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Τύπος I Τύπος II

Τύπος IV Τύπος III

Ag

Μαστοκύτταρο

IgE

IgG or IgMYY

• IgG ή IgM

• Διαλυτά 

αμοσοσυμπλέγματα

Αναφυλαξία
Κνίδωςθ
Αγγειοοίδθμα

Αυτοανοςία:
-αιμολυτικι αναιμία
-κρομβοπενία
-ουδετεροπενία

Ορονοςία:
-νεφρίτιδα
-αρκρίτιδα
-εξάνκθμα

• AGEP
• SJS/TEN
• φνδρομο DRESS 

Ag

CD14

CD80/86 

CD28

TCR
HLA

T

TLRs
(4, 2)

Prostanoid
receptor

Κπηηαξνηνμηθή ή θπηηαξνιπηηθή αληηδξάζε

κεζνιαβνύκελε από αληηζώκαηα (IgG, IgM)

Άκεζε ππεξεπαηζζεζία 

εμαξηώκελε από ηελ IgE

Τπεξεπαηζζεζία από αλνζνζπκπιέγκαηα

(αληηγόλνπ/αληηζώκαηνο)

Δπηβξαδπλόκελε ππεξεπαηζζεζία 

(θπηηαξηθή αλνζία)

[IVa, IVb, IVc, IVd]

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας





Οξεία, ταχζωσ εξελιςςόμενθ, δυνθτικά κανατθφόρα 
αλλεργικι αντίδραςθ 

αποτζλεςμα τθσ απελευκζρωςθσ ςτθν ςυςτθματικι 
κυκλοφορία μεςολαβθτϊν από ςιτευτικά & βαςεόφιλα

Αναφυλαξία

Second symposium on the definition and management of anaphylaxis

Sampson HA, et al. JACI. 2006;117:391-397



Δεν κεωρείται πλζον ςπάνια:
Δια βίου επιπολαςμόσ 0,05%-2% (Lieberman P, Ann Allergy Asthma 
Immunol 2006)

Η ςυχνότθτά τθσ αυξάνεται:

Αναφυλαξία

46,9
58,9

Decker W. JACI 2008



Δεν κεωρείται πλζον ςπάνια:
Δια βίου επιπολαςμόσ 0,05%-2% (Lieberman P, Ann Allergy Asthma 
Immunol 2006)

Η ςυχνότθτά τθσ αυξάνεται:

Αναφυλαξία

Gupta R. et al Thorax 2007;62:91–96

5/mill.

36/mill.



Δεν κεωρείται πλζον ςπάνια:
Δια βίου επιπολαςμόσ 0,05%-2% (Lieberman P, Ann Allergy Asthma 
Immunol 2006)

Η ςυχνότθτά τθσ αυξάνεται και ςτα παιδιά:

Αναφυλαξία

Mullins RJ. MJA 2007;18:618-621 

39/mill.

193/mill.
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Lin RY, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;101:387-393.

New York (1990-2006)

Anaphylaxis

Angioedema

Urticaria

Allergy unspecified

Trend in Hospitalizations:
First 2 Decades of Life

αλαθπιαμία

Δηζαγσγέο ζε λνζνθνκεία ιόγσ αλαθπιαμίαο, 

ζε δηάξθεηα 16 ρξόλσλ



Emergency Department Anaphylaxis:

Πεξηζηαηηθά κε αλαθπιαμία ζε έλα έηνο

• JACI 2001;108:861-6

• 1998-1999 

• Παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν

Brisbane, Australia

• Δπείγνληα πεξηζηαηηθά = 162 αζζελείο κε 

αλαθπιαμία



• Μέζε ειηθία: 37 εηώλ; F/M 3:2

• 162 αζζελείο κε αλαθπιαμία

• Γπλεηηθά απεηιεηηθά = 60

• Θάλαηνη: 1

• Δηήζηα ζπρλόηεηα= 1:439 πεξηζηαηηθά

ήπηα αληίδξαζε

• 1:1000 πεξηζηαηηθά = ζνβαξή αληίδξαζε



Fatal Anaphylaxis: postmortem findings and 

associated comorbid diseases

• 25 πεξηζηαηηθά ζε 12 ρξόληα (2 κε άζζκα)

• Μέζε ειηθία : 59 εηώλ (17-91)

Ann Allergy Asthma Immunol 2007;98:252-57



• Έλαξμε αλαθπιαμίαο ζε 30 min κεηα ηελ 

έθζεζε ζην αιιεξγηνγόλν ζε 21/25 αζζελ.

• Θάλαηνο ζε 60 min ζε 13/25 αζζελ.

• Παξνπζία θλίδωζεο κόλν ζε 1/25 

• 3 αζζελείο κε flushing ή γεληθεπκέλν 

θλεζκό

Θαλαηεθόξεο αληηδξάζεηο…



Θαλαηεθόξεο αληηδξάζεηο…

• Πξνεγνύκελεο αληηδξάζεηο :8/25

3 πκελόπηεξα,

2 ηξόθηκα

1 θάξκαθν

1 άγλωζην αίηην

• Γηαζέζηκε θαη ρξεζηκνπνηνύκελε

αδξελαιίλε( πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα ): 

1 κόλν αζζελήο



Θαλαηεθόξεο αληηδξάζεηο…

• Πεξηζζόηεξνη, είραλ ηζηνξηθό άζζκαηνο

• ρεδόλ θαλέλαο δελ είρε καδί ηνπ αδξελαιηλε

• Ο έλαο πνπ έθαλε ηελ 

αδξελαιίλε, θαζπζηέξεζε λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη

• Οη πεξηζζόηεξνη είραλ έζησ θαη ήπην 

πεξηζηαηηθό αλαθπιαμίαο ζην παξειζόλ
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νβαξόηεηα επεηζνδίσλ αλαθπιαμίαο 

ζην ίδην άηνκν

Sicherer SH, et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:128-132.
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*Indicates a reaction more severe than the previous reaction.



Αλνζνινγηθή Με αλνζνινγηθή

Ηδηνπαζήο

IgE, FcεRI
Σξόθηκα, δειεηήξηα, 

θάξκαθα

Άιιε
Πξνϊόληα 

αίκαηνο, θάξκαθα

Φπζηθή
Άζθεζε, θξύν

Άιιε
Φάξκαθα

ΑΝΑΦΤΛΑΞΗΑ

Σαξινόμθςθ



Φάζη εςαιζθηηοποίηζηρ

Ανηίδπαζη 
οξείαρ θάζηρ

Ανηίδπαζη 
ότιμηρ 
θάζηρ 

Νέα έκθεζη                                        
ζηο αλλεπγιογόνο

Σςζηημαηικέρ αλλεπγικέρ ανηιδπάζειρ

Μέζυ IgE ανοζολογικού μησανιζμού



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ

ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΗ (IgE)

• Νπγκνί εληόκωλ

• Σξνθέο

• Φάξκαθα

• Αιια (π.ρ. latex)

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ

+

ΑΗΣΗΑ

ΛΟΗΠΟΗ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΗ

• Αλνζνζπκπιέγκαηα

• πκπιήξωκα

• ύζηεκα πήμεο

ΜΖ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΗ

• Άζθεζε

• Κξύν

• Φάξκαθα

• Άιια

ηζηακίλε

ηξππηάζε

θαξβνμππεπηηδάζε Αρπκάζε PAF

πξνζηαγιαδίλεο

ιεπθνηξηέληα
ΜΑΣΟΚΤΣΣΑΡΟ

ΒΑΔΟΦΗΛΟ

ΚΤΣΣΑΡΑ

+

ΜΔΟΛΑΒΖΣΔ

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ

•Βήραο

•Γύζπλνηα

•πξηγκόο

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ

•Ναπηία

•Έκεηνη

•Γηάξξνηα

•Κνηιηαθά άιγε

ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ

•Εάιε

•Τπόηαζε

•Shock

ΟΡΓΑΝΑ 

+

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

ΓΔΡΜΑ

•Κλεζκόο

•Δξύζεκα

•Κλίδωζε

•Αγγεηννίδεκα



Δρα μζςω των υποδοχζων τθσ (Η1, Η2, Η3, Η4) ςε:

1. Ενδοθηλιακά κφτταρα:
• αφξθςθ αγγειακισ διαπερατότθτασ
• περιφερικι αγγειοδιαςτολι
• φςπαςθ ςτεφανιαίων αγγείων → ιςχαιμία μυοκαρδίου

2. Λείεσ μυϊκζσ ίνεσ αεραγωγών και εντζρου:
• βρογχόςπαςμο
• αυξθμζνθ περιςταλτικότθτα εντζρου
• ςφςπαςθ μυϊν ουρογεννθτικοφ

3. Αμφελεσ αιςθητικζσ νευρικζσ απολήξεισ
• Ρινόρροια, πταρμοφσ, κνθςμό

4. Η2 υποδοχείσ
• Αφξθςθ γαςτρικϊν εκκρίςεων
• φςπαςθ οιςοφάγου
• Παραγωγι βλζννασ ςτουσ αεραγωγοφσ
• Αγγειοδιαςτολι, ερφκθμα, κνθςμό
• Θετικι ινότροπο και χρονότροπο δράςθ ςτον καρδιακό μφ

(ταχυκαρδία, αρρυκμίεσ)                     

ΔΡΑΗ ΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ
ΗΣΑΜΗΝΖ



Σα πην ζπρλά ζπκπηώκαηα αλαθπιαμίαο

%

Κλίδωζε/ΑΟ 88

Οίδεκα αλωη. αεξαγωγώλ 56

Γύζπλνηα/ζπξηγκόο 47

Γηάρπην εξύζεκα 46

Τπόηαζε 33

πκπηώκαηα από ΓΔ 30

Tang AW. Am Fam Physician 2003



Βαρύτητα αλλεργικής αντίδρασης

Βαθμόσ Κλινικζσ εκδηλώςεισ

I
Δζρμα: Γενικευμζνθ κνίδωςθ, ερφκθμα, με/χωρίσ 

αγγειοοίδθμα

II
υμμετοχι πολλϊν οργάνων με ςυμπτωματολογία από το 

δζρμα, υπόταςθ και ταχυκαρδία, βρογχικι 
υπεραντιδραςτικότθτα

III

οβαρι μζχρι απειλθτικι για τθ ηωι ςυμπτωματολογία,
από πολλά όργανα, όπωσ ταχυκαρδία *ι βραδυκαρδία+ 
αρρυκμία, collapse, βογχόςπαςμοσ, που απαιτεί άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ.

IV Καρδιαγγειακό ι αναπνευςτικό arrest

Mertes PM, Laxenaire MC, Lienhart A, et al. Reducing the risk of anaphylaxis during anaesthesia: 

guidelines for clinical practice. J Investig Allergol Clin Immunol 2005;15(2):91–101.



Πξόθιεζε κε θπζηθό 

λπγκό κέιηζζαο

Μειηζζνθόκνο, αζζκαηηθόο, ππν 

αλνζνζεξαπεία ζε Ζ.bee venom

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε αλαθπιαμία…ελόο κειηζζνθόκνπ



7 min κεηά…. 10 min κεηά…



15 min 

κεηά…



πκπηώκαηα αλαθπιαμίαο

Εάιε

Αδπλακία

απώιεηα ζπλείδεζεο

Οθζαικνί
Κλεζκόο

Έλεζε επηπεθπθόησλ

Γαθξύξξνηα

Μύηε
Κλεζκόο

πκθόξεζε, πηαξκνί

Γαθξύξξνηα

Λάξπγγαο
Βξάγρνο, ζπξηγκόο

Βήραο

Οίδεκα

Κπθινθνξηθό
Σαρπθαξδία

Τπόηαζε

Αξξπζκία, αλαθνπή

Πλεύκνλεο
Γπζθνξία, δύζπλνηα

Σαρύπλνηα, θπάλσζε 
Βξνγρόζπαζκνο

Γέξκα
Flushing

Γεληθεπκέλνο θλεζκόο

Κλίδσζε, Αγγεηννίδεκα

Πεπηηθό
Ναπηία, έκεηνη

παζκνί, πόλνο

Γηάξξνηα (αηκαηεξή)

Νεπξνινγηθά



Διάγνωση αναφυλαξίας

• Ονεία έμαονη (λεπτά έωπ ώοεπ) 

• Σρμπτώματα – κοιτήοια (έμα τξρλάςιστξμ από τα τοία):

Σαρεία έλαξμε κεηά έθζεζε ζε αιιεξγηνγόλν ζπκπησκάησλ από 2 
ή πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα

1. Γέξκα ή βιελλνγόλνη (γεληθεπκέλε θλίδσζε, flushing, αγγεηννίδεκα)

2. Αλαπλεπζηηθό (Γύζπλνηα, ζπξηγκόο, ↓ PEF, ππνμαηκία)

3. Τπόηαζε ή ζρεηηδόκελα ζπκπηώκαηα

4. πκπηώκαηα από ΓΔ (άιγνο, λαπηία θαη έκεηνο θ.α.)

Τπόηαζε κεηά έθζεζε ζε αιιεξγηνγόλν (ζε ιεπηά ή ώξεο)Τπόηαζε κεηά έθζεζε ζε αιιεξγηνγόλν (ζε ιεπηά ή ώξεο)

Lieberman P, Nicklas RA, Oppenheimer JU et al. The diagnosis and management of anaphylaxis 

practice parameter: 2010 Update. J Allergy Clin Immunol 2010;126:477-80

1

3

2

Γέξκα ή/θαη 

βιελλνγόλνη
 Κλίδσζε

 Flushing

 Κλεζκόο

 Αγγεηννίδεκα

 Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα
– Γύζπλνηα

– πξηγκόο

Τουλάχιςτον ζνα από

 Καξδηαγγεηαθή ζπκθόξεζε
− Γπζιεηηνπξγία ηειηθνύ νξγάλνπ

− Τπόηαζε

– ↓ PEF

– Τπνμαηκία+



NNIH/FAN diagnostic criteria:

Σαχεία ζναρξθ ςυμτωμάτων (λεπτά-ϊρεσ)

Αναφυλαξία

Πτϊςθσ ΑΠ μετά ζκκεςθ 
ςε γνωςτό αλλεργιογόνο

1 3

Δζρματοσ ή/και 
βλεννογόνων

Sampson HA, et al. JACI. 2006;117:391-397

αναπνευςτικοφ υπόταςησ

≥ 2 ςυςτθμάτων μετά 
ζκκεςθ ςε πικανό

αλλεργιογόνο

2



Βαρύτητα Αλλεργικής Αντίδρασης

πκπηώκαηα

Β
α

ξ
ύ

ηε
ηα

Γέξκα + αλαπλεπζηηθό + πεπηηθό

Πνιπνξγαληθή ζπκκεηνρή

ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΗΚΟ SHOCK

Αλαθπιαμία

Pichler WJ. Drug hypersensitivity. Basel (Switzerland): Karger; 2007. p. 168–89.



Ζωσ  και 1% των επειςοδίων αναφυλαξίασ είναι κανατθφόρα

Κυρίωσ λόγω κυκλοφορικισ κατάρριψθσ, ςοβαρισ κρίςθσ άςκματοσ και 
οιδιματοσ λάρυγγα  



Παθογένεια αναφυλαξίας

Μηχανιςμοί

Αίτια

Κφτταρα

Μεςολαβητζσ

Πργανο-ςτόχοσ

Συμπτώματα



Αίηηα ηεο Αλαθπιαμίαο

Lieberman, AAAAI 200435

20 20



Σρόφιμα
33%

Νυγμοί
18%

Φάρμακα
14%ΡΜ

1%

Άλλα
9%

Άγνωςτο
25%

Αίτια αναφυλαξίασ

Decker W. JACI 2008

Rochester Epidemiology Project

Αναφυλαξία ςτθν κοινότθτα



θάξκαθα

ηξνθέο έληνκα



θαναηηθόπα αίηια αναθςλαξίαρ

Pumphrey. Clin Exp Allergy 2000; 30:1144

Insect venoms

Foods

Drugs



Υξόλνο έλαξμεο εθδήιωζεο ζπκπηωκάηωλ

• Σξνθηθά αίηηα

• Νπγκόο εληόκνπ

25΄- 35΄

• Φάξκαθα

10΄- 20΄ (θνηλόηεηα)

5΄ (ελδνλνζνθνκεηαθά)

10΄ - 15΄

πκπηώκαηα ζπζηεκαηηθήο 

αλαθπιαμίαο



Αλλεργιογόνο Χρόνοσ ωσ τθν 
καρδιοαναπνευςτικι

ανακοπι

Σροφι 30’

Δθλθτιριο 
υμενοπτζρου

15’

Φάρμακα 
(per os)

15’

Σαχεία εξζλιξθ αναφυλαξίασ

Pumphrey RS Clin Exp Allergy 2000



πλζήθεο ζρεδόλ ζαλαηεθόξσλ 

αληηδξάζεσλ ( ηξνθηθώλ )

• Πεξηζζόηεξνη αζζελείο γλώξηδαλ όηη είραλ 

ηξνθηθή αιιεξγία

• Κπξίωο λένη-έθεβνη, αζζκαηηθνί

• Πνιιέο ήπηεο ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζην 

ηζηνξηθό ηνπο

• Γπζθνιεύνληαη ζηελ πιήξε απνθπγή

• Αληηδξάζεηο θπξίωο έμω από ην ζπίηη 

(ζρνιείν, εζηηαηόξηα…)



Δξώηεζε: κπνξεί ν ρξόλνο έλαξμεο 

ζπκπησκάησλ λα πξνβιέςεη ηελ ζνβαξόηεηα 

ηεο αληίδξαζεο

• Οη πην ζνβαξέο 

αληηδξάζεηο ζπλήζωο 

μεθηλνύλ λωξίο 

ζπκπηώκαηα.

• Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο



Αδξε-

λαιίλε

123

Θεξαπεπηηθά πξώηα 

βήκαηα ζε όιεο ηηο 

αλαθπιαμίεο

Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη αληέλδεημε ρξήζεο αδξελαιίλεο

Η.Μ

O2: 6-8 

lt/min

NaCL 

0,9%



I.M S.Q



Άκεζα 

ζεξαπεπηηθά 

κέζα



ε δεύηεξν ρξόλν:

Αληη-ηζηακηληθά,

Ζ2,

Κνξηηθνεηδή

βξνγρνδηαζηαιηηθά







αδξελα

ιηλε
ληνπακ

ηλε

ξαληηη

δηλε

θνξηηδ

νλε

Αληη-

Ζ1

ζαιβνπηα

κνιε

αεξαγωγνηεη δηαζωιελωζεο

γιπθαγόλε



Αγωγι 1θσ γραμμισ ςτθν αναφυλαξία

Αδρεναλίνθ

Υποδοχείσ α1 αγωνιςτών
↑ αγγειοδιαςτολι
↑ περιφ. φλεβ. αντιςτάςεων
↓ οίδθμα βλεννογόνων

Υποδοχείσ α2 αγωνιςτών
↓ απελευκζρωςθ ινςουλίνθσ
↓ απελευκζρωςθ νοραδρεναλίνθσ

Υποδοχείσ β1 αγωνιςτών
↑ ινότροποσ δράςθ
↑ χρονότροποσ δράςθ

Υποδοχείσ β2 αγωνιςτών
↑ βρογχοδιαςτολι
↑ αγγειοδιαςτολι
↑ γλυκογονόλυςθ
↓ ζκκριςθ μεςολαβθτϊν (ιςταμίνθσ, λευκοτριενίων)

Simons E. JACI 2009Sampson HA, et al. JACI. 2006



φγκριςθ SQ και IM

Simons Ε. et al JACI 1998

8 ± 2 min

34 ± 14 min

Αδρεναλίνθ: sc ι im



Αδρεναλίνθ

Αποτυχία χοριγθςθσ ζγκαιρθσ ι πλιρουσ δόςθσ ςυνδζεται 
με βαρφτερθ εικόνα, ανάγκθ επαναχοριγθςθσ και κάνατο

ε 13 περιπτώσεις fatal/near fatal 

αντιδράσεων  παιδιών και εφήβων 

σε τροφικά αλλεργιογόνα:

– Σο 83% (6/7) όσων έλαβαν 

έγκαιρα (<30’) την αδρεναλίνη 

επιβίωσε έναντι 

– Σου 33% (2/6) όσων την έλαβαν 

καθυστερημένα (>1 ώρα)

Sampson HΑ et al. NEJM 1992; 327:380.

Αδρεναλίνθ 
μθ 

διακζςιμθ
90%

Αδρεναλίνθ 
διακζςιμθ

10%

32 κάνατοι από τροφικι αλλεργία 

Bock SA et al. J Allergy Clin Immunol 2001;107:191-3 



1ε δόζε 100% 2ε δόζε: 26% 3ε δόζε: 7%

30-35%, ρξεηάδνληαη 2ε ή θαη 3ε δόζε

Παγκόσμια, και στις 

πιο υποανάπτυκτες 

χώρες, το φιαλίδιο 

αδρεναλίνης είναι 
ίδιο – 1mg/ml

1:1000 δικ, 0.3 - 0.5 mL,

0.01 mg/kg ζε παηδηά

επαλάιεςε, αλ πξέπεη

θάζε 5-15 min. 

Αδξελαιίλε 1mg/ml amp





ΕΝΔΟΜΤΙΚΑ 0,01 mg/kg του 1mg/ml διαλφματοσ με
max δόςθ 0,5mg ςτουσ ενιλικεσ /0,3mg ςτα παιδιά.
Επανάλθψθ εφόςον χρειάηεται κάκε 5-15 min

Δόςθ αδρεναλίνθσ

Μετά τθν χριςθ τθσ ο αςκενισ πρζπει να αναηθτιςει 
άμεςα ιατρικι βοικεια



Αυτοενιζμενθ αδρεναλίνθ



Αυτοενιζμενθ αδρεναλίνθ: Αςφάλεια

Ήπιεσ ανεπικφμθτεσ: “fight or flight”, ηάλθ, ταχυκαρδία, τρόμο, άγχοσ 

«Δεν υπάρχει απόλυτθ αντζνδειξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ  τθσ αναφυλαξίασ 
με αδρεναλίνθ»

ε αςκενείσ με καρδιαγγειακζσ πακιςεισ το όφελοσ τθσ υπερτερεί των 
κινδφνων (grade of recommendation C)



Simons E. et al, JACI 2011 ;127:587-93

Αυτοενιζμενθ αδρεναλίνθ: ε ποιεσ περιπτϊςεισ

Αςκενείσ ςε κίνδυνο αναφυλαξίασ με προςβολι του αναπνευςτικοφ ι του 
κυκλοφορικοφ

ΤΟΦΙΜΑ
ΝΥΓΜΟΙ 

ΕΝΤΟΜΩΝ ΦΑΜΑΚΑ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΑΛΛΕΓΙΟΓΟΝΑΛΑΤΕΞ

ΙΔΙΟΡΑΘΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΚΛΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΑΧΕΣ ΣΙΤΕΥΤΙΚΩΝ



ΑΑΑΑΙ Board of Directors, JACI 1998 ;102:173-6

Είναι τόςο ςθμαντικι θ ζγκαιρθ χοριγθςθ ϊςτε να προτείνεται θ χριςθ 
τθσ:

• ςτθν ζναρξθ αντιδράςεων μετά από ζκκεςθ ςε αλλεργιογόνο που είχε 
προκαλζςει ςτο παρελκόν ςοβαρι αναφυλαξία ακόμα και αν δεν 
ςυμμετζχουν  αναπνευςτικό ι κυκλοφορικό

• πριν τθν ζναρξθ οποιουδιποτε ςυμπτϊματοσ αν ςτο παρελκόν θ 
ζκκεςθ αυτι προκάλεςε αναφυλακτικό shock

Αυτοενιζμενθ αδρεναλίνθ: ε ποιεσ περιπτϊςεισ



Η άςκοπθ χριςθ τθσ προτιμότερθ τθσ κακυςτερθμζνθσ χοριγθςθσ 

«Δεν υπάρχει απόλυτθ αντζνδειξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ  τθσ αναφυλαξίασ 
με αδρεναλίνθ»

Αυτοενιζμενθ αδρεναλίνθ: ε ποιεσ περιπτϊςεισ



Σε αζζελείς ποσ ιακβάλοσλ 

β-αποκλειζηέρ θαη 

παροσζηάδοσλ :

ζοβαπή ςπόηαζη 

παπάδοξη 

βπαδςκαπδια,    βπογσόζπα

ζμο.

Γλςκαγόνη 1mg I.M , I.V

απγά (5λεπηά)

Ελεργοποηεί ηελ αδελσιηθή  

θσθιάζε, παραθάκπηεη ηοσς 

β-σποδοτείς

Αναζηπέθει ηην    ςπόηαζη 

και  βπογσόζπαζμο





Πεξηζζόηεξνη αζζελείο κεηά 

αλαθπιαμία, δελ παίξλνπλ θαηάιειεο 

νδεγίεο
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Clark et al, J Allergy Clin Immunol, 2004

16% πήξαλ 

πξνγεκηζκέλε 

έλεζε 

αδξελαιίλεο

12% πήγαλ ζε 

αιιεξγηνιόγν

ε 40% κόλν 

ηνπο είπαλ γηα 

απνθπγή ηνπ 

αιιεξγηνγόλνπ




