Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ
SHOCK

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK
Πρόκειται για μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, πολυοργανική αντίδραση
υπερευαισθησίας, η οποία συχνά εμφανίζεται με σοβαρό άσθμα και υπόταση.

Κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση


Η αναφυλαξία είναι εξαιρετικά πιθανή όταν υπάρχει ένα από τα ακόλουθα:



Γρήγορη έναρξη συμπτωμάτων με συμμετοχή του δέρματος, των βλεννογόνων
ή και τα δύο (γενικευμένο εξάνθημα, κνησμός ή flushing προσώπου, οίδημα γλώσσας,
χειλέων και ούλων) και κάτι από τα παρακάτω:
α) Συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα ( π.χ. δύσπνοια,
βρογχόσπασμο, εισπνευστικό συριγμό, πτώση κορεσμού στην οξυμετρία)
β) Υπόταση ή εκδηλώσεις αυτής, όπως υποτονία συγκοπή, ακράτεια.



Δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω:




Γενικευμένο εξάνθημα δέρματος και βλεννογόνων.
Συμμετοχή αναπνευστικού συστήματος με: δύσπνοια, βρογχόσπασμο, εισπνευστικό
συριγμό, ελαττωμένη εκπνευστική ικανότητα, υποξαιμία.
Υπόταση ή κλινικές εκδηλώσεις αυτής ( υποτονία, συγκοπή, ακράτεια).
Επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα ( κοιλιακό άλγος, έμετοι)




ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ


IgE μεσολαβούμενη αντίδραση






Μετά την επανέκθεση στο αλλεργιογόνο που ενοχοποιείται,
ακολουθεί διασταυρούμενη σύνδεση των IgE αντισωμάτων
που είναι συνδεδεμένα στους υποδοχείς υψηλής συγγένειας
FcεR1 στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων ή των βασεόφιλων,
Η σύνδεση επάγει την αποκοκκίωση και την απελευθέρωση των
προσχηματισμένων μεσολαβητών της αλλεργικής αντίδρασης

Μη IgE μεσολαβούμενη αντίδραση


Σε περίπτωση αναφυλαξίας με μη-IgE μεσολαβούμενο μηχανισμό,
η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων γίνεται μέσω δημιουργίας
ανοσοσυμπλεγμάτων, την ενεργοποίηση του συμπληρώματος
ή του πηκτικού μηχανισμού ή μέσω κινίνης

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ


Με μηχανισμό IgE








Τροφές
Δηλητήρια εντόμων
Ανοσοθεραπεία/εμβολιασμοί απευαισθητοποίησης
Φάρμακα/εμβόλια
Latex

Μη IgE μεσολαβούμενες






Φυσικά αίτια (άσκηση,έκθεση στο ψύχος)
Ασπιρίνη –Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Ακτινοσκιαστικά, μυοχαλαρώτικά, οπιοειδή
Μετάγγίσεις, ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών
Ιδιοπαθή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ



Πρώτο σύμπτωμα:
 Γενικό αίσθημα ότι δεν αισθάνεται καλά.
 Κνησμώδες εξάνθημα στο δέρμα
 Αίσθημα καύσου, ερύθημα
 Φόβος και τάση λιποθυμίας
 Απώλεια προσανατολισμού
 Απώλεια συνείδησης



Εκδηλώσεις από το δέρμα
 Κνησμός και ερυθρότητα που μπορούν να εξελιχθούν σε κνίδωση και
αγγειοοίδημα.



Εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα (αιτία για τα 2/3 του συνόλου των θανάτων)
 Απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού:
 Εισπνευστικός συριγμός
 Βράγχος φωνής
 Πλήρης απόφραξη
 Απόφραξη κατώτερου αναπνευστικού:
 Εκπνευστικός συριγμός
 Αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα
 Σοβαρό οξύ άσθμα.



Εκδηλώσεις από το κυκλοφορικό σύστημα (αιτία για το 1/3 του συνόλου των θανάτων)
 Υπόταση
 Ελάττωση της ροής των στεφανιαίων αγγείων
 Ελάττωση οξυγόνωσης του μυοκαρδίου
 Αρρυθμίες
 Έμφραγμα μυοκαρδίου
 Κυκλοφορική καταπληξία (shock)



Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα
 Ναυτία
 Έμετοι
 Κοιλιακά άλγη
 Διαρροïκές κενώσεις

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Καλέστε βοήθεια
Απομάκρυνση αλλεργιογόνου
Χορήγηση Ο2 με μάσκα (15lit/min)
Χορήγηση Αδρεναλίνης im

Διασωλήνωση,

Πλήρης
απόφραξη

Μερική
απόφραξη

1. Επαναλάβετε
Αδρεναλίνη im αν δεν
υπάρχει απάντηση,

Stridor

2. neb Adr ανά 10 min,
εφόσον χρειάζεται,

Εκτίμηση
Αεραγωγού

Χειρουργικός
Αεραγωγός

3. Μεθυλπρεδνιζολόνη
Χωρίς

1. Υποβοηθούμενη
αναπνοή με μάσκα και
ασκό ή διασωλήνωση

1. Επαναλάβετε Αδρεναλίνη im
αν δεν υπάρχει απάντηση,
Άπνοια

2. Επαναλάβετε
Αδρεναλίνη im αν δεν
υπάρχει απάντηση
3. Μεθυλπρεδνιζολόνη

Πρόβλημα

Συριγμός

Εκτίμηση
Αναπνοής

2. neb σαλβουταμόλη όπως
απαιτείται,
3. Μεθυλπρεδνιζολόνη,

Χωρίς

Αναπνοής
Πρόβλημα

Χωρίς
σφυγμό

4. Σκεφτείτε αμινοφυλλίνη iv ή
αμινοφυλλίνη iv

Shock

Βασική και
εξειδικευμένη
υποστήριξη ζωής

Εκτίμηση
Κυκλοφορίας

1. Επαναλάβετε
Αδρεναλίνη im αν δεν
υπάρχει απάντηση,
2. Κρυσταλλοειδή iv

Χωρίς

Πρόβλημα

Επανεκτίμηση
ABC

3. Έγχυση Αδρεναλίνης

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ


Αδρεναλίνη im:
 Δόση 0,01-0,02mg/kg/δόση
 0,01-0,02ml/kg από το διάλυμα 1:1.000
 Mέγιστη δόση 0,5mg(0,5ml από amp Adr 1:1000)/ δόση
 Επανάληψη κάθε 10min αν είναι απαραίτητο
 Adrenaline 1:1000 amp 1mg/ml



Εισπνεόμενη αδρεναλίνη:
 0,4 ml/kg (max 5ml) του διαλύματος 1:1.000



Μεθυλπρεδνιζολόνη iv:
 1-2mg/Kgr/Η (Max : 60mgr/Η)
 Solu-medrol fl 80mg, 125mg, 250mg



Σαλβουταμόλη neb:
 Κάθε 20min έως τη λύση του βρογχόσπασμου
 2,25mg <5ετών, 5 mg >5 ετών
 amp Aerolin 2.5 mg και 5 mg



Αμινοφυλλίνη iv :
 Δόση φόρτισης 5 mg/kg μέσα σε 20 min
 Δόση συντήρησης: 0,9 mg/kg/ώρα με συνεχή έγχυση
υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση



Σε περίπτωση shock:
 Ταχεία ενυδάτωση με NaCl 0,9% με 20 ml/kg
 Αν χρειασθεί, στάγδην έγχυση αδρεναλίνης με δόση 0,1μg/Kg/min
( 0,6 x ΒΣ = mg αδρεναλίνης σε 100 ml NaCl 0,9% με ροή 1ml/h
0,1μg/Kg/min)



Χορήγηση βοηθητικών φαρμάκων:
 Διμεθινδένη μηλεΐνική (Fenistil) 0,1 mg/Kg ΒΣ iv



Νοραδρεναλίνη iv:
 4mg σε 1lit δεξτρόζη 5% με ρυθμό 2-12μg/min (0,5-3ml/min).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!



Η αδρεναλίνη μπορεί να μην είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με
αναφυλαξία υπό αγωγή με β-αδρενεργικούς αποκλειστές, μπορεί να
παρουσιάσουν παράδοξη βραδυκαρδία, σοβαρή υπόταση και βρογχόσπασμο



Χορήγηση γλυκαγόνης (αναστρέφει υπόταση και βρογχόσπασμο)



Στα παιδιά:



Δόση γλυκαγόνης 0,5-1mg (20-30 μg/Kg) ενδοφλέβια σε 5 min
Στη συνέχεια στάγδην έγχυση διαλύματος
(1lt D/W 5% + 1mg γλυκαγόνης)
με ρυθμό 5-15μg/min (5-15ml/min)

ΜΕΤΡΑ ΑΠΩΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ






Επιβεβαίωση της διάγνωσης και των εκλυτικών παραγόντων
Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής ή οι γονείς του γνωρίζουν τη διάγνωση
και τους εκλυτικούς παράγοντες
Χορήγηση αυτοενέσιμης αδρεναλίνης
Απευαισθητοποίηση των ατόμων με αναφυλαξία από δηλητήριο εντόμου
Οδηγίες να φέρουν ένδειξη του κινδύνου (Medic Alert bracelet/necklase)
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