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Βιολογικές τοξίνες

• Φίδια

Vipera ammodytes ή κοινή 
οχιά

• Αμφίβια 
Βάτραχοι – Φρύνοι -
Σαλαμάνδρες

• Αραχνίδες
Μαύρη Χήρα

• Υμενόπτερα
Μέλισσες - Σφίγγες 



Οχιά

• Vipera ammodytes ή κοινή οχιά η βασική 
έχιδνα – πιο διαδεδομένη 

• Δηλητήριο συνδυασμός νευροτοξικών, 
ενζυματικών, κυτταροτοξικών και 
αιμολυτικών παραγόντων.

• Γάτες πιο ανθεκτικές, όμως 
προσκομίζονται σε χειρότερη κατάσταση

• Συνήθως Άνοιξη και Φθινόπωρο



Οχιά 

• Συνήθως 1 ή 2 τραύματα από τα δόντια

• Σημεία εντόπισης:Πρόσθια άκρα> Αυχένας>Κεφάλι>Θώρακας

• 25% ‘’ξηρό’’ δάγκωμα = δεν περιέχει δηλητήριο

• Συμπτώματα τοξίκωσης στα πρώτα 30 λεπτά, συγκεκριμένα 
ερύθημα και οίδημα περιοχής + πόνος

• Τρίχωμα περιοχής μπορεί να καλύψει την περιοχή του 
δαγκώματος!



Οχιά

• Στις 2 περίπου ώρες από το δάγκωμα:

- Περαιτέρω οίδημα – ερύθημα και πετέχειες του σημείου 
δαγκώματος

- Ταχυκαρδία, υπόταση, κατάπτωση, σιαλόρροια, έμετοι, ρηχές 
αναπνοές ή ταχύπνοια, διαταραχή συνείδησης

- Γενική αίματος : ένδειξη αιμορραγίας–θρομβοκυτταροπάθειας
Έλεγχος HCT, PT-PTT, PLT



Αντιμετώπιση

• Γρήγορη μεταφορά σε κτηνιατρείο – κτηνιατρική κλινική!

• Ακινητοποίηση- περιορισμός

• Στον άνθρωπο έχουν προταθεί:
- ίσχαιμη περίδεση
- κρύα - ζεστά επιθέματα
- αναρρόφηση στην περιοχή της πληγής

Δεν προτείνονται σε ζώα συντροφιάς!



Αντιμετώπιση

• Κούρεμα περιοχής και σήμανση περιοχής δαγκώματος

• Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (ΟΧΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ)

• Παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων (ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση)

• Σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας ή/και 
θρομβοκυτταροπάθειας:
Χρήση προϊόντων αίματος (ολικό αίμα)

• Αναλγησία
Λιδοκαΐνη στάγδην, Βουπρενορφίνη, Τραμαδόλη, 
Βουτορφανόλη, ΟΧΙ ΜΣΑΦ, Παρακεταμόλη

• Αντιβιοτικά ευρέος φάσματος



Αντιμετώπιση

Κορτιζόνη 

• Επιδείνωση ή μη βελτίωση του ασθενούς

• Κλινικές μελέτες έδειξαν αύξηση θνησιμότητας

• Μείωση της άμυνας του ασθενούς, αρνητική επίδραση σε 
αντιοφικό ορό, ενίσχυση του δηλητηρίου.

• Επιδείνωση υπότασης

• Επίδραση σε πηκτικότητα αίματος



Αντιοφικός ορός

• Ανθρώπινα Νοσοκομεία Αναφοράς
Αντιοφικός πολυδύναμος ορός ίππου για οχιά
Υ.Α.  Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.59418/31-7-2018

• Κτηνιατρικά σκευάσματα
Ελλάδα?

• Μέλλον

Παραγωγή αντιοφικού ορού από αυγά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ελεύθερος αναφυλακτικών αντιδράσεων



Αντιοφικός ορός

• Αντιστρέφει τις αιματολογικές και νευρολογικές επιδράσεις 
του δηλητηρίου, μειώνει το οίδημα.

• ΔΕΝ αντιστρέφει την νέκρωση των προσβεβλημένων ιστών

• Δίνεται εντός των πρώτων 4 ωρών ΑΡΓΑ και ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ IV.

• Όχι τοπικά σε περιοχή δαγκώματος

• Δοσολογία? Συνήθως 1-4 φιαλίδια.

ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΗ
Αδρεναλίνη 0,01 mg/kg IM ή IV

Διφαινυδραμίνη 0,5-1 mg/kg IM ή IV
Πρεδνιζολόνη 1mg/kg IM ή IV



• Σαλαμάνδρες, βάτραχοι, φρύνοι
• Δεν υπάρχουν αναφορές για  δηλητηριώδες είδος στην 

Ελλάδα
• Το δέρμα τους καλύπτεται από αδένες, οι οποίοι εκκρίνουν 

ουσίες για να διατηρούν το δέρμα ενυδατωμένο.
• Τα συστατικά των ουσιών πηγάζουν και από τα έντομα 

που τρέφονται.
• 1η γραμμή άμυνας ενάντια στους θηρευτές τους.

Αμφίβια



Φρύνοι

• Μόλις νιώσουν πως απειλούνται, παράγουν και από τους 
παρωτιδικούς τους αδένες ουσίες πλούσιες σε τοξίνες. 
(Ελλάδα?)

• Σκύλοι πιο ευπαθείς.

• Με την κατάποση ενός βατράχου/φρυνού, αρχίζει κατευθείαν 
η σιαλόρροια και οι έμετοι του ζώου.

• Τις περισσότερες φορές, αυτοπεριορίζεται σε 1-2 ώρες.

• Άφθονο ξέπλυμα της στοματικής κοιλότητας με καθαρό νερό.



Φρύνοι

• Σε περίπτωση προώθησης στο στομάχι και πρόκλησης 
γαστρεντερικών διαταραχών:
- πρόκληση εμέτου
- ενδοσκοπική ή χειρουργική αφαίρεση φρύνου
- χορήγηση ενεργού άνθρακα για απορρόφηση τοξίνης + 
καθαρκτικό

Στα δηλητηριώδη είδη: τοξίνη καρδιοτοξική και νευροτοξική –
βραδυκαρδία, σπασμοί, ακόμη και κώμα. 



Αραχνίδες

• Μαύρη χήρα (Lactrodectus spp.)

• Τα θηλυκά εκκρίνουν δηλητήριο

• Θερμούς μήνες αυξημένη τοξικότητα δηλητηρίου

• Δυτική Ελλάδα, Κρήτη 

• Στους ανθρώπους, 15% των δηγμάτων δεν είναι δηλητηριώδες

• Σκύλοι πιο ανθεκτικοί στο δηλητήριο από τις γάτες

• Η τοξίνη δρα στις νευρομυϊκές συνάψεις



Συμπτώματα

• Συμπτωματολογία στις πρώτες 8 ώρες

• Ήπιο οίδημα – ερύθημα στην περιοχή πρόσληψης δηλητηρίου, 
έντονος πόνος στην περιοχή!

• Μυαλγία – αυξημένος μυϊκός τόνος που κορυφώνεται σε 2-3 
ώρες

• Ταχυκαρδία και υπέρταση μπορεί επίσης να παρατηρηθούν

• Στις γάτες: επιπλέον συμπτώματα από γαστρεντερικό (έμετοι, 
διάρροιες, σιαλόρροια)



Συμπτώματα

• Η μυαλγία και ο αυξημένος μυϊκός τόνος προοδευτικά 
εξελίσσονται και μπορεί να προκαλέσουν σπαστική παράλυση 
του ασθενούς.

• Επηρεάζεται και το αναπνευστικό – αναπνευστική δυσχέρεια 
του ασθενούς (Cheyne- Stokes)

• Βιοχημικά: αυξημένη CK, υπεργλυκαιμία



Θεραπεία

• Συμπτωματική

• Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (προσοχή στην υπέρταση)

• Μυοχαλαρωτικά (Διαζεπάμη, Μιδαζολάμη)

• ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

• Υποστήριξη αναπνευστικού

• Γλυκονικό Ασβέστιο 

• Αντίδοτο??



Υμενόπτερα

• Μέλισσα ή σφίγγα, συνήθεις περιπτώσεις προσκόμισης ασθενών 
στο κτηνιατρείο.

• Το κεντρί ανευρίσκεται μόνο στα θηλυκά

• Στην μέλισσα, το κεντρί καλύπτεται από κάποιες ράβδους, που 
το κρατάνε προσκολλημένο σε χοντρό δέρμα – αποκόλληση 
κεντριού.

• Η σφίγγα μπορεί να τσιμπήσει πολλές φορές το ίδιο θύμα



Υμενόπτερα

• Το δηλητήριο της μέλισσας αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες 
και πεπτίδια. Κυρίως φωσφολιπάση και υαλουρονιδάση –
υπεύθυνες για αλλεργικές αντιδράσεις.

• Επίσης περιέχεται μελλιτίνη - επηρεάζει διαπερατότητα κυτ. 
μεμβρανών στις παραπάνω ουσίες  - διεγείρει ελευθέρωση 
ισταμίνης και σεροτονίνης.

• Στις σφίγγες, το δηλητήριο περιέχει και κινίνες – προκαλούν 
ιδιαίτερο πόνο!



Υμενόπτερα

• Συνήθως μονήρες δήγμα.

• Σε πολλαπλά, συνήθως από μέλισσες – θανατηφόρο!

• Οίδημα και ερύθημα περιοχής, ιδιαίτερα επώδυνο στην 
ψηλάφηση!

• Σε περίπτωση δήγματος από μέλισσα, το κεντρί βρίσκεται 
συνήθως στο κέντρο της αλλοίωσης, πρέπει να αφαιρεθεί!

• Συνήθως, το δήγμα σε περιοχές με καθόλου ή κοντό τρίχωμα

• Κρύα επιθέματα βοηθούν σαν 1ο μέτρο για υποχώρηση 
οιδήματος και πόνου.



Υμενόπτερα

• Κορτικοστεροειδή – αντισταμινικά για μείωση οιδήματος και 
αντιφλεγμονώδη δράση.

• Παρακολούθηση για αναφυλακτική αντίδραση – συστηματική 
τοξίκωση.

• Σε υποψία σοκ – ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και 
παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων (ΗΚΓ, πιέσεις).

• Αν προκληθεί συστηματική αντίδραση - παρακολούθηση 
λειτουργίας ήπατος, νεφρών.

• Βιβλιογραφικά: αιμοπεριτόναιο μετά από αναφυλακτική 
αντίδραση!!



Σας ευχαριστώ 
για την 

προσοχή σας

email: georgep.vet@gmail.com


