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Θεραπεία αναφυλαξίας

Επείγουσα θεραπεία

Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση



Επείγουσα θεραπεία – Γενικές αρχές

Επείγουσα κατάσταση

Προσέγγιση ασθενούς βάσει ABC

Έμφαση στην άμεση χορήγηση αδρεναλίνης

EAACI: θεραπεία 1ης γραμμής

WAO, AAAAI/ACAAI: θεραπεία 1ης γραμμής μαζί με κλήση 

για βοήθεια και θέση

Πολλά από τα βήματα ταυτόχρονα



Επείγουσα θεραπεία – 1ης γραμμής

Αδρεναλίνη ΙΜ

0,01 mg/kg του δ/τος 1:1000 (1 mg/1 ml)

max 0,5 mg

επανάληψη σε 5 – 10 λεπτά

Δεν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη

Aνεπιθύμητες αντιδράσεις (ΙΜ): ωχρότητα, τρόμος, αίσθημα 
παλμών, κεφαλαλγία

ΌφελοςΚίνδυνοι

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014;69:1026-45



Οδός χορήγησης αδρεναλίνης

Ενδομυικά (ΙΜ)

Καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα
Gu. Biopharm Drug Dispos. 

1999;20:401-5

Μεγαλύτερη συγκέντρωση από SC

Μέγιστη συγκέντρωση εντός λίγων λεπτών 

Πιο ασφαλής, μακρύτερης διάρκειας δράση από  IV αδρεναλίνη 
Pumphrey. Clin Exp Allergy 2000;30:1144-50

Simons et al. JACI 1998;101:33-37



Θέση χορήγησης αδρεναλίνης

έξω επιφάνεια μηρού (μέσο τριτημορίο)

Προσοχή στο μήκος της βελόνας 



Δράση αδρεναλίνης

α-1 R→ περιφερική αγγειοσύσπαση 

ανατάσσει: υπόταση, οίδημα βλεννογόνων

β-1 R→ θετική χρονότροπο και ινότροπο καρδιακή δράση                         
ανατάσσει: υπόταση 

β-2 R→ ανατάσσει βρογχόσπασμο + ↓ απελευθέρωση

φλεγμονωδών μεσολαβητών



Πότε πρέπει να χορηγηθεί αδρεναλίνη;

EAACI: ● Σε συμπτώματα αναφυλαξίας

● Σε ηπιότερα συμπτώματα:

ιστορικό σοβαρής αντίδρασης

συνυπάρχον άσθμα

έκθεση σε γνωστό / πιθανό αλλεργιογόνο

AAAAI/ACAAI 2015: πρώιμη χορήγηση ακόμα και σε ηπιότερα 

συμπτώματα

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014;69:1026-45

ΑΑAAI/ACAAI update 2015. Lieberman et al. Ann AllergyAsthma Immunol 2015;115:341-84



Επείγουσα θεραπεία – 2ης γραμμής

• Απομάκρυνση αλλεργιογόνου

• Βοήθεια

• Θέση 

• Οξυγόνο (σε όλους)

• Αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς → υγρά (20 ml/kg)

• Βρογχόσπασμο → εισπνεόμενοι β-2 αγωνιστές

• Σιγμό → νεφελοποιημένη αδρεναλίνη ή βουδεσονίδη

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014;69:1026-45



Θέση

Προσοχή στη μετακίνηση ασθενών με αναφυλαξία

1) διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου

2) πρόληψη συνδρόμου άδειας κοίλης φλέβας / άδειας κοιλίας

Ύπτια με ανασηκωμένα κάτω άκρα

Καθιστή (σε αναπνευστική δυσχέρεια)

Θέση ανάνηψης (απώλεια αισθήσεων, έμετοι)

Εγκυμονούσες:  πλάγια αριστερά 

Pumphrey RSH. J Allergy Clin Immunol 2003;12:451–452
Muraro et al. Allergy 2014; 69:1026-45



Επείγουσα θεραπεία – 3ης γραμμής

Αντιισταμινικά

δερματικά συμπτώματα

p. os , IV (προσοχή σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις)

Η1 και Η2 συνδυασμός ίσως > Η1

Γλυκοκορτικοστεροειδή  (IV ή p.os)

δεν θεραπεύουν τα αρχικά συμπτώματα αναφυλαξίας, αργή 
έναρξη δράσης

ίσως ↓ παρατεταμένες αντιδράσεις σε ασθενείς με άσθμα

ίσως ↓ διφασικές αντιδράσεις

Lin et al. Ann Emerg Med 2000;36:462–8

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014;69:1026-45



Biphasic anaphylaxis: A review of the literature

and implications for emergency management. 

...κανένα οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το ρόλο των 
κορτικοστεροειδών στην πρόληψη διφασικών αντιδράσεων… 
Pourmand et al. Am J Emerg Med. 2018;36:1480-85. 

Do Corticosteroids Prevent Biphasic Anaphylaxis?

...έλλειψη πειστικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητά τους 
στη μείωση της σοβαρότητας της αναφυλαξίας και στη πρόληψη

διφασικών αντιδράσεων...
Alqurashi et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5:1194-1205. 

Further evaluation of factors that may predict biphasic reactions 
in emergency department anaphylaxis patients. 
Lee et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5:1295-1301



Τυχαιοποιημένες μελέτες, σύγκριση κορτικοστεροειδών με 
placebo, αδρεναλίνη, αντιισταμινικά → 0 μελέτες

...δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία από μελέτες υψηλής 
ποιότητας που να υποστηρίζουν τη χρήση των 
γλυκοκορτικοστεροειδών...

...Ελάχιστες ενδείξεις για κίνδυνο από τη χρήση των 
κορτικοστεροειδών αλλά πολλές ενδείξεις ότι αυτά συχνά 
χρησιμοποιούνται λάθος σαν θεραπεία πρώτης γραμμής 

αντί της αδρεναλίνης... 

Choo et al. Cochrane database Syst Rev. 2012;(4)CD007596



Ανθεκτική αναφυλαξία

Επανάληψη ΙΜ αδρεναλίνης (5 - 10 λεπτά)

IV έγχυση αδρεναλίνης (δ/μα 1:100.000,  2-10 μg/min)

από έμπειρους και εξειδικευμένους στη χρήση της

(ΜΕΘ, αναισθησιολόγοι)             

ή ντοπαμίνη ή βασοπρεσσίνη

IV γλυκαγόνη σε ασθενείς που λαμβάνουν β-αναστολείς

Σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή → πρωτόκολλο ανακοπής



Παρακολούθηση ασθενούς με αναφυλαξία

Συχνή ή συνεχής καταγραφή ζωτικών σημείων

(Α.Π., Σφύξεις, SatO2)

EAACI: 6 - 8 ώρες σε εκδηλώσεις από το αναπνευστικό

12 - 24 ώρες σε εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό

WAO:     4 ώρες τουλάχιστον 

8 - 10 ώρες σε αναπνευστική ή καρδιαγγειακή    

συμμετοχή

AAAAI/ACAAI: εξατομικευμένη διάρκεια παρακολούθησης





Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση – Γενικές αρχές

• Στόχος: πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και κατάλληλη 
θεραπεία μελλοντικού επεισοδίου.

• Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινάει άμεσα 
μετά το επεισόδιο και πριν ο ασθενής φύγει από το 
νοσοκομείο. 



1. Συνταγογράφηση αυτοενέσιμης αδρεναλίνης και 
εκπαίδευση στη χρήση της
Πλάνο αντιμετώπισης
Αναγνωριστικά κοσμήματα

3. Αποφυγή αλλεργιογόνου
Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες

2. Παραπομπή σε ειδικό 
Επιβεβαίωση υπεύθυνης
τροφής

WAO anaphylaxis guidelines. Simons et al. JACI 2011;69127:587-93



Συνταγογράφηση αυτοενέσιμης αδρεναλίνης

Απόλυτες ενδείξεις

Ιστορικό αναφυλαξίας σε τροφή

Τροφική αλλεργία σε ασθενή με επίμονο, μέτριο – σοβαρό άσθμα

Τροφοεξάρτωμενη αναφυλαξία από άσκηση

Δ/χη μαστοκυττάρων και προηγούμενη συστηματική αντίδραση 

Σχετικές ενδείξεις

Έφηβος με τροφική αλλεργία

Ήπια - μέτρια αντίδραση σε ξηρούς καρπούς

Ήπια - μέτρια αντίδραση σε ίχνη τροφής

Ήπια - μέτρια αντίδραση και διαμονή σε απομακρυσμένο μέρος

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014; 69:1026-45



Ποιός μπορεί να συνταγογραφήσει αυτοενέσιμη 
αδρεναλίνη;



Πότε πρέπει να συνταγογραφήσουμε ≥ 2 συσκευές 
αυτοενέσιμης αδρεναλίνης

• EAACI 2014

Τροφική αλλεργία σε ασθενή με άσθμα

Διαταραχή μαστοκυττάρων ή αυξημένη τρυπτάση ορού

Μειωμένη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη (γεωγραφικοί λόγοι, 
γλώσσα)

Ιστορικό σοβαρής αναφυλαξίας

Ιστορικό ανάγκης για ≥ 2 δόσεις αδρεναλίνης 

Αυξημένο βάρος σώματος

• AAAAI/ACAAI 2015: σε όλους



7.5 - 25 kg → 0.15 mg (Anapen junior)

> 25kg → 0.3   mg (Anapen)





Εκπαίδευση στη χρήση της αυτοενέσιμης αδρεναλίνης

• Επίδειξη με εκπαιδευτικά στυλό

βελτίωση γνώσης γονέων στη χρήση της συσκευής

4.8 φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν σωστά τη συσκευή

πιο άνετοι με την πιθανότητα μελλοντικής χρήσης της συσκευής 

• Βίντεο στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες 

• Αναγνώριση συμπτωμάτων αναφυλαξίας, σενάρια

• Επανάληψη εκπαίδευσης

• Αναγκαιότητα να έχουν συνεχώς την αδρεναλίνη μαζί τους

• Σωστή συντήρηση αδρεναλίνης (θερμοκρασία δωματίου)

• Εξοικείωση των ιατρών με τη συσκευή ώστε να μπορούν να 
εκπαιδεύουν τους ασθενείς τους

Kapoor et al. Allergy 2004, Arkwright et al. PAI 2006, Kim et al. JACI 2005



2% των παιδιάτρων έκαναν σωστά όλα τα βήματα  επίδειξης της 
συσκευής

95% χρειάστηκε να διαβάσει τις οδηγίες → 41% έκανε σωστή 
επίδειξη

Λάθη: 57% δεν κράτησαν αρκετή ώρα τη συσκευή στο μηρό

21% δεν άσκησαν αρκετή πίεση ώστε να ενενεργοποιηθεί   

η συσκευή

16% έγχυση αδρεναλίνης στον αντίχειρα (λάθος άκρο) 

ηηηηηη

Mehr et al. Pediatr Allergy Immunol 2007;18:448-52



Γραπτό εξατομικευμένο πλάνο

• Απλή, κατανοητή γλώσσα, σαφείς οδηγίες

• Προσωπικά στοιχεία ασθενούς, ιατρού και στοιχεία επικοινωνίας 
σε περίπτωση επείγοντος

• Αλλεργιογόνο

• Συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης και ανάλογη αντιμετώπισή 
τους 

• Πότε και πώς χορηγείται η αδρεναλίνη

• Τηλέφωνο ΕΚΑΒ

• Αντίγραφο του πλάνου σε ασθενή, γονείς, σχολείο

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014; 69:1026-45





Ήπια-μέτρια αλλεργική αντίδραση:
• οίδημα χειλέων, προσώπου, ματιών
• πομφοί ή κνιδωτικό εξάνθημα (κοκκινίλες)
• έμετοι ή πόνος στην κοιλιά
• κνησμός/¨γαργαλητό¨στη γλώσσα

Δράση
• Μείνετε με το παιδί 
• Χορηγείστε αντιισταμινικό:  5 ml ..........
• Εντοπίστε την αυτοενέσιμη αδρεναλίνη (Anapen) ώστε να είναι  έτοιμη εάν 

χρειαστεί να τη χορηγήσετε
• Ενημερώστε τον γονέα

Παρακολουθείστε για σημάδια αναφυλαξίας                                      
(αντίδραση  απειλητική για τη ζωή)

• επίμονος βήχας 
• δυσκολία στην κατάποση ή στην ομιλία 
• οίδημα στη γλώσσα 
• δυσκολία στην αναπνοή ή θορυβώδης αναπνοή, σφύριγμα
• επίμονη ζαλάδα, ωχρότητα
• υπνηλία,  λιποθυμία, απώλεια συνείδησης

Εάν δείτε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία:
1) Ξαπλώστε το παιδί κάτω (εάν το παιδί έχει δυσκολία στην αναπνοή να είναι 
καθιστό)
2) Δώστε αδρεναλίνη Anapen 0.3 mg
3) Καλέστε το 166

Εάν έχετε αμφιβολία για το εάν το παιδί έχει ή όχι αναφυλαξία δώστε αδρεναλίνη
Αφού δώσετε την αδρεναλίνη:

1. Μείνετε με το παιδί και επικοινωνήστε με τον γονέα / κηδεμόνα
2. Εάν δεν υπάρχει βελτίωση και υπάρχει διαθέσιμη δεύτερη anapen δώστε την. 

Επιπλέον οδηγίες: Σε συμπτώματα από το αναπνευστικό (σφύριγμα, βήχα, δυσκολία 
στην αναπνοή) δώστε 10 puffs Aerolin (μπλέ συσκευή)

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ 
ΒΕΛΟΝΑΣ

2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ

3. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ
ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 900

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ
ΕΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ
ΓΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΕΝ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ANAPEN

Όνομα:................................................
Ημ. Γέννησης:....................................
Β. Σ.:..... kg
Αλλεργία σε:....................................
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
1)......................................
2)......................................
Σχεδιασμός πλάνου
Όνομα:.............................................
Τηλ:..................................................
Ημερομηνία:....................................



Παραπομπή σε αλλεργιολόγο

Σκοπός: αναγνώριση ή επιβεβαίωση της υπεύθυνης τροφής

εκτίμηση κινδύνου

εκπαίδευση
Campbell et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3:88-93

Προηγούμενη επίσκεψη 
σε αλλεργιολόγο 

σχετίζεται με μικρότερο 
κίνδυνο σοβαρής 

αναφυλαξίας

Clark et al. J Allergy Clin Immunol. 2014;134:1125-30



Αποφυγή αλλεργιογόνου

• Αποκλεισμός της υπεύθυνης τροφής από τη διατροφή

• Κοινωνικές εκδηλώσεις, ψώνια, φαγητό εκτός σπιτιού

• Διασταυρούμενες αντιδράσεις

• Κρυμμένα αλλεργιογόνα, επιμολύνσεις

• Επισήμανση αλλεργιογόνων στις ετικέτες τροφίμων, 
προειδοποιητικές ετικέτες  ’ίσως περιέχει ίχνη’

• Αποφυγή συμπαραγόντων (άσκηση, ΜΣΑΦ, αλκοόλ)

π.χ. σε τροφοεξαρτώμενη αναφυλαξία από άσκηση αποφυγή      

άσκησης για 4 – 6 ώρες από τη λήψη της υπεύθυνης τροφής

EAACI anaphylaxis guidelines. Muraro et al. Allergy 2014; 69:1026-45



Ερωτήματα και αντιπαραθέσεις

• Πόσες φορές μπορώ να επαναλάβω την ΙΜ αδρεναλίνη;

• Ποιά είναι η μέγιστη δόση στα παιδιά (0.3 ή 0.5 ml);

• Συνταγογράφηση αδρεναλίνης σε παιδιά < 15 κιλά;

• Πότε πρέπει να χορηγηθεί η αυτοενέσιμη αδρεναλίνη;



Πότε πρέπει να χορηγηθεί η αυτοενέσιμη 
αδρεναλίνη;

Sicherer 2005: …άμεσα με την εμφάνιση συμπτωμάτων μετά 

από έκθεση σε αίτιο που έχει προκαλέσει αναφυλαξία στο 
παρελθόν...

Turner 2016: Δεν έχει αποδειχτεί το όφελος της πρώιμης     

χορήγησης

σνθ 30 λεπτά για ανακοπή → δε θα είναι διαθέσιμη μετά 

κάθε έκθεση δε συνεπάγεται αναφυλαξία

ετικέτες ‘may contain’ 

κόστος, άγχος

Sicherer et al. JACI 2005;115:575-83
Turner et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016;4:1143-6

vs



Take home messages...

• Η άμεση χορήγηση αδρεναλίνης ΙΜ είναι το σημαντικότερο 
βήμα στην αντιμετώπιση της αναφυλαξίας.

• Η θεραπεία της αναφυλαξίας δεν τελειώνει με τη θεραπεία του 
επεισοδίου. Είναι  εξίσου σημαντικά τα μέτρα μακροπρόθεσμης 
αντιμετώπισης  τα οποία πρέπει να λαμβάνονται άμεσα πριν την 
έξοδο από το Νοσοκομείο.



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας…


