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NAMEN PREDSTAVITVE

• prepoznati klinično sliko anafilaksije, 

• ukrepanje ob pojavu simptomov,

• pristop k kritično bolnemu pacientu,

• uporaba zdravil: doze, način apl., 
generika, itd., 

• predstavitev kliničnih primerov,

• uporaba samoinjektorja adrenalina, 

• vloga v družbeni skupnosti ter 
zdravstvena vzgoja.

„Prepoznava klinične 

slike in takojšnja

uporaba adrenalina je 

ključna za

zdravljenje 

anafilaksije!“



ANAFILAKSIJA

• Resna, življenje ogrožajoča, generalizirana preobčutljivostna
reakcija, ki se razvije v minutah in katere del so simptomi in znaki 
prizadetosti respiratornega sistema in kardiovaskularnega sistema.

• Pri večini bolnikov so prisotne tudi spremembe na koži in sluznicah 
ter tahikardija.

• Smrtnost je okrog 0,3%.
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ETIOLOGIJA

• Med živili: mleko, jajca, soja, pšenica, ribe, mehkužci, drevesni 
oreščki, arašidi, ribe, breskve. 

• Med zdravili: betalaktamski antibiotiki, mišični relaksanti, 
nesteroidni antirevmatiki (NSAR), biološka zdravila, 
kemoterapevtiki.

• Med žuželkami: kožekrilci (ose, sršeni in čebele). 

• Lateks, živalska dlaka, pelod, kontrastna sredstva, ipd.

• Dodatni dejavniki: telesni napor, okužba, uživanje NSAR,    
psihični stres, uživanje alkohola. 



ETIOLOGIJA



KLINIČNA SLIKA

• Dramatični simptomi se razvijejo nekaj minut do 2 uri po stiku z 
alergenom.

• Za anafilaksijo je značilno, da je prizadetih več organskih sistemov, 
predvsem dihala, obtočila in koža.

• Največkrat je bolnikova koža pordela, topla, posuta z urtikami, pogost 
je angioedem. Ponavadi je bolnik tahikarden.

• Najtežje oblike anafilaksije potekajo brez kožne prizadetosti, bolnik pa 
je lahko bradikarden!

• Kounisov sindrom – AKS!

• Bifazičen potek pri nekaj odstotkih bolnikov.
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KLINIČNA SLIKA



PROGNOZA

• Jakost odvisna od značilnosti bolnika, od količine in načina vstopa 
alergena v telo.

• Glavni dejavniki tveganja za smrtni izid oz. hud potek anafilaksije 
so:

• bolnik ima hkrati astmo, KOPB ali kardiovaskularno bolezen,

• zakasnela aplikacija adrenalina,

• bolnika med anafilaksijo nismo polegli, temveč smo ga pustili 
sedeti,

• prejemanje blokatorjev beta adrenergičnih receptorjev ali 
zaviralcev angiotenzinove konvertaze.



DIAGNOZA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA 
ANAFILAKSIJE

• Nekaj kliničnih slik lahko zamenjamo z anafilaksijo: vazovagalna
sinkopa, kolaps, panična epizoda, hiperventilacijski sindrom, 
akutna urtikarija, poslabšanje astme, laringitis, oralni alergijski 
sindrom, šok druge vrste, zastrupitve, tujki v dihalih, ipd. 

• Vzorec krvi (serum): Povišanje triptaze med reakcijo je zelo 
specifičen izvid za anafilaksijo. Odsotnost porasta triptaze ob 
reakciji ne izključuje anafilaksije. Določanje triptaze ni smiselno, 
kadar je klinična slika anafilaksije prepričljiva.



DIAGNOZA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA 
ANAFILAKSIJE

• Če ima bolnik samo prizadetost kože (urtikarija/angioedem), 
potem to ni anafilaksija!

• Ravno tako blage sistemske alergijske reakcije, kjer ni klinične 
prizadetosti obtočil ali dihal ne imenujemo anafilaksija, temveč 
sistemska alergijska reakcija.

• Seveda pa se lahko sistemska alergijska reakcija stopnjuje v 
anafilaksijo!



PRISTOP NA TERENU



PRISTOP NA TERENU

• primeren položaj pacienta,

• splošni ukrepi in nevtralizacija oz. odstranitev alergena,

• kisik,

• vzpostavitev ene ali dveh perifernih venskih poti in nadomeščanje tekočin (14G 
= pretok 270 ml/min, 16G = pretok 180 ml/min, 17G = 125 ml/min, 18G = 80 
ml/min),

• zdravila po naročilu zdravnika (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroidi, 
bronhodilatatorji, glukagon,…),

• 500-1000 ml kristaloidov v 10-20 minutah (RR, vratne vene, kapilarni povratek…)

• monitoring, 12-kanalni EKG?

• anamneza/heteroanamneza (alergije, redna terapija, kronične bolezni, 
predhodne epizode, itd).



ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE

• Ukrep prvega reda:

• Ko je diagnoza anafilaksije 
verjetna, ima 
intramuskularna aplikacija 
adrenalina prednost pred 
vsemi drugimi ukrepi. 

• kadar se ne moremo 
odločiti, ali bolnik že 
potrebuje adrenalin ali še 
ne, mu ga damo.
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ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE

• Ukrepi drugega reda:
• Bolnika poležemo na hrbet in dvignemo noge; če težko diha, ga damo v 

polsedeči položaj; če bruha, ga damo leže na bok. 

• Če je možno, prekinemo stik z alergenom (Pri anafilaksiji po zaužiti hrani ne 
izzivamo bruhanja).

• Ocenimo dihanje, cirkulacijo, zavest. v primeru srčno-dihalne odpovedi 
izvajamo postopke oživljanja.

• Damo kisik preko maske z velikim pretokom (vsaj 40%), ali preko nosnega 
katetra. Potreba po tekočini i.v.

• Ukrepi tretjega reda:
• Antihistaminiki, glukokortikoidi.



ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: adrenalin

• Adrenalin je zdravilo prvega izbora. Takoj, ko postavimo 
utemeljen sum na anafilaksijo, ga apliciramo intramuskularno. 

• Adrenalin apliciramo vedno, kadar so prisotni simptomi in znaki 
prizadetosti dihal ali kardiovaskularnega sistema.

• Pri osebah z anamnezo predhodne hude anafilaksije apliciramo 
adrenalin že ob blažjih znakih alergijske reakcije. 

• Adrenalin se aplicira v antero-lateralno stran stegna, ker je od tu 
sistemska absorpcija veliko hitrejša, kot na drugih mestih.

• Aplikacija adrenalina se lahko ponavlja na 5 do 10 minut, če je to 
potrebno. 
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ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: adrenalin

• Intravenozno se aplicira adrenalin ob hudi anafilaksiji, ki je 
neodzivna na zdravljenje z bolusi tekočine in adrenalin dvakrat 
dan v mišico.

• Če se odločimo za intravenski način, dajemo adrenalin v 
ponavljajočih 5 min. 

• Pri intravenoznem odmerku adrenalina naj bo bolnik na trajnem 
monitoringu z EKG, pulzno oksimetrijo in neinvazivnim RR. 

• Intravenski adrenalin namreč lahko povzroči hudo hipertenzijo, 
ishemijo miokarda in maligne aritmije. 
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ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: adrenalin

• Adrenalina ne apliciramo subkutano, saj se v tem primeru 
absorbira počasneje, slabše in nepredvidljivo. 

• Kadar ima bolnik stridor, lahko poleg intramuskularnega uporabimo 
tudi inhalacije adrenalina, 2-5 ml (ne)razredčenega adrenalina, 
1mg/ml.

• Zelo pogosti stranski učinki: vrtoglavica, glavobol, mišični tremor, 
tahikardija, ekstrasistolija, tahiaritmija, palpitacije, zvišanje 
krvnega tlaka.

• Pogosti neželeni učinki: ventrikularna tahikardija, angina pektoris, 
navzea, bruhanje.

• ADRENALIN: mg/mcg? doze/kg?? Shranjevanje?



ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: antihistaminiki/H1 antagonisti

• Antihistaminik pogosto damo ob pojavu kliničnih simptomov ali 
znakov kožne alergijske reakcije. 

• Zdravilo precej učinkovito zmanjša srbež, ni pa dokazov, da bi bili 
učinkoviti pri anafilaksiji. 

• Kot monoterapijo jih uporabljamo le pri blagi sistemski 
preobčutljivostni reakciji, kadar ni težav z dihanjem ali 
kardiovaskularnim sistemom. 

• ANTIHISTAMINIK: generično/tovarniško ime? mg/ml/1amp? Per os?

• ALTERNATIVA: Zaviralec receptorje H2 (RANITAL – ranitidin
25mg/ml) 50mg.



ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: antihistaminiki/H1 antagonisti

- Navjišji dovoljeni odmerek za odraslega je 2 mg/12h
- Ranitidin, 50 mg i.v.



ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: glukokortikoidi

• HIDROKORTIZON = ? METILPREDNIZOLON = ? DEXAMETHASON?

• Glukokortikoidi imajo počasen začetek delovanja. Njihova vloga v 
zdravljenju anafilaksije nikoli ni bila dokazana. Menijo, da blaži 
zakasnele simptome anafilaksije in bifazično anafilaksijo. 

• Običajni intravenski odmerki so hidrokortizon i.v. ali metilprednizolon
i.v.

• GLUKAGON: Predhodno zdravljenje z antagonisti beta receptorjev lahko 
oteži zdravljenje anafilaksije. V tem primeru lahko ob znižanem krvnem 
pritisku in neučinkovitosti adrenalina apliciramo glukagon.

• BLOKATORJI RECEPTORJEV BETA? (metoprolol, bisoprolol) – OLOL =)
• Kaj pa ostala zdravila? 



ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJAMO MED 
ANAFILAKSIJO: glukokortikoidi



GLUKAGON: GlucaGen HypoKit 1 mg

• Pri bolnikih, ki se zdravijo z beta 
zaviralci in se ne odzivajo na 
adrenalin.

• i.v. 0,025-0,1 mg (0,050-0,150)/kg 
tt, najvišji enkraten odmerek je 1 
mg.

• Prašek in vehikel za raztopino za 
injiciranje.

• Navzea?

• Shranjevanje v hladilniku (2 – 8 st.C) 
ali zunaj hladilnika pri temperaturi 
do 25 °C do 18 mesecev.



KLINIČNI PRIMER 1 (poletje 2016): 
skombroidna reakcija

• Gospod je s prijatelji in ženo jedel pico, sam je jedel pico s tuno, nekje po 15-
20 min., ko je pico zaužil je začutil cmok v žrelu. Občutil je tudi, da ga obliva
vročina. Čutil je razbijanje žile v vratu, koža po telesu je postala rdeča. Bruhal
ni. Opazil je tudi, da ima pordele oči. Kolabiral ni. Zavesti ni izgubil. Poiskal je 
zdravniško pomoč. V dežurni amb. prejel tavegyl 1 ampulo i.v., adrenalin 0.5 
mg i.m., solucortef 100 mg i.v. ter FR 500 ml.

• Vitalne funkcije v INP: RR 165/100 mmHg, sat. 100 %, TT 36.4 °C.

• TH v IPP: FR 500 ml, letizen 10 mg per os, aktivno oglje 50 g per os.

• Pri bolniku je prišlo do alergijske reakcije v obliki hude oblike koprivnice po 
zaužitju pice s tuno. Opisuje se histaminska toksičnost po zaužitju rib, zlasti če 
so bile postane. Podobno reakcijo je doživela tudi njegova žena, ki je prav tako 
uživala pico s tuno. Simptomi in znaki so popolnoma izzveneli. 

• DG.: ANAFILAKSIJA - ALERGIJSKA REAKCIJA NA HRANO, HISTAMINSKA TOKSIČNOST 
PO ZAUŽITJU TUNE?



KLINIČNI PRIMER 2 (oktober 2018): 
anafilaksija v ambulanti SNMP

• 60 letni gospod prišel v UCC zaradi tri dni vztrajajočega bruhanja, s 
slabostjo. Je brez apetita. Pojavijo se bolečine po levi strani prsnega 
koša ter pekoč občutek v predelu sredine prsnega koša.

• Sicer je gospod v pripravi za zamenjavo aortne zaklopke. Gre za hudo 
aortno regurgitacijo. Imel je opravljeno tudi koronarografijo v sklopu 
predoperativne priprave, kjer je bila znana verjetno pomembna AR z 
oslabljeno LVEF (okoli 40%). Zdravi se tudi zaradi astme s pridruženim 
KOPB, redno se vodi pri pulmologih.

• Trenutno v redni terapiji jemlje: Relvar Ellipta 92 mcg 1 vpih zjutraj, 
Depakine Chrono 300 mg 1x 1 ter Aerius po potrebi.

• Alergije: Sulfasol, Garamycin, Bivamycin.



KLINIČNI PRIMER 2 (oktober 2018): 
anafilaksija v ambulanti SNMP

• Ob pregledu pogovorljiv, orientiran, evpnoičen v mirovanju, 
saturacija 93%, pulz 86/min., RR 145/70 mmHg, telesna 
temperatura 36.1°C.

• Dihanje obojestransko slišno, čisto. Srčna akcija je ritmična, 
normokardna, slišen sistolni šum. Trebuh palpatorno mehak, ne 
deluje boleče. Okončine brez edemov. Periferni pulzi simetrično 
tipni.

• TH: laboratorijske preiskave, 18G i.v.k., acipan 40 mg, reglan 1 
amp, 250 ml 0,9% NaCl.



KLINIČNI PRIMER 2 (oktober 2018): 
anafilaksija v ambulanti SNMP

• Gospodu po terapiji postane slabo, je ves rdeč v obraz, nekoliko težje 
diha, čuti cmok v grlu, je brez urtik.

• 18G i.v.k., prejme tavegyl 1 amp. v 100 ml FR.

• Ob prihodu MoE REA 1: pri zavesti, RR 145?, P 110, SpO2 86%, 
tahidispnoičen, difuzno slišni ekspiratorni piski, zatekanje jezika.

• Hidrokortizon 200 mg, O2 15 l/min po OHAIO maski, 1000 ml 0,9% NaCl, 
Tavegyl 1 amp, primeren položaj, Ventolin inhalacije 2:2, adrenalin 0,5 
mg i.m., monitor.

• Čez cca 5 min: piski, adrenalin 0,5 mg i.m., priprava 1 mg adrenalina v 
100 ml 0,9% NaCl, odpeljan na INP.



KLINIČNI PRIMER 4 (november 2018): Kounisov
sindrom

• Jedel Haribo bonbone, adrenalin si je sam 
apliciral. 1A Šentjur in NRV1.

• Ob prihodu gospod v sedečem položaju, 
nemiren, se boljše počuti. DR. pravi, da v 
EKG-ju ni posebnosti.

• V NRV vozilu, hd stabilen, koža brez urtik, 
ni prisoten angioedem, respiratorno b.p., 
navaja blago bolečino v pk, ki popušča, 
mišični tremor. Stokajoč, komunikacija 
otežena. Redne th ne jemlje, ima znane 
alergije na: konzervanse, rdeče meso, 
NSAR, aspirin in analgin. Med transportom 
zaspi.

• Nenadna huda bolečino za prsnico, ki je 
pekoča in se ne širi, VAS 8. 

• Posnet 12-kanalni EKG, prisotna dinamika.



KLINIČNI PRIMER 4 (november 2018): Kounisov
sindrom



KLINIČNI PRIMER 4 (november 2018): Kounisov
sindrom



KLINIČNI PRIMER 4 (november 2018): Kounisov
sindrom

• V NRV pred transportom 
ponovna epizoda bolečine, 
prejme MO 2mg, po katerem 
bolečina popusti, sicer se med 
transportom v intervalih 
bolečina ponavlja in po th
popusti, hd stabilen. 

• Na predaji v UKC MB pove, da 
je tu že bil pred enim 
mesecem (na PPCI).



OBRAVNAVA PO AKUTNI FAZI ANAFILAKSIJE

• Obravnava na UC – INP,

• Sprejem v EIIT, soba za nadzor 
UC, internistični oddelek/OIIM?

• Če so bile težave z dihanje = 
monitoriziranje 6-8 ur,

• Po hipotenziji = monitoriziranje
12-24 ur,

• Bolnika se napoti k specialistu, ki 
se ukvarja z alergologijo,

• Predpiše se mu avtoinjektor
adrenalina.



ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA Z 
ANAFILAKSIJO

• O ukrepih za zmanjšanje tveganja stika z alergenom.

• O samopomoči ob morebitni ponovni anafilaksiji:

• kdaj uporabiti set zdravil za samopomoč,

• natančna navodila glede uporabe samoinjektorja adrenalina,

• primernega položaja,

• pomena takojšnjega klica nujni medicinski službi na številko 
112,

• vključevanje svojcev.



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EPIPEN)

• Bolnik ga uporabi takoj ob pojavu anafilaksije, pred prihodom zdravniške 
ekipe.

• Bolnik si adrenalin aplicira, kadar čuti simptome prizadetosti dihal ali 
kardiovaskularnega sistema.

• Pred, med in po aplikaciji adrenalina je potrebno, da bolnik leži ali je 
vsaj v posledečem položaju.

• Bolnik mora kljub uporabi adrenalina poiskati zdravniško pomoč.

• Bolnika, ki je uporabil samoinjektor adrenalina, moramo sprejeti na 
opazovanje, tudi če se zdi, da nima več simptomov anafilaksije.

• Tablete antihistaminika in glukokortikoida – set za samopomoč.

EPI-nefrine…

…PEN



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EPIPEN)



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EPIPEN)

•0.3 mg (0.3 mL)
≥30 kg

•0.15 mg (0.3 mL)
15-30 kg



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EPIPEN)

• Če se klinični znaki ne izboljšajo ali če pride do poslabšanja, se lahko 5–
15 minut po prvi injekciji da druga injekcija z dodatnim odmerkom 
zdravila Epipen. 

• Avtoinjektor Epipen vsebuje 2 ml raztopine za injiciranje z 1 mg/ml 
andrenalina.

• Ob aktiviranju zagotovi enkratni odmerek (0,3 ml) 300 mikrogramov 
adrenalina. Po aktivaciji avtoinjektorja ostane v avtoinjektorju 1,7 ml 
raztopine.

• Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred 
svetlobo. Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

• Periodično preverjajte raztopine.



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EpiPen MEDA 
Pharma GmbH & Co. KG)

• Modra 

varnostna 

zaporka 

• zorno okno

• oranžna konica



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EpiPen MEDA 
Pharma GmbH & Co. KG)

• natrijev klorid,

• natrijev metabisulfit (E223),

• klorovodikova kislina,  

• voda za injekcije. 



SAMOINJEKTOR ADRENALINA (EpiPen MEDA 
Pharma GmbH & Co. KG)



DOGOVOR O OBRAVNAVI ANAFILAKSIJE 
(GOLNIK, 2015)



PEDIATRIČNA POPULACIJA

• izračun telesne teže? 

• adrenalin 0,01 mg/kg TT = 
0,01 ml/kg TT (max 0,5 mg) 
i.m., na 5-10 min,

• intravenski pristop in bolusi 
tekočine – 20 ml/kg TT 0,9 % 
NaCl v 10–20 minutah,

• primeren pristop k otroku in 
staršem.



HVALA ZA POZORNOST…


