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Αναφυλακτικές Αντιδράσεις 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΧΛΙΩΤΗ 

Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις, συχνά απρόβλε
πτες και με αιφνίδια έναρξη, αντιπροσωπεύουν μια 
από τις πιο σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες 
επείγουσες καταστάσεις στην ιατρικ1Ί κλινική πράξη. 
Η διάγνωση και η σωστή αντιμετώπισή τους πρέπει 
να είναι άμεση και γρήγορη για να μην καταλήξουν 
σε μη αναστρέψιμες μεταβολικές διαταραχές και τε
λικά στο θάνατο. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ- ΑΠΙΟΛΟΓΙΑ 

Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις είναι αποτέλεσμα 

της αντίδρασης ενός αλλεργιογόνου με ειδικό IgE 
αντίσωμα που βρίσκεται στην επιφάνεια των μα
στοκυττάρων και των βασεόφιλων κυττάρων. Αυτού 
του τύπου οι αντιδράσεις ανήκουν στις Τύπου Ι αντι
δράσεις υπερευαισθησίας. Οι αλλεργιογόνοι πα
ράγοντες (αντιγόνα) μπορεί να είναι μικρά μόρια (π ε

νικιλίνη) 1l μακρομόρια (χυμοπαπα·ίνη, δηλητήριο 
εντόμων). Απαιτείται προηγούμενη έκθεση στο αλ
λεργιογόνο ή σε ουσίες με όμοια δομή ώστε να 
προκληθεί ευαισθητοποίηση, αν και ο ασθενής 
μπορεί να μην έχει αλλεργικό ιστορικό. Σε επανέκ
θεση η σύνδεση του αλλεργιογόνου με το ειδικό IgE 
αντίσωμα που βρίσκεται στην επιφάνεια των μα
στοκυττάρων και των βασεόφιλων κυττάρων προκα
λεί την απελευθέρωση προσχηματισθέντων μεσολα
βητών (ισταμίνη, ειωσινοφιλικός χημειοτακτικός πα
ράγοντας) καθώς και νεοσχηματισθέντων μεσολα
βητών (λευκοτριένια, προσταγλανδίνες, κινίνες), οι 
οποίες σχηματίζονται ταχέως. Αυτοί οι μεσολαβητές 
είναι υπεύθυνοι για τις κλινικές εκδηλιδσεις. 

Η πιο συνηθισμένη αιτία των αναφυλακτικών αντι
δράσεων είναι οι τροφές (αυγό, γάλα, διάφορα είδη 
ψαριών 1l οστρακοειδά)V, ξηροί καρποί, σουσάμι 
κ.τ.λ.). Η επόμενη συχνότερη αιτία είναι το δηλητή
ριο των εντόμων. Επίσης συχνές είναι οι αλλεργικές 

αντιδράσεις που εμφανίζονται μετά την λήψη φαρ
μάκων (αντιβιοτικά, ενδοφλέβια αναισθητικά φάρ
μακα, ασπιρίνη, μη στεροειδή aντιφλεγμονώδη φάρ
μακα, οπιοειδή αναλγητικά, κ.τ.λ.). Τέλος ένα αυξα
νόμενο πρόβλημα είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις 
στο latex. 

Στους ενήλικες η συνήθης αιτιολογία είναι το δη
λητήριο των εντόμων, τα φάρμακα ή η ιδιοπαθής 
μορφή ενι6 στα παιδιά οι τροφές. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΔΙΆΓΝΩΣΗ 

Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις εκδηλώνονται με 
ένα φάσμα συμπτωμάτων που περιλαμβάνει ήπιες 
κλινικές εκδηλώσεις έως την πλήρη αναφυλακτική 
καταπληξία που οδηγεί στον θάνατο. Η έναρξη και η 
βαρύτητα των εκδηλώσεων σχετίζεται με την δράση 
των μεσολαβητών στα όργανα-στόχους. Η έναρξη 
των κλινικών εκδηλώσεων συνήθως είναι στα πρώτα 
2-20 λεπτά. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συμπτά)
ματα από το δέρμα, το αναπνευστικό, καρδιαγγεια
κό και γαστρεντερικό σύστημα. 

Δέρμα: αίσθημα καύσου 1l νυγμών, γενικευμένος 
κνησμός, περιστοματικό/περιοφθαλμικό οίδημα, οί
δημα των άκρων καθώς και αγγειοοίδημα προσώπου, 
γλώσσας, φάρυγγος 1l λάρυγγος. 

Αναπνευστικό: συμπτά)ματα ρινίτιδας, θωρακική 
δυσφορία, δύσπνοια, ταχύπνοια, κυάνωση, αναπνευ
στικός συριγμός, απόφραξη λάρυγγος, βρογχόσπα
σμος, πνευμονικό οίδημα. 

Καρδιαγγειακό: ταχυκαρδία, υπόταση, ηλε
κτροκαρδιογραφικές μεταβολές (δυσρρυθμίες, 
έκτοπες συστολές, μη ειδικές μεταβολές του S-Τ, με
ταβολές του κύματος Τ, αίσθημα ζάλης, σύγχυση, δια
ταραχές της συνείδησης. 

Γαστρεντερικό: ναυτία, έ μετος, κοιλιακά άλγη, διάρ
ροια, τάση προς αφόδευση ή/και απι6λεια κοπράνων. 
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Η γενικευμένη αναφυλακτική αντίδραση, όσο ήπια 

και αν εμφανίζεται κατά την έναρξή της, μπορεί να 

εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη καταπληξία και πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως μια άκρως επείγουσα και δυ

νητικά θανατηφόρο κατάσταση, cJ)σtε να περιορι

στούν οι περιπτώσεις που καταλήγουν σε πλήρη ανα

φυλακτική καταπληξία. Η πρώιμη διάγνωση και αντι

μετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων είναι ση

μαντική, αφού ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε 

λίγα λεπτά έως μερικές ώρες μετά την εμφάνιση των 

πρώτων συμπτωμάτων. 
Επιβάλλεται να υπάρχει ένα σχέδιο άμεσης θερα

πευτικής παρέμβασης ώστε να αποφευχθεί μια άσχη

μη έκβαση. Αν και πολλές φαρμακολογικές παρεμ

βάσεις χρησιμοποιούνται για την αντιμετό)πιση των 

αναφυλακτικών αντιδράσεων, η διακοπή χορ1iγησης 

και απομάκρυνση του αλλεργιογόνου (όταν αυτό εί

ναι δυνατό), η διατήρηση της βατότητας του αερα

γωγού, η χορ1iγηση 100% 02, υγρών και επινεφρίνης 

είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας 

υπότασης και υποξίας που οφείλονται στην αγ

γειοδιαστολli, την αυξημένη διαπερατότητα των 

τριχοειδών και τον βρογχόσπασμο. 

ΑΡΧΙΚΉ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ 

• Διακοπή χορήγησης του αλλεργιογόνου: Στην κλι

νική πράξη πολλές φορές αυτό μπορεί να μην είναι 

εφικτό. Στην περίπτωση που η πύλη εισόδου του 

αλλεργιογόνου είναι εμφανής (π. χ. νυγμός σφήκας 

ή μέλισσας, σημείο παρεντερικής χορ1iγησης φαρ

μάκου, δερματικής δοκιμασίας με πενικιλίνη κλπ.) 

και βρίσκεται σε άκρο, η περίδεση υπεράνω του 

σημείου βοηθάει στην επιβράδυνση της απορρι5-
φησής του. Η αιμοστατική περίδεση πρέπει να δια
κόπτεται ανά 10-15 min περίπου. 

• Διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού: Σοβα

ρή διαταραχή του αερισμού-αιμάτωσης των πνευ
μόνων μπορεί να συμβεί εξαιτίας του βρογχόσπα
σμου, της πνευμονικής υπέρτασης και της αύξησης 
της διαπερατότητας των πνευμονικών τριχοειδών. 
Αυτές οι μεταβολές μπορεί να επιμείνουν για 
πολλές ώρες κατά την διάρκεια αναφυλακτικής 

αντίδρασης, προκαλώντας υποξαιμία και υπερκα

πνία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να χορηγείται 
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100%02 σε υψηλές ρoές(10-1 5lt/min) μέχρι να βελ

τιωθεί ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 
Sp02. Σε παρατεταμένη υποξία ή ύπαρξη λαρυγ
γικού οιδήματος, ο ασθενής πρέπει να διασωλη
νώνεται αμέσως. Σε πιθανό λαρυγγικό οίδημα, η 
παραμόρφωση των δομών του αεραγωγού και οι 
τεχνικές δυσκολίες θα πρέπει να είναι αναμενόμε
νες. όταν διασωληνώνεται ασθενής με αναφυλα
κτικli αντίδραση. 

• Θέση και φροντίδα του ασθενούς: Ο ασθενής θα 
πρέπει να τοποθετείται σε μια άνετη θέση. Η ύπτια 
θέση, με ll χωρίς ανύψωση των κάτω άκρων, μπορεί 
να βοηθάει στην περίπτωση υπότασης όμως δεν εί
ναι άνετη όταν υπάρχει αναπνευστική δυσκολία. 
Η εξασφάλιση ενδοφλέβιας οδού, ο καθετηρια
σμός της ουροδόχου κύστεως και η συνεχής μέ
τρηση της αρτηριακψ::: πίεσης, του κορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης μαζί με τον ΗΚΓφικό έλεγχο είναι 
ζωτιι(]iς σημασίας. 
Απ6τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν 
προκληθεί σύμπτωση των αγγείων είναι η εξασφά
λιση ενδοφλέβιας οδού για την χορήγηση φαρμά
κων και υγριδν. Εάν υπάρχει δυνατότητα τοποθέ
τησης κεντρικού φλεβικού καθετήρα, θα ήταν χρή
σιμο για μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης. 
Η τοποθέτηση καθετήρα ουροΜχου κύστεως και 

η παρακολούθηση της ωριαίας παραγωγής ούρων 
και κατά επέκταση της νεφρικής αιμάτωσης, είναι 
ένας έμμεσος δείκτης του ενδοαγγειακού 6γκου 
και μαζί με την μέτρηση της aρτηριακής πίεσης θα 
είναι οδηγ6ς για την χορήγηση υγρών. 

Επίσης θα βοηθούσε πολύ εάν υπάρχει ΗΚΓφική 

καταγραφή, αφού μπορεί να παρατηρηθούν ισχαι
μικές αλλοιώσεις και διαταραχές της συχνι5τητας 
lifκαι του ρυθμού. 

• Χορήγηση υγρών: Για την επιτυχή αντιμετώπιση 
της υπ6τασης στην αναφυλακτικ1i αντίδραση είναι 
απαραίτητη η χορήγηση υγρών. Αναφέρεται 6τι το 
20-37% του ενδοαγγειακού όγκου μπορεί ξαφνικά 
να χαθεί από τον ενδοαγγειακ6 χό)ρο κατά την 
διάρκεια της αναφυλακτικής αντίδρασης. Αποτε
λεσματικli θεραπεία αποτελεί η γρήγορη αναπλή
ρωση του ενδοαγγειακού 6γκου. Η ταχεία χορή
γηση 25-50ml/kg (περίπου 2-4lt σε ενήλικα) R/L ή 
N/S είναι σημαντική για την βασική αντιμετώπιση 
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αυτών των αντιδράσεων και μπορεί να χρειαστεί 
περαιτέρω χορήγηση υγρών εάν η υπόταση παρα
μείνει Σε παιδιά πρέπει να χορηγούνται γρήγορα 
20ml/kg ενδοφλεβίως υγρά και επανάληψη σε πε
ρίπτωση που δεν υπάρχει κλινική βελτίωση. 

• Χορήγηση επινεφρίνης: Η επινεφρίνη παραμένει 
το βασικό όπλο για την θεραπεία της οξείας ανα
φυλακτικής αντίδρασης. Η α1 αδρενεργική της 
δράση είναι χρήσιμη για την αποκατάσταση της 
υπότασης, την μείωση του οιδήματος και μπορεί να 
υποστηρίξει την αρτηριακή πίεση κατά την διάρ
κεια της γρήγορης χορήγησης υγρών. Η β-αδρε

νεργική της δράση προκαλεί βρογχοδιαστολ1i, έχει 
θετική ινότροπο δράση και αναστέλλει την απε
λευθέρωση μεσολαβητών ( ισταμίνη, λευκοτριένες) 
από τα ευαισθητοποιημένα μαστοκύτταρα 1i τα κυ
κλοφορούντα βασεόφιλα. 
Η επινεφρίνη είναι πιο αποτελεσματική όταν χορη

γείται νωρίς με την έναρξη της εμφάνισης της ανα
φυλακτικής αντίδρασης, αλλά δεν στερείται κινδύ
νων, ιδιαίτερα όταν χορηγείται ενδοφλεβίως. υταν 
χορηγείται ενδομυ"ίκώς είναι περισσότερο ασφαλής. 
Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. ισχαιμία 
μυοκαρδίου) που μπορεί να εμφανιστούν μετά από 
την χορήγηση της επινεφρίνης δεν είναι βέβαιο ότι 
οφείλονται σε αυτή ή είναι αποτέλεσμα του αλλερ

γιογόνου παράγοντα. 
Η επινεφρίνη σπανίως μπορεί να αποτύχει να ανα

στρέψει της αναφυλακτικές αντιδράσεις, αλλά όταν 
συμβεί αυτό το βάρος της αντιμετώπισης θα πέσει σε 
άλλα μέτρα, και κυρίως στην χορήγηση υγρών. Θα 
πρέπει να χορηγείται ενδομυ"ίκά)ς σε όλους τους 
ασθενείς που εμφανίζουν κλινικά σημεία καταπλη
ξίας, οιδήματος των αεραγωγών ή σαφή αναπνευστι
κή δυσκολία. Εκδηλώσεις όπως εισπνευστικc5ς συ
ριγμ6ς, δύσπνοια, κυάνωση, σαφή ταχυκαρδία εμπε
ριέχουν τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής αναφυλα
κτικής αντίδρασης. 

Για τους ενήλικες μια Μση των O,Sml επινεφρίνης 

(1:1000 διάλυμα, δηλ. 500μg) πρέπει να χορηγείται 
ενδομυ·ίκώς και να επαναλαμβάνεται κάθε Smin εάν 
δεν υπάρχει κλινική βελτίωση ή εμφανίζεται επιδεί
νωση μετά την αρχική δόση και ιδιαίτερα εάν η συ
νείδηση αρχίζει να εξασθενεί εξαιτίας της υπc5τασης. 
Σε μερικές περιπτώσεις αρκετές Μσεις μπορεί να 
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χρειαστούν, ιδιαίτερα αν υπάρχει μc5νο πρc5σκαιρη 
βελτίωση. 

Για τα παιδιά οι Μσεις της ενδομυ"ίκής χορήγησης εί
ναι: < 6μηνών 50μg ΙΜ (0,05ml), > 6μηνών-6ετών 120μg 
ΙΜ (0,12ml), 6-12ετών 250μg lM (0,25ml), > 12ετών 
500μg lM (O,Sml) ή 250μg εάν το παιδί έχει μικρή σω

ματική διάπλαm1. υπως και για τους ενήλικες, οι Μ
σεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε Smin. 

Η ενδοφλέβια χορήγηση επινεφρίνης σε διάλυμα 
τουλάχιστον 1:10000 (ποτέ σε 1:1000 διάλυμα) είναι 
αρκετά επικίνδυνη και θα πρέπει να γίνεται σε ασθε
νείς με καταπληξία που απειλείται η ζωή και με ιδι
αίτερες ενδείξεις (π.χ. κατά την διάρκεια της αναι
σθησίας). Η χορήγηση πρέπει να είναι όσο το δυνα
τό πιο αργti. ενιδ πρέπει να υπάρχει συνεχές 
monitoring του καρδιακού ρυθμού, του sP02 και συ
νεχές ΗΚΓγράφημα. Τονίζεται 6τι το συνεχές 
ΗΚΓγραφικιS monitoring είναι απαραίτητο όταν η 
επινεφρίνη χορηγείται ενδοφλεβίως. Επίσης η πε
ραιτέρω διάλυση της επινεφρίνης. δηλ. 1:100000, επι
τρέπει την καλι'τερη τιτλοποίηση της, αυξάνοντας 
έτσι την ασφάλεια χορ1iγησής της. 

Σε ασθενείς που βρίσκονται υπc5 αγωγή με τρικυ
κλικά αντικαταθλιπτικά 1i αναστολείς της μονοάμινο 
οξειδάσης, η Μση της επινεφρίνης θα πρέπει να μει
ώνεται γιατί έχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΉ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ 

• Αντι·ίσταμινικά: Σε βαρειές καταστάσεις μπορούν 
να χορηγηθούν αντι·ίσταμινικά. Προτεινc5μενες Μ
σεις είναι διφαινιδραμίνη 0,5-1 mglkg ti διμετιδίνη 
4mg (ωςανταγωνιστές των Η1 υποδοχέων της ιστα

μίνης) και ρανιτιδίνη 50 (ως ανταγωνιστή ς των Η2 
υποδοχέων) σε βραδεία ενδοφλέβια έγχυση των 
Smin τουλάχιστον ή ενδομυ·ίκή χορήγηση. Ιδιαίτε
ρη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αργή χορή
γηση των Hl ανταγωνιστών, γιατί σε ταχεία χορή
γηση μπορεί να προκαλέσουν υπόταση ( αντι-α l 
αδρενεργική δράση). 

• Κορτικοστεροειδή: Τα κορτικοστεροειδή αμφι
σβητούνται για την χρησιμc5τητά τους στην αντιμε
τώπιση των άμεσων και επικίνδυνων για τη ζωή εκ
δηλώσεων της αναφυλακτικής αντίδρασης. Δυστυ
χά)ς όμως πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως φάρ-
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μακο εκλογής ή αρκετές φορές ως το μόνο φάρ
μακο για την αντιμετc[)πιση της αναφυλακτικής 
αντίδρασης. Όμως τα κορτικοστεροειδή μπορούν 
να χορηγηθούν για την πρόληψη των παρατεταμέ
νων, όψιμων 1l διφασικών αντιδράσεων, που μερι
κές φορές μπορεί να συμβούν ακόμη και μετά την 
επιτυχή αντιμετώπιση, με χορ1iγηση επινεφρίνης, 
οξέων επεισοδίων αναφυλακτικ1iς αντίδρασης. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους aσθματικούς 
ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίν
δυνο βαρειάς ή και θανατηφόρου αναφυλαξίας, 
εάν προηγουμένως βρισκόταν υπό αγωγή με 
κορτικοστεροειδή. 
Για τους ενήλικες προτεινόμενη δόση: υδροκορτι

ζόνη 1 00-500mg ΙΜ ή IV αργά. 
Για τα παιδιά προτειν6μενες δόσεις: 1-6ετιόν 

υδροκορτιζ6νη 50mg ΙΜ ή IV αργά, 6-12ετιδν lOOmg 
ΙΜ ή IV αργά, > 12ετών 100-500mg ΙΜ ή IV αργά. 

Όμως στην κλινική πράξη είναι ασφαλής και χρJi
σιμη η χρήση των κορτικοστεροειδών σε 6λους τους 
ασθενείς που παρουσιάζουν πιθανή σοβαρ1i αναφυ

λακτική αντίδραση. 
• Αμινοφυλλίνη: Σε ορισμένες περιπτώσεις βρογχό

σπασμου που δεν απαντά σε επινεφρίνη, προτεί
νεται η ενδοφλέβια χορήγηση 5,6mg/kg αμινοφυλ
λίνης (Μση εφ6δου) σε αργή έγχυση (περίπου 
20min), με Μση συντήρησης 0,9mg/kg/h. Σε περι
πτώσεις 6που ο ασθενής είναι υπό αγωγή με 
θεοφυλλίνη, η δ6ση εφ6δου μει<Δνεται στα 
2,5mg/kg. Η χορήγηση βέβαια της αμινοφυλλίνης 
πρέπει να γίνεται μ6νο στις περιπτώσεις 6που η αρ
τηριακή πίεση διατηρείται σταθερή σε φυσιολογι
κά επίπεδα. 

• Χρήση άλλων κατεχολαμινών: Η επινεφρίνη 6πως 
αναφέρθηκε είναι το φάρμακο εκλογής για την 
αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων, 
ιδιαίτερα επί παρουσίας υπ6τασης. Εκτός απ6 τις 
εφάπαξ Μσεις, μπορεί να χορηγηθεί και στάγδην 

σε δόσεις 0,02-0,05 μg/kg/min (2-4μcg/min) για την 

διατήρηση της aρτηριακής πίεσης. 
Όταν η υπ6ταση είναι το σοβαρ6τερο πρ6βλημα 

και απαιτεί Μσεις επινεφρίνης μεγαλύτερες των 8-
lOμg/min, μπορεί να εμφανιστεί μια σοβαρή ανεπι
θύμητη ενέργεια, η ταχυκαρδία. Σε αυτές τις περι
πτώσεις η νορ-επινεφρίνη μπορεί να συμβάλλει κα-
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λύτερα στην διατήρηση της aρτηριακής πίεσης. 
Προτειν6μενη αρχικ1i Μση νορ-επινεφρίνης είναι 
0,05μcg/kg/min (2-4μcg/min) και στην συνέχεια τιτ
λοποίηση, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλε
σμα. Δυστυχώς 6μως η νορ-επινεφρίνη στερείται των 
άλλων ευεργετικών για τις αναφυλακτικές αντιδρά
σεις δράσεων της επινεφρίνης. 

Σε επίμονο βρογχ6σπασμο που δεν θεραπεύεται 
με την παραπάνω θεραπεία, η ισοπροτερεν6λη 
μπορεί να είναι χρ1iσιμη γιατί έχει αγωνιστική β
αδρενεργική και βρογχοδιασταλτικ1i δράση. Η β2-
αδρενεργική του δράση προκαλεί αγγειοδιαστολή 
και πιθανόν υπ6ταση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με μει
ωμένο ενδοαγγειακ6 ό'{ΚΟ. Ταχυαρρυθμίες και έκτα
κτες κοιλιακές συστολές είναι πιθανόν να εμφανι
στούν. Επειδ1i η ισοπροτερεν6λη προκαλεί α'{
γειοδιαστολή της πνευμονικής αρτηρίας, μπορεί να 
είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση των αυξημένων αγ
γειακών αντιστάσεων που παρατηρούνται σε βαρει
ές αναφυλακτικές αντιδράσεις 6ταν συμβαίνει 
επίμονος βρογχ6σπασμος ή δυσλειτουργία της δεξιάς 
κοιλίας. Για επίμονο βρογχόσπασμο μπορεί να δοθεί 
ισοπροτερεν6λη με αρχική δ6ση 0,01 μg/kg/min (0,5-
lμg/min). 

Μετά απ6 την αντιμετώπιση της αναφυλακτικής 
αντίδρασης, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται 
στενά. Ασθενείς που εμφάνισαν μέτρια ως βαρειά 
αναφυλακτική αντίδραση θα πρέπει να 
προειδοποιούνται για μια πιθανή επανεμφάνιση των 
συμπτωμάτων μέσα στο πρώτο 24ώρο και θα πρέπει 
να βρίσκονται υπ6 επιτήρηση. Αυτό επιβάλλεται στις 
παρακάτω περιπτ<ί)σεις: 
• Βαρειά αντίδραση με αρ'{ή έναρξη, οφειλ6μενη σε 

πρωτοπαθή αναφυλαξία. 
• Αντιδράσεις σε βαρείς aσθματικούς ασθενείς. 
• Αντιδράσεις με πιθανή συνέχιση της απορρόφησης 

του αλλεργιογόνου. 
• Ασθενείς με προη'{ούμενο ιστορικό διφασικών 

αντιδράσεων. 
Οπωσδήποτε η αποτελεσματική ολοκληρωμένη θε

ραπευτική αντιμετ<ί)Jtιση των αναφυλακτικών αντι
δράσεων εξαρτάται απ6 ποικίλους παρά'{οντες, 6μως 

πρωταρχικ1iς σημασίας είναι η '{ρΊiγορη διάγνωση, η 
άμεση θεραπευτική παρέμβαση και η μετέπειτα στε

νή παρακολούθηση του ασθενή. 
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Υπάρχει ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης 
που συμβαδίζει με υπάρχουσα αναπνευστική 

δυσκολία και/ή υπόταση, 
ιδιαίτερα αν συνυπάρχει αλλαγή στο δέρμα. 

� 
Χορήγηση 02 

� 
Συριγμός, αναπνευστική δυσχέρεια 

ή κλινικά σημεία καταπληξίας1 

Επινεφρίνη123 1:1000 διάλυση 
0,5 ml (500 mcg) lM 

Επανάληψη σε 5 min 
εάν δεν υπάρχει κλινική βελτίωση 

� 
Αντιϊσταμινικά (χλωρφενιραμίνη) 

10-20 mg lM/ ή βραδεία έγχυση IV 

� 
Επιπρόσθετα 1 

� 
Χορήγηση υδροκορτι- __..... 

Εάν οι κλινικές 
εκδηλώσεις της ζόνης 1 00-500 mg ....,___ 

Ι Μ/ή βραδεία έγχυση καταπληξίας δεν 

IV σε σοβαρές αναφυ- βελτιώνονται με την 

λακτικές αντιδράσεις φαρμακευτική 

και σε ασθενείς με θεραπεία, ταχεία 

βρογχικό άσθμα. χορήγηση 1-2 lt 
υγρών4• Μπορεί να 

είναι αναγκαία η 
επανάληψη της 

παραπάνω ποσότητας 

1.'Ενας εισπνεόμcνος β2-αγωνιστής όπως η σαλβουταμόλη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματικιj θεραπε[α σε σοβαρό βρογχό

σπασμος ο οποίος δεν απαντcΧ ταχέως σε άλλη θεραπεία. 

2. Εφαρμογή CPR!AL$ σε περιπτώσεις βαρειάς καταπληξ{ας. Βρα
δεfα χορήγηση IV επινεφρ{νης 1:10000 διαλι!ματος. 

3. Χορήγηση μισής δόσης σε ασθενείς υπ() αγωγιj με αμιτριπτυλίνη, ιμι

πραμ{νη ή β-αποκλειστές. 

4. Προτιμοι5νται τα κρυσταλλοειδή από τα κολλοειδή. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Υπάρχει ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης 
που συμβαδίζει με υπάρχουσα αναπνευστική 

δυσκολία και/ή υπόταση, 
ιδιαίτερα αν συνυπάρχει αλλαγή στο δέρμα. 

� 
Χορηγηση 02 

� 
Συριγμός, αναπνευστική δυσχέρεια 

ή κλινικά σημεία καταπληξίας1 

� 
Επινεφρίνη 1·2 3 1:1000 διάλυμα2 

> 12 ετών 500 mcg lM (0,5 ml) 
250 mcg lM 

(εάν το παιδί είναι μικρό ή στην προεφηβεία) 
6-12 ετών 250 mcg lM (0,25 ml) 
>6 μηνών-6 ετών 120 mcg lM (0, 12 ml) 
<6 μηνών 50 mcg lM (0,05 ml) 

� 
Επανάληψη σε 5 min 

εάν δεν υπάρχει κλινική βελτίωση 

t 
Αντιϊσταμινικά (χλωρφενιραμίνη) 

> 12 ετών 10-20 mg lM 
6-12 ετών 5-10 mg lM 
1-6 ετών 2,5-5 mg lM 

' 

�.------11 
Επιπρόσθετα 

Ι-1 ---.,! 
Χορήγηση 

υδροκορτιζόνης β 
> 12 ετών: 
1 00-500 mg I Μ 
ή βραδέως ΙV 
6-12 ετών: 
100 mg lM ή βραδέως IV 
1-6 ετών: 
50 mg lM ή βραδέως IV 

Εάν οι κλινικές 
εκδηλώσεις της 

καταπληξίας δεν 
βελτιώνονται με την 

φαρμακευτική 
θεραπεία, ταχεία 

χορήγηση 20ml/kg 
υγρών4• Μπορεί να 

είναι αναγκαία η 
επανάληψη της 

παραπάνω ποσότητας 

l.'Ενας εισπνεόμενος β2-αγωνιστής (JΠως η σαλβουταμι5λη μπορε{ να 

χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματική θεραπεfα σε σοβαρι5 βρογχι5-

σπασμος ο οποιΌς δεν απαντά ταχέως σε cΧλλη θεραπε[α. 

2. Εφαρμογή CPRIALS' σε περιπτώσεις βαρειάς καταπληξίας. Βρα

δεία χορή)Ι1]ση IV επινεφρ[νης 1:10000 διαλι!ματος. 

3. Βασική ε{ναι η ακρίβεια των μικρών δόσεων. 

4. Προτιμούνται τα κρυσταλλοειδή από τα κολλοειδή. 


