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Anafilaksja/wstrząs anafilaktyczny

standardy postępowania



Definicja anafilaksji

Ciężka, potencjalnie zagrażająca życiu uogólniona lub systemowa 

reakcja nadwrażliwości

kryteria kliniczne, czyli

▪ nagły początek objawów ze strony 2 lub wiecęj narządów

lub:

▪ wystąpienie: hipotensji, obrzęku krtani, niewydolności 

sercowo-naczyniowej

+ (uzupełnienie – 2017)

EAACI, WAO 2017



Trzy główne przyczyny anafilaksji:

1. Żywność (u małych dzieci – mleko i jajo kurze; u starszych 

dzieci – orzechy arachidowe; u dorosłych – mąka i skorupiaki)
(1/3 wszystkich reakcji anafilaktycznych, ale do 85% u dzieci)

2. Użądlenia owadów (gł. osy i pszczoły) – inna klasyfikacja

ciężkości objawów

3. Leki 
(antybiotyki beta-laktamowe; blokujące łącze nerwowo-mięśniowe)

lekiowadypokarmy

(2007)



Kryteria kwalifikacji do stopnia ciężkości 

reakcji anafilaktycznej 
Stopień I SAR (Systemic Allergy Reaction)– zajęty jest tylko jeden z 

wymienionych organów/układów:

A. Objawy skórne

- uogólniona pokrzywka, świąd rumień i/lub

- mrowienie, świąd warg i/lub

- obrzęk naczynioruchowy (poza obrzękiem krtani)

B. Objawy z górnych dróg oddechowych:

- kichanie, świąd nosa, wyciek z nosa, blokada nosa i/lub

- świąd gardła i/lub

- kaszel bez związku z obturacją oskrzeli

C. Objawy ze strony spojówek:

- zaczerwienienie, świąd łzawienie

lub
Cox L., Sanchez Borges M, Lockey R.. World Allergy Organization systemic allergic

grading system: is modification needed? J Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:58-62./



D. inne niespecyficzne objawy systemowe:

- nudności i/lub

- metaliczny smak w ustach

- inne (niepokój, osłabienie)

Stopień II SAR --> wymienione w stopniu I SAR objawy z co najmniej 2 

układów/organów

Stopień III SAR:

A. Objawy z dolnych dróg oddechowych:

- łagodna obturacja oskrzeli: kaszel, świszczący wydech, "krótki oddech"
(objawy odpowiadające na leczenie) i/lub

B. Objawy z przewodu pokarmowego:

- kurczowe bóle brzucha, wymioty i/lub biegunka



Stopień IV SAR – ANAFILAKSJA:

A. Objawy z dolnych dróg oddechowych:

- ciężka obturacja oskrzeli z brakiem poprawy lub pogorszeniem
pomimo leczenia i/lub

B. Objawy z górnych dróg oddechowych:

- obrzęk krtani ze stridorem

Stopień V SAR - ANAFILAKSJA:

A. Objawy z górnych i/lub dolnych dróg oddechowych:

- niewydolność oddechowa i/lub

B. Objawy z układu sercowo naczyniowego:

- omdlenie/istotny spadek ciśnienia tętniczego (wg kryteriów
NIAID/FAAN: do 12mż: < 70mmHg; 1-10rż: <70mmHg + /2x wiek w
latach/; 11-17rż: <90mmHg)

i/lub

- utrata przytomności (z wykluczeniem reakcji wazowagalnej)

Wstrząs anafilaktyczny 

– postać anafilaksji, w 

której dochodzi do

hipoperfuzji 

narządowej (hipotonia)



Okres noworodkowy do 2 roku życia

Oddzielny fenotyp anafilaksji

▪ Brak danych epidemiologicznych w tej grupie wiekowej

▪ Problem zbyt rzadko i niewłaściwie diagnozowany

▪ Dotyczy gł. dzieci „atopowych”, płci męskiej

▪ Incydenty występują najczęściej w warunkach domowych

Rozpoznanie:
Częściej występują objawy obturacji dróg oddechowych

(rzadziej objawy skórne i z układu krążenia)

Szybsza czynność  serca i niskie ciśnienie tętnicze – fizjologia

Leczenie:
Dawki leków/kg m.c.  (0.01 mg/kg; 0.01 ml/kg)

Trudności w założeniu dostępu naczyniowego (jama szpikowa)



Objawy anafilaksji, których małe

dziecko nie zgłosi:

▪ Świąd skóry

▪ Uczucie dławienia, opuchnięcie w gardle

▪ Uczucie stanu zagrożenia życia

Objawy trudne do interpretacji:
▪ Zaburzenia zachowania – niepokój, płacz, senność

▪ Wzmożona potliwość

▪ Chrypka, bezgłos

▪ Regurgitacje, ulewania

▪ Nietrzymanie moczu i stolca

Tylko 6 % dzieci z anafilaksją zostało skierowanych do szpitala z tym rpn!



Objawy powinny być interpretowane z uwzględnieniem specyfiki

danego wieku:

▪ Nagłe zatrzymanie oddechu/krążenia

▪ Spadek ciśnienia tętniczego w odniesieniu do norm wiekowych

▪ Pulsoksymetria



Adrenalina

Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do podania

adrenaliny we wstrząsie anafilaktycznym

niezależnie od:

wieku chorego, 

ciąży

występowania chorób przewlekłych

.....

Lek pierwszego rzutu:

http://www.google.pl/url?url=http://www.pm105lodz.wikom.pl/strona401.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8eDZVPSdB4mxafW7gqgH&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHWupncliGU_j2EgzxGIrrLi_iZZg


Podać domięśniowo
Adrenalina 1:1000

1 ampułka = 1 ml = 1 mg

domięśniowo w mięsień czworogłowy uda

nie rozcieńczać

„tuberkulinówka”

0.01 mg/1 kg

0.1 mg (ml)/10 kg

10 kg – 0.1 ml

20 kg – 0.2 ml

Dzieci > i = 30 kg – 0.3 ml

Dorośli 0.3 – 0.5 ml

Adrenalina

wcześnie

7,5-25 kg – 0.15 mg

25-30 kg – 0.3 mg

0.5 mg - ?

Wg EAACI

„Auto-injector”



Dawki adrenaliny w anafilaksji (domięśniowe)
>12 lat i dorośli – 500 mikrogramów (0,5 mg)

6-12 lat – 300 mikrogramów (0,3 mg)

6 miesięcy-6 lat – 150 mikrogramów (0,15 mg)

< 6 miesięcy – 150 mikrogramów (0,15 mg)

Adrenalinę podaj w mięsień udowy w jego przednioboczną

powierzchnię w 1/3 środkowej uda (patrz rysunek), używając do iniekcji igieł o

rozmiarach powyżej 0,8mm, aby zapewnić właściwą 

głębokość wstrzyknięcia leku w mięsień.

Powtórzenie dawki – co najmniej

5 min. odstępu między podaniami

https://farmakoterapia.files.wordpress.com/2013/09/zdjc499cie-podac5bc-adrenaliny.jpg


0.3 mg/0.3 ml

0.3 mg

(>30 kg)

0.15 mg

15-30 kg)

1mg/1ml(1:1000)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Adrenalina.jpg


Adrenalina

Usuń ekspozycję na alergen (jeśli możliwe)

Wołaj o pomoc

Połóż chorego, unieś jego nogi

Zabezpiecz drożność dróg oddechowych

Podaj tlen przez maskę

Dostęp dożylny

http://www.google.pl/url?url=http://www.pm105lodz.wikom.pl/strona401.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8eDZVPSdB4mxafW7gqgH&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHWupncliGU_j2EgzxGIrrLi_iZZg
http://www.google.pl/url?url=http://www.vehicom.pl/wzywanie-pomocy&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PO3ZVKWrHYnxat7iguAI&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEZdxrOdjoy8YGT8rGLdTWgPty_5g
http://www.google.pl/url?url=http://www.kidsgrooming.org/2.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4UDsVN_ePMTxUpX3gpAO&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNG523XtrfW-c741G9k1fDb0fgJrLw
http://www.google.pl/url?url=http://www.kidsgrooming.org/2.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4UDsVN_ePMTxUpX3gpAO&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNG523XtrfW-c741G9k1fDb0fgJrLw


Leki drugiego rzutu:

▪ Tlen (wskazany dla każdego pacjenta z anafilaksją)
(przepływ 6-10 l/min)

▪ Płyny infuzyjne (objawy hypowolemii)
Bolus krystaloidów: dzieci 10-20 ml/kg m.c. w ciągu 20 min.

Dorośli 10 ml/kg m.c. w ciągu 5-10 min.

▪ Beta2-mimetyki wziewne (obturacja dolnych dróg 

oddechowych)

▪ Adrenalina w nebulizacji (obrzęk krtani)

http://www.google.pl/url?url=http://www.astrogle.com/numerology/predictions-for-birth-number-2-and-fadic-number-2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FePZVN6ZCZHcaK_DgaAJ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9lJ6ukZul4UVhMk3qlxRk5jCZGQ


Leki trzeciego rzutu:

▪ Glikokortykosteroidy

▪ Leki p/histaminowe

▪ Glukagon – w przypadku braku poprawy u pacjentów leczonych 

beta-adrenolitykami

http://www.google.pl/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Number_3_in_yellow_rounded_square.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZOPZVMSzCYflaJGfgOAN&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNG1ub7KPjNerMS_v2An4m_a0JIoNQ




1. Postępowanie wg opracowanego, pisemnego protokołu dla

rozpoznania i leczenia anafilaksji

2. Jeśli możliwe – usuń ekspozycję na alergen (np. wstrzymaj podaż

dożylną leku)

3. Oceń: krążenie (czynność serca, drożność dróg oddechowych, 

częstość oddechów, stan skóry i masę ciała

4. Natychmiast i jednocześnie zawołaj pomoc (zespół reanimacyjny 

lub pogotowie)

5. Ułóż niemowlę na plecach lub w półpochyleniu, w pozycji

komfortowej, na ramieniu ratującego



6. Podaj epinefrynę (adrenalinę) domięśniowo w zewnętrzną 

część uda w dawce 0.01 mg/kg w miejscu opieki zdrowotnej

(szpital, ambulatorium) lub z autostrzykawki w dawce 0.15 mg 

w pozostałych miejscach

7. Gdy jest to wskazane, podaj tlen w wysokim przepływie 8-10 l/min,

z wykorzystaniem prawidłowo przylegającej maski twarzowej



8. Zapewnij dostęp dożylny i rozpocznij podaż płynów –

0.9% NaCl w dawce 10-20 ml/kg przez 5-10 min.

9. Monitoruj liczbę oddechów, czynność serca i ciśnienie krwi, 

z wykorzystaniem monitoringu elektronicznego (jeśli możliwe).

Monitoruj utlenowanie krwi (pulsoksymetria)



10. Gdy istnieje potrzeba, podejmij resuscytację krążeniowo-

oddechową z częstością 100 ucisków klatki piersiowej na 

głębokość 4 cm, z minimalnymi przerwami i wykonuj sztuczne

oddychanie z częstością 15-20/min.

▪ Tlen (wskazany dla każdego pacjenta z anafilaksją)

▪ Płyny infuzyjne (objawy hypowolemii)

▪ Beta2-mimetyki wziewne (obturacja dolnych dróg  oddechowych)

▪ Adrenalina w nebulizacji (obrzęk krtani)

▪ Glikokortykosteroidy

▪ Leki p/histaminowe

▪ Glukagon – w przypadku braku poprawy u pacjentów leczonych  

beta-adrenolitykami

Hospitalizacja

http://www.google.pl/url?url=http://www.astrogle.com/numerology/predictions-for-birth-number-2-and-fadic-number-2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FePZVN6ZCZHcaK_DgaAJ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE9lJ6ukZul4UVhMk3qlxRk5jCZGQ
http://www.google.pl/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Number_3_in_yellow_rounded_square.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZOPZVMSzCYflaJGfgOAN&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNG1ub7KPjNerMS_v2An4m_a0JIoNQ


Brak poprawy lub pogorszenie pomimo podania 

kilku dawek adrenaliny i.m.

Adrenalina dożylnie po odpowiednim przygotowaniu infuzji

½ ampułki (=0.5 ml) adrenaliny 1:1000 (1 ml = 1 mg)

dodać do:

500 ml płynu infuzyjnego (krystaloidu) i podawać 

z prędkością 5 ml/ kg / godz. w pompie infuzyjnej

lub: 

120 kropli/minutę dla pacjenta dorosłego

(1.7 kropli/kg/minutę dla dziecka)

z monitorowaniem: EKG, saturacji i RR



Czas obserwacji
(monitorowanie czynności życiowych: ciśnienie, tętno, oddech,

diureza, saturacja)

Chorzy:

▪ z objawami ze strony układu oddechowego –

co najmniej 6-8 godzin

▪ z objawami ze strony układu krążenia – 12 -24 godzin

Każdorazowo czas ten należy indywidualizować.



Ekspozycja 

na

alergen

minuty

Anafil

aksja

4-12 godzin

(do 72 godz.) Anafilak

sja-

druga 

faza

3-6 % dzieci

6-20 % dorosłych

Dwufazowość reakcji anafilaktycznej

Adrenalina GKS



Co dalej? – 1 etap:

Zaopatrzenie pacjenta w receptę na adrenalinę, wraz

z pisemną instrukcją (wskazania, sposób podania,

przechowywania) i przeszkoleniem chorego w

technice podania leku

Ampułkostrzykawka:

0,3 mg adrenaliny  (długość igły: 12 mm)

Autowstrzykiwacz (EpiPen): 

0,15 mg i 0,3 mg adrenaliny (długość igły: 14,3 mm)

http://www.google.pl/url?url=http://www.iceis.pl/number-1/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZtzhVNSiHoL1Us_agcgP&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNHZiAczJYxW06Q6wykOEazuqzLvZw


Bezwzględne wskazania do przepisania

adrenaliny do samodzielnego podania 

(ampułkostrzykawka)

▪ Przebyta anafilaksja na pokarm, lateks lub alergeny powietrznopochodne

▪ Przebyta anafilaksja na jad owadów

▪ Przebyta anafilaksja indukowana wysiłkiem

▪ Przebyta anafilaksja idiopatyczna

▪ Współistnienie alergii pokarmowej i źle kontrolowanej astmy lub astmy 

umiarkowanej/ciężkiej

▪ Zaburzenia dotyczące komórek tucznych lub choroby

przebiegające ze zwiększonym stężeniem tryptazy

▪ Przebyta reakcja systemowa na użądlenie owadów  błonkoskrzydłych



Co dalej? – 2 etap:

Diagnostyka anafilaksji: WYWIAD/objawy

Rozpoznanie anafilaksji: NA PODSTAWIE OBJAWÓW KLINICZNYCH

Badania laboratoryjne mało przydatne (ew.do różnicowania)

▪ Tryptaza w surowicy 15 min - 3 godz od wystąpienia objawów

(najlepiej seryjnie); można przechowywać rok w -20stC

wzrost także w zawale, SIDS, urazie, zatorze płynem

owodniowym

▪ Histamina w surowicy 15 – 60 min od wystąpienia objawów

▪ Diagnostyka alergologiczna 2-4 tyg po anafilaksji

http://www.google.pl/url?url=http://www.clipartpanda.com/categories/number-2-clipart&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bezZVOjRDZL_aPfCgbgO&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNHb9e1SEP59hD7Rf3TREiaIxaqe3Q


▪ Rodzice/Opiekunowie powinni być pouczeni, jak rozpoznać 

anafilaksję i jak podać adrenalinę z autostrzykawki w mięsień 

przednio-boczny uda

▪ Indywidualny (spersonalizowany) plan postępowania dla pacjenta 

zawierający listę możliwych objawów anafilaksji u niemowlęcia

(dziecka) oraz wytyczne dotyczące postępowania i podaży 

adrenaliny w sytuacji nagłego wystąpienia wstrząsu

▪ Zaopatrzenie pacjenta w adrenalinę i instruktaż jej podania

(krok po kroku)

▪ Wskazane: zaopatrzenie pacjenta w opaskę z informacją o

możliwości reakcji wstrząsowej i na jakie alergeny jest uczulony

• Pisemna informacja dla lekarza rodzinnego, opiekunów, nauczycieli

• Adres placówki medycznej, gdzie można uzyskać pomoc

• Diagnostyka i leczenie chorób współistniejących/immunoterapia – jady 

owadów

Postępowanie długoterminowe 

z dzieckiem po epizodzie anafilaksji



T 78. 2. Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony



Różnicowanie anafilaksji

Skóra, błony śluzowe: przewlekła pokrzywka i obrzęk, zespół

pyłkowo-pokarmowy

Ch. ukł. oddechowego: ostre zapalenie krtani i tchawicy, ciało obce, 

stan astmatyczny

Ch. ukł. krążenia: omdlenie, zator t. płucnej, zapalenie m. serc., 

zaburzenia rytmu, przełom nadciśnieniowy, wstrząs kardiogenny

Zatrucia: leki, alkohol

Ch. neuro-psychiatryczne: hiperwentylacja, napad paniki, 

stany psychosomatyczne,epilepsja, udar, psychoza, śpiączka

Ch. endokrynne: hipoglikemia, przełom tarczycowy, rakowiak, guzy

endokrynne, pheochromocytoma



Stan astmatyczny

standardy postępowania



Zaostrzenie astmy....

postępujące nasilanie się objawów: duszność, zaburzenia oddychania, 

kaszel, świsty, ucisk w klatce piersiowej i pogorszenie czynności 

płuc w stosunku do wcześniejszego (stabilnego) stanu pacjenta

„atak’, „ostra ciężka astma” (acute severe asthma”)

ocena ciężkości zaostrzenia

▪ stopień nasilenia duszności/zaburzeń oddychania

▪ częstość oddechów

▪ czynność serca (częstość, rytm)

▪ saturacja

ambulatorium

oddział szpitalny

OIT

ocena skuteczności leczenia co 1 godz.

BRAK POPRAWY



Zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci

(„epizody”)

Wczesne objawy zaostrzenia:
❖ nasilanie się objawów świszczącego oddechu (wheezingu) i duszności

❖ nasilanie się, zwłaszcza podczas snu

❖ senność lub zmniejszona tolerancja wysiłku

❖ upośledzenie codziennej aktywności 

(niemowlęta – męczliwość podczas karmienia)

❖ słaba reakcja na podaż leków doraźnych

Definicja:
ostre lub podostre pogorszenie kontroli objawów astmy

stanowiące zagrożenie dla  zdrowia i życia dziecka, wymagające wizyty 

w placówce medycznej lub wdrożenia kortykosteroidów systemowych.



Stan astmatyczny - definicja

Za niewydolność oddechową uznaje się stan, w którym dysfunkcja 

układu oddechowego prowadzi do zachwiania równowagi w 

ciśnieniach parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej, 

przejawiające się spadkiem prężności tlenu poniżej 60 mmHg z lub 

bez towarzyszącego mu wzrostu prężności dwutlenku węgla

powyżej 45mmHg.

▪ postać ciężkiego zaostrzenia astmy przebiegająca z 

niewydolnością oddechową (GINA)

▪ nasilenie choroby, które nie ustępuje mimo stosowania 

optymalnego leczenia przez okres dłuższy niż 1 godzina i 

może doprowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej i 

zgonu 

stan zagrożenia życia



Czynniki wywołujące zaostrzenie 

astmy

• zakażenia układu oddechowego

• ekspozycja na alergeny

• ekspozycja na czynniki drażniące i zanieczyszczenia 

środowiska

• leki (NLPZ, beta-blokery)

• zmiany klimatu

• wysiłek fizyczny

• dodatki do żywności

• stres, emocje



Stan astmatyczny - czynniki ryzyka

• Astma źle kontrolowana

• Astma ciężka

• Konieczność przewlekłego leczenia syst. GKS

• Zaostrzenia w wywiadzie

• Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich

• Obecność chorób towarzyszących

• Przyjmowane leki

• Opóźnienie leczenia

• Czynniki ekonomiczne i społeczne



Czynniki ryzyka zgonu w stanie 

astmatycznym

◼ niewydolność oddechowa w przebiegu astmy wymagająca 

mechanicznej wentylacji/intubacji

◼ hospitalizacja lub OIT z powodu astmy w ostatnim roku

◼ doustna kortykoterapia stosowana aktualnie lub niedawno 

zakończona

◼ nie stosowanie aktualnie leczenia ICS

◼ nadużywanie SABA (> 1 opakowanie salbutamolu/miesiąc)

◼ choroby psychiczne/czynniki socjoekonomiczne

◼ słaba odpowiedź leczenie/brak współpracy pacjenta

◼ alergia na pokarmy



Ocena ciężkości zaostrzenia wg GINA

stopień nasilenia duszności

częstość oddechów

częstość pracy serca

saturacja

ocena czynności płuc (PEF/FEV1)

przed podaniem

beta-mimetyków krótko-działających

oraz

zastosowaniem tlenoterapii

Zasady postępowania terapeutycznego

podanie SABA

wczesne włączenie doustnej kortykoterapii

podaż tlenu (jeśli możliwa)

ocena po 1 godz.

Inne zasady

bromek ipratropium – w ciężkich zaostrzeniach astmy

siarczan magnezu – ciężkie zaostrzenia nie odpowiadjące na leczenie

nie ma wskazań do rutynowego wykonywania rtg klatki piersiowej

nie ma wskazań do rutynowej antybiotykoterapii

http://www.google.pl/url?url=http://www.pm105lodz.wikom.pl/strona401.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8eDZVPSdB4mxafW7gqgH&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHWupncliGU_j2EgzxGIrrLi_iZZg
http://www.google.pl/url?url=http://www.kidsgrooming.org/2.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4UDsVN_ePMTxUpX3gpAO&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNG523XtrfW-c741G9k1fDb0fgJrLw


zaostrzenie astmy/epizod duszności oceń stan dziecka

czynniki ryzyka zgonu

ciężkość zaostrzenia

łagodne/umiarkowane

mówi zdaniami

woli siedzieć niż leżeć

brak bezdechów

brak pracy dod.mm. oddech.

tachypnoe

HR 100-120/min.

sat. 90-95%

PEF >50 %

ciężkie/zagrażające życiu

mówi pojed. wyrazami

siedzi pochylony

bezdechy

praca dod.mm.oddech.

oddechy>30/min.

HR>110/min.

sat.<90%

PEF≤50

salbutamol 4-10 dawek (ew. co 20min/przez 1. godz.)

prednisolon: dorośli: 1 mg/kg mc. maks. 50 mg; 

dzieci: 1-2 mg/kg mc. maks. 40 mg

tlen (jeśli możliwe) dorośli: 93-95%; dzieci: 94-98%

Ambulatorium:

dzieci 6-18 rż,

dorośli

ryzyko zgonu

splątanie

cisza nad polami

płucnymi

ocena co 1 godz.

przekazać do leczenia 

szpitalnego

(w oczekiwaniu: SABA,

CS iv, tlen)

pogorszenie

poprawa

ocenić stabilność stanu

saturacja >94% (powietrze atmosferyczne)

ustalić plan leczenia (OCS – 5-7 dni dorośli, dzieci 3-5 dni)



zaostrzenie astmy
A: airway

B: breathing

C: circulation

łagodne/umiarkowane

mówi zdaniami

woli siedzieć niż leżeć

brak bezdechów

brak pracy dod.mm. oddech.

tachypnoe

HR 100-120/min.

sat. 90-95%

PEF >50 %

ciężkie/zagrażające życiu

mówi pojed. wyrazami

siedzi pochylony

bezdechy

praca dod.mm.oddech.

oddechy>30/min.

HR>110/min.

sat.<90%

PEF≤50

SABA

rozważ bromek ipratropium

podawaj tlen: dorośli: 93-95%; dzieci: 94-98%

doustna kortykoterapia

Szpital:

dzieci 6-18 rż,

dorośli

ocena co 1 godz.

SABA

bromek ipratropium

podawaj tlen: dorośli: 93-95%; 

dzieci: 94-98%

CS – p.o. lub iv.

rozważ MgSO4 iv. 40-50 mg/kg 

mc. (maks. 2 g)

rozważ wysokie dawki ICS

pogorszenie

kontynuacja leczenia

OIT?

poprawa

ocenić stabilność stanu

saturacja >94% (powietrze atmosferyczne)

ustalić plan leczenia (OCS – 5-7 dni dorośli, dzieci 3-5 dni)

„triage”

OIT konsultacja

podaj SABA/tlen



Wskazania do hospitalizacji

(>5 rż.)

• utrzymują się objawy (świsty, duszność)

• brak poprawy po 10 dawkach SABA

• czynniki ryzyka wystąpienia stanu

astmatycznego

• saturacja <92 % w ciągu pierwszej godz.

leczenia



zaostrzenie astmy/epizod duszności oceń stan dziecka

czynniki ryzyka hospital.

ciężkość zaostrzenia

łagodne/umiarkowane

trudności w oddychaniu/brak tchu

duszność

HR≤200/min (0-3 rż.),

≤180/min (4-5 rż.)

saturacja<92%

ciężkie/zagrażające życiu

nie może mówić/pić

sinica centralna

splątanie

zapadanie się głośni, mm. podobojcz.

saturacja <92%

HR > 200 i 180 (w zależn. od wieku)

salbutamol 2 dozy po 100ug lub 2,5 mg w nebul.

ew. ponownie co 20min/przez 1. godz.

saturacja 94-98%

monitorowanie co 1-2 godz.

Dzieci≤ 5 rż.

ocena co 1 godz.

przekazać do leczenia 

szpitalnego (OIT)

(w oczekiwaniu:

salbutamol 100 ug 6 dawek

(lub 2.5 mg nebulizacja)

powtarzane co 20 min./1 godz.

saturacja 94-98%

prednisolon 2 mg/kg m.c.

(20 mg do 2 rż, 30 mg 2-5 rż.)

rozważ 160 ug bromku ipratropium

(lub 250 ug nebulizacja)

powtarzaj co 20 min/przez 1 godz.

ew. MgSO4 – 3 dozy wziewnie w 1 h

brak poprawy

pogorszenie

poprawa

ocenić stabilność stanu, jeśli w ciągu 3-4 godz. nawrót:

dodatkowe 2-3 dozy salbutamolu/godz.

prednisolon 2 mg/kg (wg zasad)
poprawa

jw. 



Wskazania do natychmiastowej

hospitalizacji (≤ 5 rż.)

Dzieci z objawami ciężkiego zaostrzenia, które nie

ustąpiły w ciągu 1-2 godzin, pomimo wielokrotnego podawania 

SABA, z lub bez doustnej kortykoterapii, należy skierować 

do szpitala w celu dalszego leczenia.

Inne wskazania:
❖ zatrzymanie oddechu lub objawy wskazujące na zagrożenie zatrzymania

oddechu

❖ brak możliwości kontroli objawów w domu lub w gabinecie lekarza

❖ nawrót objawów ciężkiego zaostrzenia w ciągu 48 godzin

Wczesna interwencja medyczna, jest szczególnie ważna u dzieci 

poniżej 2 roku życia, ze względu na wysokie ryzyko odwodnienia i

zmęczenia oddechowego w trakcie zaostrzenia.



Jeśli JAKIKOLWIEK z niżej wymienionych 

objawów (≤ 5 rż.):

W początkowej lub późniejszej ocenie:
▪ Dziecko nie jest w stanie mówić, przyjmować płynów

▪ Sinica

▪ Saturacja <92% przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym

▪ Osłuchiwaniem – cisza nad polami płucnymi

Brak odpowiedzi na początkowe leczenie bronchodilatatorem:
▪ Brak efektu po 6 dawkach SABA (przez 1-2 godziny)

▪ Utrzymująca się duszność mimo trzech dawek SABA, 

nawet jeśli dziecko wykazuje inne kliniczne oznaki poprawy

Środowisko społeczne, które uniemożliwia udzielenie dziecku

pomocy i podaż leków w zaostrzeniu objawów



Postępowanie z pacjentem w w warunkach

szpitalnych

• Wywiad – początek zaostrzenia, leczenie,

czynniki ryzyka

• Badanie przedmiotowe (liczba oddechów,

nasilenie duszności, HR, objawy osłuchowe)

• Ocena czynności układu oddechowego (PEF,

FEV1)

• Pomiar saturacji, ew. gazometria

Ocena pacjenta co 1 godz.



Postępowanie z pacjentem w warunkach

szpitalnych - badania dodatkowe

• „Podstawowe” badania laboratoryjne

• RTG klatki piersiowej (do decyzji...)
Ocena nieprawidłowości anatomicznych 

Diagnostyka różnicowa: rozedma płatowa, pierścień naczyniowy oraz przy 

podejrzeniu infekcji, gruźlicy, ciała obcego itp.

• EKG

• Gazometria – zwłaszcza u pacjentów z brakiem 

poprawy lub pogorszeniem stanu; FEV1 < 50% normy; 

uwaga na punkt zrównania ciśnień

PaO2 i PaCO2 (45-50 mmHg)

• Ocena funkcji płuc (PEF, FEV1)



GKS
• doustnie lub parenteralnie (równoważna 

skuteczność wg GINA)

• działanie po 4 (6-12) godz.

• Prednisolon 1 mg/kg mc p.o. przez 3-5 (10) dni

Dzieci

10 mg <2 r.ż

20 mg 2-5 r.ż

30-40 mg>5 r.ż

Gdy leczone już sGKS - 2 mg/kg mc (maks. 40 mg)

• Hydrokortyzon i.v. 2- 4 mg/kgmc co 4-6 godz. 3-5-

10 dni

• Methylprednizolon i.v. 0,5-1 mg/kg co4-6 godz.3-5-

10 dni



Leki antycholinergiczne

• bromek ipratropium

• ich użycie jest dyskutowane

• gdy brak poprawy po SABA w ciągu 2 godzin

• dawka 250 - 500 ug co 20-30 min/przez 1 godz., 

potem co 4-6 godz.,

• stosunkowo bezpieczne



Metyloksantyny

• wg GINA pochodne aminofiliny i teofiliny nie powinny 

być stosowane w leczeniu zaostrzeń astmy z powodu 

słabej skuteczności i profilu bezpieczeństwa

• ryzyko ciężkich działań niepożądanych (układ 

krążenia!)

• bolus 5 mg/kg, potem 1 mg/kg/godz. we wlewie

ciągłym; u noworodków i niemowląt 0,1-0,8

mg/kg/godz.

• Stężenie terapeutyczne 10-20 ug/ml

•



Siarczan magnezu

• > 5 r.ż.

• Działanie na mięśniówkę oskrzeli

• U dzieci bezpieczny

• 40 mg/kg/dobę, maks. 2 g jednorazowo 

przez 20 min

• Działanie niepożądane – osłabienie, 

zniesienie odruchów, depresja ośrodka 

oddechowego, zaburzenia rytmu



Tlenoterapia

• Nawilżony tlen

• Podaż przez maskę twarzową, cewnik, 

budkę tlenową

• Przepływ 4-6 l/min

• Kontrola pulsoksymetryczna

• Saturacja >95%



Nawodnienie wyrównywanie RKWZ

• Bilans płynów

• Uwaga na przewodnienie

• Wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych

(K, Mg)

• Zmniejszenie lepkości wydzieliny

• Zapotrzebowanie 1,5 l/m2



Adrenalina

• Nieselektywny B2 agonista

• Wyjątkowo – wg GINA dla zaostrzeń astmy z 

towarzyszącą anafilaksją lub obrzękiem 

naczynioruchowym

lub:

ciężki stan zagrażający bezdechem i 

zatrzymaniem krążenia

• 0,01 mg/kg do 0,3-0,5 mg co 20 min (3 dawki) im

Nie jest zalecana rutynowo do leczenia zaostrzeń 

astmy



Wskazania do wentylacji mechanicznej

• Zatrzymanie krążenia

• Zatrzymanie oddychania

• hipoksja

• Narastające zaburzenia świadomości

• Odma opłucnowa

• Bradykardia

• Wyczerpanie chorego – zmęczenie mięśni

oddechowych

• Narastanie niewydolności prawokomorowej



Leki p/wskazane w stanie astmatycznym

• uspokajające i działające sedatywnie

• mukolityki

• unikać fizjoterapii

• rutynowo nie stosujemy antybiotykoterapii!


