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Geneesmiddelen overgevoeligheid
Dr G.T. Haneveld
Bewust wordt de titel
'geneesmiddelenallergie' hier niet
gebruikt. Het probleem is namelijk veel
gecompliceerder. Kunnen wij iemand
'allergisch' noemen als hij medicijnen niet
verdraagt en er onaangename
bijverschijnselen ontstaan?
Vergiftiging
Niet altijd, er kunnen heel andere mechanismen gaande zijn. Zo ontdekte men alweer
een tijd geleden dat bij pasgeborenen die
voor infectieziekten behandeld werden met
het overigens uitstekende antibioticum
chlooramfenicol een asgrijze verkleuring van
hun huid ontstond. Hun buik zwol op, de
temperatuur van hun lichaam daalde en zij
collabeerden. Allergie? Neen, eigenlijk was
hier sprake van vergiftiging! Maar die was
hier opgetreden omdat bepaalde enzymsystemen die normaal voor de afbraak zorgen
Vr3n ÖètChlOOmfQnlCOl,
bij pasgeboren kinderen nog onvoldoende functioneren. Die
baby's kregen dus relatief tevéél en werden
daardoor ziek.

het menselijke organisme afweerstoffen maken. Wordt later misschien nogmaals tetanusserum toegediend, dan treden wellicht
heftige immunologische afweerreacties op.
Hoe ingewikkeld dit voorbeeld nu misschien
al is, de meeste geneesmiddelenallergieën
zijn nog veel gecompliceerder. Dat komt o m dat moderne medicijnen vaak uit eiwitten,
polysacchariden en polypeptiden zijn opgebouwd, waartegen het lichaam afweerstoffen op kan bouwen. Niet zelden blijken het
ook de afbraakprodukten te zijn, waartegen
ons immuunsysteem blijkt te reageren. Eenvoudiger wordt het allerminst. En óók niet
als blijkt dat een bepaald geneesmiddel jarenlang uitstekend werd verdragen en er dan
opeens wèl een allergie optreedt.
Geringe doses
Als het om overgevoeligheidsreacties gaat,
hoeven de gegeven doses medicijn maar
buitengewoon gering te zijn. Wij kennen het
verhaal van iemand die doodziek werd nadat
ze slechts één aspirientje had geslikt.

Bij dc zogenoemde g e n e e s m i d d e l e n i n t o l e -

rantie zijn vaak overeenkomstige mechanismen in het spel. Zo zijn er mensen die ernstig
ziek worden na het innemen van bepaalde
middelen tegen malaria. Diezelfde mensen
krijgen evenwel ook last als zij tuinbonen
gaan eten. Dat blijkt namelijk tot een soms levensbedreigende afbraak van hun rode
bloedlichaampjes te kunnen leiden. Die mensen hebben een erfelijk gebrek, een tekort
aan G6PD, een afkorting voor het enzym Glucose-6-Phosphaat Dehydrogenase. Daardoor veranderen tuinbonen èn bepaalde medicijnen in vergif.
Echte allergie
Maar nu de échte geneesmiddelenallergie.
De beste illustratie is wel het tetanusserum
dat wordt toegediend aan iemand met een
diepe wond die mogelijk met tetanussporen
is besmet. Dat tetanusserum is meestal afkomstig van een paard en bevat dus naast de
daarin aanwezige antistoffen tegen tetanus
ook de eiwitten van een paard. Daartegen zal
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Het blijkt dat allergie zich dikwijls ook op chemisch verwante stoffen richt. Men spreekt
dan van Icuisovergevoeligheid. Zoiets komt
bijvoorbeeld voor bij een penicilline-allergie.
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De patiënt in kwestie kan dan ook heftige
huidreacties of astma-aanvallen krijgen na
het innemen van andere - maar chemisch
verwante - antibiotica: bijvoorbeeld cefalosporinen.
Gevaarlijk kan ook een sensibilisatie zijn indien een medicijn eerst in de huid gewreven
wordt en hetzelfde middel dan later in de
vorm van tabletten wordt toegediend. Neomycine, dat vaak in anti-bacteriële zalven
wordt verwerkt is daar een voorbeeld van.

Mevrouw X
Als ergens muggen waren, was het altijd
Mevrouw X die gestoken werd. 'Zoet
bloed' werd wel gezegd. De drogist
raadde haar tegen de jeuk een crème
aan die haar heel goed hielp. De crème
rook lekker bovendien. Een jaar geleden
besloot ze met vakantie naar Engeland
te gaan; per boot. Om zeeziekte te
voorkómen raadde dezelfde drogist haar
anti-zeeziektetabletten aan. De oversteek naar Engeland heeft mevr. X geweten. Zij was doodziek, benauwd en had

een vuurrood gloeiende huid. Het antihistiaminicum in de anti-muggencrème
had haar tegen dat preparaat gesensibiliseerd en tóen kreeg ze o m zeeziekte te
voorkómen wéér een anti-histaminicum,
ditmaal als tablet. Bedenk dat alle histaminica in meer of mindere mate tot sensibilisatie kunnen leiden en dat ze in
huidcrèmes niet aan te raden zijn!

Medicijnen en zon
Niet zelden blijkt dat de combinatie van medicijnen en zonlicht aanleiding tot heftige
huidreacties geeft, bijvoorbeeld als men na
het gebruik van bacteriedodende sulfapreparaten gaat zitten in de zon. Soms ook als men
tijdens de kuur eieren gaat eten.
Men zegt wel dat alle werkzame geneesmiddelen ongewenste bijwerkingen of allergische reacties kunnen geven. Men moet dus
altijd voorzichtig zijn.
Berucht
De volgende veel gebruikte huishoudelijke
middelen en medicijnen zijn vooral berucht
in dit verband. Zij kunnen onmiddellijk klachV O O R P O S T 1994 5

ten geven van huiduitslag, astma of benauwdheid of pas na verloop van tijd.
Alfabetisch kunnen dat zijn:
- aspirine: huiduitslag en astma. Een groot
percentage astmalijders reageert allergisch op aspirine. Eén tablet kan al oorzaak
van een levensgevaarlijke astma aanval
zijn
- barbituraten (pijnstillers en slaapmiddelen): jeukbulten en huiduitslag
- chlooramfenicol (antibioticum): afbraak
van het bloed
- chloorbevattende
reinigingsmiddelen:
acute huiduitslag
- chloorpromazine (kalmeringsmiddel bij
opwindingstoestanden): heftige huiduitslag, geelzucht, bloedafbraak
- jodium: heftige huiduitslag, soms hele grote blazen. Als bij iemand die overgevoelig
is voor jodium röntgenonderzoek nodig is
waarbij een jodiumhoudende contrastvloeistof wordt gebruikt, treedt soms een
levensbedreigende allergische reactie op.
- kinine (anti-malaria): huiduitslag. Bedenk
dat in tal van haarwaters en 'tonic' ook kinine is verwerkt.
Wie overgevoelig voor kinine is, krijgt ook
daardoor last van astma of huiduitslag
- laxeermiddelen: huiduitslag, heftige jeuk
en roodheid rond de diius; zwelling van de
tong en mondslijmvlies na wonderolie slikken
- levertraan: huiduitslag, jeukbulten en diarree
- penicilline (antibioticum): jeukbulten en
huiduitslag
- sulfa preparaten (bacteriedodende preparaten): jeukbulten en huiduitslag
Kwik
Deze lijst is naar believen uit te breiden. Laten wij daarom maar in gedachten houden
dat praktisch élke stof tot overgevoeligheidsreacties leiden kan. Dat bewees het meisje
wel dat doodziek opgenomen werd met bloedingen uit neus en mond, een heftig pijnlijke
vuurrode huid, letterlijk al haar haren vielen
uit. Geneesmiddelen had ze echter niet geslikt. Uiteindelijk kon met allergische tests
aangetoond worden dat zij overgevoelig was
voor kwik! En tóen bleek dat de huidarts haar
een kwikbevattend middel tegen wratten
voorgeschreven had.
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