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Клинично развитие след ухапване от усойница  

(Vipera berus) на Боян Петров, 36 г., диабетик 

16.09.2009 г. – Осоговска 

планина, южните склонове на 

връх Руен, N 42.14740 E 

22.52733, 1900 м.н.в.  

 

 

 

 

 

 

Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

14.38  

0 мин. 

Ухапване в основата на 

десния показалец от 

усойница с дължина около 

50 см. Изсмукване на кръв с 

уста. 

 

 

 

14.40  

2 мин. 

Поставена стегната превръзка на 

китката.  

 

14.42 – 

14.55 

4-15 мин. 

Започва обилно кръвотечение от мястото на ухапването. Изсмукване 

на кръв с уста. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

14.55  

17 мин. 

Начало на подуване на ухапания пръст и прилежащата част от 

дланта. Пиене на вода. Ръката е държана в продължение на 4 мин. в 

студен поток. Спускане към палатковия лагер. Превръзката се 

разхлабва на всеки 10 мин. 

 

 

15.29  

51 мин. 

Показалецът и 

половината 

длан са 

видимо 

подути.  

15.38  

1 час 

Започват болки (стягане) в корема. Всяко движение предизвиква 

гадене. Нарушения във вестибуларния апарат. Устата е слабо 

изтръпнала (от изсмукване на отровата??). 

15.57 

1ч.17 мин.  

Признаци на силно гадене и желание за повръщане, схващане на 

сухожилията на лявата длан. Сваляне на превръзката. 

16.05 

1ч. 25 мин. 
Силно повръщане на стомашни сокове и боровинки. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

16.10 

1ч. 32 мин  

Ухапаният е поставен в хоризонтално положение. Приема Nimezil и 

Aceffein. 

 

16.05 – 

18.00  

Силни стомашни конвулсии през 3-4 мин. Треперене, редуване на 

топли и студени вълни. 

16.35  

1ч.57 мин 
Кръвна захар (КЗ) 5.3 mmol. Humalog- 3 единици. 

16.38  

2 ч. 
Силно повръщане с изхвърляне на поетите лекарства. 

16.44 

2ч. 06 мин.  

Леко успокояване, намаляване на отока, който се премества към 

областта на китката. Повторен прием на Nimezil.  

16.51  

2ч. 13 мин 

Мускулни крампи в ходилото на 

левия крак.  

17.01  

2ч 23 мин 
Силна болка при допир около мястото на ухапването. 

17.17  

2ч 39 мин. 

Умерен крамп на десния крак; леко зачервяване на мястото на 

ухапване. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

17.18  

2ч 40 мин. 

Повръщане на жълти стомашни сокове, придружено с внезапно силно 

изпотяване. 

17.30 

2ч 48 мин 
Разреждане и затихване на стомашните конвулсии. 

17.50  

3ч 12 мин 
Повръщане на жълти стомашни сокове, силно изпотяване. 

18.00 – 

19.30  
Заспиване и дълбок сън 

19.38 

5ч. 00 мин  

 

Събуждане от сън. КЗ 9.1mmol, 4 ед. Humalog и 20 ед. Levemir. Болки 

в цялото тяло, световъртеж, частична загуба на координация, двойно 

виждане. Без болки в коремната област. Прием на малки количества 

вода без признаци на гадене 

19.38 – 

23.45  

Без промяна в ОС. Контактен, без желание за ядене. Пие малко 

течности. Разстоянието между дупките на отровните зъби е 12 mm. 

 

23.45 

9ч 08 мин. 

Отокът е до средата на предмишницата, болезнен на допир. 

Възвърната е подвижността на пръстите в областта на ухапването. 

23.45 - 04.20 

Добър сън и добро ОС. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

17.9.2009- палатков лагер над с. Сажденик, Осоговска планина 

04.20  

13ч 42 мин. 

Силни болки в областта на стари 

травми. Неспособност на клепачите да 

се вдигат и седят отворени (птоза на 

клепачите). Двойно виждане. 

08.30  

17ч 52 мин. 

Събуждане от сън. KЗ 9.7mmol, 9 ед. Humalog. Без промяна в 

състоянието.   

09.30  

18ч 52 мин. 
Лека закуска – кисело мляко с бисквити;без признаци на повръщане 

12.30  

21ч 52 мин 

Отокът напълно изчезва от 

пръстите на ухапаната ръка и се 

премества към дланта и 

дисталната половина на 

предмишницата. Левият клепач 

възстановява частично 

подвижността си вследствие на 

повишена концентрация и 

придържане с пръст.  

13.30  

22ч 52 мин 

КЗ 12.7mmol, 5 ед. Humalog и 12 ед.  Levemir. Лек световъртеж след 

шофиране до Кюстендил. Отокът е болезнен при допир, без болки в 

тялото и крайниците. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

13.50  

23ч 12 мин 

Сандвич с кашкавал и 4 ед. Humalog. Обща отпадналост, пие вода на 

малки порции на десетина минути. 

15.00 – 

17.30 
Транспортиране до София в добро ОС, отпадналост, двойно виждане. 

18.00 

27ч 22 мин. 

Приемане в МБАЛСМ 

«Прирогов», отделение 

Токсикология. Изследване на 

кръв и ОС. Без некрозни петна 

по 

ухапаната 

ръка.   

19.00 

28ч 22 мин. 

Поставяне на система с 

Ringer, NaCl + урбазон 

60mg. мускулно алергозан 

с vit. B6+B12. Подписвам 

декларация, че се 

отказвам от 

противозмийски серум. 

Върху отокът е поставена 

банка с лед. 

 

Данни от Епикризата към момента на приемането: 

Съзнание- запазено. Ясен глас. Зеници Л=Д. Птоза на 

клепачите.Дишане тип костодиафрагмален. ДЧ 18/мин. аускултация- 

везикуларно дишане двустранно. Сърдечносъдова система- ритмична 

сърдечна дейност, пулс 68/мин., АН 110/70. Език- влажен. Корем мек, 

палпаторно неболезнен. Черен дроб- на ребрената дъга. Далак не се 

палпира.  

Параклинични изследвания- ПКК- Hb 141; Hct 0,39, Leuc 12,2 Кр. 

Захар 7,2; АКР- б.о., коагулограма - б.о. 

19.45 Лека вечеря без гадене и повръщане. 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

23:45 

33ч 08 мин. 

 

Клепачите се отварят волево с усилие. Двойно виждане и лоша 

координация при движение. Добра диуреза. Венозно урбазон 60ml. 

18.9.2009 – отделение по Токсикология, МБАЛСМ «Прирогов» 

00.00-07.00 Добър сън. Цяла нощ на система с NaCl. 

07.00 

40ч 22 мин. 

Без температура, кръвно 70/110. 

Без некрозни петна по ухапаната 

ръка. Клепачите се отварят 

доста по-лесно и могат да бъдат 

държани отворени няколко 

минути. Двойното виждане 

остава. Движение с леко 

залитане. Отлично ОС.   

08.30 Закуска филия с маргарин и чай. 4 ед. Humalog. 

10:45 
КЗ 20.6 mmol, 9 ед. Humalog и 12 ед. Levemir. Отокът навсякъде е 

видимо намалял, с лека болка при допир. 

11.00 Мускулно алергозан с vit. B6+B12. 

12.45 

Обяд супа и варени картофи. Клепачите се отварят по-лесно очите 

могат да следват движението на пръст. Двойното виждане остава. 

Нормална диуреза.  

15.15 КЗ 13.5 mmol, 7 ед. Humalog 

17.15 Мускулно алергозан с vit. B6+B12. Венозно Ringer+ урбазон 60mg. 

18.45 

52ч 08 мин. 

Вечеря картофи. И двата клепача седят отворени, десният все още е 

по-притоворен. Леко двойно виждане. Отокът почти не се забелязва. 

Движение почти без залитане.  

21.05 КЗ 6.2 mmol 

22.35 Мускулно алергозан с vit. B6+B12. Венозно Ringer+ урбазон 60mg. 

19.9.2009 – отделение по Токсикология, МБАЛСМ «Прирогов» 
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Час / време 

след 

ухапването 

Събитие, състояние, място 

07.00 

64ч 22 мин. 

Добро ОС, кръвно 70/110. Клепачите на двете очи се отварят 

нормално, леко двойно виждане, походка без залитане, отокът не се 

забелязва, но е леко болезнен при допир. КЗ 15.2 mmol. 

09.30 Мускулно алергозан с vit. B6+B12. Венозно Ringer+ урбазон 40mg. 

12.00  

69ч 22 мин. 
Алергозан 1 табл. + В6 1 табл. Изписване на дневен стационар. 

12.00-24.00 Подобряване на ОС. Очите болят при продължително напрягане.  

20.9.2009 – отделение по Токсикология, МБАЛСМ «Прирогов» 

10.00 

Контролен преглед. Клепачите се отварят без проблеми, двойното 

виждане се проявява само за кратко и епизодично. Моментни 

нарушения във вестибуларния апарат. Мускулно алергозан с vit. 

B6+B12. Урбазонът се спира.  

13.00 

19.00 

Алергозан 1 табл. + В6 1 табл. Без оплаквания. Двойно виждане само 

за кратки моменти. 

21.9.2009 – отделение по Токсикология, МБАЛСМ «Прирогов» 

09.00 

Контролен преглед. Отлично ОС. Клепачите се отварят без проблеми, 

двойното виждане се проявява само за кратко и епизодично. 

Алергозан 1 табл. + В6 1 табл. Окончателно изписване от 

стационарно лечение.  

 

Изводи и препоръки 

� Незабавното поставяне на стегната превръзка над мястото на ухапването 

предизвиква обилно кръвотечение дори без допълнителни разрези в 

продължение на ок. 20-30 мин. Предполагам, че по този начин съм успял да 

изцедя поне 50% от отровата. 

� Освен, че устата леко ми изтръпна за ок. 20 мин (подобно като след миене с 

антипародонтитна паста за зъби) не забелязах странични ефекти в резултат на 

изсмукване на кръвта с уста.  

� Въпреки, че превръзката беше доста стегната не бяха забелязани признаци на 

изтръпване и недохранване на пръстите. Чувствителността им се запази през 

цялото време.  
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� Пиенето на течности преди отровата да започна да действа е от ключово 

значение. След започване на повръщането не е възможно да поглъщащ повече 

от по няколко глътки през 10-ина минути. 

� До 1ч след ухапването е добре да се стигне до място, където може да легнеш и 

да изчакваш да мине кризата, която протича със силни коремни спазми, 

повръщане на храна и стомашни сокове, мускулни крампи, световъртеж, топли и 

студени вълни, болки в цялото тяло. 

� След сваляне на превръзката, отокът постепенно намалява в областта на 

ухапването и след 6-8ч вече е разпределен по-равномерно в засегнатия крайник. 

Препоръчва се студен компрес. 

� Критичният период за преживяване на последствията от ухапването е в първите 

4-5ч. 

� В часовете след ухапването няма смисъл да се пият лекарства през устата, 

защото така или иначе всичко се повръща и само излишно се дразни стомаха. 

� След преминаване на първоначалните стомашни кризи лекарите от Пирогов 

казаха, че било добре да се пие алергозан или друг антихистаминов препарат. 

� Слагането на противозмийски серум след 18-24ч след ухапването е излишно при 

здрав човек. Слагането му може да причини сериозни алергични и имунни 

реакции. 

� Птозата на клепачите (невъзможност да ги отваряш) или дисфункция на други 

мимически мускули са най-честите последствия от действието на нервно-

паралитичната съставка на отровата. Забелязах, че след тренировки и отваряне 

с пръст, възвръщането на мигателния рефлекс става значително по-бързо. 

� Кортикостероидните препарати (като урбазон напр.) повишават силно кръвната 

захар и имат силно последействие дори след спирането им. 

� Лечението след изписването продължава няколко дни само с антихистаминни 

препарати (напр. алергозан, аериус и др.) и витамин В6. От алергозана се 

чувстваш много сънлив през цялото време. 
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