
∆άγκωµα (δήγµα) φιδιού

Στη χώρα µας το µοναδικό δηλητηριώδες είδος φιδιού είναι η έχιδνα ή οχιά. Το 

δηλητήριο της έχιδνας είναι κυτταρολυτικού τύπου και προκαλεί σηµαντική 

κυτταρική βλάβη ...  

Σχόλια: Υπάρχει ένας αδικαιολόγητος φόβος κατά τη γνώµη µου για τα φίδια και τις 

συνέπειες από το δάγκωµά τους στο ευρύ κοινό. Ο φόβος αυτός αυτός έχει 

καταστήσει τα ερπετά αυτά ως αντικείµενα εξολόθρευσης και διωγµού , γεγονός 

άδικο αφού ο οικολογικός τους ρόλος

των τρωκτικών είναι πολύ σηµαντικός. 

Στατιστικά στοιχεία: Περίπου 45000 άνθρωποι δαγκώνονται από φίδια κάθε έτος 

στις ΗΠΑ. Από αυτά τα περιστατικά µόνο 7000 αφορούν δηλητηριώδη φίδια και ο 

συνολικός αριθµός θανάτων είναι περίπου 15 κάθε έτος (0,03%). Περισσότερο από το 

50% των κρουσµάτων αφορούν παιδιά και συµβαίνουν µεταξύ Απριλίου και 

Μυθεύµατα: Η αντιµετώπιση του δήγµατος φιδιού στην εµπειρική Ιατρική (ίσως ο 

όρος folk medicine να είναι πιο δόκιµο

κατάγονται από την αφαιµαξολογία του Μεσαίωνα, αλλά και από τη Γαληνική 
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Περίπου 45000 άνθρωποι δαγκώνονται από φίδια κάθε έτος 

στις ΗΠΑ. Από αυτά τα περιστατικά µόνο 7000 αφορούν δηλητηριώδη φίδια και ο 

άτων είναι περίπου 15 κάθε έτος (0,03%). Περισσότερο από το 

50% των κρουσµάτων αφορούν παιδιά και συµβαίνουν µεταξύ Απριλίου και 

Οκτωβρίου.  

Η αντιµετώπιση του δήγµατος φιδιού στην εµπειρική Ιατρική (ίσως ο 

όρος folk medicine να είναι πιο δόκιµος), εµπεριέχει µύθους και παραδόσεις που 

κατάγονται από την αφαιµαξολογία του Μεσαίωνα, αλλά και από τη Γαληνική 

παράδοση.  
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Γενικότητες:  

Στη χώρα µας το µοναδικό δηλητηριώδες είδος φιδιού είναι η έχιδνα ή οχιά. Το 

δηλητήριο της έχιδνας είναι κυτταρολυτικού τύπου και προκαλεί σηµαντική 

κυτταρική βλάβη , η οποία µπορεί να έχει ως συνέπεια νεφρική , αναπνευστική και 

καρδιολογική δυσλειτουργία , όπως επίσης και διαταραχή των αιµοστατικών 

µηχανισµών του οργανισµού µε πηκτικές ανωµαλίες. Υπάρχει και µία κατηγορία 

φιδιών , τα κοραλιοειδή (coral snakes), που έχουν δηλητήριο µε νευροτοξικές 

ιδιότητες. Τα φίδια αυτά είναι άγνωστα στην Ελλάδα.  

Συµπτώµατα: 

Η σοβαρότητα των συµπτωµάτων εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου που 

έχει εγχυθεί. 

Πρήξιµο και έντονος καυστικός πόνος γύρω από το δήγµα.  

Ερύθηµα γύρω από το τραύµα.  

Αιµωδία και αργότερα παράλυση του δαγκωµένου άκρου.  

Ναυτία και έµετος.  

Ασθενικός σφυγµός, χαµηλή αρτηριακή πίεση, αδυναµία.  

Αιµωδία της γλώσσας και του στόµατος.  

Μαζική εφίδρωση.  

Πυρετός µε ή χωρίς ρίγος.  

Μυικός τρόµος.  

Σπασµοί.  

∆ιπλωπία.  

Πονοκέφαλος.  

Αντιµετώπιση:  

Αποµακρυνόµαστε και εµείς και το θύµα. Τα φίδια δεν κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα 

και µπορεί να είναι κάπου κοντά. 

  

 



∆ιατηρούµε την ψυχραιµία µας.Το πιθανότερο είναι , το φίδι να µην είναι 

δηλητηριώδες. Αν δούµε στο τραύµα τις χαρακτηριστικές δύο τρύπες από τα δόντια 

του φιδιού τότε µάλλον έχουµε να κάνουµε µε οχιά. 

Ακινητοποιούµε το θύµα , ώστε να µειώσουµε (θεωρητικά) το βασικό µεταβολισµό 

και την εξάπλωση του δηλητηρίου.  

∆εν κάνουµε καµία περίδεση. Το δηλητήριο κινείται µέσω της λεµφικής κυρίως 

κυκλοφορίας και η περίδεση , ειδικά αν είναι και ίσχαιµη (δηλαδή µε συνοδή 

απόφραξη των αρτηριών), µπορεί να προκαλέσει µεγάλη ζηµιά.  

∆εν κάνουµε τοµές µε µαχαιρίδια και δεν αναρροφάµε αίµα από την πληγή (ειδικά µε 

το στόµα!). Η καταστροφή των ιστών και ο πόνος που προκαλείται έτσι, είναι πολύ 

πιο επικίνδυνα από το 6% του δηλητηρίου που έχει υπολογιστεί ότι αποµακρύνεται 

µε τις άνω µεθόδους.  

Πλένουµε το τραύµα µε ήπια αντισηπτικά (π.χ σαπούνι µε νερό , οξυζενέ κλπ). ∆εν 

τοποθετούµε πάγο.  

∆εν δίνουµε στο θύµα να πιει αλκοόλ (βλ. western films), ούτε ισχυρά παυσίπονα.  

Φροντίζουµε για την άµεση µεταφορά του θύµατος στην πλησιέστερη ιατρική 

µονάδα.  

Καραταράκης Κώστας  

Παθολόγος (Στα πλαίσια Mαθηµάτων Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών , που έγιναν στον ΟΑΕ∆) 

 


