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Postêpowanie w nag³ych stanach alergicznych. Ciê¿ka
reakcja anafilaktyczna
Reakcja anafilaktyczna jest to ostra, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna obejmuj¹ca drogi oddechowe, uk³ad naczyniowy, przewód pokarmowy i skórê. Mo¿e
rozwijaæ siê szybko, wolno lub dwufazowo (nietypowo) i mo¿e mieæ zró¿nicowany
przebieg. W ciê¿kich przypadkach, w jej przebiegu mo¿e wyst¹piæ ca³kowita niedro¿noæ dróg oddechowych, w wyniku obrzêku krtani lub skurczu oskrzeli, spadek cinienia têtniczego krwi oraz niewydolnoæ kr¹¿enia, prowadz¹c w konsekwencji do zgonu. Najczêstsz¹ przyczyn¹ zagra¿aj¹cych ¿yciu reakcji anafilaktycznych s¹ leki, jad owadów b³onkoskrzyd³ych i pokarmy. Ciê¿ka reakcja anafilaktyczna jest stanem nagl¹cym, wymagaj¹cym natychmiastowego rozpoznania i leczenia. Brak typowych objawów klinicznych oraz bardzo ró¿norodny przebieg mog¹
sprawiaæ problem w postawieniu w³aciwej diagnozy. Podstaw¹ rozpoznania jest
wywiad i badanie przedmiotowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na wygl¹d
skóry, têtno, cinienie têtnicze krwi, dro¿noæ dróg oddechowych, os³uchiwanie
klatki piersiowej. Pocz¹tek objawów i szybkoæ ich narastania cile wi¹¿e siê z
ciê¿koci¹ przebiegu reakcji anafilaktycznej. Ró¿norodna etiologia i nasilenie objawów wyklucza opracowanie jednoznacznych wytycznych dotycz¹cych leczenia.
Tak jak we wszystkich stanach nag³ych, podstawowe znaczenie ma zabezpieczenie i monitorowanie podstawowych czynnoci ¿yciowych oraz tlenoterapia. Praca
omawia sposoby postêpowania oraz zastosowanie leków ratuj¹cych ¿ycie w ciê¿kiej reakcji anafilaktycznej, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Management of life-threatening allergic incidents. Severe
anaphylactic reaction
Anaphylactic reaction is severe systemic allergic reaction involving upper and
lower airway, vascular system, gastrointestinal tract and skin. It varies in severity,
and progress may be rapid, slow or biphasic (unusually). Severe cases may cause
laryngeal oedema and bronchospasm resulting in complete airway obstruction, hypotension, cardiovascular collapse and death. The most common causes of lifethreatening reactions are: drugs, stinging insects and food. Severe anaphylactic
reaction requires urgent diagnosis and treatment. The lack of any consistent clinical manifestation and the wide range of possible presentations may cause diagnostic difficulty. Medical history and examination (with particular attention to the
skin condition, pulse rate, blood pressure, upper airways and chest auscultation)
are essential. The speed of the onset of signs and symptoms is related to the likely
severity of anaphylaxis. Wide variation in etiology, severity and organ involvement
preclude standarised treatment recommendations. Like in all emergencies, management of the airways, oxygen therapy, support of breathing and circulation play
extremely important role. The paper presents patient management and drugs, effective in severe anaphylactic reaction following European Resuscitation Council
guidelines.
Wprowadzenie
Reakcja anafilaktyczna jest to ostra, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna obejmuj¹ca drogi oddechowe, uk³ad naczyniowy,
przewód pokarmowy i skórê. Mo¿e rozwijaæ siê z ró¿n¹ prêdkoci¹: szybko, wolno lub dwufazowo (nietypowo) i mo¿e mieæ zró¿nicowany przebieg. W ciê¿kich przypadkach, w jej przebiegu mo¿e
Adres do korespondencji:
Marta Banach
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Tel. 012 424 77 91, Fax/Tel.: 012 424 77 97
e-mail: martabanach@poczta.onet.pl

74

wyst¹piæ ca³kowita niedro¿noæ dróg oddechowych, w wyniku
obrzêku krtani lub skurczu oskrzeli, spadek cinienia têtniczego
krwi (CTK) oraz niewydolnoæ kr¹¿enia, prowadz¹c w konsekwencji do zgonu [1].
Anafilaksjê mo¿e wywo³aæ ka¿dy antygen zdolny do aktywacji
w organizmie osoby uczulonej specyficznych przeciwcia³ klasy
IgE. Przeciwcia³a te powoduj¹ uwolnienie z mastocytów i bazofili
chemicznych mediatorów zapalenia, takich jak histamina, serotonina, bradykininy, leukotrieny, prostaglandyny i tromboksany.
Mediatory te dzia³aj¹c ogólnoustrojowo powoduj¹ rozszerzenie i
wzmo¿on¹ przepuszczalnoæ naczyñ, wi¹d skóry, skurcz oskrzeli
oraz nadmiern¹ aktywnoæ wydzielnicz¹ b³ony luzowej oskrzeli.
Podobnym klinicznie zaburzeniem jest reakcja anafilaktoidalna,
wystêpuj¹ca wówczas gdy czynnik przyczynowy powoduje uwal-
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nianie mediatorów bez porednictwa przeciwcia³ IgE. Oba zespo³y
maj¹ podobne objawy i leczenie a ich rozró¿nienie ma tylko znaczenie w dalszym postêpowaniu z pacjentem [1].
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zagra¿aj¹cych ¿yciu reakcji anafilaktycznych s¹:
1) leki  antybiotyki (najczêciej penicylina), rodki zwiotczaj¹ce miênie szkieletowe (zw³aszcza suksametonium), aspiryna
oraz niesterydowe leki przeciwzapalne, ponadto wzrasta liczba
doniesieñ o zagra¿aj¹cym ¿yciu obrzêku naczyniowym u chorych
leczonych inhibitorami ACE;
2) do¿ylne rodki kontrastowe;
3) jad owadów b³onkoskrzyd³ych (rzêdu Hymenoptera  pszczo³y, osy, szerszenie);
4) pokarmy (orzeszki ziemne, skorupiaki, bia³ko jaja) [2].
W oko³o 5% przypadków nie da siê zidentyfikowaæ antygenu
wywo³uj¹cego reakcjê anafilaktyczn¹ [1].
Objawy kliniczne i rozpoznanie reakcji anafilaktycznej
Ciê¿ka reakcja anafilaktyczna jest stanem nagl¹cym, wymagaj¹cym natychmiastowego rozpoznania i leczenia. Brak typowych objawów klinicznych oraz bardzo ró¿norodny przebieg mog¹
sprawiaæ problem w postawieniu w³aciwej diagnozy. Mo¿liwoæ
wyst¹pienia zagra¿aj¹cej ¿yciu anafilaksji rozpoznaje siê na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. Istotna rola wywiadu
polega na tym, ¿e pozwala on znacz¹co zbli¿yæ siê do rozpoznania i powzi¹æ podejrzenie co do czynnika przyczynowego. W wywiadzie nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na mo¿liw¹ ekspozycjê na czynniki etiologiczne reakcji anafilaktycznej w ostatnim
czasie. Pomocne mog¹ okazaæ siê tak¿e informacje o uczuleniach oraz przebytych epizodach anafilaksji. U chorego w ciê¿kim stanie ogólnym nie nale¿y jednak przed³u¿aæ wywiadu, lecz
d¹¿yæ do uzyskania poprawy jego stanu. Wczesnymi objawami
anafilaksji mog¹ byæ swêdzenie, ucisk w gardle, ból brzucha,
wymioty, biegunka, katar, zapalenie spojówek, uczucie zagro¿enia. W ciê¿kich przypadkach rozwija siê obrzêk górnych dróg
oddechowych (krtani) oraz skurcz oskrzeli. Rozszerzenie naczyñ
krwiononych powoduje wzglêdn¹ hypowolemiê, nasilan¹ przez
rzeczywist¹ utratê p³ynów do przestrzeni pozanaczyniowej w wyniku wzrostu ich przepuszczalnoci, co doprowadza do wstrz¹su.
Objawy mog¹ byæ szczególnie ciê¿kie u pacjentów choruj¹cych
na astmê oskrzelow¹ lub za¿ywaj¹cych beta-blokery, co wynika z
os³abionej odpowiedzi na endogenne aminy katecholowe. Dlatego w badaniu przedmiotowym szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na wygl¹d skóry (zaczerwienienie lub zbledniêcie, pokrzywka,
obrzêk twarzy), têtno, CTK, dro¿noæ dróg oddechowych i os³uchanie klatki piersiowej. Pocz¹tek objawów i szybkoæ ich narastania cile wi¹¿¹ siê z ciê¿koci¹ przebiegu reakcji anafilaktycznej. Przy braku szybkiego rozpoznania i w³aciwego leczenia
reakcji anafilaktycznej mo¿e w ci¹gu kilku minut dojæ do zatrzymania kr¹¿enia [1-5].
Leczenie reakcji anafilaktycznej
Tak jak we wszystkich stanach nag³ych, podstawowe znaczenie ma zabezpieczenie i monitorowanie podstawowych czynnoci ¿yciowych a wiêc zapewnienie dro¿noci dróg oddechowych
oraz podtrzymywanie oddechu i kr¹¿enia. Jeli to mo¿liwe nale¿y
jak najszybciej usun¹æ substancje podejrzane o wywo³anie reakcji alergicznej. Wszyscy chorzy, u których podejrzewa siê anafilaksjê powinni byæ w trybie pilnym przewiezieni na oddzia³, na
którym mo¿liwe jest prowadzenie resuscytacji. U pacjentów tych
nale¿y monitorowaæ EKG, CTK, saturacjê krwi têtniczej (SaO2)
oraz prowadziæ tlenoterapiê, podaj¹c tlen w wysokich przep³ywach
(10-15 l/min) i utrzymuj¹c SaO2 >90% a PaO2 >60 mmHg.
W ciê¿kiej anafilaksji nadrzêdn¹ zasad¹ jest utrzymanie dro¿noci dróg oddechowych, gdy¿ wiêkszoæ zgonów jest nastêpstwem uduszenia wskutek obrzêku krtani, skurczu oskrzeli lub
nadprodukcji luzu. Sygna³em ostrzegawczym mo¿e byæ obrzêk
jêzyka, warg, b³ony luzowej jamy ustnej i gard³a, chrypka. Leczeniem z wyboru jest intubacja dotchawicza, zgodnie z zasad¹
lepiej jest zaintubowaæ chorego za wczenie ni¿ za póno. Rozwijaj¹cy siê obrzêk krtani mo¿e szybko doprowadziæ do znacznych zniekszta³ceñ anatomicznych uniemo¿liwiaj¹cych intubacjê
a póne próby intubacji mog¹ nasiliæ obrzêk. Je¿eli intubacja nie
jest mo¿liwa nale¿y rozwa¿yæ wykonanie konikotomii ig³owej, jako
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zabiegu ratuj¹cego ¿ycie. W leczeniu takich pacjentów konieczne jest wczesne wezwanie anestezjologa.
Lekiem z wyboru w leczeniu ciê¿kiej reakcji anafilaktycznej
jest adrenalina. Nale¿y podaæ j¹ ka¿demu pacjentowi, u którego
stwierdza siê objawy wstrz¹su, obrzêku dróg oddechowych lub
powa¿ne zaburzenia oddychania. Jako agonista receptorów alfa
powoduje ona obkurczenie naczyñ obwodowych i redukuje obrzêki. Jako agonista receptorów beta powoduje rozszerzenie oskrzeli
i górnych dróg oddechowych, poprawê kurczliwoci miênia sercowego oraz hamuje uwalnianie histaminy i leukotrienów. Je¿eli
CTK jest prawid³owe, a objawy s¹ ³agodne lub umiarkowanie ciê¿kie, nale¿y podaæ adrenalinê domiêniowo, w dawce 0,5 ml roztworu 1:1000 (0,5 mg). Dawkê t¹ mo¿na powtarzaæ co 5 minut
jeli brak jest poprawy lub poprawa stanu pacjenta jest przejciowa. Do¿ylne podanie adrenaliny jest zwi¹zane z wysokim ryzykiem i zarezerwowane dla pacjentów w g³êbokim, zagra¿aj¹cym
zatrzymaniem kr¹¿enia, wstrz¹sie lub z ciê¿kimi zaburzeniami
oddychania. Najlepiej wstrzykiwaæ j¹ w takiej sytuacji powoli, w
postaci rozcieñczonej do roztworu 1:10 000 lub 1:100 000, aby
unikn¹æ nadcinienia têtniczego, tachykardii, komorowych zaburzeñ rytmu i bólu w klatce piersiowej [6]. U chorych z grup ryzyka
(choroby uk³adu kr¹¿enia, podesz³y wiek) adrenalina mo¿e wywo³aæ niedokrwienie serca [7,8]. Nie nale¿y jednak odwlekaæ jej
podania w ciê¿kiej anafilaksji, a dok³adne monitorowanie rytmu
serca i CTK oraz odpowiednie dawkowanie leku mo¿e zapobiec
wyst¹pieniu powik³añ. Z kolei u pacjentów przyjmuj¹cych betablokery zwyk³e dawki adrenaliny mog¹ siê okazaæ niewystarczaj¹ce a odczyny anafilaktyczne maj¹ bardzo ciê¿ki przebieg. Skutkom beta-blokerów mo¿na przeciwdzia³aæ podaj¹c wiêksze dawki adrenaliny, dopaminê, noradrenalinê lub glukagon (w dawce 12 mg co 5 minut do¿ylnie lub domiêniowo) [1].
Zagra¿aj¹ca ¿yciu reakcja anafilaktyczna prowadzi do hypowolemii i wstrz¹su. Konieczne jest wiêc uzyskanie u pacjenta co
najmniej dwóch dostêpów donaczyniowych o du¿ej rednicy i szybkie toczenie p³ynów w iloci 1-2 litry. Podczas agresywnej p³ynoterapii istotne jest monitorowanie pacjenta w kierunku obrzêku
p³uc, który mo¿e siê rozwin¹æ z powodu wzmo¿onej przepuszczalnoci naczyñ.
W leczeniu anafilaksji stosuje siê ponadto sterydy i leki antyhistaminowe H1- lub H2- blokery. Leki te nie powoduj¹ natychmiastowej poprawy klinicznej, ale wp³ywaj¹ na zmniejszenie nasilenia i skrócenie czasu trwania anafilaksji. Z kortykosterydów
najczêciej stosuje siê hydrokortyzon w dawce 100-500 mg, podanej powoli do¿ylnie lub domiêniowo. Dawkê tê mo¿na powtarzaæ co 6 godzin. Sporód H1-blokerów zwykle stosuje siê difenhydraminê w przeciêtnej dawce 50 mg (lub chlorpheniraminê w
dawce 10-20 mg) podawan¹ powoli do¿ylnie. Niektórzy autorzy
wymieniaj¹ dodatkowe korzyci, wynikaj¹ce ze stosowania H2blokerów, np. ranitydyny lub cymetydyny [9].
W przypadku skurczu oskrzeli nale¿y podaæ w nebulizacji
agonistê receptorów beta2 (salbutamol 5 mg). Dodatkowo w inhalacji bywa stosowany bromek ipratropium (w dawce 0,5 mg).
W ciê¿kich przypadkach skurczu oskrzeli trzeba rozwa¿yæ zastosowanie do¿ylnej postaci salbutamolu, aminofiliny i siarczaniu
magnezu [1,10].
Pojedyncze opisy przypadków klinicznych sugeruj¹, ¿e w leczeniu znacznego spadku CTK skuteczna mo¿e byæ wazopresyna [11]. Wykazano równie¿ skutecznoæ atropiny w leczeniu umiarkowanej i ciê¿kiej bradykardii [4].
Anafilaksja jest rzadk¹ przyczyn¹ zatrzymania kr¹¿enia. Pacjenci z zatrzymaniem kr¹¿enia spowodowanym t¹ reakcj¹ s¹
czêsto m³odymi ludmi, st¹d zabiegi resuscytacyjne wyd³u¿a siê
nawet do kilku godzin. W trakcie resuscytacji mo¿e byæ konieczne szybkie przetoczenie nawet 4-8 litrów p³ynów [1].
Dalsze postêpowanie
Ka¿dego chorego z odczynem alergicznym zagra¿aj¹cym
¿yciu nale¿y przyj¹æ na oddzia³ i obserwowaæ przez 24 godziny,
poniewa¿ mo¿e wyst¹piæ reakcja opóniona i nawrót objawów.
Do szpitala powinni równie¿ byæ przyjêci chorzy w wieku podesz³ym, z chorobami uk³adu kr¹¿enia oraz osoby z ciê¿k¹ astm¹.
W retrospektywnym postawieniu diagnozy reakcji anafilaktycznej
mo¿e pomóc pomiar stê¿enia tryptazy uwolnionej z mastocytów
[12]. Pacjenci, u których nie wystêpuj¹ objawy w ci¹gu 4 godzin
od zakoñczenia leczenia mog¹ byæ wypisani ze szpitala [1,13].
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Wszyscy chorzy powinni byæ skierowani do specjalisty alergologa. Pacjenci z bardzo wysokim ryzykiem wyst¹pienia reakcji anafilaktycznej powinni nosiæ w³asne ampu³kostrzykawki z adrenalin¹ do samodzielnego podania domiêniowego oraz bransoletki z
informacj¹ medyczn¹.
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