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Wstrz¹s anafilaktyczny po kaniulacji ¿y³y obwodowej
u 14-letniego ch³opca
Anaphylactic shock after the insertion of a peripheral venous catheter
in a 14-year-old boy
BEATA CIECHANOWSKA, PAWE£ GONERKO
Oddzia³ I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii SPS ZOZ w Szczecinie, ul. M¹czna 4, 71-780 Szczecin

14-letni ch³opiec, u którego wyst¹pi³a 2-krotnie ostra, zagra¿aj¹ca
¿yciu reakcja anafilaktyczna z ciê¿k¹ hipotensj¹ po wprowadzeniu
do ¿y³y obwodowej kaniuli (Venflon). Zarówno prick test ze rodkiem
u¿ytym do dezynfekcji skóry, jak i test skaryfikacyjny z kaniul¹ by³y
ujemne. Nie wykryto swoistych alergenowo przeciwcia³ IgE dla
lateksu. Przeprowadzono próby wk³ucia takiej samej kaniuli
pocz¹tkowo w premedykacji farmakologicznej (prednison, cetyryzna),
a nastêpnie bez os³ony leków, nie obserwuj¹c niepokoj¹cych objawów.
Nie uda³o siê wyjaniæ przyczyny wczeniejszej, gwa³townie
przebiegaj¹cej anafilaksji.
Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 99-101

A 14-year-old male patient developed twice an acute life threatening
anaphylactic reaction with severe hypotension, after the insertion of
a peripheral venous catheter (Venflon). Both prick test with skin
disinfectant and scratch test with catheter were negative. Latex-specific
anti-IgE antibodies were not detected. Tests with the insertion of the
same kind of intravenous catheter were conducted, first with
premedication (prednisone and cetirizine in decreasing doses),
subsequently  without premedication. No disturbing reactions were
observed. The attempts to discover the cause of earlier acute
anaphylaxis failed.
Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 99-101
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Wstrz¹s anafilaktyczny jest jednym ze stanów zagra¿aj¹cych ¿yciu. Reakcje anafilaktyczne zwi¹zane s¹ przyczynowo z ekspozycj¹ na substancje, takie jak: leki, pokarmy, jady owadów, preparaty krwi, lateks czy rodki
chemiczne. Jednym z istotnych czynników ryzyka wyst¹pienia ciê¿kiej reakcji jest hospitalizacja [1]. Z retrospektywnego przegl¹du wynika, ¿e w ci¹gu piêciu lat u dzieci
w Filadelfii ponad po³owa anafilaksji mia³a miejsce w szpitalu, gdzie za 65% przypadków reakcji odpowiada³ lateks,
w dalszej kolejnoci leki podawane do¿ylnie [2]. Do kazuistycznych nale¿¹ opisy anafilaksji, zwi¹zane z uzyskiwaniem dostêpu do ¿y³ centralnych [3] czy stosowaniem
rodków odka¿aj¹cych [4]. W doniesieniu przedstawiono
przypadek niespodziewanej, zagra¿aj¹cej ¿yciu reakcji
anafilaktycznej zwi¹zanej z kaniulacj¹ ¿y³y.

tygodnie wczeniej. Ch³opiec trafi³ tam z objawami zapalenia krtani (szczekaj¹cy kaszel, niewielka dusznoæ).
Mimo podanego do¿ylnie Fenicortu, stan pacjenta pogarsza³ siê, wyst¹pi³ wi¹d skóry g³owy, uczucie parcia na
stolec, obrzêk twarzy i jêzyka z zaczerwienieniem skóry
i spojówek, os³abienie. Ch³opiec otrzyma³ Adrenalinê oraz
Fenicort i zosta³ przeniesiony na oddzia³ intensywnej terapii, gdzie jeszcze przez godzinê utrzymywa³y siê obni¿one
wartoci cinienia têtniczego. W trakcie tygodniowego
pobytu w szpitalu nie obserwowano ju¿ niepokoj¹cych
objawów. Rozpoznano wstrz¹s anafilaktyczny o niejasnej
przyczynie i skierowano pacjenta do tutejszego oddzia³u.
Przy przyjêciu stan ch³opca by³ dobry. Z wywiadu
wynika³o, ¿e do 5. roku ¿ycia kilkakrotnie chorowa³ na
zapalenia krtani, a od kilku lat wystêpowa³y u niego objawy przewlek³ego nie¿ytu nosa, z nasileniem dolegliwoci
w okresie od maja do koñca czerwca oraz epizody wiszcz¹cego oddechu po kontakcie ze wie¿o skoszon¹ traw¹.
Do tej pory w leczeniu stosowano doranie cetyryzynê.
Siostra pacjenta choruje na astmê atopow¹. W wieku

Opis przypadku
14-letni pacjent zosta³ skierowany do naszego oddzia³u w celach diagnostycznych z powodu wstrz¹su anafilaktycznego, który mia³ miejsce w szpitalu rejonowym dwa
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szkolnym, przy pobieraniu krwi, dwukrotnie zas³ab³, bez
utraty przytomnoci.
W badaniu przedmiotowym z odchyleñ stwierdzono
oty³oæ (nadmiar masy cia³a 50% w stosunku do wzrostu) oraz cechy nie¿ytu nosa. W badaniach dodatkowych
eozynofilia (9%=0,8x109/L). Badanie czynnociowe p³uc
w granicach normy.
Z uwagi na wczeniejszy wywiad, przed planowanymi
punktowymi testami skórnymi zabezpieczono dojcie do¿ylne, u¿ywaj¹c kaniuli. Po kilku minutach od wk³ucia pojawi³ siê rumieñ na skórze twarzy z uczuciem pieczenia i wi¹du, os³abienia oraz parcia na stolec. Po chwili wyst¹pi³a
ca³kowita utrata przytomnoci ze spadkiem cinienia systemowego do wartoci nieoznaczalnych, akcj¹ serca ok.
120/min., bezwiednym oddaniem moczu. Podano 0,5 mg
Adrenaliny i 25 mg Fenicortu, nie uzyskuj¹c poprawy stanu pacjenta. Ze wzglêdu na hipotensjê, w ci¹gu 30 minut
kontynuowano poda¿ adrenaliny, otrzyma³ tak¿e Dextran
40, Dopaminê, Levonor. Utrzymywano sta³¹ poda¿ tlenu
przez cewnik donosowy. Pomiar saturacji O2 i têtna za
pomoc¹ pulsoksymetru nie by³ mo¿liwy z powodu niskiego
cinienia têtniczego. Wobec utrzymuj¹cych siê nadal objawów wstrz¹su, ch³opca zaintubowano i przeniesiono na
OIOM. Przez kilka godzin pozostawa³ nieprzytomny, a tendencja do hipotensji utrzymywa³a siê przez nastêpne 3 dni.
Ze wzglêdu na wyst¹pienie wstrz¹su, w ci¹gu kilku
minut po wk³uciu do ¿y³y kaniuli, bez podawania jakichkolwiek leków, uznano, ¿e by³a to reakcja na kaniulê.
W OIOM usuniêto wenflon i za³o¿ono dojcie centralne.
Najprawdopodobniej przyczyn¹ anafilaksji, która wyst¹pi³a dwa tygodnie wczeniej, by³a równie¿ reakcja na kaniulacjê ¿y³y  ustalono, ¿e poprzednio tak¿e u¿ywano
kaniuli Becton-Dickinson (Venflon  inny numer serii).
Objawy (szczekaj¹cy kaszel, niewielka dusznoæ), z którymi wówczas przyjêto go do szpitala, nie by³y pierwszymi symptomami wstrz¹su. Wstrz¹s wyst¹pi³, kiedy skaniulowano ¿y³ê, aby podaæ Fenicort. W¹tpliwoci móg³
jedynie budziæ fakt, i¿ pacjenta wyprowadzono wówczas
ze wstrz¹su, mimo pozostawienia przez kilka dni kaniuli
w ¿yle. Okolicznoci zak³adania dojcia do¿ylnego by³y podobnie w obu przypadkach (skórê zdezynfekowano Skinseptem, u¿ywano rêkawiczek gumowych z lateksem). Pacjent wczeniej nie by³ hospitalizowany, nie by³o potrzeby
kaniulacji ¿y³y. Równoczenie w trakcie hospitalizacji pobierano ch³opcu krew z ¿y³y ³okciowej ig³¹ stalow¹, po dezynfekcji skóry Skinseptem i przy u¿yciu rêkawiczek gumowych z lateksem bez ¿adnych niepokoj¹cych objawów.
Wobec oczywistego zagro¿enia pacjenta w razie koniecznoci uzyskania dostêpu do ¿y³y w przysz³oci, niepokoju rodziców, zaplanowano dalsze postêpowanie diagnostyczne. Po dwóch miesi¹cach pacjent zosta³ ponownie przyjêty do szpitala. Nie wykazano swoistych alergenowo przeciwcia³ klasy IgE dla lateksu (CAP Pharma-

cia). Test ekspozycji na rêkawicê lateksow¹ by³ ujemny.
Wykonano test skórny punktowy z preparatem Skinsept
(etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru) u¿ywaj¹c preparatu w rozcieñczeniu 1:10,
a nastêpnie 1:1. W obu stê¿eniach odczyn by³ ujemny, przy
rednicy b¹bla dla histaminy  5 mm, kontroli  0 mm.
Przeprowadzono próbê skaryfikacji skóry plastikow¹ koñcówk¹ kaniuli Becton-Dickinsona (sk³ad: politetrafluoroetylen, polipropylen, poliwêglan, elastomer silikonowy, olej
silikonowy, polietylen, stal nierdzewna; obturator i koreczek  polipropylen)  bez odczynu skórnego. W punktowych testach skórnych (Nexter Allergopharma) wykazano dodatni odczyn z alergenami py³ków traw i zbó¿,
chwastów, zarodników grzybów pleniowych, roztoczy
kurzu domowego. Testy skórne z alergenami pokarmowymi by³y ujemne.
Bior¹c pod uwagê brak reakcji na skaryfikacjê koñcówk¹ wenflonu, bardzo sk¹pe informacje w literaturze,
fakt zahamowania reakcji anafilaktycznej podczas pierwszej hospitalizacji (mimo pozostawienia kaniuli w ¿yle) oraz
postêpowanie w przypadkach niepo¿¹danych reakcji na
jodowe rodki kontrastowe, zdecydowano siê na przeprowadzenie próby za³o¿enia pacjentowi kaniuli po uprzedniej premedykacji farmakologicznej. Pierwsz¹ próbê wykonano po dwutygodniowym przyjmowaniu Encortonu
(60 mg/dobê) oraz 10 mg cetyryzyny bezporednio przed
prób¹, w oddziale intensywnej opieki medycznej. Zabezpieczano dojcie do ¿y³y obwodowej przez ig³ê stalow¹.
Ch³opiec poza lêkiem i nieco przyspieszonym têtnem nie
wykazywa³ niepokoj¹cych objawów po wk³uciu kaniuli,
któr¹ utrzymano w ¿yle przez kilka godzin. Po raz drugi
pacjentowi podano dwie dawki Encortonu (po 60 mg)
w dniu poprzedzaj¹cym i w dniu próby ³¹cznie z cetyryzyn¹ (Allertec 10 mg). Trzeci¹ próbê wykonano po jednorazowym podaniu 30 mg Encortonu i 10 mg cetyryzyny, a ostatniego wk³ucia kaniuli dokonano bez premedykacji. We wszystkich przypadkach ch³opiec dobrze tolerowa³ za³o¿one dojcie do¿ylne. Badania dodatkowe: spirometria, zapis Ekg, cinienie têtnicze  w normie.
Pacjentowi zalecono zachowanie ostro¿noci w sytuacji wymagaj¹cej uzyskania dojcia do¿ylnego oraz informowaniu personelu medycznego o zaistnia³ym zdarzeniu.
Omówienie
W przedstawionym przypadku anafilaktyczny charakter reakcji wydaje siê nie budziæ w¹tpliwoci. Objawy
pojawi³y siê dwukrotnie, z typowymi odczuciami subiektywnymi i zagra¿aj¹c¹ ¿yciu reakcj¹ ogólnoustrojow¹, nieco ³agodniejsz¹ za pierwszym razem i dramatycznie przebiegaj¹c¹ w czasie drugiego epizodu. Mechanizm wyzwolenia anafilaksji by³ niejasny. Identyczne objawy mog¹
pojawiæ siê zarówno w anafilaksji alergicznej, jak i niealergicznej, wywo³anej reakcjami nieimmunologicznymi.
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Za jedn¹ z mo¿liwych przyczyn anafilaksji u ch³opca
uznano reakcjê na tworzywa, z których sk³ada siê kaniula
do¿ylna. Brano pod uwagê tak¿e wp³yw rodka dezynfekuj¹cego skórê oraz lateksu, który mo¿e degranulowaæ
mastocyty w mechanizmie IgE-zale¿nym [5,6]. Kaniula
mog³a tak¿e wyzwoliæ degranulacjê komórek efektorowych w nieimmunologicznym mechanizmie.
Reakcje przebiegaj¹ce niezale¿ne od IgE mog¹ wyst¹piæ w wyniku aktywacji uk³adu dope³niacza lub bezporedniej aktywacji mastocytów i bazofilów. Wród aktywatorów wymieniane s¹ miêdzy innymi czynniki uwalniaj¹ce histaminê (HRF). Zaliczane do tej grupy bia³ko
rHRF cechuje siê wy¿szym spontanicznym wydzielaniem
u chorych z alergi¹, a bazofile tych osób wykazuj¹ wiêksz¹
wra¿liwoæ na jego dzia³anie [7]. Byæ mo¿e koincydencja
wspó³istniej¹cych czynników, jak stres oraz objawy py³kowicy, mog³y niekorzystnie zmieniæ reakcje chorego
i wp³yn¹æ na wyst¹pienie reakcji anafilaktycznej.
Jedn¹ z czêstszych przyczyn anafilaksji, które wyst¹pi³y w warunkach szpitalnych, jest lateks [2,5,6]. Przeprowadzone badania (ekspozycja, brak swoistych przeciwcia³ klasy IgE) nie wykaza³y u pacjenta uczulenia na
ten alergen. W literaturze opisano przypadki anafilaksji
po kontakcie z chlorheksydyn¹ stosowan¹ powszechnie
jako rodek antyseptyczny [4,6]. W testach punktowych
nie wykazano u badanego ch³opca uczulenia na oceniany
rodek dezynfekcyjny, a u¿ywanie tego samego rodka
podczas pobierania krwi ig³¹ stalow¹ nie wywo³a³o ¿adnej reakcji.
Sporód analizowanych czynników, najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ reakcji anafilaktycznej wydaje siê
wk³uta do ¿y³y kaniula. Dwukrotnie, w ci¹gu kilku minut
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od kaniulacji, wyst¹pi³y u pacjenta gwa³towne objawy zagra¿aj¹ce ¿yciu. W dostêpnym pimiennictwie nie znaleziono opisu podobnego przypadku, ale jak wynika z pojedynczych doniesieñ, cewniki do¿ylne do d³ugotrwa³ego
u¿ywania wywo³ywa³y anafilaksjê po kaniulacji ¿y³y [3].
Opisano tak¿e reakcje anafilaktyczne w wyniku kaniulacji ¿y³y obwodowej u pacjentów z mukowiscydoz¹, przewlekle leczonych, u których zmieniono kaniulê z Ohmeda
Hydrocath na Venflon z dobrym efektem [8]. Wobec niejasnego mechanizmu anafilaksji, próby identyfikacji czynnika przyczynowego opiera³y siê g³ównie na testach prowokacyjnych. Polega³y one na próbie skaryfikacji, a nastêpnie, po premedykacji, wk³uciu kaniuli. Decyzjê o wykonaniu tych prób uzasadnia³o powszechne stosowanie
kaniuli obwodowych, zagro¿enie wstrz¹sem w sytuacjach
nag³ych, niepewnoæ co do czynnika sprawczego, dobry
efekt sterydoterapii, mimo pozostawienia wenflonu w ¿yle
po pierwszym wstrz¹sie. Nie potwierdzono roli do¿ylnej
kaniuli, poniewa¿ pacjent dobrze tolerowa³ próby kaniulacji. Jest jednak mo¿liwe, ¿e zastosowana u ch³opca sterydoterapia zahamowa³a reakcjê nadwra¿liwoci, podobnie
jak w przypadkach leczenia glikokortykosteroidami anafilaksji idiopatycznej [9]. Przeprowadzenie prób prowokacji bez premedykacji stanowi³o zagro¿enie ¿ycia,
a w próbach wykonanych po sterydoterapii, przy u¿yciu
takiego samego sprzêtu, pacjent nie demonstrowa³ niepokoj¹cych reakcji.
Kaniulacja ¿y³ obwodowych jest czêsto wykonywanym zabiegiem medycznym obarczonym niewielkim ryzykiem powik³añ. Ale jak wynika z przedstawionego przypadku, nawet bezpieczny zabieg mo¿e wyzwoliæ reakcjê
zagra¿aj¹c¹ ¿yciu.
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