
Předmět – Zdr          vyučující: A. Kosařová,           kontakt: anna.kosarova@souhair.cz 

 

Úkol zadán: 8.10.2020     Úkol vypracovat do: 21.10.2020 

Hodina č. 7 

Anafylaktický šok 

= je to extrémně silná forma alergické reakce. Projevuje s velmi rychlým nástupem 

obtíží po kontaktu jedince s alergenem. 

!Tento život ohrožující stav si žádá okamžitou pomoc, jinak může končit smrtí! 

Alergen: je jakýkoliv podnět (chemická látka), který je schopen vyvolat alergickou 

reakci. K typickým alergenům patří pyly, prachové částice, roztoči, produkty mazových 

žláz domácích zvířat, léky, hadí a hmyzí jedy a potraviny  

 

Projevy anafylaktického šoku: 

• Nevolnost a celková slabost 

• Tíha na prsou 

• Mžitky před očima 

• Studený pot, mrazení 

• Strach a úzkost 

• Nízký krevní tlak 

• Ztráta vědomí 

• Obtíže s dechem 

• Zrychlený tep 

• Mravenčení v končetinách či jejich promodrávání 

 

První pomoc: 

V první řadě je nutné bezodkladně zavolat záchrannou službu!  

Nachází-li se dotyčný v bezvědomí, je dobré ho položit na záda, pokud komunikuje, 

opřít ho do sedu. Nemocnému by měl být co možná nejrychleji podán adrenalin 

v podobě autoinjekčního pera, takzvaného Epipenu, který je nutné aplikovat ideálně 

do horní části stehna. Při dušení je dobré podat inhalační léky na rozšíření dýchacích 

cest a následně rozkousat 1 až 2 tablety nějakého antihistaminika (Zyrtec, Xyzal) 

Pokud pacient přestane reagovat na podněty a dojde u něj k zástavě dýchání, je nutné 

zahájit resuscitaci (KPR) 

 

 

 

https://zdravi.euro.cz/leky/nizky-tlak-priznaky/


Prevence 

Jedinou možnou prevencí anafylaktického šoku je důsledné vyhýbání se alergenům. 

Anafylaktický šok se však může objevit i u lidí, kteří žádnou alergií doposud netrpěli. 

Život ohrožující stav se tak výjimečně může dostavit i po běžných činnostech, jakou 

je například barvení vlasů. 

 

Úkol: 

1. Výše uvedené si zapiš do sešitu Zdr 

2. Přečtěte si, co se děje v lidském těle, když probíhá anafylaktický šok:  
 
U anafylaktického šoku postihne alergická reakce celé tělo. Postiženy 
mohou být všechny tkáně. Anafylaktický šok má ničivý efekt na krevní oběh. 
Představme si krevní oběh jako množství trubic, kterými protéká tekutina a 
to celé je poháněno pumpou (srdcem). A teď si představte, že do trubic 
naděláme řadu malých děr, kterými tekutina začne vytékat ven. Pumpa sice 
pracuje, ale najednou nemá co pumpovat a krevní oběh selže. 

Odtok tekutin z cév se začne projevovat šokovým stavem, srdce začne 
pumpovat, aby udrželo oběh a pulz se proto zrychluje. Spolu s tím mohou 
začít kdekoliv na těle vznikat viditelné otoky, které jsou tvořeny tekutinou 
uniklou z krevních cév do podkoží. Srdce udržet oběh většinou nezvládne, 
protože v cévách chybí tekutina. Krevní tlak začne klesat a nakonec oběh 
selže člověk ztratí vědomí a nakonec zemře. 

http://www.stefajir.cz/otoky-priciny
http://www.stefajir.cz/nizky-tlak
http://www.stefajir.cz/bezvedomi

