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Definition

Snabbt insättande svår överkänslighetsreaktion med 
symptom från flera organsystem som är potentiellt 
livshotande.
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Definition av anafylaxi enl (SFFA):

Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättande 
systemisk överkänslighetsreaktion från flera 
organsystem och är potentiellt livshotande.

Reaktionen inkluderar alltid en objektiv påverkan på 
andningen och/eller eller cirkulationen och/eller en 
kraftig allmänpåverkan. 

Ref: SFFA Anafylaxidokument 2015
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Kliniska kriterier för anafylaxi

Ref: Simons 

WAOJ 2011 



Fall nr 1           Jonatan 14år

o Lindrig astma ffa under våren, vid förkylningar men inget regelbundet 
medicinering. Ätit jordnöt och hasselnöt utan problem

o 20/5 intagit paranöt hos kamrat. Kändes starkt i munnen, svullnad, fick 
utslag på tungan, började rinna saliv från munnen. 

o Kamrat fick honom att gå till VC, Beh. Epipen, Tavegyl och Betapred. 

o I ambulansen lågt blodtryck, Ringer-Acetat. 

o Vid ankomst till AKM, trött, somnolent, dålig saturation, obstruktiv, 
rodnad hud över hela kroppen, BT 93/55 mmHg. Får Ventoline, syrgas, 
adrenalin och dropp. Inlagd för observation.

o Dgn T78.0 Anafylaktisk chock (födoämne)

o ÅB 100706 reversibilitet 12%, hostar när han springer mycket. Rek 
Symbicort. Bär med sig sitt akutkitt.



Diagnos: Anafylaxi

Kriterium 1

akut insättande sjukdom (minuter till timmar) med 
involvering av hud och mucosa

+

engagemang av respiratoriska och/eller 
kardiovaskulära systemet

Symptom från huden i ca 80- 90% anfylaktiska reaktioner



Fall nr 2                   Daniel, 5år

• Anamnes: pollenallergi, rinnande näsa och ögon på våren. ”Han 
blir snuvig av jordnötslukt”

• Hemma ätit ca 1 tsk jordnötsmör, omedelbart reagerat med 
klåda i ögonen, nysningar, därefter svullnad i halsen och inte 
kunnat prata samt fått andningssvårigheter.

• På akuten: andningspåverkad,  obstruktiv, saturation 91%. 
Adrenalin, Betapred, Tavegyl, syrgas, observation på avd. 

• Anapen, Betapred samt antihistamintabletter med planerad 
uppföljning på Barnallergimottagningen. 



Fall nr 2                 Daniel, 5år

Jordnöt ak IgE > 100kE/l,

Björk ak IgE  0,2 kE/l

Jordnöt r ara h 2 ak IgE > 100kE/l

Jordnöt r ara h 8 ak IgE < 0,1kE/l



Diagnos: Anafylaxi

Kriterium 2

Två eller mer av följande + troligen allergen för patienten:

involvering av hud och mucosa

respiratoriska symptoms 

kardiovaskulära symptoms ( BT↓…)

persisterande GI symptoms (krampliknande buksmärta, 
kräkning)



Fall 3 17 år John

SCIT katt uppdosering

Ca 15 min efter spruta 

BT 84 mmHg (↓30%), somnolent
Adrenalin inj x 2. Ringer.  



Diagnos: Anafylaxi

Kriterium 3

BT fall + känd allergen för patienten



Mekanismer
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Immunologisk  

IgE-medierad 

Icke IgE-medierad 

Icke immunologisk 

(direkt 

mastcellsaktivering) 

Idiopatisk 



Patofysiologi

Effektor celler: Mastceller och Basofila

Mediatorer: 
histamin
proteaser (tryptas, chymas)
heparin
TNF-α

prostaglandiner
leukotriener
PAF

Cytokiner (IL-4,IL-13) och kemokiner.



Effekt av mediatorer

 Kärldilatation

 Kapillärläckage

 Ökad slemhinnesekretion

 Glatt muskelkontraktion



Chock organer

Hjärta  

(arytmi, myocard depression och ischemi)

Lungor

( bronkospasm, laryngeal edema)





Anafylaxi incidens (hos barn)

447,739 barn 0-18år bode i Stockholm under 2007

140 barn sökte akut pga anafylaxi;

Incidens = 32 / 100.000 personår

Vetander M. et al, Clin Exp All 2012



Orsaker till anafylaxi i Stockholm studie
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Födoämnen: 92% av anafylaxi-fallen 

Andra orsaker: 8% 

SIT (n = 2), insekter (n = 1), pälsdjur (n = 4), 

ansträngning (n = 1), idiopatisk (n = 4) 



Vetander M. et al, Clin Exp All 2012

Utlösande ämne, akutbesök 



Orsaker till anafylaxi
Födoämnen (barn oftast), insektsstick, läkemedel

Födoämnen småbarn

 Mjölk

 Ägg

 Jordnöt/trädnöt
 Vete

 Soja

Födoämnen-äldre barn

 Jordnöt

 Trädnöt (Cashew !)
 Mjölk
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Diagnostik
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Klinisk kriteriebaserad diagnos 

• Noggrann anamnes, kliniska kriterier

Serum-tryptas > (1.2 × baseline tryptas) +2 μg/L 
• ofta hos vuxna med anafylaxi mot insekter & 

läkemedel men sällan vid födoämnesutlöst anafylaxi
• Tas 15 min – 3 timmar efter symtomstart
• Ska relateras till basvärde som tas i efterförloppet 
• Normal tryptasnivå utesluter inte anafylaxi

Av 200 barn med anafylaxi i Canada 19% hade 
förhöjda tryptase nivåer (Ref: De Schryver JACI 2016)



Flicka17 år

Xolair inj 300mg sc , Kronisk Spontan Urticaria
behandling 

Svullet finger direkt efter första sprutan)

Blir hes, oavbrutet hosta (ca 10-15 min efter inj)

Rhinoconjuktivit

Urticaria mer intensiv

Trött, illamående

Säger att hon känner sig ”jättesjuk”

BT stegring 140/65, takykard, Sa O2 98, orolig

DGN?



Flicka17 år

Anafylaxi

Tryptase 9,4 ng/ml( ca 30 min efter inj)

Tryptase basline värde 4,5 ng/ml

Vid systemic anafylaxis tryptase nivå

>1,2x baseline + 2

1,2x 4,5 + 2 = 7,4

CRP 13, LPK 17, 1, Komplemet och C1 inh ua



Diffdiagnoser
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• Många diagnoser har liknande symtom... 

sepsis, 

arrytmi, 

systemisk mastocytos, 

urtikaria, 

astma, 

främmande kropp 

Panikattack utlöst av lindrig allergisk reaktion 

Histaminintoxikation/ reaktion biogena aminer 

FPIES

Vasovagal reaktion
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Anafylaxi

behandling

EAACI 

guidelines: 

Anaphylaxis 

(2021 update)



Anafylaxi behandling
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• ABCDE

• Adrenalin 1mg/ml 0,01 ml/kg (max 0,5 mg) 

– Intramuskulärt i låret. Effekt inom 5 min, maxeffekt 8 min 

– Dos kan upprepas var 5:e – 10:e min vb

Adrenalin iv (boulus /infusion)

• narkos på plats 

• EKG övervakning 

• Annan styrka = 0,1 mg/ml 

Alfa-adrenerga: minskar luftvägsödem & hypotension

Beta-adrenerga: Ökar pulsen & ger ökad kontraktilitet i 

hjärtat samt ger bronkodilatation



Anafylaxi behandling forts
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• Ligga ner (/halvsitta med benen upp)

• Syrgas till alla med andningsbesvär

• Infusion Ringer-Acetat 10 ml/kg (maximum 500 ml 
per bolus
30-50% av blodvolym --- >  extravasalt

• Inhalation beta-2 stimulerare vb

När patienten stabiliserad: 
• Antihistamin po

effekt efter 30 min, endast på lindriga symtom

• Kortison (iv / po) 
Effekt efter > 1-2 timmar
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Svårighetsradering enligt SFFA
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Faktorer påverkande svårighetsgrad
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Ref: Simons WAOJ 2011 



Av 128 barnen med födoämnesutlöst anafylaxi

16 hade en svår anafylaxi

30% hade adrenalin injektor, men bara hälften av de 
använde

Vetander M. et al, Clin Exp All 2012



Behandling i hemmet, i skolan

Vid begränsad allergisk reaktion och vid kraftig lokal reaktion: 
Antihistamin (till ex. Aerius,Loratadin) p.o.

Vid anafylaktisk reaktion: 
Adrenalin intramuskulärt  5min
Vikt <20 kg. Anapen jr/EpiPen jr dos 0,15 mg 
Vikt > 20 kg. Anapen/EpiPen dos 0,3 mg 

Antihistamin p.o i dubbel dos 30 min

Beta2-stim inh (t.ex Bricanyl /Ventoline). Vid astmasymtom 5min
Kortison p.o. 2h
Vikt <10kg    6 st, Betapred®) 0,5 mg
Vikt 10-30 kg 8 st. 
Vikt >30 kg 10 st.



Indikation för förskrivning av adrenalin 

• alla med anamnes på 
anafylaxi grad 2-3

skriv alltid ut minst två 
adrenalinpennor! 







Viktiga budskap

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet. Ges tidigt och i.m. i låret 

I.v. adrenalin endast efter upprepade i.m. injektioner, under EKG-
övervakning

Optimalt beh astma minskar risken för utveckling av svår anafylaxi

Kroppsläge liggande, med höjd fotända (sittande vid andningssvårigheter)
Hastig uppresning av pat kan leda till livshotande blodtrycksfall 

Patienten observeras minst 4-24 timmar beroende på svårighetsgraden



Viktigt att 

Sätta dgn Anafylaxi enbart då diagnostiska kriterier är 
uppfyllda. 

Dokumentera svårighetsgrad till ex

Anafylaxi grad 2 av jordnöt T78.0 X58.99 

Remittera till allergikunnig läkare för utredning

Patienten / föa för små barn ska få på att ge sig 
injektionen



Fatal anafylaxi

• Cirka 20 dödsfall/år i England.

Orsak:

• vid anafylaxi utlöst av födoämnen- bronkobstruktion

• vid bi- eller getingstick och läkemedel - blodtrycksfall.

41

Pumphrey RSH, ClinExpAllergy 2000;30:1144-50

Risk faktorer för svår/fatal anafylaxi

• Ålder >55

• hjärt-kärlsjukdom (CVD)

• lungsjukdom (astma, KOL)

• mastocytos

• ACE-hämmare, Beta-blockerare
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Tack !


