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Anafilaksja jest najbardziej dramatyczn¹
i potencjalnie zagra¿aj¹c¹ ¿yciu manifestacj¹
nadwra¿liwoci mediowanej za pomoc¹ IgE. Zespó³ ten
mo¿e dotyczyæ niemal ka¿dego narz¹du, chocia¿
najczêstsze s¹ reakcje ze strony p³uc, uk³adu kr¹¿enia,
skóry i przewodu pokarmowego. Ciê¿koæ objawów
waha siê od rednio-ciê¿kiej pokrzywki do wstrz¹su
anafilaktycznego i zgonu w³¹cznie.
Nazwê anafilaksja zastosowali Portier i Richet
w odniesieniu do zgonu psów spowodowanego podaniem
niewielkiej iloci antygenu zwierzêtom uprzednio
uczulonym na ten antygen. Próbuj¹c, poprzez
wczeniejsz¹ injekcjê antygenu, uzyskaæ stan tolerancji
immunologicznej (protective immunity) w stosunku do
toksyny morskiego zawilca (sea anenome toxin),
niespodziewanie autorzy ci zaobserwowali nag³y zgon
czêci psów natychmiast po ich reimmunizacji. Ta
dramatyczna i niespodziewana, miertelna reakcja by³a
przeciwna (z grec. ana-przeciwny) w stosunku do
oczekiwanej reakcji protekcyjnej (z grec. phylaxochrona). Za badania na tym polu Richet nagrodzony
zosta³ w 1913 r nagrod¹ Nobla w dziedzinie medycyny
i fizjologii.
Anafilaksja jest zespo³em objawów klinicznych
wystêpuj¹cym u ludzi nadwra¿liwych, w odpowiedzi na
kolejn¹ ekspozycjê na uczulaj¹cy antygen. Dla
wyst¹pienia reakcji anafilaktycznej konieczne s¹:
1.uczulaj¹cy antygen, najczêciej podany parenteralnie;
2.wyst¹pienie odpowiedzi typu IgE powoduj¹cej
systemowe uczulenie komórek tucznych i bazofilów;
3.powtórne, najczêciej systemowe, wprowadzenie
uczulaj¹cego antygenu;
4.degranulacja komórek tucznych z uwolnieniem
mediatorów, ich generowaniem lub obydwoma tymi
procesami;
5.wyst¹pienie, w odpowiedzi na uwolnione z komórek
tucznych mediatory, wielu patologicznych reakcji
manifestuj¹cych siê jako anafilaksja.
Pobudzenie komórek tucznych mo¿e byæ
zapocz¹tkowane przez wiele ró¿nych bodców. W klasycznej,
mediowanej za pomoc¹ IgE reakcji anafilaktycznej,

aktywacja jest zapocz¹tkowana poprzez ³¹czenie siê (cross
linking) antygenu ze znajduj¹cymi siê na mastocytach
receptorami IgE o wysokim powinowactwie (FcεRI). W
nastêpstwie aktywacji, preformowane i nowo syntetyzowane
mediatory, o potencjalnej biologicznej aktywnoci
uwalniane s¹ do otaczaj¹cych tkanek.
Komórki tuczne bogate s¹ w ziarnistoci zawieraj¹ce
du¿¹ liczbê preformowanych mediatorów, w szczególnoci
histaminy. Po aktywacji, zawartoæ ziarnistoci wydzielana
jest do otaczaj¹cych tkanek z nastêpowym uwolnieniem
mediatorów. Aktywacja powoduje tak¿e syntezê de novo
i uwalnianie wielu aktywnych mediatorów lipidowych,
pochodnych kwasu arachidonowego, w tym
prostaglandyny D2, leukotrienu C4 i PAF-u (czynnika
aktywuj¹cego p³ytki). Te lipidowe mediatory s¹
syntetyzowane dopiero po aktywacji. Ostatnie doniesienia
wskazuj¹, ¿e komórki tuczne s¹ ród³em zarówno
preformowanych jak i nowo syntetyzowanych cytokin,
takich, jak tumor necrosis factor-alfa (TNF-alfa) i
interleukina-4. Znaczenie tych mediatorów w anafilaksji
wymaga dalszych badañ. Poniewa¿ przyczyn¹ anafilaksji
s¹ mediatory uwolnione lub generowane przez komórki
tuczne, ka¿dy proces po³¹czony z aktywacj¹ komórek
tucznych mo¿e powodowaæ taki sam obraz kliniczny.
Anafilaksja odnoszona jest zazwyczaj do mediowanej za
pomoc¹ IgE i stymulowanej antygenem aktywacji komórek
tucznych. Natomiast reakcje anafilaktoidalne oznaczaj¹
inne, nie mediowane za pomoc¹ IgE reakcje, w których
nie zachodzi immunologiczne rozpoznanie antygenu; np.
reakcje powodowane przez rodki chemiczne zdolne do
bezporedniego wywo³ania degranulacji komórek tucznych
(rodki radiokontrastowe, opiaty).
KLASYFIKACJA PRZYCZYN ANAFILAKSJI
Anafilaksja mediowana za pomoc¹ IgE
Anafilaksja mediowana za pomoc¹ IgE zwi¹zana
jest z niepo¿¹danymi reakcjami powodowanymi przez
leki, jady owadów, rodki chemiczne, pokarmy,
konserwanty i czynniki rodowiskowe (tab. I). Czynnik
odpowiedzialny za produkcjê IgE mo¿e byæ zarówno
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pe³nowartociowym antygenem jak i haptenem.
Przyk³adowo, surowica koñska, u¿ywana dawniej jako
ród³o antytoksyn, zawiera wiele bia³ek bêd¹cych
antygenami. Nastêpuj¹ce po sobie reekspozycje na
surowicê koñsk¹ stwarzaj¹ prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia anafilaksji. Surowica koñska stosowana jest
obecnie w leczeniu rzadko, wyj¹tek stanowi terapia
przeciwko jadowi wê¿ów. Najpopularniejsze ród³a
antygenów to wyci¹gi alergenowe, insulina, jad owadów
b³onkoskrzyd³ych (np.pszczó³), substancje pokarmowe,
guma lateksowa, nasienie i chymopapaina.
Hapteny s¹ moleku³ami zbyt ma³ymi, aby same
mog³y wywo³aæ reakcjê immunologiczn¹; jednak¿e mog¹
one wi¹zaæ siê z bia³kami endogennymi surowicy, takimi
jak albuminy, i stawaæ siê antygenami. Przczyn¹
wiêkszoci przypadków anafilaksji mediowanych za
pomoc¹ IgE jest podanie leków penicylinopochodnych.
Tabela I. Przyczyny reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych
Reakcje mediowane za pomoc¹ IgE
Antybiotyki i inne leki
Obcogatunkowe bia³ka (surowica koñska, chymopapaina)
Pokarmy
Immunoterapia swoista
Jady owadów b³onkoskrzyd³ych
Guma lateksowa (rêkawiczki, akcesoria medyczne)
Nasienie
Reakcje mediowane za pomoc¹ dope³niacza
Krew i produkty krwiopochodne
Nie-immunologiczne aktywatory komórek tucznych
rodki radiokontrastowe
Opiaty
Modulatory metabolizmu kwasu arachidonowego
Nie-steroidowe leki przeciwzapalne
Anafilaksja wywo³ana wysi³kiem fizycznym
Anafilaksja idiopatyczna
Anafilaksja zwi¹zana z miesi¹czk¹

Anafilaksja mediowana dope³niaczem
Reakcje anafilaktyczne obserwowane by³y po
podaniu pe³nej krwi lub produktów krwiopochodnych
takich, jak surowica, osocze, frakcje surowicy i immunoglobuliny. Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za
wyst¹pienie tych reakcji jest powstawanie kompleksów
immunologicznych, które powoduj¹ aktywacjê kaskady
dope³niacza. Komplement jest odpowiedzialny za
generowanie wielu aktywnych produktów; anafilotoksyny
C3a, C4a i C5a s¹ zdolne do aktywowania komórek
tucznych, a w nastêpstwie powoduj¹ wyst¹pienie reakcji
ogólnej. Ponadto anafilotoksyny mog¹ bezporednio
powodowaæ wzrost przepuszczalnoci naczyniowej
i skurcz miêni g³adkich. Zatem reakcje anafilaktyczne

mediowane za pomoc¹ dope³niacza zachodz¹ na drodze
immunologicznej, chocia¿ bez udzia³u IgE.
Typowe reakcje anafilaksji mediowanej za pomoc¹
dope³niacza widywane s¹ podczas transfuzji krwi, po
wytworzeniu w organimie biorcy przeciwcia³ (klasy IgG
lub IgM) przeciwko sk³adnikom krwi dawcy, zazwyczaj
antygenom powierzchniowym komórek lub bia³kom
surowicy. Przyk³adem takiej reakcji jest niezgodnoæ
w grupach g³ównych krwi ABO, gdy biorca posiada
przeciwcia³a (zazwyczaj klasy IgG i IgM) przeciwko
antygenom powierzchniowym krwinek czerwonych dawcy.
Reakcje komórek tucznych mediowane nieimmunologicznie
Czynniki aktywuj¹ce bezporednio komórkê tuczn¹
powoduj¹ wyst¹pienie zespo³u klinicznego,
nieodró¿nialnego od anafilaksji, na drodze uwalniania
z komórek tucznych ich ziarnistoci. Dla odró¿nienia takich
reakcji od reakcji mediowanych immunologicznie (IgE, IgG/
dope³niacz), nazywane s¹ one reakcjami anafilaktoidalnymi.
Aczkolwiek etapy prowadz¹ce do aktywacji komórek
tucznych ró¿ni¹ siê w stosunku do klasycznej formy
anafilaksji, uwolnienie mediatorów z komórek tucznych
prowadzi do zespo³u, który jest klinicznie nie do odró¿nienia.
Przeciwnie ni¿ w patogenezie anafilaksji mediowanej za
pomoc¹ IgE, nie wymagane jest wczeniejsze uczulenie,
poniewa¿ reakcja powodowana jest bezporedni¹ aktywacj¹
komórek tucznych.
Do najwa¿niejszych czynników powoduj¹cych ten
typ reakcji nale¿¹ jodowane rodki radiokontrastowe,
narkotyki i leki zwiotczaj¹ce miênie. rednio-ciê¿kie
reakcje obserwowane s¹ u ok. 5% osób otrzymuj¹cych
rodki kontrastowe. Ciê¿kie reakcje ogólne obserwowane
s¹ w 1 na 1000 ekspozycji. Patogeneza reakcji wywo³anych
rodkami kontrastowymi jest nadal niepewna. Roztwory
te s¹ hypertoniczne i mog¹ przez to powodowaæ
bezporedni¹ degranulacjê komórek tucznych; ponadto
pewn¹ rolê odgrywaæ mo¿e aktywacja dope³niacza i uk³adu
krzepniêcia, prowadz¹ce do uwolnienia mediatorów.
Nowsze niejonowe rodki radiokontrastowe, o ni¿szej
osmolarnoci odznaczaj¹ siê mniejsz¹ czêstoci¹
wystêpowania reakcji anafilaktoidalnych.
Ok. 5-10% chorych na astmê oskrzelow¹
uczulonych jest na nie-steroidowe leki przeciwzapalne
(NSAID), takie, jak aspiryna i indometacyna. Po podaniu
leków z tej grupy u chorych tych pojawia siê wyciek z nosa,
skurcz oskrzeli i czasami zapaæ naczyniowa. Typowo
u pacjentów tych wystêpuje tzw. triada aspirynowa obejmuj¹ca oprócz objawów uczulenia na aspirynê,
przewlek³e zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
i astmê oskrzelow¹. Dok³adny mechanizm le¿¹cy
u podstaw nadwra¿liwoci na nie-steroidowe leki
przeciwzapalne jest nieznany. Przyczyn¹ zaburzeñ wydaje
siê byæ, przynajmniej w czêci, zmiana metabolizmu
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kwasu arachidonowego ze cie¿ki cyklooksygenazowej
na lipoksygenazow¹. W konsekwencji dochodzi do
1) zmniejszenia produkcji prostaglandyn i tromboksanów
oraz 2) zwiêkszenia produkcji leukotrienów i HETE
(kwasy hydroxy-eikozatetraenowe),
Pacjenci nadwra¿liwi reaguj¹ na wszystkie niesteroidowe leki przeciwzapalne, niezale¿nie od ró¿nic w ich
chemicznej budowie. Stanowi to argument, ¿e zespó³ ten
nie jest zale¿ny od mediowanego antygenem
immunologicznego rozpoznania cz¹steczki leku, lecz
zale¿y raczej od ich wspólnego farmakologicznego dzia³ania.
Anafilaksja wywo³ana wysi³kiem fizycznym
wystêpuje, jak sama nazwa wskazuje, u osób po wysi³ku
fizycznym. Patogeneza tego niezwyk³ego zespo³u nie jest
jasna. Czasami wyst¹pienie objawów anafilaksji
powysi³kowej wi¹zane jest równie¿ z przyjmowaniem
pewnych pokarmów.
Zespó³ nazywany anafilaksj¹ idiopatyczn¹ opisany
zosta³ w grupie pacjentów, u których objawy choroby
wyst¹pi³y bez uchwytnej przyczyny. U pacjentów tych,
z klasycznym zespo³em anafilakasji, mimo intensywnych
badañ, nie uda³o siê ustaliæ czynników wywo³uj¹cych
chorobê. Rozpoznanie oparte jest na wyst¹pieniu
klinicznych objawów anafilaksji, po wykluczeniu innych
znanych przyczyn prowadz¹cych do tej choroby.
W trudnych przypadkach rozpoznanie mo¿e byæ
potwierdzone okreleniem poziomu tryptazy osoczowej
(patrz ni¿ej, diagnostyka ró¿nicowa).
Rzadk¹ przyczyn¹ powtarzaj¹cych siê epizodów
anafilaksji bez wyranie ustalonej etiologii jest anafilaksja
zwi¹zana z miesi¹czk¹, zespó³ nadwra¿liwoci w stosunku
do sekrecji endogennego progesteronu. U niektórych,
jednak nie wszystkich, pacjentek z anafilaksj¹ zwi¹zan¹
z miesi¹czk¹ objawy choroby wystêpuj¹ cyklicznie
w czasie lutealnej fazy cyklu miesi¹czkowego. Pacjentki
te maj¹ dodatnie testy skórne na medroksyprogesteron,
wystêpuj¹ u nich objawy ogólne po podaniu w infuzji
hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH)
i ustêpuj¹ce po zablokowaniu funkcji jajników poprzez
podanie antagonistów LHRH lub usuniêciu jajników.
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zawieraj¹ najwiêksz¹ liczbê komórek tucznych, tak wiêc
s¹ najbardziej dotkniête przez aktywacjê mastocytów.
Pokrzywka powstaje w naskórku, na skutek
degranulacji komórek tucznych powoduj¹cej wzrost
przepuszczalnoci naczyñ i ograniczony obrzêk
z charakterystycznym uwypukleniem skóry lub b¹blem.
Towarzyszy temu wi¹d, za którego wyst¹pienie
odpowiedzialna jest histamina. Obrzêk naczynioruchowy
ma podobn¹ patogenezê, jakkolwiek komórki tuczne
ulegaj¹ce degranulacji zlokalizowane s¹ w skórze lub
tkance podskórnej. Dlatego obrzêk jest bardziej uogólniony
ni¿ w pokrzywce, ponadto z powodu relatywnie niewielkiej
liczby zakoñczeñ nerwów czuciowych o tej lokalizacji
anatomicznej, mniejszy jest równie¿ wi¹d skóry.

PATOGENEZA
W czasie degranulacji komórek tucznych,
preformowane i szybko generowane mediatory uwalniane
s¹ do tkanki ³¹cznej. Jakkolwiek wiele z tych mediatorów
powoduje wyst¹pienie dramatycznych reakcji, niewiele,
poza histamin¹, jest zdolnych w postaci aktywnej przenikaæ
do kr¹¿enia ogólnego. Jak to podsumowano w tabeli II
wiêkszoæ objawów pojawiaj¹cych siê w czasie anafilaksji
zwi¹zanych jest z dzia³aniem histaminy (dzia³aj¹cej
poprzez receptory H1 i H2), prostaglandyn i leukotrienów.
Skutkiem uwolnienia mediatorów z komórki tucznej
jest wzrost przepuszczalnoci naczyniowej, skurcz
miêniówki g³adkiej i rozszerzenie naczyñ. Wzrost
przepuszczalnoci naczyniowej wi¹¿e siê z powstawaniem
przestrzeni miêdzy komórkami ródb³onka w pozakapilarnych naczyniach ¿ylnych. Wzrost przepuszczalnoci
naczyniowej odpowiedzialny jest za wyst¹pienie obrzêku
tkanek prowadz¹cego do pojawienia siê pokrzywki (jeli
reakcja ograniczona jest do naskórka), obrzêku
naczynioruchowego (jeli reakcja dotyczy skóry i tkanki
podskórnej), obrzêku krtani; zatkania nosa, obrzêku b³ony
luzowej w przewodzie pokarmowym z objawami wzdêcia
i kurczów brzucha. Skurcz miêni g³adkich powoduje
wyst¹pienie skurczu oskrzeli i objawów astmy oskrzelowej,
jak równie¿ kurczów brzucha i biegunki. Rozszerzenie
naczyñ prowadzi do przekrwienia, zmniejszenia
OBJAWY KLINICZNE
obwodowego oporu naczyniowego, hipotonii i zapaci.
Narz¹dowe objawy anafilaksji pojawiaæ siê mog¹ Pobudzenie receptorów histaminowych w sercu powoduje
ze strony skóry, przewodu pokarmowego, uk³adu tachykardiê i ryzyko wyst¹pienia arytmii.
oddechowego i uk³adu kr¹¿enia.
Typowo pacjenci opisuj¹ natychmiastowe DIAGNOSTYKA RÓ¯NICOWA
wyst¹pienie po kontakcie z alergenem uczucia strachu przed
Rozpoznanie anafilaksji oparte jest zwykle na
mierci¹, po³¹czonego z zaczerwienieniem, tachykardi¹ wywiadzie, w czasie którego pacjent podaje wystêpowanie
i czêsto wi¹dem skóry. Pozostawione bez leczenia, objawów typowych dla tej choroby. Pacjent zwykle zwraca
pocz¹tkowe objawy mog¹ szybko pog³êbiaæ siê prowadz¹c uwagê na wyst¹pienie objawów w krótkim czasie po
do wyst¹pienia pokrzywki, obrzêku naczynioruchowego, nara¿eniu na wywo³uj¹cy reakcjê bodziec. Anafilaksjê
wycieku z nosa, wydzieliny w oskrzelach, astmy, obrzêku ³atwo pomyliæ z reakcjami wazowagalnymi; odró¿nienie
krtani, kurczów brzucha, arytmii serca, omdlenia, utraty obu tych reakcji jest niezmiernie wa¿ne, poniewa¿
przytomnoci wstrz¹su i zgonu. Narz¹dy wstrz¹sowe rokowanie i leczenie w obu tych zespo³ach s¹ ca³kiem
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Tabela II. Procesy odpowiedzialne za objawy kliniczne anafilaksji
Proces patologiczny

Objawy

Przypuszczalny mediator

przepuszczalnoæ naczyniowa

pokrzywka, obrzêk naczynioruchowy, obrzêk krtani

histamina (H1), leukotrieny, prostaglandyny

rozszerzenie naczyñ

przekrwienie, bóle g³owy

histamina (H1 i H2), leukotrieny, prostaglandyny

skurcz miêni g³adkich

wisty (astma), kurcze brzucha, biegunka

histamina (H1), leukotrieny, prostaglandyny

tachykardia

bicie serca

histamina (H1) i leukotrieny

zmniejszenie obwodowego oporu omdlenie, utrata przytomnoci, niedocinienie
naczyniowego

histamina (H1 i H2)

ró¿ne. U pacjentów z odruchow¹ reakcj¹ naczyniow¹
wystêpuje zwykle bladoæ skóry, obfite pocenie siê
i bradykardia; przeciwnie, przekrwienie, pokrzywka,
obrzêk naczynioruchowy, wi¹d skóry, wisty i tachykardia
s¹ typowe dla anafilaksji.
Jeli g³ównym problemem klinicznym jest obrzêk
krtani, anafilaksjê nale¿y ró¿nicowaæ z wrodzonym
obrzêkiem naczynioruchowym. Wrodzonemu obrzêkowi
naczynioruchowemu nie towarzyszy przekrwienie,
objawy astmy ani pokrzywka.
Dla ogólnej mastocytozy charakterystyczne jest
zwiêkszenie ca³kowitej liczby komórek tucznych. Komórki
te mog¹ ulegaæ degranulacji powoduj¹c objawy miejscowe
lub rzadko objawy ogólne identyczne z objawami anafilaksji.
Podejrzenie tego rozpoznania powinno nasuwaæ siê wraz
z zaobserwowaniem klasycznych czerwonawo-br¹zowych
plamisto-grudkowych zmian, które nasilaj¹ siê pod
wp³ywem urazu (objaw Dariera), napadów zaczerwienienia
w wywiadzie, zmian kostnych, bólów brzucha i wrzodu
¿o³¹dka. Obserwowany jest równie¿ wzrost stê¿enia
histaminy i metabolitów PGD2 w moczu. Decyduj¹ca
o rozpoznaniu jest biopsja szpiku kostnego.
W trudnych diagnostycznie sytuacjach (np.
u pacjentów w ciê¿kim stanie lub pacjentów chirurgicznych)
wiele objawów anafilaksji mo¿e byæ zatartych. W sytuacjach,
gdy rozpoznanie anafilaksji jest niepewne, diagnozê mo¿e
potwierdziæ pomiar stê¿enia tryptazy osoczowej. Tryptaza
jest enzymem wystêpuj¹cym w ziarnistociach komórek
tucznych i uwalnianym do kr¹¿enia w trakcie degranulacji
znajduj¹cych siê w naczyniach komórek tucznych. Podczas
gdy okres pó³trwania naczyniowej histaminy wynosi
zazwyczaj minuty, tryptaza pozostaje w kr¹¿eniu wystarczj¹co
d³ugo, aby byæ zmierzon¹ 3-4 godziny po wyst¹pieniu reakcji.

podawane s¹ równie¿ leki przeciwhistaminowe, zarówno
antagonici receptora H1 jak i H2. Nale¿y zwróciæ uwagê
na utrzymanie w³aciwego cinienia krwi poprzez
podawanie p³ynów i, jeli to konieczne, leków podnosz¹cych
cinienie. Kortykosteroidy nie maj¹ natychmistowego
dzia³ania, lecz powinny byæ podane, aby zapobiec
przed³u¿aniu siê lub nawracaniu objawów anafilaksji.
Leczenie anafilaksji staje siê skomplikowane
w przypadku zwiêkszonego stosowania blokerów betaadrenergicznych. W obecnoci beta-blokerów reakcje
anafilaktyczne mog¹ byæ groniejsze, przed³u¿aj¹ce siê
i oporne na leczenie.

LECZENIE
Anafilaksja stanowi stan ostrego zagro¿enia,
wymagaj¹cy natychmiastowego leczenia. Jeli jest to
mo¿liwe powinno byæ usuniête ród³o antygenu. G³ównym
lekiem jest epinefryna (adrenalina) podana podskórnie. Lek
ten podnosi cinienie krwi, antagonizuje wiele z mediatorów
anafilaksji i zmniejsza dalsze uwalnianie mediatorów
poprzez dzia³anie na komórki tuczne i bazofile. Czêsto

Pimiennictwo

PODSUMOWANIE
Anafilaksja jest jednym z najwa¿niejszych ostrych
stanów w medycynie, którego patogeneza jest szczególnie
dobrze znana. Objawy anafilaksji spowodowane s¹ aktywacj¹
komórek tucznych z nastêpowym uwolnieniem silnych
substancji mediatorowych. Do aktywacji dochodzi poprzez
wi¹zanie siê immunoglobuliny IgE z receptorami
powierzchniowymi komórki tucznej. Reakcje anafilaktoidalne
powodowane s¹ przez substancje bezporednio aktywuj¹ce
komórki tuczne, nie maj¹ce powinowactwa z IgE.
Najwa¿niejszymi mediatorami w patogenezie anafilaksji s¹
histamina, prostaglandyny i leukotrieny.
Anafilaksja zwi¹zana jest zazwyczaj przyczynowo z
ekspozycj¹ na specyficzne substancje, takie jak leki, obce
bia³ka, substancje pokarmowe, jady owadów i preparaty krwi.
Rozpoznanie oparte jest g³ównie na objawach klinicznych,
w³¹czaj¹c zaczerwienienie, tachykardiê, pokrzywkê, obrzêk
naczynioruchowy, objawy astmy, obrzêk krtani, arytmie serca,
wstrz¹s i zgon. Postêpowanie wymaga natychmiastowego
rozpoznania i w³¹czenia odpowiedniego leczenia.
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