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1. DRESS syndrome
[drug reaction with eosinophilia & systemic symptoms]
Objawy pojawiaj¹ siê po 2-6 tygodniach stosowania danego leku, zwykle po: lekach przeciwdrgawkowych, sulfonamidach, czasem ibuprofenie, karbamazepinie, sulfasalazynie i allopurinolu. Najczêstsze przyczyny to leki przeciwdrgawkowe i sulfonamidy.
S¹ to zwykle:
 objawy systemowe: wysoka temperatura [u 90%] wysoka eozynofilia[ indukcja IL5],
powiêkszone wêz³y, hepatitis lub hepatosplenomegalia, pneumonitis, miocarditis, pericarditis,
nephritis. Mononukleoza u 40%.
 zmiany skórne: ogniska rumieniowe, osutki plamisto-grudkowe odropodobne [80%],
obrzêk twarzy, erytrodermia -pod postaci¹ z³uszczaj¹cego zapalenia skóry o przebiegu ³agodnym lub ciê¿kim. miertelnoæ wynosi ok. 10% i jest zwykle nastêpstwem powik³añ w¹trobowych.
Testy naskórne z lekiem i test transformacji limfocytów mog¹ byæ dodatnie
Leczenie: odstawienie leku, sterydy, czasami INFalfa.
Pimiennictwo:
Alergia na leki, Rudzki E., Czelej 2002, 88-91
Allergy, 2007, 62, S 83, 541, P. 1578
Allergy, 2007, 62,S 83, 167-551.

2. Interleukina 18
Jest produkowana g³ównie przez makrofagi i komórki dendrytyczne.
Jest cytokin¹ prozapaln¹ istotn¹ dla równowagi Th1 i Th2.
Jest czynnikiem indukuj¹cym produkcje INFgamma przez Th1 po stymulacji
drobroustrojami lub produktami ich mtb [bez udzia³u rec. -TCR, w przeciwieñstwie
do IL12 i 15, które indukuj¹ produkcjê INFgamma przez Th1 z udzia³em TCR limf. T].
IL18 bierze udzia³ w reakcjach odpornoci organizmu.
W obecnoci IL4 pobudzaæ mo¿e Th2 i makrofagi do sekrecji TNFalfa i IL6.
IL18 mo¿e indukowaæ produkcjê IL4 i IL13 bez udzia³u TCR pobudzaj¹c Th2.
IL18 jest zwi¹zana ze zmianami alergicznymi powstaj¹cymi bez udzia³u Th2 i IgE
[przeciwnie A zwi¹zany ze sIgE wp³ywa na komórki efektorowe jakimi s¹ mastocyty].
Badania wskazuj¹, ¿e: A + IL18 pobudza Th1 i na tej drodze prowadziæ mo¿e do rozwoju
astmy lub AZS niezale¿nie od Th2
Pimiennictwo:
Pneumonologia i Alergologia Polska 2008, 76, 6, 432-436
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