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Σι είναι η αναφυλαξία;  ► 

Είναι μια οξεία, ταχέως εξελισσόμενη, σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα, συστημική αλλεργική 

αντίδραση.   
 

* υχνά  ο  όρος  «Αναφυλαξία»  χρησιμοποιείται  λανθασμένα  και  καταχρηστικά,  ακόμη  κι  

από επαγγελματίες υγείας, για ηπιότερες εκδηλώσεις αλλεργίας. 

* Όπως θα δούμε στην συνέχεια, στην αναφυλαξία εκδηλώνονται σημεία και συμπτώματα από: 

δέρμα/βλεννογόνους, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, γαστρεντερικό, κεντρικό νευρικό σύστημα 

(όχι απαραίτητα απ’ όλα τα προαναφερθέντα συστήματα). Όταν λοιπόν συμμετέχει το 

καρδιαγγειακό με υπόταση ή/και λιποθυμία, τότε μιλάμε για αναφυλακτική καταπληξία (shock). 

Επιδημιολογία 

 Η συχνότητα εμφάνισης επεισοδίων αναφυλαξίας στην Ευρώπη εκτιμάται σε 1,5 – 7,9 

επεισόδια  ανά 100.000 άτομα τον χρόνο. 

 Εκτιμάται πως το 0,3% του πληθυσμού της Ευρώπης έχει βιώσει αναφυλακτικό επεισόδιο 

σε κάποια στιγμή της ζωής του. 

 Σο ποσοστό των θανατηφόρων συμβάντων αναφυλαξίας εκτιμάται πως είναι <0,001%. 

Αιτιολογικοί παράγοντες 

 Σα κυριότερα ερεθίσματα για την πρόκληση αναφυλαξίας είναι: 
 

- Σροφές  

- Δήγματα εντόμων   

- Υάρμακα  

- Άσκηση  
 

 Σα αίτια της αναφυλαξίας ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία: 
 

- την παιδική ηλικία όπως και στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, η 

αναφυλαξία πιο συχνά οφείλεται σε τροφές. 
 

Η κλινική εμπειρία στον ελλαδικό χώρο έχει αναδείξει ως κύρια αίτια τροφικής  

αναφυλαξίας  στα  παιδιά το γάλα αγελάδας, το αβγό, τα ψάρια, τα σιτηρά, το 

κάσιους και το φιστίκι Αιγίνης. ε ενήλικες τα τρόφιμα που συχνότερα 

σχετίζονται με αναφυλαξία είναι το ψάρι, τα θαλασσινά (οστρακοειδή, μαλάκια) 

και οι ξηροί  καρποί. 

 

- Αντίθετα  στα  άτομα  μέσης  και  τρίτης  ηλικίας,  η αναφυλαξία πιο συχνά 

οφείλεται σε  φάρμακα και τσίμπημα υμενοπτέρων. 
 

 Μεταξύ των φαρμάκων, συχνότερα συναντούμε τις αντιβιώσεις, (κυρίως β-

λακτάμες), τα σκιαγραφικά μέσα καθώς και τα Μη τεροειδή 

Αντιφλεγμονώδη. 

 Μεταξύ των υμενόπτερων συχνότερα συναντούμε το τσίμπημα από 

μέλισσα και ακολουθεί αυτό της σφήκας. 

Παράγοντες κινδύνου 

Μεταξύ των παραγόντων που αυξάνουν, τον κίνδυνο να συμβεί μια σοβαρή αλλεργική 

αντίδραση ή / και την ένταση των σημείων και συμπτωμάτων της, συγκαταλέγονται η άσκηση, ο 

πυρετός, η οξεία λοίμωξη, η προεμμηνορροϊκή κατάσταση και το συναισθηματικό άγχος.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTcL7u05aUU
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Μηχανισμός ►  

 Ανοσολογικός με μεσολάβηση IgE  
 

Υάση ευαισθητοποίησης: Σο αντιγόνο (είτε στη φυσική του μορφή είτε ως απτίνη έπειτα 

από σύζευξή του με πρωτεϊνικό φορέα) δεσμεύεται από αντιγονοπαρουσιαστικό 

κύτταρο (όπως δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα) και παρουσίαζεται στα βοηθητικά Σ-

λεμφοκύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους θα επάγουν την ωρίμανση των Β-

λεμφοκυττάρων σε πλασμοκύτταρα τα οποία θα παράξουν IgE αντισώματα. Σα IgE θα 

συνδεθούν σε ειδικούς υποδοχείς στα μαστοκύτταρα (δέρματος, αναπνευστικού, 

γαστρεντερικού) και στα βασεόφιλα κύτταρα (της αιματικής κυκλοφορίας) χωρίς 

ωστόσο να προκαλέσουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής φάσης.  
 

Υάση πρόκλησης: ε περίπτωση επανέκθεσης στο αντιγόνο, αυτό συνδέεται στα IgE 

της επιφάνειας των μαστοκυττάρων και των βασεόφιλων και επάγει την αποκοκκίωση 

των κυττάρων αυτών, τα οποία απελευθερώνουν ισταμίνη και άλλους φλεγμονώδεις 

μεσολαβητές (π.χ. ηπαρίνη, τρυπτάση, ιντερλευκίνες). 

 

 Ανοσολογικός χωρίς την μεσολάβηση IgE 

 

Ανοσοσυμπλέγματα ή άλλοι παράγοντες ενεργοποιούν την οδό του συμπληρώματος, 

οδηγώντας στον σχηματισμό αναφυλατοξινών, που διεγείρουν άμεσα την 

απελευθέρωση μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα. Δεν είναι 

γνωστό εάν ο μηχανισμός αυτός εκφράζεται στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

 Μη ανοσολογικός 

 

Όταν η αναφυλαξία δεν προκαλείται από ανοσολογική αντίδραση, τότε την προκαλεί 

ένας παράγοντας που ενεργοποιεί άμεσα τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα, 

κάνοντάς τα να απελευθερώσουν ισταμίνη και άλλους φλεγμονώδεις μεσολαβητές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βοηθητικό 

Μακροφάγο 

ή Δενδριτικό 

 

Αντιγόνα 
Λεμφοκύτταρο Β  → Πλασμοκύτταρο 

Λεμφοκύτταρο Σ 

Μαστοκύτταρο 

ή Βασεόφιλο 

Ισταμίνη 

https://www.youtube.com/watch?v=sX97LcDpgzo
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ημεία & υμπτώματα  

υνηθέστερα παρατηρούνται εκδηλώσεις από: 

 το δέρμα ή/και τους βλεννογόνους (80-90%  των ασθενών) 

 το αναπνευστικό (έως και 70%) 

 το καρδιαγγειακό (έως και 45%) 

 το γαστρεντερικό (έως και 45%) 

 το κεντρικό νευρικό σύστημα (έως και 15%) 

 

 

Φρονική εξέλιξη 

 

Σα σημεία και συμπτώματα της αναφυλαξίας εμφανίζονται συνήθως εντός 2 ωρών από την 

έκθεση στο αλλεργιογόνο (συνήθως εντός 30 λεπτών όταν πρόκειται για τροφικό αλλεργιογόνο 

ή φάρμακο ή ακόμη γρηγορότερα μετά από τσίμπημα υμενοπτέρου ή παρεντερική χορήγηση 

φαρμάκου). 

την αρχή ενός αναφυλακτικού επεισοδίου, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα της εξέλιξης 

του ή η σοβαρότητα του. υνήθως εξελίσσεται ταχέως και ο συνήθης χρόνος έως την 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή (μπορεί ωστόσο να επέλθει πολύ πιο σύντομα) είναι: 

 Για τροφές: 30 min 

 Για δηλητήριο υμενόπτερου: 15 min 

 Για φάρμακα: 15 min (5min για τα παρεντερικά φάρμακα) 

Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις ωστόσο μπορεί να εμφανίσουν καθυστερημένη έναρξη ή/και να 

είναι παρατεινόμενες ή διφασικές (έως 20% των περιπτώσεων). Η παρατεινόμενη αναφυλαξία 

μπορεί να εμμένει έως και 32 ώρες. ε μια διφασική αναφυλακτική αντίδραση (εμφάνιση 

δεύτερου κύματος συμπτωμάτων), ο χρόνος από τη στιγμή της φαινομενικής υποχώρησης της 

αρχικής φάσης έως την έναρξη της δεύτερης φάσης της είναι 1-72 ώρες (συνήθως εντός των 

πρώτων 8 ωρών).  

Περικογχικός  

κνησμός, ερύθημα, οίδημα 

Οίδημα επιπεφυκότων, δακρύρροια 

Ρινικός κνησμός, συμφόρηση, 

ρινόρροια, πταρμός 

Οίδημα  

χειλιών, γλώσσας, υπερώας, λάρυγγα  

Βράγχος φωνής|Αφωνία|ιελόρροια 

Καρδιαγγειακό: 

Βραδυκαρδία  

ή ταχυκαρδία (πιο συχνά) 

Πτώση αρτηριακής πίεσης 

Ασθενής καρωτιδικός παλμός 

Καρδιακή ανακοπή 

Δέρμα: 

Κνησμός 

Ερύθημα 

Εξάνθημα | Πόμφοι 

Αγγειοοίδημα 

 

Πυελικός πόνος 

Κεντρικό νευρικό σύστημα: 

Πονοκέφαλος 

Ζάλη 

Άγχος 

ύγχυση 

Δυσφορία 

Απώλεια αισθήσεων - Λιποθυμία 

 

 Αναπνευστικό: 

ιγμός (εισπνοή) 

υριγμός (εκπνοή) 

Δύσπνοια 

Βραχύπνοια 

Σαχύπνοια 

Βήχας (ξηρός, κοφτός, επίμονος) 

Κυάνωση 

 

Απώλεια ελέγχου με  

ακράτεια ούρων  

& κοπράνων 

Γαστρεντερικό: 

Ναυτία 

Εμετός  

Διάρροια 

Κοιλιακό άλγος 

Κοιλιακές κράμπες 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ:  

Δεν έχουμε πάντα 

εμφάνιση δερματικών 

συμπτωμάτων 

https://www.youtube.com/watch?v=JSdEK79J4dw
https://www.youtube.com/watch?v=T4qNgi4Vrvo
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Ανίχνευση πιθανής αναφυλαξίας 

Η αναφυλαξία είναι πιθανή όταν συναντάται 1 από τις 3 κάτωθι περιπτώσεις:  

ΠΕΡΙΠΣΩΗ 1: 

 Αιφνίδια έναρξη αδιαθεσίας (εντός λεπτών έως ωρών) 
  

 υμμετοχή δέρματος ή/και βλεννογόνων  

(π.χ. εξάνθημα, πομφοί, γενικευμένος κνησμός/ερύθημα, οίδημα  χείλους/γλώσσας/σταφυλής) 
 

KAI ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 
 

 Αναπνευστική δυσλειτουργία  

(π.χ. δύσπνοια, σιγμός, συριγμός- βρογχοσπασμός, υποξαιμία, μειωμένη μέγιστη 

εκπνευστική ροή) 
 

Ή  
 

 Τπόταση ή συνοδά συμπτώματα δυσλειτουργίας τελικού οργάνου  

(π.χ. υποτονία/κατάρρευση, συγκοπή/λιποθυμία, ακράτεια) 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ 2: 

Δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα τα οποία εμφανίζονται ταχέως μετά από έκθεση σε 

πιθανό για τον συγκεκριμένο ασθενή  αλλεργιογόνο (εντός λεπτών  έως ωρών):  

 υμμετοχή δέρματος ή/και βλεννογόνων  

(π.χ. εξάνθημα, πομφοί, γενικευμένος κνησμός/ερύθημα, οίδημα  χείλους/γλώσσας/σταφυλής) 

 Αναπνευστική δυσλειτουργία  

(π.χ. δύσπνοια, σιγμός, συριγμός – βρογχοσπασμός, υποξαιμία, μειωμένη μέγιστη 

εκπνευστική ροή) 

 Τπόταση ή συνοδά συμπτώματα δυσλειτουργίας τελικού οργάνου  

(π.χ. υποτονία/κατάρρευση, συγκοπή/λιποθυμία, ακράτεια) 

 Γαστρεντερικά  συμπτώματα - επίμονα 

(π.χ. ναυτία, εμετός, διάρροια, κοιλιακό άλγος, κοιλιακές κράμπες) 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ 3: 

 Τπόταση μετά από έκθεση σε γνωστό για τον συγκεκριμένο ασθενή αλλεργιογόνο  

(από λίγα λεπτά έως και ώρες). 

π.χ. μετά από τσίμπημα εντόμου, η αρτηριακή υπόταση μπορεί να είναι η 

μοναδική εκδήλωση της αναφυλαξίας. 

Ενήλικες:  συστολική  αρτηριακή  πίεση <100 mmHg ή πτώση >30% από τα 

συνήθη για τον ασθενή όρια. 

Βρέφη και παιδιά: χαμηλή συστολική πίεση (εξαρτώμενη από ηλικία) ή πτώση 

>30% της συστολικής αρτηριακής πίεσης. 

 

Φαμηλή συστολική πίεση για παιδιά καθορίζεται:  

- από 1 μηνός έως 1 έτους: ως <70 mmHg  

- από 1 έτους έως 10 ετών: <[ 70 mmHg + ( 2 Φ Ηλικία ) ]  

- από 11 ετών έως 17 ετών: <90 mmHg 

Σα βρέφη, εάν εμφανίσουν συμπτώματα από το καρδιαγγειακό, είναι 

περισσότερο πιθανό να εκδηλωθούν με ταχυκαρδία (φυσιολογικά έχουν 80-140 

σφυγμούς/λεπτό) παρά υπόταση στο αρχικό στάδιο της αναφυλαξίας. 

   
ή/και 

    
≥2 ή/και ή/και ή/και 
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Διαφορική διάγνωση 

Οποιαδήποτε νόσος του αναπνευστικού που οδηγεί σε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, όπως: 

 

 Αλλεργικό άσθμα 

 Φρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  

 Ενσφήνωση ξένου σώματος στους αεραγωγούς 

 

θα μπορούσε να συγχυστεί με την αναφυλαξία. 

 

Οποιαδήποτε κατάσταση που οδηγεί σε αιφνίδια πτώση πίεσης και κατάρρευση, όπως:  

 

 Ισχαιμία  μυοκαρδίου 

 Πνευμονική εμβολή 

 Τπογλυκαιμία  

 

θα μπορούσε να συγχυστεί με την αναφυλαξία. 

 

Σο συχνότερο γεγονός στο φαρμακείο που μιμείται την αναφυλαξία είναι η βαγοτονική 

αντίδραση (λιποθυμία): 

 υνήθως  συμβαίνει  μετά  από  ένα  έντονο  συναισθηματικό  τραύμα  ή ένα τρομακτικό 

για τον ασθενή γεγονός (π.χ. εμβολιασμός, ένεση, θέαση αίματος ή τραύματος). 

 

 Σα συνήθη συμπτώματα  είναι  ωχρότητα,  εφίδρωση,  αδυναμία,  υπόταση,  ναυτία  και  

έμετος.   

τη διαφοροδιάγνωση της βαγοτονικής αντίδρασης από την αναφυλαξία βοηθά η 

παρατήρηση: 

 Βραδυκαρδίας (στην βαγοτονική αντίδραση) 

 

Ωστόσο η ταχυκαρδία που παρουσιάζει ο ασθενής κατά την έναρξη ενός επεισοδίου 

αναφυλαξίας, προκειμένου να αντιρροπήσει την πτώση πίεσης, μπορεί να μεταπέσει σε 

βραδυκαρδία στο τελικό στάδιο της σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης. 

 

 Απουσία εξανθήματος (στην βαγοτονική αντίδραση)  

 

Ωστόσο ένα ποσοστό 10-20% των αναφυλακτικών επεισοδίων δεν συνοδεύεται από 

δερματικές εκδηλώσεις. 

 

 Ισχυρού καρωτιδικού σφυγμού (στην βαγοτονική αντίδραση) 

 

τα αναφυλακτικά επεισόδια με συμμετοχή του καρδιαγγειακού ο καρωτιδικός σφυγμός 

είναι ασθενής ή απουσιάζει. 

 

 Υυσιολογικής αναπνοής (στην βαγοτονική αντίδραση) 

 

τα αναφυλακτικά επεισόδια με συμμετοχή του αναπνευστικού ο ασθενής εμφανίζει 

αναπνευστική δυσχέρεια. 
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

  
ΑΝΑΥΤΛΑΞΙΑ ΤΓΚΟΠΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 

ΕΝΑΡΞΗ 

υνήθως εντός 5-30 λεπτών αλλά 

μπορεί να εμφανιστεί και αρκετές 

ώρες μετά τη χορήγηση του 

εμβολίου. 

Λίγο πριν, κατά τη διάρκεια, 

αμέσως μετά ή εντός λίγων 

λεπτών από τη χορήγηση του 

εμβολίου. 


Η

Μ
Ε
ΙΑ

  

&
 

Τ
Μ

Π
ΣΩ

Μ
Α

ΣΑ
 

Ν
Ε
Τ

Ρ
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Κ

Α
 

 Ζάλη, πονοκέφαλος 

 Άγχος, σύγχυση 

 Ζάλη  

 Αίσθημα λιποθυμίας 

Δ
Ε
Ρ

Μ
Α

ΣΙ
Κ

Α
 

 Ερύθημα  

 Κνησμός  

 Ανυψωμένο εξάνθημα 

κνίδωσης (εξάνθημα από 

τσουκνίδα) & πόμφοι 

 Αγγειοοίδημα (γενικευμένο ή 

εντοπισμένο) (ΠΡΟΟΦΗ: τα 

παραπάνω δερματικά 

συμπτώματα δεν 

εμφανίζονται σε ποσοστό 

ασθενών έως 20%) 

 Ωχρότητα 

 Κρύο εφιδρωμένο δέρμα 

ΓΑ

ΣΡ

Ε
Ν

ΣΕ
Ρ

ΙΚ
Α

 

 ιελόρροια 

 Ναυτία 

 Εμετός 

 Διάρροια 

 Κοιλιακό άλγος 

 Κοιλιακές κράμπες 

 

(Η αναφυλαξία από τσίμπημα 

εντόμου ενδεχομένως να 

εμφανίσει μόνον συμπτώματα 

από το Γ.. όπως εμετό και 

κοιλιακό πόνο) 

 Ναυτία 

 Εμετός 

 

Α
Ν

Α
Π

Ν
Ε
Τ


ΣΙ

Κ
Α

 

 Πρήξιμο χειλιών, γλώσσας, 

σταφυλής - υπερώας 

 Δυσκολία αναπνοής  

 υριγμώδη αναπνοή 

 Βραχύτητα στην αναπνοή 

 Σαχύπνοια 

 Βρογχοσπασμός 

 Βήχας (επίμονος) 

 Βραχνή φωνή 

 Αφωνία 

 Υυσιολογική αναπνοή 

Κ
Α

Ρ
Δ

ΙΑ
ΓΓ

Ε
ΙΑ

Κ
Α

 

 Πτώση πίεσης (επίμονη – 

δεν διορθώνεται χωρίς 

συγκεκριμένη θεραπεία) 

 Σαχυκαρδία (συνήθως) 

 Ασθενής / απουσιάζων 

καρωτιδικός σφυγμός 

 Απώλεια αισθήσεων  

(ΔΕΝ βελτιώνεται με 

τοποθέτηση του ασθενή σε 

ύπτια θέση) 

 Πτώση πίεσης (συνήθως 

παροδική – διορθώνεται σε 

ύπτια θέση) 

 Βραδυκαρδία 

 Ισχυρός  καρωτιδικός 

σφυγμός 

 Ασθενής / απουσιάζων 

περιφερειακός  παλμός 

 Απώλεια αισθήσεων 

(παροδική  - βελτιώνεται με 

τοποθέτηση του ασθενή σε 

ύπτια θέση)  
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Αντιμετώπιση αναφυλαξίας στο φαρμακείο 

Εάν μετά από χορήγηση εμβολίου ή άλλου ενέσιμου φαρμάκου ή λόγω άλλης αιτίας, ανιχνευτεί 

πιθανή αναφυλαξία - εμφανισθούν σημεία & συμπτώματα αναφυλαξίας, τότε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλέστε το ΕΚΑΒ (166) 

Εάν είναι εφικτό ζητήστε από άλλο άτομο  

να πραγματοποιήσει την κλήση 

Σοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση (πάνω σε σκληρή επιφάνεια) με ανυψωμένα τα κάτω άκρα.  

Εάν στην θέση αυτή η αναπνοή δυσχεραίνει (σιγμός/συριγμός) τοποθετήστε τον σε καθιστή θέση.  

Εάν κάνει εμετό ή δεν έχει αισθήσεις τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης. 

Εάν είναι έγκυος τοποθετήστε την σε πλάγια αριστερή θέση. 

ΜΗΝ επιτρέψετε στον ασθενή να είναι σε όρθια θέση ή να περπατάει. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ συνεχώς τον ασθενή σας  

& ΕΚΣΙΜΗΣΕ εκ νέου ανά τακτά χρονικά διαστήματα (≤5min) 

Δέρμα & Βλεννογόνους  

Αναπνοή & Αεραγωγό (συχνότητα αναπνοής, δυσκολία αναπνοής, κορεσμός οξυγόνου) | 

Κυκλοφορία  (Παλμοί + Α.Π.) | υνείδηση 

 

Εάν υπάρξει απουσία σφυγμού ή αναπνοής (καρδιοπνευμονική κατάρρευση)  

αρχίστε ΚΑΡΠΑ  
[30 Θωρακικές υμπιέσεις (συχνότητα 100-120/min) : 2 Εμφυσήσεις Διάσωσης] [15 : 2 σε παιδιά, βρέφη] 

ή ενεργοποιήστε τον ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ και ακολουθήστε τις οδηγίες του,  

έως την άφιξη του ΕΚΑΒ. 

 

Καλέστε σε ΒΟΗΘΕΙΑ και εάν είναι εφικτό ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΕΣΕ το αίτιο του προβλήματος 

(π.χ.  σταματήστε  την  χορήγηση  του φαρμάκου ή αφαιρέστε το κεντρί του υμενόπτερου ή 

αφαιρέστε το τρόφιμο από την στοματική κοιλότητα) 

ΕΚΣΙΜΗΣΕ  

γρήγορα την κατάσταση του ασθενή σας 

Δέρμα & Βλεννογόνους | Αναπνοή & Αεραγωγό | Κυκλοφορία | υνείδηση | Βάρος 

Φορηγήστε 

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 
 

Ενδομυϊκά στο μέσον της προσθιοπλάγιας επιφάνειας του μηρού 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΣΕ εάν είναι διαθέσιμα: 

Πιεσόμετρο βραχίονα 

Παλμικό οξύμετρο 

Φορηγήστε 

ΞΑΝΑ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ κάθε 5 λεπτά 

εάν ΔΕΝ έχουν αναστραφεί ΠΛΗΡΩ τα συμπτώματα 

Αυτοενιέμενη: 
 150mcg/0,3ml για άτομα 7,5 έως 25 kg  

 300mcg/0,3ml για άτομα ≥25 kg 

Υυσίγγιο (1:1000) Δόση 0,01 mg/kg,  

max δόση ενήλικα 0,50 mg (=0,5ml) 

max δόση παιδιού (<35-40kg) 0,30 mg (=0,3ml)  

Οι περισσότεροι 

ασθενείς 

απαντούν  

σε 1–2 δόσεις 

Φορήγησε ΟΞΤΓΟΝΟ (70-100%) σε υψηλή ροή 

(6–15 lt/min) με μάσκα προσώπου σε όλους τους 

ασθενείς με αναφυλαξία ώστε να διατηρηθεί ο 

κορεσμός σε επίπεδα >95%  

Φορήγησε ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ 
Αντισταμινικό για δερματικά συμπτώματα 

Β2 αγωνιστή για δύσπνοια/συριγμό/βήχα  

Αδρεναλίνη Inh / Κορτιζόνη για οίδημα λάρυγγα 

ε ανθεκτική αναφυλ. 

λόγω β-αποκλειστών 

χορηγήστε ΙΜ 

γλυκαγόνη 
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Αδρεναλίνη (επινεφρίνη) 

 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας (Π.Ο.Τ.) χαρακτηρίζει την αδρεναλίνη (επινεφρίνη) 

ως το βασικό θεραπευτικό μέσο αντιμετώπισης της αναφυλαξίας. 
 

 Ενδείκνυται & πρέπει να χορηγείται:  

- σε όσους εμφανίζουν αναφυλαξία  

- σε όσους έχουν κλινικά  σημεία  που  ενδεχομένως  εξελιχθούν  σε  αναφυλαξία  
 

 Δεν υπάρχει καμία απόλυτη αντένδειξη για τη χρήση της αδρεναλίνης σε  ασθενείς  με  

αναφυλαξία και τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις φορές τα οφέλη από τη χρήση της 

ξεπερνούν τον όποιο κίνδυνο από ανεπιθύμητες ενέργειες ακόμη και σε ηλικιωμένους 

ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. 
 

Η χρήση της αδρεναλίνης δεν αντενδείκνυται αν υπάρχει γνωστή καρδιαγγειακή νόσος ή 

υποψία αυτής (όπως σε άτομα μέσης ή προχωρημένης ηλικίας χωρίς ιστορικό 

στεφανιαίας νόσου που θεωρούνται όμως αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης 

στεφανιαίας νόσου λόγω ηλικίας). Οξύ στεφανιαίο επεισόδιο είναι δυνατόν να συμβεί 

κατά τη διάρκεια αναφυλαξίας, ανεξάρτητα από τη χρήση επινεφρίνης, σε ασθενείς με 

γνωστή στεφανιαία νόσο, αλλά ακόμα και σε αυτούς με υποκλινική νόσο η οποία 

αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια του αναφυλακτικού επεισοδίου. 
 

 Η  θεραπευτική δράση της αδρεναλίνης οφείλεται στην διεγερτική δράση της: 

- τους α1 αδρενεργικούς υποδοχείς (βρίσκονται στα περισσότερα όργανα του 

σώματος - πλην σκελετικών μυών) oπου προκαλεί περιφερειακό αγγειοσπασμό 

(εξουδετερώνει την αγγειοδιαστολή και την απώλεια ενδοαγγειακών υγρών) 

βελτιώνοντας την υπόταση και μειώνοντας το οίδημα του αναπνευστικού 

βλεννογόνου (έτσι προλαμβάνει και αντιμετωπίζει την καταπληξία και την 

απόφραξη των αεραγωγών). 

- τους β1 αδρενεργικούς υποδοχείς oπου προκαλεί θετική ινοτρόπο και 

χρονοτρόπο δράση στον καρδιακό μυ (με αύξηση αντίστοιχα της έντασης και 

του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων).  

- τους β2 αδρενεργικούς υποδοχείς που προκαλεί, βρογχοδιαστολή 

(ανακουφίζοντας από την συρίτουσα αναπνοή και τη δύσπνοια) μειώνει την 

απελευθέρωση μεσολαβητών της αλλεργικής φλεγμονής (ανακουφίζοντας από 

τον κνησμό, την κνίδωση και το αγγειοοίδημα). 
 

 Η χορήγηση της αδρεναλίνης γίνεται: 

- Ενδομυϊκά   

- το μέσον της προσθιοπλάγιας περιοχής του μηρού  

(σε άλλα σημεία όπως στον δελτοειδή μυ, η απορρόφηση είναι βραδύτερη). 

- Η μέγιστη δράση της αδρεναλίνης διαρκεί 15 – 20 λεπτά 

- Η δόση επαναλαμβάνεται εάν εντός 5-15 λεπτών δεν έχουν αναστραφεί πλήρως 

τα σημεία & συμπτώματα της αναφυλαξίας.  

- Οι περισσότεροι ασθενείς απαντούν με μία ή δύο δόσεις επινεφρίνης αν και 

εφόσον η χορήγηση πραγματοποιηθεί έγκαιρα ενδομυϊκώς. πανιότερα θα  

απαιτηθούν περισσότερες από δύο δόσεις. 

- Εάν είναι διαθέσιμη αυτοενιέμενη αδρεναλίνη τότε συνιστάται η χορήγηση της: 

 για άτομα βάρους >25  κιλών: 300mcg/0,3ml (π.χ. Anapen 300mcg) 

 για άτομα βάρους 10-25 κιλών: 150mcg/0,3ml (π.χ. Anapen 150mcg) 

 για άτομα βάρους <10 κιλών: προτιμάται χρήση της φύσιγγας 

(επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό της δόσης με βάση το βάρος), ενώ 

εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήση της, χορηγείται Anapen 150mcg  
 

ύμφωνα με τον παρασκευαστή της Anapen junior, το προϊόν είναι σχεδιασμένο 

να απελευθερώνει μια εφάπαξ δόση 150 μικρογραμμαρίων αδρεναλίνης. Δόση 

κάτω από 150 μικρογραμμάρια δεν μπορεί να χορηγηθεί με ικανοποιητική 

ακρίβεια σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 15 kg και κατά συνέπεια η χρήση 

της δεν συνιστάται εκτός εάν η κατάσταση είναι απειλητική για την ζωή. 
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Εάν ΔΕΝ είναι διαθέσιμη η αυτοχορηγούμενη ένεση αδρεναλίνης τότε 

συνιστάται η ΙΜ χορήγηση αδρεναλίνης από φύσιγγα: 

 Ο υπολογισμός της εφάπαξ δόσης γίνεται με βάση το βάρος:  

 Δόση εφάπαξ: 0,01 mg/kg   

 Μέγιστη εφάπαξ δόση ενηλίκου: 0,50 mg  

 Μέγιστη εφάπαξ δόση παιδιού (<35-40Kg): 0,30 mg 

 Σο ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 2 διαδοχικών δόσεων είναι 5 λεπτά. 
 

Από διάλυμα αδρεναλίνης 1mg/ml (0,1% ή 1:1000) αναρροφήστε (π.χ. με 

σύριγγα ινσουλίνης στην οποία θα έχετε προσαρμόσει κατάλληλη βελόνα 19–

21G), τον απαιτούμενο όγκο διαλύματος (πρακτικά τόσες μονάδες της 

σύριγγας ινσουλίνης όσα τα κιλά του ασθενούς με μέγιστο τις 50 μονάδες δηλ. 

για ασθενή 40 κιλών θα αναρροφήσετε όγκο διαλύματος 0,4ml που αντιστοιχεί 

σε 40 μονάδες της σύριγγας ινσουλίνης) και χορηγήστε το ενδομυϊκά (ΙΜ) στο 

μέσον της προσθιοπλάγιας επιφάνειας του μηρού (αποφύγετε τον γλουτιαίο μυ 

καθώς υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας νεκρωτικού ιστού).      
 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησης αδρεναλίνης: 

- Η αδρεναλίνη είναι καλά ανεκτή σε ενήλικες και σε παιδιά. 

- Σο προφίλ της ενδομυϊκά χορηγούμενης αδρεναλίνης είναι εξαιρετικό. 

- την θεραπευτική δόση, ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παροδικές και 

περιλαμβάνουν: τρόμο, αίσθημα παλμών, άγχος, ωχρότητα, κεφαλαλγία. 

- Η υπερδοσολογία συνήθως είναι υπεύθυνη, ανεξάρτητα από την οδό 

χορήγησης, για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αρρυθμίες 

(αντιμετωπίζονται με β-αδρενεργικό αναστολέα π.χ. προπρανολόλη / σε 

παρατεταμένη βραδυκαρδία χορηγείται ενδοφλεβίως ΙV ατροπίνη 0,5-1mg που 

μπορεί να επαναληφθεί έως μέγιστο 3mg – για παιδιά η δόση είναι 0,02mg/kg), 

υπερτασική κρίση (αντιμετωπίζεται με ταχείας δράσης αγγειοδιασταλτικά π.χ. 

καπτοπρίλη ή με α-αδρεν. αναστολέα) και πνευμονικό οίδημα (αντιμετωπίζεται 

με α-αδρενεργικό αναστολέα π.χ. τεραζοσίνη). 
 

 Υύλαξη: 

- Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤25οC, στην αρχική συσκευασία  

(η αδρεναλίνη είναι φωτοευαίσθητη ουσία). 

 

Η καθυστερημένη  χορήγηση  αδρεναλίνης  αποτελεί  τον  σημαντικότερο  παράγοντα  

κινδύνου  για  μοιραία  έκβαση (80–87% των θανάτων από αναφυλαξία). 

Δοσολογία ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (επινεφρίνης) 

Βάρος 

Ασθενούς 

 

Ηλικία  

Ασθενούς 

Φρησιμοποιήστε την ηλικία 

για τον υπολογισμό δόσης 

εάν δεν γνωρίζεται το βάρος  

Εφάπαξ Δόση 

Διαλύματος Επινεφρίνης  

1mg/mL  

(δηλ. 0,1% ή 1:1000 αραίωση) 

(Ενδομυϊκή χορήγηση) 

Εφάπαξ Δόση 

Προγεμισμένη 

ύριγγα 

(Ενδομυϊκή 

χορήγηση) 

<10 kg <1 έτους Έως  0,10 mg (έως 0,1 mL) ΔΕΝ Ενδείκνυται 

10 kg 1 – 2 ετών 0,10 mg (ή 0,10 mL) 0,15 mg/δόση 

15 kg 2 – 3 ετών 0,15 mg (ή 0,15 mL) 0,15 mg/δόση 

20 kg 4 – 6 ετών 0,20  mg (ή 0,20 mL) 0,15 mg/δόση 

30 kg 7 – 10 ετών 0,30 mg (ή 0,30 mL) 0,30 mg/δόση 

40 kg 10 – 12  ετών 0,40 mg (ή 0,40 mL) 0,30 mg/δόση 

≥ 50 kg ≥ 13 ετών 0,50  mg (ή 0,50 mL) 0,30 mg/δόση 

 

ΠΡΟΟΦΗ: ε ασθματικούς που εμφανίζουν συμπτώματα αναφυλαξίας (π.χ. ξαφνική 

αναπνευστική δυσχέρεια ακόμη και χωρίς δερματικά συμπτώματα), πρώτα χορηγείται η 

αδρεναλίνη και εν συνεχεία το βρογχοδιασταλτικό του φάρμακο (ακόμη και σε αμφιβολία για το 

εάν πρόκειται για αναφυλαξία ή για ασθματική κρίση). 
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Αδρεναλίνη (φύσιγγα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: Adrenaline 1mg/1ml [εδώ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://services.eof.gr/drugsearch/block/resource/NzAyMDI0ODE5/SPC_1898901_3.pdf
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Αδρεναλίνη (προγεμισμένη σύριγγα)  

Ασθενείς που έχουν βιώσει ένα συμβάν αναφυλαξίας ή που έχουν υψηλό κίνδυνο αναφυλαξίας 

(όπως αυτό έχει εκτιμηθεί από αλλεργιολόγο) θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αυτοενιέμενη 

αδρεναλίνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: Anapen 300 [εδώ]  Anapen 150 [εδώ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δες το οπτικοακουστικό υλικό με τον τρόπο χρήσης στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=YI8jTzqbH4w (+) 

https://www.allertec.gr/gr/pdfs/Anapen_300_SPC.pdf
https://www.allertec.gr/gr/pdfs/Anapen_150_SPC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YI8jTzqbH4w
https://www.youtube.com/watch?v=_llnYg7O1s8
https://www.youtube.com/watch?v=YI8jTzqbH4w
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ΑΝΑΡΕΝ – Προετοιμασία & Φρήση  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΦΟ ΤΚΕΤΗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΦΡΗΗ της ΤΚΕΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείδωμα Προςταςίασ 
Άκρο βελόνας  

Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος πλήρως 

αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος ώστε 

να ευθυγραμμιστούν οι φακοί με τις θυρίδες του διαλύματος στο σώμα της 

συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης.  

Κοιτάξτε μέσα από τους φακούς τη θυρίδα διαλύματος. Ελέγξτε ότι το διάλυμα 

είναι διαυγές και άχρωμο. Εάν είναι θολό, χρωματισμένο ή περιέχει σωματίδια 

απορρίψτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης. 

Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης ένεσης ΔΕΝ είναι κόκκινος. Εάν είναι κόκκινος, αυτό 

σημαίνει ότι η συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης έχει ήδη πυροδοτηθεί και 

πρέπει να την απορρίψετε. 

Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος πλήρως πίσω 

σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος για να 

βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένες και οι δύο θυρίδες διαλύματος.  

Αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα προστασίας της βελόνας τραβώντας δυνατά 

προς την κατεύθυνση του βέλους. Έτσι αφαιρείται επίσης ένα γκρίζο 

προστατευτικό θηκάρι της βελόνας.  

Αφαιρέστε το γκρι κάλυμμα ασφαλείας από το κόκκινο πλήκτρο 

πυροδότησης, τραβώντας όπως υποδεικνύει το βέλος.  

Κρατήστε το ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης 

ένεσης πάνω στην εξωτερική πλευρά του μηρού. Εάν είναι απαραίτητο, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης πάνω 

από ελαφρύ ρουχισμό από ντενίμ, βαμβάκι ή πολυεστέρα.  

Πατήστε το κόκκινο κουμπί πυροδότησης έτσι ώστε να κάνει ένα κλίκ. υνεχίστε 

να κρατάτε τη συσκευή πάνω στην εξωτερική πλευρά του μηρού για 10 

δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε αργά τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης από το 

μηρό. τη συνέχεια μαλάξτε απαλά την περιοχή της ένεσης.  

Μαύρο προστατευτικό 

κάλυμμα βελόνας 

(αναστρέψιμο)  

Περιστρεφόμενο 

κάλυμμα πάνω από τη 

θυρίδα διαλύματος Δείκτης Ένεσης 

Γκρι πώμα  

ασφαλείας 

Φακόσ 
Κόκκινο κουμπί 

εκτόξευςησ 

Ο δείκτης ένεσης θα γίνει κόκκινος. Αυτό σημαίνει ότι η ένεση ολοκληρώθηκε. 

Εάν ο δείκτης ένεσης δεν γίνει κόκκινος, η ένεση πρέπει να επαναληφθεί με 

καινούργια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης.  

Καλύψετε την προεξέχουσα βελόνα, εφαρμόζοντας το φαρδύ άκρο του 

μαύρου προστατευτικού καλύμματος στο ανοικτό άκρο της συσκευής.  
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Επικουρική φαρμακοθεραπεία 

 

ε κάθε περίπτωση η χορήγηση επικουρικής φαρμακοθεραπείας ΔΕΝ πρέπει να καθυστερεί τη 

χορήγηση αδρεναλίνης που αποτελεί το κύριο και πρώτης γραμμής φάρμακο. 

 

Η ενδοφλέβια χορήγηση απαιτεί επαγγελματία υγείας εξειδικευμένο για την οδό αυτή χορήγησης. 

 

 

ε σιγμό, οίδημα του λάρυγγα (ανώτερο αναπνευστικό): 

 

Ο ασθενής είναι σε καθιστή θέση / Έχει χορηγηθεί ΙΜ αδρεναλίνη / Φορηγείται οξυγόνο 

 

Εάν δεν έχει υπάρξει πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του ανώτερου 

αναπνευστικού, χορηγείται:   

 

 Αδρεναλίνη σε εκνέφωμα: 2–5 ml, 1mg/ml (η ρακεμική αδρεναλίνη δεν είναι διαθέσιμη 

στην χώρα μας, μπορεί στη θέση της να χρησιμοποιηθεί αδρεναλίνη σε φυσίγγιο 

1mg/ml χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά επακριβώς την ρακεμική)  

 

…πιθανά και… 

 

 Βουδεσονίδη (π.χ. Pulmicort neb sol) 

- Παιδί <12 ετών:                      1 Amp (0,25mg/ml) X 2ml 

- Παιδί ≥12 ετών & ενήλικες:    1 Amp (0,50mg/ml) X 2ml 

 

Εάν εντός 5-10 λεπτών δεν υπάρξει πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων χορηγείται εκ 

νέου ΙΜ αδρεναλίνη. 

 

 

 

 

 

ε συριγμό, δύσπνοια, βήχα (κατώτερο αναπνευστικό): 

 

Ο ασθενής είναι σε καθιστή θέση / Έχει χορηγηθεί ΙΜ αδρεναλίνη / Φορηγείται οξυγόνο   

 

Εάν δεν έχει υπάρξει πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του κατώτερου 

αναπνευστικού, χορηγείται:   

 

 αλβουταμόλη (π.χ. Aerolin neb sol) 

- Παιδί <12 ετών:                       1 amp 2,5mg/2,5ml 

- Παιδί ≥12 ετών & ενήλικες:     1 amp 5mg/2,5ml 

(είτε 8-12 πατήματα των 100mcg με βοήθεια αεροθαλάμου) 

 

…εναλλακτικά… 

 

 Ιπρατρόπιο +  αλβουταμόλη (π.χ. Berovent neb sol) 

- 1 amp (0,5+2,5)mg/2,5ml 

 

Εάν εντός 5-10 λεπτών δεν έχουμε πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων χορηγείται εκ 

νέου ΙΜ αδρεναλίνη. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: οι β-2-αδρενεργικοί αγωνιστές (π.χ. σαλβουταμόλη), δεν αναστρέφουν το 

οίδημα του βλεννογόνου του ανώτερου αναπνευστικού ή την υπόταση ή την 

καταπληξία, για τα οποία απαιτείται η α-1-αδρενεργική δράση της αδρεναλίνης. 
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ε υπόταση/καταπληξία:   

 

Ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση με υψωμένα τα πόδια του / Έχει χορηγηθεί ΙΜ αδρεναλίνη 

/ Φορηγείται οξυγόνο   

 

Εάν δεν έχει υπάρξει πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του καρδιαγγειακού, 

χορηγείται:   

 

 Υυσιολογικός ορός 0,9%   

(ιδιαίτερα εάν μετά την χορήγηση της αδρεναλίνης η υπόταση εμμένει  

οπότε είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη μειωμένου ενδοαγγειακού όγκου υγρών) 

(IV μέσω φλεβοκαθετήρα ή βελόνας 14 ή 16 gauce για  ενήλικα)  

- Παιδιά: σε δόσεις των 20ml/kg κάθε 5-10 min 

(ενδεχομένως να χρειαστούν μεγάλοι όγκοι υγρών: μέχρι 100ml/kg) 

- Ενήλικες: 1–2 L γρήγορη έγχυση σε 5–10 min    

(ενδεχομένως να χρειαστούν μεγάλοι όγκοι υγρών: μέχρι 7lt) 

 

 

Εάν εντός 5-10 λεπτών δεν έχουμε πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων χορηγείται εκ 

νέου ΙΜ αδρεναλίνη. 

 

 

 

ε ανθεκτική υπόταση/καταπληξία μπορεί να χορηγηθεί επίσης:   

 

 Αγγειοσυσπαστική ουσία 

(IV - Βαζοπρεσσίνη ή ντοπαμίνη) 

 

 

Για τις δερματικές εκδηλώσεις: 

 

 Αντισταμινικά Η1 (+/- Η2 : πιθανή πρόσθετη ανακούφιση στην κνίδωση): 

- Η1  αντισταμινικά μη κατασταλτικά (per os) 

π.χ. Λεβοσετιριζίνη  

- για ≥6 ετών: 5mg          (π.χ. 1tb ή 10ml XOZAL) 

- για 2-6 ετών: 1,25mg    (π.χ. 1/4 tb ή 2,5ml XOZAL X 2) 

π.χ. Δεσλορατιδίνη  

- για ≥12 ετών: 5mg         (π.χ. 1tb ή 10ml AERIUS) 

- για 6-11 ετών: 2,5mg     (π.χ. 1/2 tb ή 5ml AERIUS) 

- για 2–5 ετών: 1,25mg    (π.χ. 1/4 tb ή 2,5ml AERIUS) 

- H2 αντισταμινικά (per os) 

π.χ. Ρανιτιδίνη    

- για ≥12 ετών: 150-300mg (π.χ. 1-2tb ZANTAC) 

- για 3-11 ετών: 5mg/kg  με μέγιστο τα 300mg 

… ή Υαμοτιδίνη 20-40mg            (π.χ. Peptan) 

H2 αντισταμινικά (ΙΜ ή IV) 

π.χ. Ρανιτιδίνη  

- για ≥12 ετών: 50mg       (π.χ. Zantac Inj.Sol. 50mg/2ml) 

- για 6 μηνών έως 11 ετών: 1mg/kg με μέγιστο τα 50mg 

- Η1  αντισταμινικά κατασταλτικά (IV) 

(π.χ. Διμεθινδένη  - Fenistil  inj  sol  4 mg/4 mL  με  αργή  χορήγηση). 

Πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την χρήση τους καθώς 

ορισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. λήθαργος) ταυτίζονται με αυτές της 

αναφυλαξίας ενώ η γρήγορη χορήγηση τους μπορεί να οδηγήσει σε υπόταση. 
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Για την πρόληψη των διφασικών αναφυλάξεων ή την αντιμετώπιση παρατεινόμενων 

αντιδράσεων – συμπτωμάτων όπως συριγμού: 

 

 Κορτικοστεροειδή (per os) 
 

- Πρεδνιζολόνη  

(1mg / kg - max 50mg/ημέρα - εφάπαξ ημερησίως - για 2 ημέρες) 

(π.χ. Prezolon tb 5mg Φ 10tb X 2 ημέρες για ενήλικα) 

(π.χ. Sirodrol Oral Sol. 10mg/ml : 5ml X 1 φορά X 2 ημέρες για ενήλικα) 

 

 Κορτικοστεροειδή (IM ή ΙV σε αργή χορήγηση) 

Η προτιμώμενη μέθοδος για αρχική επείγουσα χορήγηση είναι η ενδοφλέβια χορήγηση. 
 

- Τδροκορτιζόνη (αργή χορήγηση) 

(5mg/kg : σε  >12 ετών max δόση 200 mg : από 6 έως12 ετών max δόση 100 

mg : από 6 μηνών έως 6 ετών max δόση 50 mg : <6 μηνών max δόση 25mg)  

(π.χ. Solu-Cortef 250mg/φιαλίδιο) 

 

ε ανθεκτική στην αδρεναλίνη αναφυλαξία (ιδιαίτερα σε όσους λαμβάνουν β-αποκλειστές): 

 

 Φορήγηση IV γλυκαγόνης   
 

- Ενήλικες σε δόση 1-2mg (max 5mg) με αργή χορήγηση σε διάστημα 5min 

(μπορεί να επαναληφθεί σε 5min ή μπορεί να ακολουθήσει έγχυση  

5-15mcg/min έως επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος). 

- Παιδιά σε δόση 20-30mcg/kg (max 1mg) με αργή χορήγηση σε διάστημα 5min 

(μπορεί να επαναληφθεί σε 5min ή μπορεί να ακολουθήσει έγχυση  

5-15mcg/min έως επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος). 
 

Η γλυκαγόνη προκαλεί άμεση ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης, με 

παράκαμψη των β-αδρενεργικών υποδοχέων, αύξηση του καρδιακού ρυθμού 

και της καρδιακής παροχής, αναστροφή ανθεκτικής υπότασης και 

βρογχόσπασμου). 
 

Οι πλέον συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες από την χορήγηση της γλυκαγόνης 

είναι ναυτία και εμετός. 
 

Η γλυκαγόνη μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκός σε περίπτωση αδυναμίας 

ενδοφλέβιας χορήγησης.  

 

ε ανεπαρκή απόκριση (ασθενείς με υπόταση παρά την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και τις 

επαναλαμβανόμενες δόσεις ΙΜ αδρεναλίνης ή σε καρδιακή ανακοπή): 
 

 Φορήγηση ενδονοσοκομειακά ΙV αδρεναλίνης 
 

- Ανάμειξη 1ml αδρεναλίνης φύσιγγας 1mg/ml (1:1000) με 100ml φυσιολογικού 

ορού (επιτυγχάνεται συγκέντρωση 0,01mg/ml δηλ. 1:100.000) 

- 1 ml/kg/h ισοδυναμεί με 0,01 mg/kg/h. 

- Έναρξη ενδοφλέβιας έγχυσης με ταχύτητα: 

o Ενήλικες: αρχικά 0,5-1 ml/kg/h  (30-100 ml/h), μέγιστη δόση 6 ml/kg/h 

o Παιδιά: 0,1-1 μg/kg/min 

- Ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης ανάλογα με την απόκριση του ασθενούς. 

- ταδιακή διακοπή της έγχυσης με παρακολούθηση για τυχόν υποτροπές. 
 

υνήθη λάθη κατά την ενδοφλέβια χορήγηση μπορεί να είναι για παράδειγμα ο 

γρήγορος ρυθμός ενδοφλέβιας χορήγησης, η εφάπαξ χορήγηση, η λάθος 

δοσολογία ή η κατά λάθος ενδοφλέβια χορήγηση του διαλύματος (1 mg/mL) 

που ενδείκνυται για την ενδομυϊκή χορήγηση, αντί για του κατάλληλου για 

ενδοφλέβια  χορήγηση  διαλύματος που προκύπτει αραιώνοντας το διάλυμα 

του εμπορίου. 
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Η τοποθέτηση του ασθενή 

 

Οι ασθενείς με αναφυλαξία θα πρέπει να τοποθετούνται σε ύπτια θέση με τα κάτω άκρα 

ανυψωμένα. Έτσι  επιτυγχάνονται δύο στόχοι:  

 

 Διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου του κυκλοφορικού συστήματος (στο κεντρικό 

αγγειακό δίκτυο) η οποία είναι βασικής σημασίας για την  αντιμετώπιση της διαταραχής 

της υποογκαιμικής καταπληξίας λόγω της ανακατανομής του αίματος  

 

 Πρόληψη του συνδρόμου άδειας κοίλης φλέβας / άδειας κοιλίας (empty vena cava / 

empty ventricle syndrome) που μπορεί να προκύψει εντός δευτερολέπτων εάν ο  

ασθενής  λάβει ξαφνικά την όρθια στάση (τέτοιοι ασθενείς βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 

για ακαριαίο θάνατο καθώς δεν απαντούν στη χορήγηση επινεφρίνης ανεξάρτητα από 

την οδό χορήγησής της γιατί τελικά το φάρμακο δεν μπορεί να φτάσει στην καρδιά και 

στη γενική κυκλοφορία). 

 

τις έγκυες γυναίκες απαιτείται η  τοποθέτηση στο αριστερό πλάι (έτσι ώστε η μήτρα να μην πιέζει 

την κάτω κοίλη φλέβα εμποδίζοντας έτσι τη ροή του φλεβικού αίματος στην καρδιά) με τα κάτω 

άκρα ανυψωμένα. 

 

Οι ασθενείς που κάνουν εμετό ή που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους θα πρέπει να τοποθετούνται 

σε θέση ανάνηψης. 

 

Ασθενείς με κύρια σημεία και συμπτώματα από το αναπνευστικό, μπορεί να προτιμούν την 

καθιστή θέση από την ύπτια, καθώς έτσι επιτυγχάνουν πιο εύκολη αναπνοή και καλύτερο 

αερισμό. ΠΡΟΟΦΗ καθώς αυτή η θέση μπορεί να πυροδοτήσει υπόταση. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΣΕ 

προσεκτικά. ΕΑΝ συμβεί πτώση της αρτηριακής πίεσης ή οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση 

συνείδησης του ασθενή, τοποθετήστε τον άμεσα σε θέση ανάνηψης. 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Είναι σημαντικό οι ασθενείς, εάν απαιτηθεί, να μεταφερθούν στην ύπτια ή πλάγια 

θέση. Οι ασθενείς δεν πρέπει να περπατούν από ή προς το ασθενοφόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριστερή πλάγια θέση Ύπτια θέση 

Θέση ανάνηψης 
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Η παρακολούθηση του ασθενή 

Μετά την αντιμετώπιση του πρώτου αναφυλακτικού κύματος ο ασθενής θα πρέπει να 

μεταφερθεί σε νοσοκομείο και να τεθεί υπό παρακολούθηση. Η διάρκεια παρακολούθησης 

πρέπει να εξατομικεύεται: 

 Ασθενής με μέτρια αναπνευστική / καρδιαγγειακή συμμετοχή πρέπει να 

παρακολουθείται για τουλάχιστον 4 ώρες και εάν υπάρχει ανάγκη για 8–10 ώρες ή 

περισσότερο.  

 Ασθενής με σοβαρή ή παρατεταμένη αναφυλαξία μπορεί να χρειαστεί παρακολούθηση 

για περισσότερο από 24 ώρες. 

Πρόληψη (αναφυλακτικού συμβάντος) 

 

Για την πρόληψη αναφυλακτικού συμβάντος, συστήνεται: 

 

Α) Να αναγνωριστεί το σύνολο των παραγόντων που μπορεί να προκαλέσει 

αναφυλακτική αντίδραση στο άτομο. 
 

Είναι πολύ σημαντικό, το άτομο που έχει βιώσει ένα πιθανό αναφυλακτικό επεισόδιο να 

επισκεφτεί αλλεργιολόγο ώστε να διερευνηθούν πιθανοί εκλυτικοί παράγοντες, να 

πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου και να αποτραπούν μελλοντικά επεισόδια 

αναπτύσσοντας εξατομικευμένες στρατηγικές μείωσης κινδύνου. 

 

Β) Να αποφευχθεί οτιδήποτε προκάλεσε την αντίδραση στο παρελθόν.  
 

Ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 

 

Γ) Όταν το Β) δεν είναι δυνατό να επιτευχτεί, ενδέχεται να υπάρχουν θεραπείες 

(ανοσοθεραπείες αλλεργιογόνου) ώστε να βοηθήσουν το σώμα να σταματήσει να 

αντιδρά σε ένα γνωστό αλλεργιογόνο (απευαισθητοποίηση).  
 

Η θεραπεία του ανοσοποιητικού συστήματος με δηλητηριώδεις ουσίες υμενόπτερων 

είναι αποτελεσματική για την απευαισθητοποίηση του 80-90% των ενηλίκων και του 98% 

των παιδιών κατά των αλλεργιών που οφείλονται σε μέλισσες, σφήκες, αγριομέλισσες, 

κηφήνες και κόκκινα μυρμήγκια.  
 

Η ανοσοθεραπεία από το στόμα μπορεί να είναι αποτελεσματική για την 

απευαισθητοποίηση ορισμένων ατόμων σε ορισμένα τρόφιμα όπως γάλα, αυγά, 

ξηρούς καρπούς και φιστίκια.  
 

Η απευαισθητοποίηση είναι επίσης εφικτή για ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες, ωστόσο 

οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει απλώς να αποφεύγουν το φάρμακο που τους 

προκαλεί το πρόβλημα.  
 

ε όσους παρουσιάζουν αντίδραση στο λατέξ, μπορεί να είναι σημαντικό να 

αποφεύγουν τα τρόφιμα που περιέχουν ουσίες παρόμοιες με εκείνη που προκάλεσε την 

αντίδραση του ανοσοποιητικού (συσχετιζόμενες τροφές), όπως μεταξύ άλλων 

αβοκάντο, μπανάνες και πατάτες. 

 

Πρόληψη (θανατηφόρου συμβάντος από αναφυλαξία) 

 

Για την πρόληψη θανατηφόρου συμβάντος από αναφυλαξία, εκτός των προαναφερθέντων 

μέτρων, συστήνεται ο ασθενής να εκπαιδευτεί κατάλληλα στην αναγνώριση σημείων & 

συμπτωμάτων της αναφυλαξίας, στον τρόπο χρήσης της αυτοχορηγούμενης ένεσης 

αδρεναλίνης την οποία και θα πρέπει να φέρει πάντα μαζί του.  
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Η ευθύνη του φαρμακοποιού 

Ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος ώστε να έχει υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία του ιδίου, του 

προσωπικού και του φαρμακείου για την αντιμετώπιση αναφυλακτικού συμβάντος. Θα πρέπει 

λοιπόν: 
 

 Να έχει λάβει την απαραίτητη θεωρητική γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες. 
 

 Να έχει μεταφέρει γνώσεις και δεξιότητες στο υπόλοιπο προσωπικό του φαρμακείου το 

οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ποιόν είναι ο ρόλος του σε τυχόν επεισόδιο. 
 

 Να έχει τα απαραίτητα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για αντιμετώπιση 

αναφυλαξίας. 
 

- υσκευές αυτοενιέμενης αδρεναλίνης (300 & 150mcg) 

- Υύσιγγες αδρεναλίνης (+σύριγγες ινσουλίνης, +βελόνες 19-21G) 

- Υιάλη οξυγόνου (με μάσκα προσώπου ενήλικα και παιδική) 

- Pulmicort neb sol (0,25mg/ml & 0,5mg/ml) 

- Aerolin inh., Aerolin neb.sol. (2,5mg/2,5ml & 5mg/2,5ml), Berovent neb.sol. 

(0,5+2,5)mg/2,5ml. 

- Aerius Oral Sol. 0,5mg/ml, Zantac tb 150mg, Zantac Inj.Sol. 50mg/ml. Peptan tb 

20mg  

- Sirodrol Oral Sol. 10mg/ml, Prezolon tb 5mg, Solu-Cortef 250mg/amp.  

- Glucagen Inj. 1mg/ml. 

- Inderal tb 40mg, Capoten tb 25, Hytrin tb 2mg 

- Πιεσόμετρο - περιχειρίδες διαφόρων μεγεθών, παλμικό οξύμετρο, στηθοσκόπιο 

- Aεροθάλαμο (σε διάφορα μεγέθη) 

- Νεφελοποιητή (με μάσκα προσώπου ενήλικα και παιδική),  

- Υυσιολογικό ορό  

- Πρωτόκολλο διαχείρισης αναφυλαξίας & βασικής υποστήριξης ζωής  
 

 Να έχει τους απαραίτητους πόρους για εκπαίδευση του ασθενή. 

- Εκπαιδευτικό στυλό, πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό, έντυπο υλικό για την 

επίδειξη του τρόπου χρήσης της συσκευής αυτοενιέμενης αδρεναλίνης. 

- Πρότυπο σχέδιο δράσης του ασθενή 

Ο ρόλος του φαρμακοποιού 

 

 Να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει ένα επεισόδιο αναφυλαξίας 
 

 Να παρακινεί τον ασθενή να επισκεφθεί αλλεργιολόγο μετά από αναφυλακτικό συμβάν. 
 

 Να εκπαιδεύει τον ασθενή (ή/και την οικογένεια του ή/και τον φροντιστή του): 
 

- την αποφυγή των παραγόντων που πυροδοτούν της αναφυλαξία 

- την αναγνώριση των σημείων & συμπτωμάτων της αναφυλαξίας  

- τον τρόπο αντιμετώπισης της αναφυλαξίας 

- την χρήση της συσκευής αυτοενιέμενης αδρεναλίνης 

- τον τρόπο φύλαξης, μεταφοράς και προστασίας από υπερβολική θερμότητα 

ή ψύξη, της συσκευής αυτοενιέμενης αδρεναλίνης. 

 

 Να διαθέτει στον ασθενή την συσκευή αυτοενιέμενης αδρεναλίνης. 
 

 Να αναδεικνύει την ανάγκη ο ασθενής να έχει πάντα μαζί του την συσκευή. 
 

 Να αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης ανανέωσης της συσκευής πριν την παρέλευση της 

ημερομηνίας λήξεως.  
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ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ για ΑΝΑΥΤΛΑΞΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα: ………………………………… 

Επώνυμο: ……………………………… 

Ημερ.γεν.:  …………………………….. 

Βάρος: …………………………………. 

 

Σηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: 

1) ………………………………………... 

2) .……………………………………….. 

Γιατρός: 

…………………………………………… 

Σηλ.: ..…………………………………… 

Υαρμακοποιός: 

…………………………………………… 

Σηλ.: ..…………………………………… 

 

Ημερ. τελευταίας αναθεώρησης: 

…………/..…………/………… 

 

ΗΜΕΙΑ & ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ  

ΉΠΙΑ – ΜΕΣΡΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ 
 

 Οίδημα χειλιών, προσώπου, ματιών 

 Πομφοί ή κνιδωτικό εξάνθημα (κοκκινίλες) 

 Κνησμός / γαργαλητό στη γλώσσα 

 Εμετοί ή πόνος στην κοιλιά  

(πιθανή αναφυλαξία από έντομο) 

Δράση 
 

 Ηρεμήστε και ζητήστε βοήθεια. 
 Εντοπίστε την συσκευή αδρεναλίνης. 
 Καλέστε στα τηλ. έκτακτης ανάγκης. 

 

Εάν υπάρχει διαγνωσμένο άσθμα και γνωστή 

αλλεργία σε έντομο, τρόφιμο ή φάρμακο… 

…και εμφανιστεί ξαφνική αναπνευστική δυσχέρεια 

(συμπεριλαμβανομένων συριγμού, επίμονου βήχα, 

βραχνάδας) ακόμη και χωρίς συμπτώματα από το 

δέρμα, χορηγείται πρώτα η αδρεναλίνη και εν συνεχεία 

το φάρμακο του άσθματος (π.χ. AEROLIN Inh.  

10 πατήματα). 

ΑΝΙΦΝΕΤΣΕ 

 ΗΜΕΙΑ & ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΑΝΑΥΤΛΑΞΙΑ 
 

Προσοχή: της αναφυλαξίας δεν προηγούνται πάντα 

σημεία & συμπτώματα ήπιας – μέτριας αλλεργίας 
 

 Οίδημα στη γλώσσα  
 Δυσκολία στην κατάποση ή στην ομιλία  
 Επίμονος βήχας  
 Δυσκολία στην αναπνοή ή θορυβώδης αναπνοή, 

σφύριγμα 
 Επίμονη ζαλάδα, ωχρότητα 
 Τπνηλία,  λιποθυμία, απώλεια συνείδησης 

ΕΑΝ ΔΕΙΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΣΕ  

ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΙΑ & ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 
 

 Ξαπλώστε σε ύπτια θέση με ανυψωμένα τα πόδια    
(εάν η αναπνοή καθίσταται δύσκολη προτιμήστε 

την πλάγια θέση ή την καθιστή όχι την όρθια). 
 Φορηγήστε αδρεναλίνη ΑΝΑΡΕΝ …………….... mcg 

(ακόμη και εάν έχετε αμφιβολία  

για το εάν πρόκειται για αναφυλαξία) 
 Καλέστε το 166 
 Καλέστε στα τηλ. έκτακτης ανάγκης. 
 Επιπλέον δόσεις μπορεί να χρειαστούν εάν δεν 

υποχωρήσουν τα συμπτώματα μέσα σε 5 λεπτά. 
 Περιμένετε έως ότου αφιχθεί το ΕΚΑΒ 

Αφαιρέστε το 

μαύρο κάλυμμα 

της βελόνας 

Αφαιρέστε το  

γκρι κάλυμμα 

από  το κόκκινο 

πλήκτρο 

Σοποθετείστε 

σταθερά το άκρο 

της βελόνας στην 

έξω επιφάνεια του 

μηρού με γωνία 90ο 

Πατήστε το κόκκινο 

πλήκτρο για 10 

δευτερόλεπτα 

Τψηλός κίνδυνος αναφυλαξίας σε: 

……………………………………………

. 
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ΒΑΙΚΕ 

ΠΗΓΕ 
[+][+][+][+][+][+][+][+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidelines for the Assessment and 

Management of Anaphylaxis ► 

Guidelines for Food Allergy  

 and Anaphylaxis ► 

Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για 

τη διάγνωση και αντιμετώπιση της 

αναφυλαξίας ► 

e-training  

for health professionals ► 

http://www.eaaci.org/ICONS/DrugAllergy/ICON_Drug_Allergy_Greek_web.pdf
https://bpac.org.nz/BPJ/2008/December/anaphylaxis.aspx
https://www.nps.org.au/assets/Products/A3-Anaphylaxis-Wallchart-2018.pdf
https://www.allergy.org.au/hp/ascia-plans-action-and-treatment
http://www.semg.es/images/stories/recursos/2016/documentos/Guia_Anafilaxia.pdf
https://www.uptodate.com/contents/search?search=Anaphylaxis&sp=0&searchType=PLAIN_TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset=1&autoComplete=false&language=&max=0&index=&autoCompleteTerm=
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM6L_MidHlAhWIr6QKHQmeByMQFjAOegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.resus.org.uk%2F_resources%2Fassets%2Fattachment%2Ffull%2F0%2F824.pdf&usg=AOvVaw0zhEkRUBN77Fdta0Hb6LNH
https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine/circulatory-system-diseases/shock/v/anaphylactic-shock
https://waojournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1097/WOX.0b013e318211496c
http://www.eaaci.org/foodallergyandanaphylaxisguidelines/Food%20Allergy%20-%20web%20version.pdf
https://www.allergy.org.gr/KJLMOLOI/wp-content/uploads/2016/02/Allergiologia_3%CE%BF_2014.pdf
https://etraininghp.ascia.org.au/

