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Анафілактичний шок  

Анафілактичний шок є важкою, небезпечною 

для життя, загальною або системною 

реакцією гіперчутливості, що 

характеризується швидким розвитком 

небезпечних для життя зрушень з боку 

дихальних шляхів і/або дихання і/або 

гемодинаміки та зазвичай супроводжуються 

патологічними змінами з боку шкіри і 

слизових оболонок  

Jasmeet Soar et al., 2012  



Анафілактичний шок 

Анафілактичній шок (АШ) – максимально 

тяжкий прояв алергічної реакції негайного типу.  

 

АШ – стан, який виникає гостро і загрожує 

життю, супроводжується порушенням 

гемодинаміки, що призводить до недостатності 

кровообігу та гіпоксії у всіх життєво важливих 

органах.  

 



Анафілактичний шок 
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Анафілактичний шок  

виникає через кілька хвилин після введення 

алергену;  

 

одна із двох різновидів анафілаксії, яка 

проявляється у вигляді загальної або місцевої 

системної алергійної реакції в людей зі 

спадкоємною схильністю до алергії;  

 

розвивається внаслідок імунологічних реакцій 

організму на контакт із антигеном. 



Анафілактичний шок  
АШ може виникнути як реакція на алерген будь-якого походження.  

 

Найчастіші причини: 

 

- лікарські препарати, АШ розвивається незалежно від способу застосування лікарських 

препаратів, але частіше при парентеральному введенні: 

 

• антибіотики (переважають бета-лактамні) – 40-50 %; 

• сульфаніламіди (до 40 %); 

• анальгетики (до 26 %); 

• місцеві анестетики; 

• препарати, які містять йод та бром; 

• вакцини; 

• сироватки; 

• препарати вітамінів. 

 

 



Анафілактичний шок  

 

- деякі харчові продукти; 

 

- укуси комах (бджіл, ос, шершнів, джмелів, москітів 

і ін.); 

 

- проведення діагностичних і лікувальних процедур 

з алергенами. 

 



Анафілактичний шок  

Звичайно АШ розвивається в людей, що мають в 

анамнезі які-небудь алергійні реакції, що 

страждають алергійними захворюваннями 

(кропивниця, набряк Квінке, бронхіальна астма, 

полінози) або, що мали контакт із алергенами 

раніше (робітники пеніцилінових заводів, 

фармацевти й ін.). 

 

Супутня астма є фактором ризику розвитку 

анафілаксії, а також анафілаксії, несумісної з 

життям, особливо якщо перебіг важкий і 

неконтрольований . 



Анафілактичний шок - патогенез 

У результаті утворення 

комплексу «алерген — 

антитіло» відбувається 

вивільнення переважно з 

тучних клітин і базофілів 

біологічно активних амінів:  

гістаміна,  

ацетилхоліну,  

серотоніна,  

гепарину тощо. 

 



Анафілактичний шок - патогенез 

клас імуноглобулінів G - утримуються в сироватці у 

великих кількостях 

 

клас імуноглобулінів Е - утримуються в сироватці в 

слідових кількостях – реагіни - легко фіксуються на 

тучних клітинах пухкої сполучної тканини, базофільних 

лейкоцитах, шкірі, слизових оболонках, гладких м'язах - 

при АШ - шокові тканини 



Анафілактичний шок - патогенез 

Під впливом цих амінів реалізується алергійна реакція: 

 

спазм гладких м'язів бронхів,  

підвищення проникності капілярів (кропив’янка, 

набряк),  

розширення судин,  

зниження АТ,  

тахікардія,  

розлади мікроциркуляції,  

порушення згортання крові,  

алергійне запалення. 



Анафілактичний шок - патогенез 

Анафілактична реакція відтворюється в 3 етапи: 

 

1. Сенсибілізація — перший контакт організму з 

алергеном. 

 

2. Інкубаційний період. 

 

3. Відтворення анафілаксії — повторне введення 

алергену в роздільній (разрешающей) дозі. При цьому 

чим менше ступінь сенсибілізації, тем вище роздільна 

доза. 

 



Анафілактичний шок - класифікація 

Виділяють кілька варіантів перебігу анафілактичної 

реакції: 

 

- респіраторний (астмоїдний); 

 

- шкірний; 

 

- васкулярний; 

 

- абдомінальний. 

 



Анафілактичний шок - класифікація 

Респіраторний варіант  - 

бронхоспазм, 

ларингоспазм і набряк 

гортані.  

 

Клініка: задишка на вдиху, 

почуття стиснення в грудях, 

кашель, ядуха.  

 

Переважно у дітей. 



Анафілактичний шок - класифікація 

Шкірний варіант - шкірна 

сверблячка, кропивниця, 

набряк Квінке.  

 

Може бути відсутнім при АШ. 



Анафілактичний шок - класифікація 

Васкулярный варіант - 

частіше в осіб > 45 років, 

порушення ССС й нервового 

апарата.  

 

Клінічна картина нагадує ІМ, 

набряк легенів, ГПМК, 

епілепсію. 

 

 



Анафілактичний шок - класифікація 

Абдомінальний варіант - 

різкий приступоподібний 

біль у животі, нудота, 

блювання. 



Анафілактичний шок - клініка 

АШ розвивається дуже бурхливо, без попередніх 

симптомів.  

 

Клініка АШ залежить від шляхів потрапляння алергену в 

організм.  

 

За внутрішньовенного введення реакція виникає через 

3-5 хвилин.  

 

90 % алергічних реакцій розвиваються у термін до 10 

хвилин після застосування препарату.  

 



Анафілактичний шок - клініка 
 загальна кволість,  

шум у голові, вухах,  

 головний біль,  

 запаморочення,  

відчуття жару у всьому тілі,  

 заніміння пальців, язика, губ,  

 зниження зору,  

біль у ділянці серця, живота, у м’язах, суглобах, попереку,  

відчуття здавлення та розпирання грудної клітини,  

 кашель,  

нудота,  

блювання, 

потемніння в очах,  

страх смерті,  

хворий непритомніє, іноді навіть не встигнувши повідомити про свої відчуття. 

  



Анафілактичний шок - клініка 

Часто відзначається  

набряк гортані зі стридорозним диханням,  

ядуха,  

ціаноз, набяк обличчя,  

клонічні судоми,  

висип на шкірі уртикарного характеру 

мідріаз,  

піна з рота, 

мимовільні дефекація й сечовипускання, 

кров'янисті виділення з піхви.  

 

Хворі можуть загинути протягом 5-30 хвилин при явищах 

асфіксії. 



Анафілактичний шок - клініка 

Розвивається типова картина шоку:  

блідість,  

холодний піт,  

частий ниткоподібний пульс, частота 120 – 150 за 

хвилину 

різке зниження або відсутність АТ.  

тони серця послаблені, 

над легенями вислуховуються сухі свистячі хрипи 

можуть виникати носові та шлункові кровотечі. 



Анафілактичний шок - клініка 

Після тяжкого перебігу АШ можливе ураження 

внутрішніх органів – поліорганна недостатність.  

 

У випадках рецидиву АШ – перебіг завжди тяжкий. 

 

Іноді летальний результат може настати значно 

пізніше (до 14 днів) у зв'язку зі змінами в нирках 

(гломерулонефрит, ниркова недостатність), кишечнику 

(профузні кишкові кровотечі), серці (міокардит), 

головному мозку (набряк, крововилив). 



Анафілактичний шок - діагностика 

Клінічні критерії діагностики 

Діагноз анафілаксії є досить імовірним, коли має місце будь-який з наступних трьох 

варіантів клінічної симптоматики: 

Критерій 1.  

Раптовий початок хвороби (від декількох хвилин до декількох годин), із залученням 

шкіри або слизових оболонок або обох одразу (генералізована кропив'янка, свербіж 

або почервоніння, набряк губ - язика - піднебінного язичка) 

І принаймні одна з наступних подій:  

Раптові респіраторні симптоми (задишка, хрипи, кашель, стридор, гіпоксемія) - ГДН 

Раптове зниження артеріального тиску або симптоми дисфункції периферійного 

органу (гіпотонія (колапс), непритомність, нетримання сечі) 

F. Estelle R. Simons et al., 2012; 

Наказ МОЗ України 30.12.2015 № 916 



Анафілактичний шок - діагностика 

Критерій 2.  

Дві або більше події, які відбуваються раптово після впливу ймовірного для 

даного пацієнта алергену або іншого тригера (від декількох хвилин до 

декількох годин): 

• Раптова поява симптомів з боку шкіри або слизових оболонок 

(генералізована кропив'янка, свербіж або почервоніння, набряк губ - язика - 

піднебінного язичка) 

• Раптові респіраторні симптоми (задишка, хрипи, кашель, стридор, 

гіпоксемія) 

• Раптове зниження АТ або симптоми дисфункції периферійного органу 

(наприклад, гіпотонія (колапс), нетримання сечі) 

• Раптові шлунково-кишкові симптоми (спастичний абдомінальний біль, 

блювання) 

F. Estelle R. Simons et al., 2012; 

Наказ МОЗ України 30.12.2015 № 916 



Анафілактичний шок - діагностика 

Критерій 3.  

Зниження АТ після впливу відомого для даного 

пацієнта алергену (від декількох хвилин до декількох 

годин): 

 

Немовлята і діти: низький систолічний АТ (віковий) або 

більше, ніж 30% зниження систолічного АТ * 

 

Дорослі: систолічний АТ менше 90 мм рт.ст. або 

більше, ніж 30% зниження в порівнянні з вихідним 

F. Estelle R. Simons et al., 2012; 

Наказ МОЗ України 30.12.2015 № 916 



Анафілактичний шок - діагностика 

* Низький систолічний АТ для дітей: 

від 1 місяця до 1 року менше, ніж 70 мм рт.ст.  

від 1 до 10 років (70mmHg + [2 × вік]) 

від 11 до 17 років менше, ніж 90 мм рт.ст. 

Нормальна частота серцевих скорочень коливається  

у віці 1-2 років 80-140 уд/хв,  

у віці 3 років 80-120 уд/хв. 

після 3-х років 70-115 уд/хв.  

 

У немовлят і дітей, порушення дихання спостерігаються частіше, 

ніж гіпотензія або шок, а шок буде проявлятися вірогідніше 

тахікардією, ніж гіпотензією. 

F. Estelle R. Simons et al., 2012; 

Наказ МОЗ України 30.12.2015 № 916 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

У пацієнтів з анафілаксією слід негайно оцінити 

функції дихальних шляхів, дихання, кровообігу.  

 

 

Смерть настає в результаті ураження верхніх 

дихальних шляхів, нижніх дихальних шляхів та / або 

внаслідок серцево-судинних порушень. 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Госпіталізація у відділення 

інтенсивної терапії.  

 

Виклик бригади швидкої 

допомоги. 

 

Однак транспортувати 

хворого можна тільки після 

виконання на місці 

невідкладних заходів. 

 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

смерть може настати протягом 

декількох секунд, якщо пацієнт 

знаходиться в положенні стоячи або 

сидячи 

 помістити пацієнта на тверду 

поверхню в положенні на спині або в 

положенні комфорту, перевести у 

позицію «сидячи» пацієнтів, якщо 

вони виявляють дихальну 

недостатність, мають місце 

респіраторні порушення, або у 

стабільне положення на боці, якщо 

пацієнт втратив свідомість;  

підняти нижні кінцівки;  

помірно закинути голову. 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

 

Припинення подальшого надходження імовірного 

алергену. Виконання цього заходу запобігає подальшій 

деградації тучних клітин і базофілів і виділення 

медіаторів.  

 

Необхідно припинити введення лікарського препарату, 

імовірного алергену.  

 

 

Оцінити стан гемодинаміки, дихальних шляхів, 

дихання, свідомості, шкіри. 

 

 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 
Введення адреналіну  

 найперший захід при виведенні хворого з АШ. 

 

Не існує абсолютних протипоказань до лікування епінефрином у 

пацієнтів з анафілаксією; ризики переважають у літніх людей і пацієнтів із ССЗ. 

 

Адреналін є препаратом першої лінії в усіх випадках анафілаксії  

 

Адреналін проявляє наступні механізми дії при АШ: 

- стимулює ɑ-адренорецептори судин і підвищує АТ; 

- стимулює β1-адренорецепторы міокарда й виявляє інотропну дію; 

- стимулює β2-адренорецепторы бронхів і викликає бронходилатацію; 

- пригнічує виділення медіаторів з активованих тучних клітин і базофілів за допомогою стимулювання 

внутрішньоклітинного 3,5-цАМФ; 

- гальмує дегрануляцію тучних клітин і базофілів. 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

В/м в область середньої третини зовнішньої поверхні стегна вводять 

адреналін 0,01 мг/кг 1:1000 (1 мг/мл),  

максимум 0,5 мг (дорослі) або 0,3 мг (діти). 

 

 Записати час та дозу введення адреналіну.  

 

Повторне введення кожні 15 хв. (можливо  через 5 хвилин, якщо це 

необхідно). 

  

 

У важких випадках у протилежну кінцівку вводять 0,5 мл адреналіну в/в 

дуже повільно (швидке ведення адреналіну може викликати аритмію), 

протягом 5-10 хвилин, розчинивши його в 40-50 мл ізотонічного розчину 

натрію хлориду або 5% глюкози.  

 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

У випадку необхідності повторної в/м дози адреналіну, добре зарекомендувало 

себе в/в вливання адреналіну.  

 

Вливання адреналіну повинно бути обмежене тими пацієнтами, які не можуть 

бути стабілізовані за допомогою повторних доз адреналіну внутрішньом’язово. 

 

В/в вливання повинно здійснюватися спеціалістами з відділень інтенсивної 

терапії, анестезіологами тощо. 

 

 Введення адреналіну в/в у пацієнтів з нормальним кровообігом може призвести 

до небезпечних для життя гіпертонії, ішемії міокарда і аритмій.  

 

Пацієнти, яким вводять адреналін в/в, повинні перебувати під наглядом з ЕКГ і 

пульсоксиметром. 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

При відсутності лікувального ефекту або неможливості 

потрапити у вену рекомендуються повторні 

внутрішньом'язові уведення 0,5 мл 0,1% розчину 

адреналіну кожні 15 хв. (доза може бути повторено 

через 5 хв) до нормалізації АТ.  

 

При стридорі від набряку гортані, розпилений адреналін 

(2-5 мл, 1 мг/мл) може бути використаний на додаток до 

адреналіну внутрішньом’язово. 

 



Особливості дозування епінефрину в Україні 

  Україна Країни СНГ Країни Європи  

та США 

Форма випуску препарату Епінефрину 

гідротартрат 0,18 % - 

1 мл 

Епінефрину 

гідрохлорид 

0,1 % - 1 мл 

Епінефрину 

гідрохлорид 

0,1 % - 1 мл 

Молекулярна маса медикаментозної 

форми 

333,3  

Молекулярна маса 

збільшена за рахунок 

гідротартрата, не 

епінефрину  

219,66 219,66 

Кількість препарату в одному 

мілілітрі 

1,8 мг 1 мг 1 мг 

Назва та доза препарату по протоколу 

при анафілаксії 

Епінефрин 

0,5 мг 

  

Епінефрин 

0,5 мг 

Епінефрин 

0,5 мг 

Назва та доза препарату при 

проведенні СЛЦР 

Епінефрин 

1 мг 

Епінефрин 

1 мг 

Епінефрин 

1 мг 

Коефіцієнт переліку для 

використання міжнародного 

протоколу виходячи із молекулярної 

маси медикаментозної форми, що 

виготовляється 

1,8 1 1 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Забезпечення прохідності дихальних шляхів.  

 

Почати оксигенотерапію з високою швидкістю потоку (6-8 

л/хв) через лицьову маску. 

 

За допомогою електроввідсмоктувача видаляють слиз із 

дихальних шляхів. 

 

При неможливості виконання ШВЛ апаратним методом 

здійснюється штучне дихання з рота в рот. 

 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Поповнення об’єму циркулюючої крові. 

  

Забезпечити в/в доступ за допомогою катетера великого 

діаметра (14 - 16 калібру). 

 

Поповнення ОЦК проводиться шляхом в/в краплинного 

введення кристалоїдних (20 мл/кг):1-2 літри 0,9% розчину 

NaCl, розчину Рінгера (дорослі: 5 – 10 мл/кг в перші 5-10 

хвилин; діти: 10 мл/кг) та колоїдних розчинів. 

 

Обсяг рідини визначають, виходячи з рівнів АТ, діурезу.  

 

Сучасні плазмозамінники на основі ГЕК  і желатину. 

 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

 

Застосування бронхолітичних препаратів (β2-

агоністів): сальбутамол 

  

у дозованих інгаляторах (діти: 4-8 доз; дорослі: 8 

доз) або  

 

в небулах (діти: 1,5 мл; дорослі: 3 мл) кожні 20 

хвилин або безперервно в міру необхідності  



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Застосування глюкокортикоїдних препаратів.  

 

Глюкокортикоїди гальмують дегрануляцію тучних клітин, 

зменшують набряк гортані й бронхоспазм, підвищують АТ, 

дозволяють попередити рецидиви АШ.  

 

В/в інфузія – гідрокортизон 200 мг (дорослим), максимум 

100 мг (дітям) або 

  

метилпреднізолон 50-100 мг (дорослим) і 1 мг/кг, максимум 

50 мг (дітям), 

  

преднізолон до 240 мг (5 мг/кг у дітей) в/в повільно . 



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Проведення реанімаційних заходів.  

 

З появою ознак клінічної смерті проводяться 

реанімаційні заходи згідно стандартного алгоритму. 

 

 З регулярними інтервалами, безперервно 

контролювати АТ пацієнта, частоту серцевих 

скорочень, функції зовнішнього дихання.  



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

11. Застосування антигістамінних засобів.  

Антигістамінні препарати блокують Н1-гістамінові 

рецептори й дію гістаміна, але не виявляють негайної 

дії й не є засобом порятунку життя.  

 

Антигістамінні препарати краще вводити після 

відновлення показників гемодинаміки, тому що вони 

самі мають гіпотензивний ефект (особливо піпольфен).  



Анафілактичний шок – лікувальна програма 

Хлорфенірамін повільно в/в або в/м у дозі залежно від віку:  

 12 років і дорослі - 10 мг;  

 6 - 12 років - 5 мг;  

 6 місяців - 6 років - 2,5 мг;  

 < 6 місяців - 250 мкг/кг; 

 

Дифенгідрамін (димедрол) 25-50 мг (дорослим) та 1 мг/кг, максимум 50 мг (дітям); 

 

Супрастін 1 мл 2% розчину; 0,1 – 0,15 мл/рік життя (дітям). 

 

 Застосування піпольфену протипоказане у зв’язку з його значним гіпотензивним 

ефектом! 

 

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів – ранітидин 50 мг (дорослим) або 1 мг/кг, максимум 50 мг (дітям) 

 



Спостереження й профілактичні заходи 

Після виписки зі стаціонару хворий повинен перебувати на диспансерному 

обліку в алергологічному кабінеті.  

 

Повинен бути виданий алергологічний паспорт із поміткою про препарати 

(застосування яких ЛЗ необхідно уникати), укуси комах і інші алергени, що 

викликали АШ.  

 

Препарати повинні бути виділені в історії хвороби, в електронних 

документах за їх наявності.  

 

Браслети алергиків особливо корисні, коли існує ризик внутрішньовенного 

введення препарату в екстрених випадках, наприклад, міорелаксантів, 

опіатів або пеніциліну або коли препарати, наприклад НППЗ, доступні без 

рецепта.  



Навчання пацієнтів 

• Роз’яснити пацієнту, що саме він / вона несе 

відповідальність за подальше виключення препарату-

алергену. 

 

• Рекомендувати пацієнтам носити браслет алергика із 

зазначенням причини алергічної реакції. 

 

• Застерегти пацієнта від застосування препаратів, що 

продаються без рецепту, якщо відсутній чіткий опис їх 

компонентів. 

 



Рис. 6.1. Протокол початкового лікування анафілаксії  

Оглянути дихальні шляхи, оцінити частоту дихання та особливості 

кровообігу  

Спостереження 
Пацієнти з респіраторними 

симптомами або ознаками 

повинні спостерігатися 

впродовж 6-8 год в лікарні 

перед випискою. Ті, у кого 

гіпертензія або колапс, 

потребують моніторингу 

12-24 год 

Виписка 

• Оцінити ризик анафілаксії 

в майбутньому 

• Призначити адреналін, 

якщо є ризик повторення 

• Надайте рекомендації: 

Уникати алергогени. 

Інструкції щодо 

застосування адреналіну 

• Огляд алерголога і 

дієтолога 

• Надати кнтактну 

інформацію груп підтримки 
• Виписку для сімейного лікаря 

Третя лінія: Розглянути в/в  або п/о антигістамін для контролю шкірних симптомів; Розглянути в/в  або п/о глюкокортикоїди для профілактики пізніх респіраторних реакцій 



Анафілактичний шок 

Типові помилки, що допускаються на 

догоспітальному етапі 

 

Ізольоване призначення блокаторів Н1- гістамінових 

рецепторів при важких алергічних реакціях, так само як і 

при бронхообструктивному синдромі, не має 

самостійного значення, і на догоспітальному етапі це 

лише призводить до невиправданої втрати часу;  

 

використання дипразина (піпольфену) небезпечно 

посилюванням гіпотонії.  



Анафілактичний шок 

Типові помилки, що допускаються на 

догоспітальному етапі 

 

Використання таких препаратів , як глюконат кальцію , 

хлористий кальцій , взагалі не показано при гострих 

алергічних захворюваннях.  

 

Помилковим слід вважати також пізніше призначення 

ГКС, необгрунтоване застосування малих доз ГКС, 

відмова від використання топічних ГКС і β2 - агоністів 

при алергічному стенозі гортані та бронхоспазмі . 



Показання для направлення пацієнта до лікаря-

алерголога, лікаря-алерголога дитячого 

 
•   Пацієнти, які мають в анамнезі алергію на бензилпеніцилін, 

• антибактеріальні ЛЗ і, ймовірно, потребуватимуть подальшої 

• антибіотикотерапії. 

 

•   Пацієнти з множинною медикаментозною алергією / непереносимістю. 

 

•   Пацієнти, які могли б мати алергію на препарати білкової природи і 

• потребують введення цих речовин. 

 

•   Пацієнти, які мають в анамнезі побічні реакції на НППЗ, і потребують 

• використання ацетилсаліцилової кислоти або НППЗ. 

 

•   Пацієнти, які мають тяжкі форми алергічних захворювань в анамнезі або у 

• гострому перебігу. 

 

•   Пацієнти з алергічними реакціями на місцеві анестетики. 

 

•   Пацієнти, які мають в анамнезі реакції на індукційні агенти. 

 

•   Пацієнти, які мають в анамнезі реакції на препарати, які містять йод, 

• вітаміни тощо. 






