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Змийска отрова 

Проявата на змийско отравяне в световен мащаб е свързана предимно с 
професионална експозиция, като например при фермери и ловци, но се 
наблюдава често сред туристи. Първоначалното увреждане е локално 
около мястото на ухапването и може да се разпространи до степен на 
системна токсичност в зависимост от вида. 

Змиите използват отровата си за лов  на плячка, но това е и форма на 
самозащита. Някои видове могат селективно да освобождават отровата си, 
което води до появата на „сухи ухапвания“, при които няма постъпване на 
отрова. Общата токсичност зависи както от обема на освободената отрова, 
така и от средната летална доза (LD50) на отровата. 

Пациентите, ухапани от отровни  змии проявяват  признаци и симптоми, 
които могат да включват повърхностни прободни рани, локализирана 
болка и подуване, гадене, повръщане, мускулни спазми, замаяност, 
изтръпване, изтръпване около устата, диспнея, животозастрашаваща 
коагулопатия и шок. Не се препоръчва доболнично лечение, включително 
прилагане на лед, консумация на алкохол, разрези на рани и орално 
изсмукване на отровата. Доказателствата подкрепят единствено 
първоначални мерки включващи обездвижване и превръзка на раната. 
Като антидот се прилага видовоспецифичен противозмийски серум. 

Симптомите, наблюдавани при змийските ухапвания, се дължат главно на 
токсичните компоненти в тяхната отрова. Точният състав варира от вид до 
вид и може да варира значително от локализирана некроза на тъканите до 
тежки коагулопатии. Клиничният ефект върху хората е свързан както с 
потентността, така и с обема на токсина, отделен по време на ухапване от 
змията. 



Съставът на змийска отрова от един вид отровна змия може да се състои от 
до 100 различни токсични елемента. Локалната некроза на тъканите се 
дължи предимно на хиалуронидаза и протеолитични ензими в змийската 
отрова, което може да доведе до локален тъканен оток, образуване на 
мехури и некроза на тъканите. Фосфолипазата А2 е често срещан 
компонент на змийската отрова и причинява локално увреждане на 
тъканите. Това съединение има както локални ефекти на околните тъкани, 
така и системни ефекти върху съдовата система и нервните окончания. 
Съществуват различни други протеини и полипептиди с токсични ефекти, 
като невротоксини и хемотоксини. 

Повечето от невротоксичните ефекти са вторични за увреждането както на 
пресинаптичния, така и на постсинаптичния терминал на нервно-
мускулната връзка. Пресинаптичните невротоксини, като фосфолипаза А2, 
увреждат крайния аксон, което предотвратява освобождаването на 
ацетилхолин, причинявайки дифузна парализа. За разлика от тях, 
постсинаптичните невротоксини, като алфа невротоксин, реагират добре 
на приложението на антитеном и антихолинестераза, тъй като токсинът се 
свързва директно с ацетилхолиновия рецептор. 

Съществува голямо разнообразие от хемотоксини с ефекти върху 
каскадата на коагулацията, активирането на тромбоцитите и образуването 
на фибринов съсирек. Повечето от токсините водят до повишена склонност 
към кървене, вследствие на консумативна коагулопатия .Има обаче някои 
хемотоксини, които ускоряват съсирването и тромбозата. 

Подробната анамнеза  на пациента, заподозрян в ухапване от змия, е от 
съществено значение. Информацията, която трябва да се получи, включва 
времето и мястото на ухапване, появата на всички симптоми, които 
пациентът е изпитвал, и всяка първа помощ, приложена на място. 
Факторите, които допринасят за тежестта на ухапването, включват размера 
на жертвата, като по-големите пациенти се справят по-добре, каква част от 
тялото е ухапана, усилие след ухапването, дълбочина на ухапване, видове 
змии, причиняващи ухапването, време до пристигането на болница и 
първоначална първа помощ, оказана на местопроизшествието. 

Може да има локално увреждане на тъканите, като екхимоза, образуване 
на мехури или дори некроза на тъканите. Невротоксичните ефекти 
първоначално ще се проявят с генерализирана слабост, птоза и 
офталмоплегия; това може да прогресира до парализа на лицевите мускули 
и в крайна сметка до дихателна недостатъчност вследствие на обструкция 
или парализа на диафрагмата. Значително кървене от мястото на 



пункцията, епистаксис или доказателства за спонтанно кървене може да 
показва хемотоксичен ефект. Пациентите могат да се проявят с признаци 
на шок, причинени от отрова, предизвикана от вазодилатация, 
хиповолемия или дори анафилаксия при някои пациенти. 

Симптомите, които могат да предполагат системни ефекти от проявата, 
включват гадене, повръщане, коремна болка, летаргия, мускулна слабост, 
мускулна фасцикулация и силно главоболие. Важно е тези симптоми да се 
разпознаят рано, за да се започне бързо прилагане на antivenom. 

Първоначалната първа помощ на мястото на инцидента трябва да бъде 
минимална и да има за цел бързо да отведе пациента до най-близкия 
център за лечение. Премахването на бижута и всякакво стесняващо 
облекло на засегнатия крайник е необходимо поради възможността за 
подуване и нарушение на кръвообращението. Пациентът трябва да бъде 
спокоен и да бъде насърчаван да не се напряга, тъй като това може да 
увеличи усвояването на змийската отрова.Не се прилагат турникети 
Използването на екстрактори за отрова също се оказа неефективно. 
Локалната манипулация на рани, като разрези, не се препоръчва. 

1. ABCDE / CPR, ако е необходимо 

2. лечение на хипоксия / хиповолемия - реанимация с кислород / агресивна 
вливане на течности 

3. аналгезия / седация 

4. симптоматично лечение - нарушения на коагулацията, , стероиди 

5. Прилагайте специфичен серум само при висок клас змийско отравяне 

Имайте предвид, че са възможни нежелани алергични реакции при 
прилагане на ASS 

Артроподи 

Видовете членестоноги използват токсини за защита и убиване на плячка. 
Някои индивиди са отровни (напр. Някои бръмбари отделят токсини при 
натискане или смачкване), докато други инжектират отрова с помощта на 
апарат, който може да причини системни последици в плячката, както се 
наблюдава при ужилванията на определени паяци и скорпиони 

Ужилванията от пчели и оси причиняват само локално възпаление при 
повечето хора. Повечето смъртни случаи са резултат от непосредствени 
реакции на свръхчувствителност и анафилаксия. 



медоносните пчели, пчелите, наред с други) обикновено не са агресивни и 
жилят само когато са заплашени или провокирани. Съществува обаче 
подгрупа „Пчели-убийци“ или „Африкански пчели“, които са много често 
агресивни и са склонни да се роят. пчелите използват жила, които често 
остават прикрепени в кожата след едно ужилване. 

Осите и  стършелите са по-агресивни. 

Ужилванията на пчели и оси предизвикват реакции, като инжектират 
отрова. Отровата се състои от смес от по-малки нискомолекулни 
протеолитични ензими (хиалуронидаза, протеази, фосфолипаза, киселинна 
фосфатаза), липиди, въглехидрати, както и високомолекулни протеини, 
които действат като алергени. Компонентите с ниско молекулно тегло са 
отговорни за локалните възпалителни реакции, докато компонентът с 
високо молекулно тегло е неразделна част от системната реакция (с други 
думи, анафилаксия). Когато отровата се въведе в кожата, протеолитичните 
ензими започват да разграждат околната тъкан. Освобождаването на 
хистамин от мастоцитите и активирането на базофилите, в отговор на 
отровата, причинява вазодилатация и последващия възпалителен отговор: 
оток, болка, еритема и повишена топлина. Големи локални реакции (LLR) 
се развиват при около 10% ужилвания от пчели и оси и се смята, че са 
имуно-IgE-медиирани. Анафилаксията се развива при хора с 
предварително образувани антитела към тези отрови с високо молекулно 
тегло. Тези реакции, както и други анафилактични реакции към алергени, 
се проявяват чрез системно IgE-медиирано освобождаване на хистамин. 
Получените мастоцити и активирането на базофилите могат да причинят 
системна вазодилатация, ангиоедем, уртикария, хипотония / шок и смърт. 

Пациенти с неусложнени, локални реакции обикновено се оплакват от 
болка и подуване след предполагаемо или свидетелствано ужилване. 
Ужилванията от пчели и оси обикновено причиняват незабавна болка. 
След това отровата предизвиква локална реакция в рамките на минути, 
която може да продължи с часове. Симптомите включват болка, подуване, 
сърбеж, кървене. може да откриете еритем, оток, втвърдяване, повишена 
топлина. В някои случаи може също да се види жило, все още прикрепено 
в кожата. Обикновено жилата са все още прикрепени към сака с отровата и 
затова трябва да се отстраняват от кожата чрез остъргване, а не чрез 
изстискване или с пинсета). 

Системните реакции често се представят като тежка анафилаксия, 
настъпват бързо и са животозастрашаващи. Пациентите може да имат 
анамнеза за анафилаксия или подобна системна реакция в миналото, 



причинена от ужилване от насекоми. Пациенти в екстремни състояния с 
бързо влошаващи се симптоми, включително генерализирана уртикария, 
ангиоедем, зачервяване, затруднено дишане, хрипове, хипотония/шок. 

Неусложнените локални реакции могат да бъдат лекувани с поддържаща 
грижа (лед локално, НСПВС / парацетамол за болка, H1/H2 блокер). В 
рамките на първите няколко минути след ужилването, жилото трябва да 
бъде премахнато чрез изстъргване с кредитна карта, вместо чрез 
изстискване/изчистване, за да се избегне по-нататъшна експозиция и 
резорбция на отровата. 

Тежко изразените локални реакции трябва да се лекуват с 
глюкокортикоиди (обикновено бърз курс на преднизон от 40 до 60 mg на 
ден в продължение на 3 до 5 дни), за да се намали възпалителният отговор 
и да се подобрят симптомите. 

Системните реакции (анафилаксия) са животозастрашаващи и трябва да се 
третират като такива. Първо ABC. Дихателните пътища могат да бъдат 
компрометирани  в рамките на секунди до минути, така че интубирайте 
рано. Както при всяка анафилактична реакция, незабавно трябва да се 
дадат епинефрин, кортикостероиди, H1 и H2 антагонисти и интравенозни 
(IV) течности. Епинефрин 0,3 до 0,5 mg трябва да се прилага 
интрамускулно (IM) на антеролатералното бедро. Това може да се повтаря 
на всеки 5 до 15 минути. Алфа1-медиираното повишаване на съдовия 
тонус, бета1-медиираното повишаване на инотропната / хронотропната 
сърдечна активност и B2-медиираната бронходилатация помагат да се 
преодолее анафилаксията. Кортикостероидите (преднизон, 
метилпреднизолон, дексаметазон) действат за намаляване на възпалението 
и имунния отговор към антигена. H1 и H2 антагонистите блокират 
ефектите от хистамин -сърбеж, еритема и уртикарията. 

Отравяния с гъби 

Отравянията с гъби могат да възникнат поради погрешно идентифициране 
на отровен вид като годен за консумация, въпреки че много случаи са 
умишлено поглъщане. Отравянията с гъби могат да варират от 
доброкачествени симптоми на генерализирано стомашно-чревно 
разстройство до потенциално опустошителни прояви, които включват 
чернодробна недостатъчност, бъбречна недостатъчност и неврологични 
последствия. 

Клиничното представяне се различава в зависимост от вида гъби и 
погълнатия токсин. 



Остър гастроентерит: Най-често вторичен за един от разнообразието от 
„гъби в задния двор“, като хлорофилум молибдити. Симптомите на гадене, 
повръщане, коремни спазми и евентуално диария, свързани с поглъщането, 
представляват по-голямата част от съобщените отравяния. Проявява се 
обикновено в рамките на 1-3 часа. 

Халюцинации: Причинява се от видове, съдържащи псилоцибин и 
псилоцин, които включват Psilocybe, Conocybe, Gymnopilus и Panaeolus. 
Тези агенти действат като агонисти или частични агонисти при 
рецепторите на 5-хидрокситриптамин (5-НТ). Те се отглеждат и 
злоупотребяват за развлекателни цели, въпреки че могат да растат 
естествено в топъл, влажен климат. Поглъщането може да бъде на пресни 
гъбни шапки или сушени гъби. Променената сензория и еуфорията се 
появяват 30 минути до 2 часа след поглъщане и продължават обикновено 
4–12 часа в зависимост от количеството. 

Холинергична токсичност: Причинява се от видове, съдържащи мускарин 
в различни родове като Clitocybe и Inocybe. Въпреки че Amanita muscari 
съдържа малки количества мускарин, нивата обикновено не са достатъчни, 
за да предизвикат холинергично представяне. Холинергичните ефекти на 
коремни спазми, диафореза, слюноотделяне, лакримация, бронхоспазъм, 
бронхорея и брадикардия обикновено се проявяват в рамките на 30 
минути. Продължителността зависи от дозата, въпреки че обикновено е 
краткотрайна в сравнение с други източници на холинергично отравяне 
като пестициди. 

Чернодробна токсичност: Причинява се от аматоксин при видове Amanita. 
Те нарушават РНК полимераза II, което води до дефицит на протеин на 
клетъчно ниво. Токсичността характерно демонстрира три отделни фази. 
Стомашно-чревните ефекти започват обикновено 6-12 часа след 
поглъщането, последвано от латентен интервал 24-36 часа след поглъщане 
със симптоматично подобрение. По време на тази фаза обаче може да има 
лабораторни признаци на хепатотоксичност. След 48 часа увреждането на 
черния дроб се засилва, което води до чернодробна недостатъчност и 
нейните последствия. Смъртта може да настъпи в рамките на една седмица 
при тежки случаи или да се наложи трансплантация на черен дроб. 

Нефротоксичност: Членовете на рода Cortinarius произвеждат ореланин, 
нефротоксичен агент. Бъбречните симптоми могат да се забавят за 1-2 
седмици след поглъщане. Типичното представяне включва остри симптоми 
на гастроентерит, прогресиращи до бъбречно увреждане за 12-24 часа. 



Въпреки че някои пациенти ще се нуждаят от хемодиализа, повечето 
пациенти се възстановяват напълно с подходящи поддържащи грижи. 

Припадъци: Причинява се от гиромитрин, присъстващ при видовете 
Gyromitra. Токсичността произтича от метаболит, монометилхидразин,тези 
припадъци могат да бъдат резистентни на  антиконвулсантна терапия и 
може да изискват допълнително лечение, включително пиридоксин. 

 

Лечението на огромния набор от възможни симптоми се състои предимно 
в поддържащо лечение. 

В зависимост от времето на поглъщане, активен въглен може да осигури 
известна полза. 

Острите стомашно-чревни ефекти могат да се повлияят от рехидратация и 
антиеметици в допълнение към корекция на електролитни нарушения. За 
пациентите със заплишетелни халюцинации/психоза  бензодиазепините 
могат да осигурят анксиолиза. Холинергичната токсичност може да бъде 
от полза от прилагането на антихолинергични агенти като атропин. 
Помислете за атропин 0,5-1 mg IV възрастни или 0,01 mg / kg за 
педиатрични пациенти. 

Аматоксинова токсичност 

Токсичността на аматоксина се причинява от поглъщането на гъби, 
съдържащи тези циклопепептидни токсини, особено Amanita phalloides, 
известна като зелена мухоморка 

Клиничните прояви на поглъщане на A фалоиди се причиняват от 
циклопептидните фалотоксини и аматоксини. Фалоидинът, цикличен 
хептапептид, причинява гастроентеритни ефекти като 6-12 часа след 
първоначалното поглъщане. Той прекъсва цикъла на полимеризация-
деполимеризация на актина и нарушава функцията на клетъчната 
мембрана. Фалоидинът има ограничена стомашно-чревна (GI) абсорбция и 
симптомите се подобряват в рамките на часове след поддържаща терапия 

Цикличните октапептидни аманитини, предимно алфа-аманитин, са 
отговорни за чернодробните, бъбречните и енцефалопатичните ефекти. 
Аматоксините инхибират РНК полимераза II, като по този начин пречат на 
ДНК и РНК транскрипцията. Тези токсини засягат главно тъкани с високи 
нива на протеинов синтез, включително черния дроб, бъбреците, мозъка, 
панкреаса и тестисите. 



Около 60% от абсорбирания алфа-аманитин се екскретира в жлъчката. 
Черният дроб е изложен на високи концентрации на токсин чрез 
порталната система и чрез ентерохепаталната циркулация. Хепатоцитите 
се увреждат рано, като се засягат чернодробните синусоиди. В тези случаи 
е характерна мастната дегенерация на чернодробния паренхим и моделите 
на центролобуларна некроза с кръвоизлив. 

Аматоксинът се елиминира с урината, гастродуоденалните течности и 
изпражненията в продължение на няколко дни след поглъщане. Токсините 
на фалоидите А са стабилни при готвене и остават активни в сушените 
гъби. 

Клиничният ход на отравяне с аматоксин може да бъде разделен на 3 
етапа. Първият етап се предшества от характерен латентен период, който 
продължава 6-12 часа след поглъщане. След този асимптоматичен период 
се появяват коремни спазми, повръщане и обилна водниста диария 
(оризова вода или холера). Загубите на течности могат да бъдат достатъчно 
тежки, за да причинят дълбока дехидратация и дори циркулаторен колапс. 

След като тази остра GI фаза приключи (обикновено след около 24 часа), 
започва вторият етап. Въпреки че пациентът изглежда се е подобрил 
клинично, настъпват продължаващи чернодробни увреждания, както се 
показва от лабораторни аномалии (напр. Повишаване на нивата на 
серумните аминотрансферази и удължаване на протромбиновото време 
[PT]). Този етап може да продължи до 2-3 дни. 

В третата и последна фаза чернодробното и бъбречно увреждане стават 
клинично очевидни и могат да прогресират до фулминантна чернодробна 
недостатъчност (FHF). Смъртта може да настъпи след 3-7 дни. 

При пациенти със съмнение за отравяне с аматоксин е важно да се опитате 
да съберете следната информация: 

• Време на поглъщането на гъбите - Пациентите, които развиват симптоми 
на стомашно-чревния тракт (коремни спазми, гадене, повръщане и диария) 
в рамките на 5 часа след поглъщането на гъбата, е малко вероятно да са 
погълнали гъба, съдържаща аматоксин. Симптомите на стомашно-чревния 
тракт, които се проявяват повече от 6-те часа от поглъщането, трябва да ви 
усъмнят за поглъщане на възможна гъба, съдържаща аматоксин. 

• Време на поява на симптомите - Phalloidin причинява стомашно-чревни 
(GI) симптоми около 6-12 часа след поглъщане; бъбречната и 
чернодробната токсичност, причинена от аманитин, е очевидна 24-48 часа 
след поглъщане. 



• Други гъби или токсини, погълнати едновременно - симптоми на 
стомашно-чревния тракт, възникващи по-рано от 6-12 часа след 
поглъщането, предполагат, че е отговорна друга гъба, но ако храненето на 
пациента включва няколко различни гъби, по-ранното появяване на 
симптомите не изключва едновременното поглъщане на аматоксин; ако 
обстановката е опит за самоубийство, трябва да се положат всички усилия 
за идентифициране на други токсини, които може да са били погълнати 

Токсичността от аматоксин и други циклопептиди се проявява в 
продължение на няколко дни и обикновено се развива в следните етапи: 

• Етап I - Внезапна поява на гадене, повръщане, водниста диария и спазми 
в коремната болка между 6 и 12 часа след поглъщане, което може да 
доведе до дехидратация и хипотония; пациентите, които често ппостъпват 
по време на този етап и, ако се диагностицират погрешно, могат да бъдат 
изписани по погрешка без допълнителни грижи.  

• Етап II - Клинично подобрение с поддържащо лечение; въпреки 
намаляване на тежестта  на симптомите обаче, чернодробните и 
бъбречните увреждания продължават, както се вижда от нарастващите 
стойности на лабораторните тестове 

• Етап III - Ако бъдат изписани, пациентите могат да се върнат в болницата 
2-6 дни по-късно с тежко чернодробна недостатъчност, тежка 
коагулопатия, бъбречна недостатъчност и енцефалопатия 

Клиничнта находка зависи от етапа на отравяне. Като последица от 
обилното повръщане и воднистата диария, пациентът може да се появи в 
хиповолемичен шок по време на GI фаза. Съответно оценката на 
състоянието на волемията на пациента е важен компонент на 
първоначалната оценка. При забавено представяне е важно да се търсят 
признаци на чернодробна дисфункция (напр. Жълтеница, летаргия или 
хеморагии), бъбречно увреждане или дисфункция на централната нервна 
система (ЦНС). 

Следните симптои могат да бъдат налице: 

• от страна на виталните показатели - тахикардия, хипотония 

• Кожа - намален тургор, жълтеница, хематоми (с чернодробна 
недостатъчност),епистаксис, иклер на склерата 

• Корем - Пациентът може да има лека дифузна болезненост и ректалният 
преглед разкрива окултни кървави изпражнения. Хепатомегалията е 
резултат от хепатит късно в хода на заболяването. 



• Нервна система - неврологичните ефекти са свързани с чернодробна 
недостатъчност; в зависимост от времето, изминало от поглъщането, 
резултатите от изследването могат да варират от нормално поведение до 
объркване, възбуда, летаргия, сънливост, гърчове или кома. 

Основите на лечението на поглъщането на аматоксин включват агресивна 
IV  реанимация за  коригиране на електролитните нарушения  и 
поддържане на адекватна хидратация. Нивата на серумните електролити и 
глюкозата трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Деконтаминацията  
на стомаха може да бъде полезна, ако се започне незабавно (в рамките на 1 
час след поглъщането), но пациентите рядко се предтавят в този период от 
време. Трансплантацията на черен дроб може да бъде показана в избрани 
случаи, въпреки че точните индикации остават противоречиви. 

Поддръжка на дихателните пътища и течности 

Ранното поддържане и осигуряване на проводими  дихателните пътища, 
дишането и кръвообращението (ABC) и бързото осигуряване  на IV достъп 
и започване на агресивна водносолева реанимация с  жизненоважни за 
лечението на фалоидната интоксикация 

Деконтаминация  на стомаха 

Ако пациентът е приет  по-малко от 1 час след известно поглъщане на 
циклопептид-съдържащи гъби и вече не е повърнал, помислете за 
стомашна депурация чрез стомашна промивка. Пациентите, които имат 
гадене и повръщане в рамките на 1-2 часа след поглъщане на гъбите, най-
вероятно са консумирали по-малко токсична гъба. 

Прилагайте активен въглен при всички пациенти, които са 
асимптоматични при съмнение за поглъщане на аманита фалоидес.. 
Пациентите, които безсимптомно поглъщат неизвестни или 
неидентифицирани гъби, могат да получат активен въглен и наблюдение в 
продължение на 6-12 часа. Повечето пациенти с потвърдено фалоидно 
отрвяне  пристигат по-късно от 6 часа след поглъщането и обикновено 
повръщат при представяне, което може да елиминира необходимостта от 
промивка. Контролирайте гаденето и повръщането с антиеметици 

Активен въглен (1 g / kg) се препоръчва, ако пациентът не повръща и има 
защитен дихателен път. Трябва да се дава многодозов активиран въглен 
(обикновено 1 грам / кг на всеки 2-4 часа), тъй като това може да наруши 
ентерохепаталната циркулация и да намали токсичността [21]. 

Хемодиализа и хемоперфузия 



Хемодиализата и хемоперфузията са предложени като методи за 
отстраняване на циркулиращия аматоксин от кръвта. 

Фармакологична терапия 

 включват бензилпеницилин (пеницилин G), N-ацетилцистеин (NAC), 
тиоктова киселина, витамин К, циметидин, цитохром С и хипербарен 
кислород. 

NAC се дава първоначално в интравенозна (IV) натоварваща доза от 150 
mg / kg IV, вливана в продължение на 15 минути, разредена в 200 ml 5% 
декстроза във вода (D5W); 
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