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➤ Комахи – є найчисельнішим класом тваринного
царства.

➤ Контакт людей з представниками різних видів
комах, у багатьох випадках є невідворотнім.

➤ Вплив на людський організм може відбуватися в
результаті проникнення через ушкоджені шкіряні
покриви і слизові оболонки отрути, слюни та
біологічно активних речовин (при знищенні комах
під час їх укусу).



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

➤ Надійної міжнародної статистики, що наводить данні яка
кількість пацієнтів після укусів комах потребує
госпиталізації - не існує.

➤ Дослідження, що проводилися у Зімбабве, виявили, що
приблизно 1,5% потерпілих після контакту з комахами –
потребують госпиталізації.

➤ В США смертність після контактів з комахами сягає 50 –
150 випадків за рік (в основному зумовленими розвитком
анафілактичних реакцій).

➤ В Київському міському токсикологічному центрі
щорічно реєструється від 2 до 16 випадків госпіталізації
пацієнтів після укусів комах.



За останні 5 років нами проаналізовано 26 випадків 
перебігу захворювання при укусах комах. 

19 пацієнтів лікувалося внаслідок укусів ос, 7  - в 
результаті укусів бджіл. 

Час з моменту укусу до госпіталізації склав 2,73±1,54 
год. Три пацієнта з групи поступили з клінікою 
загальнотоксичної реакції внаслідок множинних 
укусів комах (бджоли, оси) 



ПАТОГЕНЕЗ ОТРУЄННЯ І

➤ До складу отрути бджіл, ос, шмілів, шершнів входять
мурашина кислота, що зумовлює гострий біль, гістамін,
серотонін, брадикинін, антигени, як загальні, так і
специфічні, для кожної особини окремі.

➤ Комлексна дія отрути при великій кількості укусів (50 і
більше) викликає місцеві і загальні прояви. До перших
відносяться гіперемія, біль, припухлість і набряки у місцях
укусів, до других – головний біль, нудота, блювота.

➤ У випадках великої кількості укусів у постраждалого
розвивається гемоліз еритроцитів, гострий некроз скелетних
м’язів, При локалізації укусів в проекції крупних судин, на
голові, шії, ці прояви можуть бути більш небезпечними.



ПАТОГЕНЕЗ ОТРУЄННЯ ІІ

➤ Особливу небезпеку представляють алергічні 
реакції та анафілактичний шок, що розвиваються у 
3-4% потерпілих від укусів комах. 

➤ Небезпека полягає у тяжкості та швидкому 
розвитков клінічних проявів (від декількох хвилин 
до 30 хвилин, рідше до 2 годин). 

➤ Ці реакції виникають у раніше сенсебілізованих 
пацієнтів. 

➤ Кількість укусів не має значення. 



ПАТОГЕНЕЗ ОТРУЄННЯ ІІІ

➤ Утворюється комплекс антиген-антитіло, основна
роль при цій взаємодії належить IgE.

➤ Залучення у взаємодію лаброцитів і базофілів крові
призводить до звільнення біологічно активних
речовин; гістаміну, сертоніну, поволі реагуючої
субстанції, простогландинів, кінінів тощо.

➤ Клінічно це проявляється у шкіряних та шкіряно-
суглобних реакціях (кропивниця, артралгії),
набряково-асфіксичних проявах (набряк Квінке,
набряк гортані), циркуляторних реакціях у вигляді
анафілактичного шоку.



Невідкладна допомога І

➤ надійний венознмй доступ
➤ в/в адреналін (болюсно 300-500 мкг, через 10-20 хв.

повторно у тих же дозах, при необхідності постійна
в/в інфузія),

➤ пацієнт оцінюється на необхідність застосування
реанімаційних заходів за принципом АВС

➤ в/в кристалоїди, гідроксиетилкрохмалі, препарати
реологічної дії у добовій дозі 30-50 мл/кг маси тіла.

➤ Глюкокортикоїди у дозі 1-1,5 мг/кг маси тіла за
преднізолоном. Повторне введення через 4 години.



Невідкладна допомога ІІ

➤ Антагоністи Н1 рецепторів: супрастин 2% 2,0 або
тавегіл 0,1% 2,0 в/в. Н1 блокатори 2 і 3 поколінь
Антагоністи Н2 рецепторів – циметидін 200 мг або
ранітідін 50 мг в/в.

➤ Якщо у постраждалого превалює бронхіолоспазм,
клініка набряку гортані, голосових зв’язок –
призначаються ß2 – адреноміметики (астмопент,
алупент), інгаляції (1-2 вдихи) “Беротеку”,
“Сальбутамолу”, “Вентоліну”.

➤ Пацієнтам, з вираженим набряком гортані та
голосової щілини, може знадобитися конікотомія.



Невідкладна допомога ІІІ

➤ Якщо причиною тяжкого стану послужили бджоли,
їхні жала видаляються із шкіри для припинення
потрапляння отрути.

➤ Шкіра обробляється асептичними розчинами, холод
на місце укусу.

➤ З метою зменшення місцевого набряку можна
використовувати гель, що містить антигістамінні
препарати (феністіл).

➤ Хворі переводяться з реанімаційного відділння при
стабілізації стану та відсутності ускладнень



НАШ  ДОСВІД ЗА 5 РОКІВ

У 11 хворих спостерігалася клініка порушення 
прохідності дихальних шляхів в результаті місцевого 
набряку гортано-глотки (укус при випадковому 
проковтуванні оси). 

У трьох з них це потребувало інтубації трахеї (тривалістю 
від 4 до 8 годин). 

У 12 хворих спостерігалася системні алергічні реакції 
різного ступеню тяжкості (у чотирьох – анафілактичний 
шок), що потребували застосування заходів інтенсивної 
терапії та динамічного спостереження.



ДЯКУЮ  ЗА  
УВАГУ!


