
ТАКТИКА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У 
ПОСТРАЖДАЛИХ З УКУСАМИ ЗМІЙ

НМАПО імені П.Л. Шупика
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

НЕДАШКІВСЬКИЙ С.М.
2015



У світі щорічно реєструється 300000-400000 випадків 
укусів зміями, з них 30000-110000 виявляються 
смертельними. 

Переважає молодий вік: у 50% отруєння реєструвалося у 
віковій групі від 18 до 28 років. (Sean Bush та Robert 
Norris, 1998) . 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ УКУСІВ      
ЗМІЯМИ



НА УКРАЇНІ:

Епідемічна ситуація не така загрозлива.
У природніх умовах існує два різновиди отруйних 

змій: 
гадюка звичайна (Viperidae berus) та
гадюка степова (Viperidae ursini).
В домашніх умовах можуть утримуватися і більш 

небезпечні отруйні змії (кобри, ефи, гримучники 
тощо). 



ЗА ДАНИМИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО 
ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ 

(Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги) 

➤щорічно у весінньо – осінній період 
реєструється від 5-6 до 10-12 випадків укусів 
отруйних змій. 

➤Переважно це хворі, госпіталізовані внаслідок 
укусів гадюк, 

➤ але зустрічаються і випадки укусів 
“екзотичних” рептилій (обслуговуючий 
персонал зоопарку та любителі домашніх 
тераріумів. 

➤Чим вища температура зовнішнього 
середовища – тим інтенсивніше розвивається 
клініка отруєння. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАНИХ 
ВІД УКУСІВ ЗМІЯМИ ЗА ОСТАННІ 5 

РОКІВ

➤Всього 32 випадки укусів зміями. 
➤ 29 випадків укусів гадюки, 2 випадки укусів ефи, 

один випадок укусу кобри. 
➤Переважали чоловіки (19 осіб), вік постраждалих 

становив 32,75±17,4 років.
➤Час з моменту укусу до госпіталізації у ВІТ та 

ЕД склав 5,075±3,66 год.
➤Всі госпіталізовані були укушені у кінцівки.



ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОТРУЄННЯ (І)

➤ В отруті гадюк міститься віперотоксин і ферменти:
гіалуронідаза, протеолітичні ферменти (місцеве ураження
підшкірних структур та ендотелію капілярів), фосфоліпаза
(гемоліз, коагулопатії), токсичні поліпептиди тощо.

➤ При дії цих речовин вивільняються гістамін, брадикінін,
простогландини, серотонін.

➤ Велике значення відіграє гемокоагуляційна дія отрути. Вона
обумовлена зниженням осмотичної стійкості еритроцитів під
впливом анткомплементарного фактору отрут та ферментів
лецитинази і фосфоліпази.

➤ Також, при укусах гадюки звичайної може спостерігатися
кардіотоксична дія.



ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ОТРУЄННЯ 
ВІД МІСЦЯ УКУСУ ТА ШЛЯХУ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОТРУТИ

➤Хоча, як правило, змії кусають у кінцівки, 
можуть траплятися укуси у голову та шию, що 
сприяє більш тяжкому перебігу отруєння.

➤ Зазвичай зміїна отрута розповсюджується по 
лімфатичним шляхам, але у випадку 
потрапляння отрути у кровеносні судини, 
набагато частіше реєструються тяжкі 
загальнотоксичні прояви



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ (І)

➤ розділялися на 1) місцеві та 2) загальні
➤ До місцевих відносяться наявність слідів від зубів гадюки,

як правило, двох цяточок або точечних шкірних дефектів
на близькій відстані (часто близько 1 см),

➤ набряк навколо укусу, розповсюджений набряк, іноді за
межі одного сегмента кінцівки,

➤ місцева гіперемія та гіпертермія, слабкий біль у місці укусу
➤ лімфангоїт, лімфаденіт,
➤ множинні крововиливи та пухирі,
➤ тромбоз відводячих вен.



КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ (ІІ)

До загальних проявів інтоксикації отрутою гадюк відносяться
➤ млявість, занепокоєння, блідість шкіряних покривів, 
➤ підвищене потовиділення, спрага, зміна присмаку, нудота, 

блювання, субфебрильна температура, 
➤ біль у животі, може розвиватися гіпотензія, колаптоїдний 

стан, бронхіолоспазм, екзантема.
➤ В перші 30 – 90 хв. відмічаються явища гіперкоагуляції, 

сприяючи розвитку мікротромбозів у капилярах. При зміні 
цієї фази на фазу гіпокоагуляції –загроза кровотеч (носові, 
шлунково-кишкові, гематурія). Максимальний рівень 
отрути в крові  - у перші 2 години після укусу, період 
піввиведення отрути становить 6-12 годин.



УСКЛАДНЕННЯ

➤Найбільш небезпечними є гангрена та сепсис.

➤В віддаленому періоді можуть спостерігатися
десквамація епітелію шкіри, атрофія м’язів,
порушення нервової провідності.



НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА (І)
слід розділити на:
➤ 1) етап догоспітальної допомоги та 
➤ 2) госпітальної спеціалізованої допомоги. 
➤ 1) При нетривалому транспортуванні слід найскоріше 

відправляти потерпілого. Хворий укладається у зручне 
положення, виключивши стискання кінцівки, що укушена, 
взуттям або одягом. Кінцівці придається припідняте 
положення, бажана її фіксація шиною. Місце укусу 
обробляється антисептиками. На ранку накладається 
циркулярна, злегка давляча пов’язка, для запобігання 
забруднення рани та зменшення швидкості 
розповсюдження отрути.



НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
(ІІ)

➤ 1) При нетривалому транспортуванні слід найскоріше 
відправляти потерпілого. 

➤ Хворий укладається у зручне положення, виключивши стискання 
кінцівки, що укушена, взуттям або одягом. 

➤ Кінцівці придається припідняте положення, бажана її фіксація 
шиною. 

➤ Місце укусу обробляється антисептиками. На ранку накладається 
циркулярна, злегка давляча пов’язка, для запобігання 
забруднення рани та зменшення швидкості розповсюдження 
отрути.

➤Накладання джуту протипоказано через 
численні ускладнення при його застосуванні. 



НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
(ІІІ)

➤ 2) При тяжкому перебігу отруєння хворий 
оцінюється на необхідність застосування 
реанімаційних засобів за принципом АВС.

➤ Налагоджується венний доступ для 
гемодинамічної підтримки та сприяння 
виведення токсинів. 

➤Відсмоктувати чи не відсмоктувати отруту 
з місця укусу?



НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
(ІV)

➤ На думку багатьох авторів ця процедура досить сумнівна.
Показана тільки при укусах гремучників, гюрзи, кобри, ефи
(обмежена у часі 5-7 хвилин з моменту укусу).

➤ у особи, що надає подібну допомогу не повинно бути
пошкоджень (ран, виразок) у ротовій порожнині.

➤ Згідно протоколів країн Євросоюзу, застосовується набір
екстракції отрути при низькому тискові (The Extractor –
Sawyer Product, відсмоктування ротом протипоказано).



НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА (V)

➤ При огляді хворого, доставленого у стаціонар, 
повторно оцінюється його статус, обробляється 
місце укусу, по показанням може проводитися 
профілактика правцю, 

➤ продовжується інфузійна терапія, призначаються 
антибіотики, спектр дії яких перекриває 
грампозитивну та грамнегативну флору, бактероїди, 
анаероби, 

➤ препарати гормональної дії, гемостатики при загрозі 
кровотечі та гепарини, засоби реологічної дії, якщо 
переважає гіперкоагуляція.



РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ

➤Термін перебування потерпілих у ВІТ та ЕД
склав 59,16±26,52 год.

➤Жодного смертельного випадку не
зареєстровано.

➤Хірургічне лікування (лампасні розрізи) не
застосовувалося.

➤Особливих переваг при застосуванні
протизміїної сироватки (при укусах гадюк)
нами також не помічено.
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