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Eρωτήματα-Περιεχόμενa

• Είναι επικίνδυνα τα φίδια; - Είδη φιδιών, επικινδυνότητα,
χαρακτηριστικά, στατιστικά (στην Κύπρο και στον 
υπόλοιπο κόσμο)

• Αντιμετώπιση:  
- στο σπίτι, στο σχολείο κτλ
- στο νοσηλευτήριο (πρωτόκολλο - αντιοφικός ορός)

• Πρόληψη

• Για το μέλλον: στατιστικά, συνεργασίες, δημοσιεύσεις 



Δήγμα όφεως- Ιατρικό επείγον

Παγκόσμια: 5,000,000 δήγματα ( 50,000-100,000 θάνατοι)
-θάνατοι: Ασία> Νότια Αμερική> Αφρική  , Ευρώπη (50)
Άγνωστος ο αριθμός των αναπηριών
Κύπρος(στην παιδική ηλικία): 5-7 (0 θάνατοι) 

( στους ενήλικες) : 15 ( 1 θάνατος τα τελευταία 10 χρόνια)  

Κάθε χρόνο



Δεν είναι παιχνίδι…….

Επαγγελματική νόσος 

-γεωργοί (  ρύζι, καφές,  αμπέλια)

-κτηνοτρόφοι

-κυνηγοί

-ψαράδες

- «χειριστές» , γητευτές  φιδιών
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Είδη φιδιών- δήγματα
3,000 είδη, 200 
δηλητηριώδη για 
τον άνθρωπο

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwmPL039zjAhUBhxoKHXj-D54QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=ucpGlWnq8EE&psig=AOvVaw0ReQdHO1S2xALwjgKYBFJo&ust=1564579740073864
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwmPL039zjAhUBhxoKHXj-D54QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=ucpGlWnq8EE&psig=AOvVaw0ReQdHO1S2xALwjgKYBFJo&ust=1564579740073864
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ1YWL4NzjAhUDHxoKHRXjAcwQjRx6BAgBEAU&url=https://pharmeasy.in/blog/protocol-for-dealing-with-snake-bites/&psig=AOvVaw0ReQdHO1S2xALwjgKYBFJo&ust=1564579740073864
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ1YWL4NzjAhUDHxoKHRXjAcwQjRx6BAgBEAU&url=https://pharmeasy.in/blog/protocol-for-dealing-with-snake-bites/&psig=AOvVaw0ReQdHO1S2xALwjgKYBFJo&ust=1564579740073864


Δηλητηριώδη φίδια (3 μεγάλες κατηγορίες)

- Hydrophidae- Θαλάσσης

- Elapidae- π.χ κόμπρα
- Viperidae- vipers π.χ οχιά

στην Κύπρο
8 είδη- 3 δηλητηριώδη
1 επικίνδυνο για τον 

άνθρωπο



Οχιά (φίνα-κοντονούρα-πατσάλα)
Macrovipera lebetina, blunt -nosed viper, Levantine Viper





Xαρακτηριστικά
- Κύπρος, Ελλάδα (Μήλος-Κυκλάδες), Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος,  

Βόρεια Αφρική

- Μέχρι 2 μέτρα μήκος και 5 κιλά βάρος (εύκολη αναρρίχηση σε δέντρα!)

- Τριγωνικό κεφάλι, κοντή  ουρά

- Τροφή: τρωκτικά, πουλιά, σαύρες (κυκλοφορεί τις απογευματινές ώρες)

- Βραχώδη εδάφη, ημιορεινές και ορεινές περιοχές

- Επιτίθεται μόνο όταν απειληθεί.

- Μετά το δάγκωμα, τα δόντια παραμένουν στους ιστούς και με κινήσεις της 
γνάθου απελευθερώνεται το δηλητήριό της.   





Δηλητήριο-Βιολογικές δράσεις

7 φάρμακα στην αγορά  (captopril- αντιαιμοπεταλιακά)  αντιμικροβιακά, αντικαρκινικά, αναλγητικά
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Δηλητήριο(venom)

Περιέχει:
πρωτεϊνολυτικά ένζυμα 
Μεταλλοπρωτεϊνάσες
βιολογικές αμίνες

καταστροφή ιστών και μυών

αιμόλυση

αύξηση της διαπερατότητας 
των τριχοειδών 
(capillary leak)

εμποδίζει την συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων, 
αποδομεί το ινωδογόνο

Δεν περιέχει νευροτοξίνη και δεν προκαλεί πάρεση των αναπνευστικών μυών

Όργανο στόχος: 
μηχανισμός 
πήξης του 

αίματος, ιστοί και 
μύες

Θάνατος
Αιμορραγικό σοκ
Οξεία νεφρική 

ανεπάρκεια
ARDS(ΣΑΔ)
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Συμπτώματα (τοπικά + συστηματικά)

- τοπικά :  έντονος πόνος, σοβαρό οίδημα, 
δημιουργία φυσαλίδων και εκχυμώσεων, 
μούδιασμα, αλλαγή χρώματος δέρματος, 
σύνδρομο διαμερίσματος

- 2 τρύπες, πολλές τρύπες, βαθύ σχίσιμο 
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Συστηματικά συμπτώματα

- Πονοκέφαλος, τάση για έμετο, έμετος, κοιλιακό άλγος, 
διαρροϊκές κενώσεις, ζάλη, σπασμοί, εφίδρωση, 
ταχυκαρδία

- Διαταραχές πήξης: μέτρια ως σοβαρή διαταραχή στην 
πήξη του αίματος, αιμορραγία (vicc-venom induced 
consumption coagulopathy),  αιμορραγία οργάνων

- Νεφρική βλάβη λόγω διαταραχής πήξης και σοκ

- Σοκ λόγω ιστικής βλάβης, αιμορραγίας και διαταραχής 
του ισοζυγίου υγρών



1η αντιμετώπιση

• Do it R.I.G.H.T

-Reassure = Ηρέμησε και ενθάρρυνε το παιδί

-Immobilise = Ακινητοποίησε το άκρο με το δήγμα -
Μετακίνησε το παιδί  σηκώνοντάς το στα χέρια σου.

-Get to hospital = Διακομιδή στο νοσοκομείο

-Tell the information = Δώσε πληροφορίες για το συμβάν.

1. Πλύσιμο με 
σαπούνι και 
νερό

2. Αφαίρεσε 
κομποσκοίνια, 
βραχιόλια κτλ



ΜΗΝ….
-κόψεις την πληγή 
- ρουφήξεις με το στόμα την πληγή
-τοποθετήσεις πάγο στην περιοχή
- περιδέσεις την περιοχή
- χορηγήσεις αναλγησία από το στόμα (π.χ
παρακεταμόλη ή ιπουπροφένη, ασπιρίνη κτλ)
- κυνηγήσεις το φίδι για να το σκοτώσεις, 
φωτογραφήσεις κτλ

Venum suction device- Δεν έχει ένδειξη 
από διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες  

Απαγορεύεται η 
περίδεση

Τεχνική πιεστικής 
ακινητοποίησης

Λάβε υπόψη:      1 Απόσταση
2 Ευκολία 

πρόσβασης στις   υπηρεσίες υγείας



Αντιμετώπιση στο νοσηλευτήριο

- Στην Κύπρο αντιμετωπίζονται στο ΝΑΜ3 

- Πρωτόκολλο  ( Δρ Α Κλεάνθους, Ιουν 2017- Δρ Α Σέργης, updated 2019)

- Ανάλογα με την σοβαρότητα του δήγματος : - στον θάλαμο, στην ΜΕΘ

Αντιοφικός
ορός

αδρεναλίνη

Αντιβιωτική
αγωγή

Αντιισταμινικά
κορτιζόνη

Υποστήριξη κατά 
συστήματα



Σοβαρότητα  δήγματος - Στάδια 
(deHaro et al 2009)

στάδιο Δήγμα Κλινική εικόνα θεραπεία Χρόνος 
παρακολούθησης

0 ξηρό Σημάδι δοντιών, χωρίς τοπικά ή 
γενικευμένα  συμπτώματα

Τοπική 
αντισηψία

4-6 ώρες

1 ήπιο Τοπικό  περιορισμένο οίδημα που 
δεν επεκτείνεται, χωρίς 
γενικευμένα συμπτώματα

+ Συμπτωματική 
παρακολούθηση

24-48 ώρες

2 Μέτριο* Οίδημα που επεκτείνεται  με ή 
χωρίς συστηματικά συμπτώματα 
και αλλοιώσεις εργαστηριακών 
εξετάσεων

+ αντιοφικός
ορός με πιθανή 
επανάληψη 
χορήγησης του

αναλόγως 
πορείας νόσου

3 σοβαρό Οίδημα που επεκτείνεται με 
σοβαρά γενικευμένα συμπτώματα 
και αλλοιώσεις εργαστηριακών 
εξετάσεων

Πολλαπλή 
χορήγηση 
αντιοφικού ορού

Αναλόγως
πορείας νόσου

*Chippaux, J. Epidemiology of Snakebites in Europe: A Systematic Review of the Literature. Toxicon 2012, 59, 86–99. 
Karabuva, S.; Vrkić, I.; Brizić, I.; Ivić, I.; Lukšić, B. Venomous Snakebites in Children in Southern Croatia. Toxico

*Στάδιο 2: χορήγηση αντιοφικού ορού  σε παιδιά και έγκυες ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συστηματικά συμπτώματα



O aντιοφικός ορός που χρησιμοποιείται στη Κύπρο σήμερα
Αιγυπτιακής παρασκευής από  την εταιρεία VASCERA

κόστος αγοράς- 55$ το κάθε φιαλίδιο των 10ml





Αντι ορός-Οδηγίες χορήγησης

-πρέπει να δίνεται  το συντομότερο δυνατό μετά το δήγμα

-υποδόρια ή ενδοδερματική χορήγηση (test dose)

-υποδόρια χορήγηση αδρεναλίνης 5γ/kg
ΠΟΥ-2016

1η δόση 
φιαλίδιο=10ml

• 40-60 ml σε συνολικά  300-500ml NaCl 0.9% ή Dextrose 5%

• 25 ml-50ml/h για τα πρώτα 10 λεπτά

• 250-500 ml/h το υπόλοιπο (λάβε υπόψη το βάρος και την ηλικία του 
παιδιού)

Επανάληψη 
ίδιας δόσης

•ΑΜΕΣΑ  (επαναληπτική δόση) αν δεν αποκατασταθεί ή βελτιωθεί η πήξη αίματος 
ή αν επιδεινωθούν τα συστηματικά συμπτώματα ή /και υπάρχει περεταίρω 
επέκταση του οιδήματος. Δύναται να χορηγηθεί και τρίτη φορά επί ενδείξεων

Δόσεις 
συντήρησης

• 20 ml κάθε 6 ώρες  για τις επόμενες 18 ώρες σε 
περίπτωση υποτροπής

ΕΦ

Δόση όχι με βάση το βάρος και την ηλικία αλλά ανάλογα με τον 
όγκο του δηλητηρίου και την συμπτωματολογία
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https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFlLj4i7XlAhVy5OAKHTg3C4gQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/sxolia-parapol/10022/2014-02-07-22-06-06/&psig=AOvVaw1vhGduA4d4kA3DHVM38Zv0&ust=1572013262781464


Αντι ορός- Ανεπιθύμητες ενέργειες

αρ Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμετώπιση

1. αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις (3-54%) εμφανίζονται 
10-180 λεπτά από την έναρξη του ορού.  

προσωρινή παύση του ορού, 
επανεκκίνηση με πιο χαμηλή 
ροή, αντιισταμινικά , 
κορτιζόνη.

2. αναφυλαξία αδρεναλίνη, κορτιζόνη, 
αντιισταμινικό και παύση 
του ορού. 

3. πυρογενείς αντιδράσεις (πυρετός +/- ρίγος, 
αγγειοδιαστολή, υπόταση, +/-σπασμοί) ξεκινούν 1-2 
ώρες μετά την χορήγηση.

αντιπυρετικά, μείωση 
θερμοκρασίας με φυσικά 
μέσα, +/- χορήγηση υγρών, 
+/-αδρεναλίνη.

4. Ορονοσία(5-25%) συνήθως 4-14 μέρες μετά 
την χορήγηση του ορού. Η ορονοσία εμφανίζει 
τουλάχιστον τρία από: 
πυρετός, εξάνθημα/κνίδωση, μυαλγία/αρθραλγία
πονοκέφαλος, κακουχία, ναυτία/εμετοί.

αντιισταμινικά +/-
κορτιζόνη
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Πρόληψη

• Αποφυγή   χώρων που 
δυνατόν να κρύβονται 
φίδια: όπως βράχοι, 
σωροί ξύλων, άγρια 
βλάστηση κοντά σε νερό 
κτλ

• Ενδυμασία: Μακριά 
παντελόνια,  κάλτσες, 
μπότες, γάντια 

• Χρήση:  μπαστουνιού ή 
ράβδου στο   περπάτημα 
σε βραχώδεις περιοχές 
π.χ μονοπάτια της φύσης

• Καθαρισμός, αποψίλωση 
κτημάτων, αγροικιών 
σχολείων

• Μη προσέγγιση, άγγιγμα  
φωτογράφιση ακόμα και 
πιθανόν νεκρού φιδιού

• Μη μετακίνηση πετρών 
βράχων κτλ με γυμνά 
χέρια

• Διδασκαλία στα παιδιά  
για τον τρόπο 
συμπεριφοράς των φιδιών



Συμπεράσματα-δήγμα όφεως
• Ιατρικό επείγον (το δήγμα της «κυπριακής» οχιάς είναι δυνητικά 

επικίνδυνο, αλλά αντιμετωπίζεται με επιτυχία) 

- Πρώτες βοήθειες: ακινητοποίηση και ενθάρρυνση θύματος, όχι 
περίδεση και  άμεση διακομιδή

- Στο νοσοκομείο: αντιοφικός ορός ανάλογα με το στάδιο

• Για το μέλλον….
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