Anafilaktik Şok
geçiren bir hasta
sırt üstü yatırılarak
bacakları yüksek
pozisyona getirilir.
Solunum yolu kontrol edilir ve hemen
ambulans çağrılır.
Anafilaktik Şok tedavisinde ADRENALİN
çok önemli bir ilaçtır.
Önemli düzeyde alerjileri olan hastaların
mutlaka yanlarında
adrenalin enjeksiyonu
taşıması gerekmektedir. Sağlık ekipleri
gelene kadar
vakit kaybetmeden
kol veya bacakların
üst kısmına kas içerisine adrenalin enjeksiyonu yapılır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48
Bahçelievler / ANKARA

0 312 203 05 00 - 5208
0 312 203 05 45 (Fax)

İMMÜNOLOJİ ve ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

ANAFİLAKSİ
Anafilaktik Şok

ANAFİLAKSİ
anafilaktik
şok

NEDENLERİ
Anafilaksi, alerjik nedenlere bağlı olarak
aniden gelişen ve hızlı
bir seyirle ölüme yola
açabilen bir reaksiyondur. Anaflaksi riskini
arttıran en önemli faktör; önceden duyarlı
olunan alerjenle karşılaşmak ve/veya geçmişte anaflaksi öyküsü
bulunmaktır.

Birden fazla organ ve sistemi etkileyen bu tehlikeli
reaksiyon önceden kestirilemez ve “ANAFİLAKTİK ŞOK” olarak adlandırılan ağır bir dolaşım
bozukluğuna yol açar !

Başlıca
Belirtileri
• Ürtiker (kurdeşen), anjioödem, kaşıntı
• Burun akıntısı, gözlerde yaşarma
• Boğazda tıkanıklık hissi, nefes darlığı
• Karın ağrısı, bulantı-kusma, diare
• Kalpte ritim bozukluğu
• Göğüste sıkışma hissi
• Tansiyon düşüklüğü
• Baş dönmesi, bilinç kaybı
• Anksiyete, huzursuzluk

Besinler Ve Katkı Maddeleri

• Süt
• Yumurta
• Kabuklu deniz ürünleri (ıstakoz, midye v.s)
• Soya fasulyesi
• Kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, kaju v.s)
• Tropikal meyveler (kivi, ananas, avokado v.s)
• Buğday
• Tohumlar
• Sülfatlar ve diğer tüm katkı maddeleri.

İlaçlar

• Antibiyotikler: penisilin, penisilin türevleri ve
diğer antibiyotikler
• Kan sulandırıcılar
• Kortizon içermeyen ağrı kesiciler
• Bağışıklık sağlayan ilaçlar: aşılar, antitoksinler
(arı, yılan, akrep serumları), kan ürünleri, İmmünglobulinler.

Radyolojide Kullanılan Maddeler
• Radyo-kontrast maddeler

Böcek Isırmaları
• Arı
• Akrep
• Örümcek

Diğer Nedenler

• Yılan ısırması
• Lateks (doğal kauçuk=lastik) içeren maddelere
maruz kalma (eldiven, giysi v.s).

TANI

Hastalığın belirtileri ve fizik muayene bulguları
ile tanı koyulur. Hastada yukarıda sıralanan belirtilerin birçoğu mevcuttur. Kanda yapılan bazı
testler tanı için kullanışlı değildir.

