinisessä käytössä olevat kinolonit ovat ns. toisen polven kinoloneja
eli fluorikinoloneja, joissa kinolonirungon 6-asemaan on liitetty fluoriatomi. Näiden antimik-
robinen teho ja kirjo ovat huomattavasti ensimmäisen polven kinoloneja, kuæn esimerkiksi
nalidiksiinihappoa, parempia. Fluorikinoloneja ovat mm. norfloksasiini, siprofloksasiini, of-
loksasiini, enoksasiini, difloksasiini, pefloksasiini, temafloksasiini, lomefloksasiini, fleroksa-
siini ja tosulfoksasiini. Tyypillisesti näillä on 6-fluorikinolonirungon l-asemassa joko etyyli-
tai syklopropyylisubstituentti ja 7-asemassa piperatsiinirengas. Kinolonien rakenne-vaikutus-
tutkimukset ovat pääasiallisesti perinteistä rakenne-vaikutustarkasælua. Asemien l, 6 ja I mo-
difikaatioiden tutkimiseen on sovellettu myös kvantiøtiivista rakenne-vaikutustutkimusta
(QSAR). Koska sekä piperatsinyyli- ettå karboksyyliryhmä voivat luovuttåa ja vaståanottåa
protonin, esiintyvät fluorikinolonit fysiologisesti relevanteissa pH:issa tavallisesti ns. kah-
laisionimuodossa. Eri tavoin ionittuneiden muotojen suhde riippuu kuitenkin molekyylin
muusta rakenteesta. Eri ionimuotojen fysikaalis-kemialliset ja farmakologiset ominaisuudet
poikkeavat toisistaan. Myös lähellä kinolonirunkoa olevalla kiraliakeskuksella on keskeinen
merkitys yhdisæen teholle.

Kinolonit vaikuttavat pääasiallisesti inhiboimalla bakteerin gyraasientsyymin toimintaa.
Gyraasientsyymi on topoisomeraasientsyymi, joka on välttämätön bakteerin DNA:n kahden-
tumiselle. Kinolonien tarkkaa biokemiallisø vaikutusta ei kuitenkaan tunneta. On esitetty, että
kinolonit sitoutuisivat yhteisvaikutuksellisesti gyraasi-DNA -kompleksissa paikallisesti kâh-
taiskierrerakenteestâ vapautuneisiin DNA-juosæisiin. Kinolonirungon 4-okso-3-karboksyyli -
rakenteen osallistumisella vetysidosten muodostumiseen lääkeaineen ja DNA-juosteen välillä
sekä l-aseman alkyyliryhmien intermolekulaarisilla vuorovaikutuksilla on arveltu olevan kes-

keinen merkitys kinolonien vaikutusmekanismissa.
Kliinisessä käytössä olevien kinolonien imeytyminen ja kulkeutuminen eri tyyppisiin

kudoksiin on hyvää. Tähän asti käytössä olleiden kinolonien teho on kohdistunut lähinnä
Gram-negatiivisiin bakteereihin ja fluorikinoloneilla lisäksi Ps¿udannnas aerugirøs¿an. Ibhoa
Gram-positiivisia bakæereja vastâan on kyetty parantam¿nn l2ihinnä a.semaan 7 tehdyillä modi-
fikaatioilla. Todennäköisimpinit tulevien kinolonien etuna nykyisiin verrattuna on Gram-posi-
tiivisiin bakteereihin laajentunut antimikrobinen spektri. Fluorikinolonien metaboloitumisaste
vaihtelee runsa:rsti eri fluorikinolonien välillä. Esimerkiksi norfloksasiinisø ja siprofloksasii-
nistâ metâboloituu 20-40 7o. Useimmat fluorikinolonien metaboliiteista ovat antimik¡obisesti
heikkoja tai tehottomia. Seerumin proteiineihin fluorikinolonit sitoutuvat øvallisesti 14-30

7o:sesti. Nykyisin käytössä olevien fluorikinolonien käyttäjistä noin l0 7o:lla esiintyy sivu-
vaikutuksia. Tavallisimmat sivuvaikutukset ovat palautuvia maha-suolikanavan häiriöitä øi
lieviä keskushermostovaikutuksia. Fluorikinoloneilla on yhteisvaikutuksia mm. ei-steroidi¡a-
kenteisten anti-inflammatoristen lääkeaineidcn, teofylliinin, kofeiinin ja kelatoitumiseen kyke-
nevien met¿llien kanssa.
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