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Тема: Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна картина дії отрути 

комах. 

 

Матеріал до уроку 

Комарі. Через специфічні властивості слини комара  у місці його укусу 

виникає невелике почервоніння, свербіж, відчуття жару. Свербіж можна 

усунути, якщо змочити шкіру нашатирним спиртом або розчином питної соди: 

1/2 чайної ложки на склянку води. Щоб уникнути укусу, обробіть всі відкриті 

місця тіла репелентом (речовиною, що відлякує комарів)— цей засіб повинен 

бути обов'язково в аптечці мандрівника чи мандрівної групи. 

Ґедзь. Ґедзі  можуть переносити інфекції. У місці укусу може з'явитися 

відчуття жару, набряк, почервоніння шкіри, можливе також збільшення 

лімфатичних вузлів. Укус ґедзя може швидко перетворитися на значну 

припухлість з білим пухирем посередині. Ранка може загноїтися та боліти до 

двох тижнів, тому її негайно треба промити з милом, прикласти компрес з 40 

% спиртом і розчином питної соди. 

Бджоли, оси, джмелі і шершні. Бджоли, оси, джмелі і шершні 

(перетинчастокрилі) — комахи, що жалять, можуть бути небезпечними для 

людей, які мають підвищену чутливість до їх отрути. 

Допомога в разі укусу. Якщо вжалила бджола (оса, шершень, джміль), 

може виникнути місцева або загальна реакція. Місцева реакція добре відома 

кожному, кого хоч раз укусила бджола або оса: сильний біль, сверблячка і жар, 

почервоніння, набряк. Особливо набрякають повіки, губи, статеві органи. 

Тривалість місцевої реакції 1-8 діб. Загальні реакції бувають токсичними й 

алергічними. 



Токсична реакція виникає, коли одночасно ужалять кілька десятків або 

сотень комах. Помічено, що жінки і діти більш чутливі до отрути комах, ніж 

чоловіки. 

Важкість загальної токсичної реакції залежить від кількості отрути, яка 

потрапила до організму. Доза отрути від укусів 500 і більше комах смертельна 

для людини. За загальної токсичної реакції, крім місцевого набряку, може 

з'явитися кропивниця — пухир на свербляча висипка на всьому тілі. Вона 

супроводжується високою температурою, різким головним болем, блювотою, 

маренням, судомами. 

Алергічна реакція на отруту комах виникає приблизно в 1-2 % людей, 

і для її розвитку кількість отрути значення не має. Достатньо, щоб людину 

ужалила всього одна комаха. Алергічна реакція не виникає, якщо людину 

вперше ужалила перетинчастокрила комаха. Однак алергічна реакція після 

кожного укусу буде все важчою. 

Ступінь важкості такої реакції може бути різним. Її наслідком бувають 

кропивниця, набряк обличчя, вушних раковин. Дуже небезпечний набряк 

язика і гортані, що може викликати задишку. 

Крім кропивниці і набряків, іноді спостерігається задишка, утруднений, 

хриплий видих, прискорене серцебиття, головокружіння, біль у животі, 

нудота, блювота, можлива короткочасна втрата свідомості. 

Найтяжча алергічна реакція — анафілактичний шок, який загрожує 

життю. Він розвивається відразу за укусом. Людина непритомніє (іноді на 

кілька годин), у неї порушується діяльність багатьох органів і систем, 

найперше — серцево-судинної та нервової. 

Перша допомога постраждалому від отрути 

перетинчастокрилих. Перш за все слід вжити заходів, перешкоджаючи 

надходженню отрути в тканини і її розповсюдженню. 

Алгоритм надання першої допомоги в разі жалення осами, бджолами: 

 1. Бажано в перші 2-3 хв після жалення вилучити жало. 

Місце укусу змочити розчином етанолу. 



 2. На місце ушкодження прикласти холод, протиалергічні 

препарати (преднізолонова мазь, флуцинар). 

 3. Заспокоїти потерпілого. 

 4. Дати прийняти антигістамінний засіб (супрастин, тавегіл, 

димедрол). 

 5. У разі множинних укусів або інтенсивних алергічних 

реакцій — 0,5 мл 0,1 % розчину адреналіну підшкірно, 60-120 мг 

преднізолону або 250-500 мг гідрокортизону в/в, введення 

плазмозамінників, залежно від показників гемодинаміки. У разі асфіксії, 

спричиненої набряком гортані, — інкубація трахеї (за неможливості 

проведення — екстрена трахеотомія або конікотомія). Негайно 

транспортувати потерпілого до стаціонару. 

У разі загальної токсичної реакції, щоб загальмувати всмоктування, 

на місце набряку слід покласти рушник чи грілку з холодною водою. 

Постраждалому рекомендують більше пити. Якщо розвинулася кропивниця, 

то спостерігають зниження артеріального тиску, тому постраждалому слід 

дати 20-25 крапель кордіаміну. 

Алкоголь категорично заборонено, оскільки він сприяє зростанню 

проникливості судин, що призводить до посилення набряку. 

Не можна використовувати для місцевого охолодження сиру землю, 

глину, як робить дехто, це може призвести до зараження правцем або 

зараження крові. 

Загальну алергічну реакцію ліквідують прийомом будь-якого 

антигістамінного препарату (димедрол, супрастин). У решті випадків перша 

допомога в разі гострої алергічної реакції така ж, як і у випадку загальної 

токсичної реакції: холодна грілка до місця ужалення, 20-25 крапель 

кордіаміну. 

Той, у кого хоч один раз виникла алергічна реакція на отруту бджоли, 

оси, шершня або джмеля, повинен обов'язково звернутися до алерголога. Такій 

людині в літній період потрібно завжди мати при собі виданий алергологом 



так званий паспорт хворого алергічним захворюванням. У ньому вказують 

прізвище, ім'я, по батькові власника, його вік, домашню адресу, телефон, 

діагноз, телефон алергічного кабінету, де спостерігали хворого, і ті 

невідкладні заходи, які потрібно надати в разі ужалення 

перетинчастокрилими. Необхідно, щоб людина мала при собі шприц-упаковку 

й набір медикаментів, указаних у паспорті. 

Особливо термінові заходи необхідні в разі розвитку 

анафілактичного шоку! Постраждалого слід укрити, обкласти грілками з 

теплою водою, дати 1-2 таблетки димедролу, 20-25 крапель кордіаміну і 

терміново викликати бригаду ЕМД або доставити постраждалого в медичний 

заклад. 

У важких випадках, коли в постраждалого зупиняється серце і дихання, 

необхідно до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги робити 

серцево-легеневу реанімацію — штучне дихання і закритий масаж серця. До 

прибуття лікаря необхідно забезпечити спостереження за станом хворого, у 

разі зупинки дихання і серцевої діяльності почати проведення СЛР. 

Якщо постраждалий не опритомнів або місце укусу все більш набрякає, 

зростає температура, з'являється висип, головний біль, запаморочення, 

проблеми з диханням — необхідно забезпечити хворому повний спокій і 

негайно звернутися за медичною допомогою. Така реакція організму вказує на 

алергічну реакцію, яку можна зняти тільки в медичній установі. 

Треба терміново звернутися до лікаря, якщо оса або бджола укусила в 

око, губи, рот або язик, оскільки набряк у цих місцях може бути небезпечним 

для життя. До приїзду лікаря слід охолоджувати місце укусу. 

 


