
Анафилаксия
Анафилаксията е рядка, но застрашаваща живота алергична реакция. 
Провокира се от едно или повече вещества (алергени), като храни или 
ухапвания от насекоми, към които индивидът е чувствителен.

Изчислено е, че анафилаксията засяга приблизително 1 от 100 индивида. Ако 
човек има установени алергии, той вероятно е и с повишен риск от анафилаксия. 

Какви са симптомите на анафилаксията?

Симптомите на анафилаксията обикновено започват на определено място 
с оток на устата, езика, устните, кожата и клепачите. При тежките случаи, 
реакцията прогресира до повръщане, хриптене, затруднено дишане и 
дори сърдечно-съдов колапс. Ако не се лекува незабавно, 
анафилактичната реакция може да е с фатален край. 

Допълнителни симптоми, свързани с анафилаксията, включват:
Респираторен дистрес•
Прилошаване, припадане•
Безсъзнание•
Подуване на устни, лице, шия и гърло•
Ниско кръвно налягане•
Тревожност•

Най-честите алергични симптоми, като уртикария и  сълзене от очите, могат също да се наблюдават по  
време на анафилаксията.

Защо това се случва?

По време на анафилактичната реакция, хистаминът, естествено химично вещество, произвеждано от 
имунната система на организма се освобождава и кара малките белодробни дихателни пътища да се свиват, 
а кръвоносните съдове да се отпускат. Това може да доведе до тежки симптоми и в някои случаи до смърт. 
Анафилаксията е системен отговор, което означава, че въздействието на алергените може да повлияе 
функциите на организма, като тези на сърцето и белите дробове. 

Кое може да провокира анафилаксия?

Девет от десет анафилактични реакции се провокират от храната. Известните хранителни съставки, които могат  
да провокират анафилаксия, включват ядки, особено фъстъци, риба, стриди, яйца, соево мляко и пшеница.

Ухапванията от насекоми, като оси или пчели, определени лекарства и латекс, могат също да провокират 
остра и потенциално застрашаваща живота реакция.

Какво мога да направя?

За всеки симптом на алергия, трябва да се обърнете към лекар, за да получите помощ и съвет за 
лечебните възможности.

Като предпазна мярка, при индивидите с риск от анафилаксия, може да бъде намалено въздействието 
на симптомите чрез обучение на хората, с които те са в постоянен контакт (например учители или 
служители), за последствията от тяхната анафилаксия и съответното незабавно лечение. За стандартно 
лечение при анафилаксия се приема приложението на адреналин, познат още и като епинефрин. Той 
обичайно действа незабавно и обратимо върху признаците на анафилактичната реакция.

Повече може да научите на www.alergii.com.
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