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Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych 
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Hymenoptera venom allergy with special emphasis 
on honeybee (Apis mellifera) – current knowledge
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Streszczenie

Reakcje uczuleniowe po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe są jedną 
z najczęstszych postaci anafilaksji. Objawy alergiczne po użądleniu przez 
owada mogą mieć charakter zarówno odczynu miejscowego, jak i mogą 
wystąpić objawy ogólne, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Prze-
prowadzenie właściwej diagnostyki w kierunku alergii na jad owadów 
błonkoskrzydłych (z uwzględnieniem czynników ryzyka jej wystąpienia) 
ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania terapeutycznego. 
Aktualnie rutynowe testy wykorzystywane w diagnostyce alergii na jad 
owadów błonkoskrzydłych to testy skórne oraz oznaczanie stężenia prze-
ciwciał w klasie IgE skierowanych przeciwko jadowi. Jednakże dostępne 
są już nowsze metody diagnostyczne, takie jak oznaczanie poziomu 
tryptazy w surowicy, które bardziej precyzyjnie pozwalają określić ryzyko 
ciężkiej reakcji alergicznej. W wybranych przypadkach postępowaniem 
z wyboru jest immunoterapia swoista (VIT), do której kwalifikowani są 
pacjenci z ciężką reakcją systemową po użądleniu w wywiadzie i z do-
datnimi wynikami testów diagnostycznych (dodatnie testy skórne i/lub 
dodatnie testy na obecność swoistych IgE).

Słowa kluczowe: alergia, owady błonkoskrzydłe, jad pszczeli, tryp-
taza

Summary

Allergic reactions after sting of Hymenoptera are one of the most 
common forms of anaphylaxis. Allergic symptoms after an insect sting 
can be either local or general, even anaphylactic shock may occur. The 
proper diagnosis of allergy to hymenoptera venom (including the risk 
factors of its occurrence) is crucial for further therapy. The routine tests 
used in the diagnosis of allergy to hymenoptera venom are skin tests 
and determination of serum IgE antibodies level. However there are 
already newer diagnostic methods such as determination of serum 
tryptase levels, which precisely allows defining the risk of severe aller-
gic reaction. In selected cases the treatment of choice is specific venom 
immunotherapy (VIT). Patients with severe systemic reaction after the 
sting and the positive results of diagnostic tests (positive skin tests 
and/or positive tests for specific IgE) are qualified to VIT.
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Wstęp

Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych (Hymenopte-
ra) stanowi poważny problem w praktyce alergologicznej. 
W Europie Środkowej większość poużądleniowych reak-
cji anafilaktycznych jest powodowanych przez pszczoły 
miodne (Apis mellifera) oraz, rzadziej, przez inne owady 
błonkoskrzydłe, takie jak: osy (Vespula vulgaris, Vespula 
germanica), szerszenie (Vespa crabro), trzmiele (Bombus 
spp.) oraz mrówki (Formicidae). W zależności od gatunku 
owada częstość występowania reakcji alergicznej po użą-

dleniu i stopień jej nasilenia może być różny. Związane jest 
to z różnicami osobniczymi owadów, takimi jak skład jadu 
oraz agresywność w stosunku do człowieka. Przykładowo 
trzmiele są owadami bardzo łagodnymi i niezwykle rzadko 
stwierdza się przypadki użądleń przez te owady, podczas 
gdy pszczoły lub osy atakują człowieka znacznie częściej.

Użądlenie przez pszczołę zazwyczaj powoduje wystą-
pienie miejscowego rumienia i obrzęku połączonego z re-
akcją bólową, ale u osoby uczulonej na jad mogą pojawić 
się silne reakcje miejscowe i objawy ogólne, do wstrząsu 
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anafilaktycznego włącznie. Wystąpienie u pacjenta cięż-
kich objawów ogólnoustrojowych, zwłaszcza ze strony 
układu oddechowego, powoduje zazwyczaj znaczny po-
ziom lęku przed kolejnym użądleniem i może znacząco 
wpływać na jakość życia. Dlatego istotna jest właściwa 
diagnostyka tych osób pod kątem alergii na jad i okre-
ślenie ryzyka ponownej reakcji anafilaktycznej. Wiedza 
dotycząca niniejszej problematyki, oparta na najnowszych 
doniesieniach naukowych, oraz rzetelne i wiarygodne 
badania diagnostyczne są konieczne dla zapewnienia pa-
cjentom odpowiedniej opieki, z uwzględnieniem edukacji, 
farmakoterapii i w wybranych sytuacjach immunoterapii. 

Częstość występowania alergii na jad owadów 
błonkoskrzydłych

Reakcje alergiczne po użądleniu mogą wystąpić u osób 
w każdym wieku, jednakże częściej dotyczą dorosłych niż 
dzieci. W przypadku osób dorosłych narażenie na użądle-
nia jest większe u mężczyzn niż u kobiet, ponieważ czę-
ściej pracują oni na wolnym powietrzu [1]. W świetle aktu-
alnego piśmiennictwa reakcje uczuleniowe o charakterze 
ogólnoustrojowym występują u 0,3-7,5% populacji [1-7], 
w tym u dzieci są to wartości poniżej 1% [1]. Natomiast 
nasilone reakcje lokalne dotyczą 2,4-26,4% osób [3,4], 
u dzieci do 19% [1]. Należy dodać, iż grupą osób szczegól-
nie narażonych na użądlenia z racji wykonywanej pracy są 
pszczelarze [8,9]. Przeprowadzone badania sugerują, że 
17-43% pszczelarzy jest uczulonych na jad pszczeli [10]. 
Według różnych źródeł odsetek reakcji systemowych w tej 
grupie waha się od 4,4% [10] do nawet 43% [11], nato-
miast częstość ciężkich reakcji miejscowych sięga nawet 
38% [11,12]. 

Czynniki ryzyka 
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań 

klinicznych wiadomo, że istnieją pewne predyspozycje, 
które wpływają na ciężkość reakcji uczuleniowej na jad 
owadów błonkoskrzydłych. Należą do nich m. in.: wiek, 
choroby układu krążenia, przyjmowane leki, głównie 
β-blokery i ACE inhibitory, mastocytoza oraz podwyższony 
poziom tryptazy w surowicy [13-16]. W piśmiennictwie 
można znaleźć rozbieżne informacje odnośnie częstszego 
występowania alergii na jad owadów błonkoskrzydłych 
u osób z chorobami atopowymi. Niektóre badania nie 
wykazują takiej korelacji [9,17,18], podczas gdy inne 
wyraźnie wskazują na związek powyższej alergii z ato-
pią [8,11,19]. Dotychczas stwierdzonymi dodatkowymi 
czynnikami ryzyka u pszczelarzy są: objawy alergiczne ze 
strony górnych dróg oddechowych występujące podczas 
pracy w pasiece, staż pracy w pasiece, liczba użądleń 
otrzymywanych rocznie, sezonowość (bardziej nasilone 
reakcje na początku niż na końcu sezonu pszczelarskiego) 
[11,12,18-21]. Ciężkie reakcje alergiczne dotyczą głównie 
pszczelarzy rzadko żądlonych, tj. mniej niż 10-25 razy 
w roku [10,14]. Natomiast pszczelarze otrzymujący 200 
i więcej użądleń rocznie praktycznie nie prezentują żad-
nych objawów ogólnych [14].

Główne alergeny jadu pszczelego i mechanizmy 
powstawania alergii

Do głównych składników jadu pszczelego należą pro-
teiny (apamina, peptyd MCD, melittyna) oraz enzymy 
(fosfolipaza A2, hialuronidaza) [22,23]. Ponadto w skład 
jadu pszczelego wchodzą niewielkie ilości amin biogen-
nych (histamina, dopamina, noradrenalina [24]), węglo-
wodanów, fosfolipidów, aminokwasów i feromonów [25]. 
W ostatnich latach odkryto kolejne proteiny [26-30]. Dzia-
łanie biologiczne oraz rola tych nowo odkrytych składni-
ków jest wciąż niejasna.

Dotychczas zidentyfikowano 10 alergenów obecnych 
w jadzie pszczelim [31], z których najważniejsze to: fos-
folipaza A2, oznaczana jako Api m 1 (główny alergen jadu 
pszczelego), hialuronidaza (Api m 2), kwaśna fosfataza 
(Api m 3) oraz melittyna (Api m 4) [31]. Wszystkie alergeny 
jadu pszczelego wymieniono w tabeli I.

Uczulenie na jad pszczeli może się rozwinąć nie tylko po 
użądleniu przez pszczołę, ale także w wyniku wdychania 
rozpylonego suchego jadu (np. przez pracowników labo-
ratorium) lub innych substancji pochodzenia pszczelego 
przez pszczelarzy (kurz pochodzący z ula może zawierać 
fragmenty pszczół, propolis oraz substancje żywiczne) 
[10]. Aktualnie brak jest jednoznacznych danych, czy 
spożywanie miodu pszczelego, zawierającego niewielkie 
ilości jadu, może doprowadzić do wyzwolenia reakcji 
alergicznej.

Najczęstszym mechanizmem powstania alergii na jad 
pszczoły miodnej jest reakcja nadwrażliwości typu I, w wy-
niku której dochodzi do powstania przeciwciał w klasie IgE 
skierowanych przeciwko jadowi pszczelemu. Inne możliwe 
mechanizmy powstania alergii na jad owadów to reakcje 
nadwrażliwości typu III (reakcja kompleksów immunolo-
gicznych) i typu IV (reakcja typu późnego). Odpowiedzią 
na użądlenia mogą być również reakcje nieimmunologicz-
ne, tj. toksyczne. 

Alergen Nazwa biochemiczna

Api m1 Fosfolipaza A2

Api m2 Hialuronidaza

Api m3 Kwaśna fosfataza

Api m4 Melittyna

Api m5 Dipeptydylopeptydaza IV

Api m6 -

Api m7 Proteaza serynowa CUB

Api m8 Karboksyloesteraza

Api m9 Karboksypeptydaza serynowa

Api m10 Ikarapina

Tabela I. Alergeny jadu pszczelego [31]
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Obraz kliniczny 
Objawy występujące po użądleniu mogą ograniczyć się 

do miejscowego stanu zapalnego, ale może też pojawić 
się szerokie spektrum objawów ogólnych, ze stanem bez-
pośredniego zagrożenia życia włącznie (tabela II). 

Odczyny miejscowe dzielimy na prawidłowe reakcje 
miejscowe i duże reakcje miejscowe. 

Prawidłowy odczyn po użądleniu obejmuje takie obja-
wy jak: niewielki obrzęk, zaczerwienienie i ból trwające od 
kilku minut do kilku godzin. Powyższe objawy są bardziej 
nasilone, jeżeli użądlenie dotyczy błony śluzowej (np. 
jamy ustnej) lub okolic bogatych w luźną tkankę łączną 
(powieki, opuszki palców, wargi) [32]. Zdarzają się rów-
nież powikłania w postaci zakażenia miejsca użądlenia 
przebiegające z gorączką i powiększeniem okolicznych 
węzłów chłonnych. 

Duże odczyny lokalne są spowodowane późną fazą 
reakcji alergicznej [33,34] i definiowane są jako obrzęk 
o średnicy powyżej 10 cm i trwający dłużej niż 24 godzi-
ny. Nasilający się obrzęk pojawia się po 6-12 godzinach 
od użądlenia i osiąga największe rozmiary po 24-48 go-
dzinach. Następnie zmiany cofają się stopniowo przez 
5 do 10 dni. Obrzękowi towarzyszy zazwyczaj rumień, 
miejscowy świąd i ból. Pomimo że reakcja ma charakter 
miejscowy, może stanowić zagrożenie życia w przypadku, 
gdy miejsce użądlenia znajduje się w okolicy górnych dróg 
oddechowych. Czasami w przebiegu nasilonego odczy-
nu miejscowego występującego na kończynie pojawia 
się zaczerwienienie na przebiegu naczyń limfatycznych, 
biegnące w kierunku węzłów chłonnych pachowych 
lub pachwinowych. Objawy te mogą wystąpić zarówno 
w przebiegu nasilonego miejscowego odczynu alergiczne-
go, jak i w przebiegu zakażenia [33,34]. Zakażenie miejsca 
użądlenia należy podejrzewać, jeżeli obrzęk, zaczerwienie-
nie i ból znacznie się nasilają po 3-5 dniach od użądlenia 
i towarzyszy im gorączka. 

Objawy ogólne w przebiegu reakcji alergicznej po użą-
dleniu przez pszczołę mogą dotyczyć skóry, układu odde-
chowego, pokarmowego i sercowo-naczyniowego [35].

Objawy skórne obejmują: pokrzywkę, świąd i obrzęk 
naczynioruchowy, często z towarzyszącą gorączką. Obrzęk 
naczynioruchowy Quinckego przebiega pod postacią 
obrzęku twarzy z silnym obrzmieniem błon śluzowych, 
np. jamy ustnej i oczu. Może również obejmować mał-
żowinę uszną lub dłonie. Największe zagrożenie stanowi 
obrzęk krtani, ponieważ może prowadzić do niedrożności 
górnych dróg oddechowych. Pojawia się wtedy duszność 
i „stridor” krtaniowy.

Drugą przyczyną duszności i świszczącego oddechu jest 
skurcz oskrzeli, szczególnie trudny do opanowania u dzie-
ci i stanowiący u nich główną przyczynę zgonów [36]. 

Najczęstsze dolegliwości ze strony przewodu pokar-
mowego to: nudności, wymioty, biegunka i bóle brzucha. 
U kobiet mogą się pojawić bóle podbrzusza spowodo-
wane skurczem macicy, co z kolei wiąże się z ryzykiem 
krwawienia z dróg rodnych, poronienia lub porodu przed-
wczesnego u ciężarnej. 

Najrzadziej występujące, ale najbardziej niebezpieczne, 
są objawy ze strony układu krążenia. W przebiegu od-
czynu alergicznego na użądlenie mogą wystąpić: spadek 
ciśnienia tętniczego, zamroczenie, utrata przytomności 
i, rzadko, zaburzenia rytmu serca a nawet skurcz naczyń 
wieńcowych. Pomimo że ból o charakterze dławicowym 
czy zawał mięśnia sercowego zdarzają się bardzo rzadko, 
to jednak pacjenci często skarżą się na ból w klatce pier-
siowej. Może to być spowodowane stanem dużego niepo-
koju lub paniki występującej u użądlonej osoby [37]. Dla-
tego tak ważne jest właściwe monitorowanie u pacjenta 
podstawowych funkcji życiowych, tj. ciśnienia tętniczego, 
tętna, oddechu, co pozwoli na trafną interpretację obser-
wowanych objawów. 

Najgroźniejszym powikłaniem uogólnionej reakcji aler-
gicznej jest wstrząs anafilaktyczny, w przebiegu którego 
dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego, utraty przytom-
ności a w końcu do zatrzymania akcji serca i oddechu.

Oprócz wyżej wymienionych „typowych” objawów re-
akcji alergicznej, mogą czasami wystąpić – po kilku godzi-
nach a nawet kilku dniach lub tygodniach – objawy niety-
powe, związane najczęściej z odkładaniem się w tkankach 
kompleksów antygen-przeciwciało [34,38]. Są to głównie 
objawy neurologiczne. Poza często występującymi zawro-
tami i bólami głowy, zdarzają się rzadkie przypadki zapale-
nia nerwów obwodowych, zespołu Guillain-Barre, napady 
drgawek. Ponadto może wystąpić zapalenie naczyń, np. 
plamica Schoenleina-Henocha, zapalenie mięśnia serco-
wego oraz choroba posurowicza [39].

Działanie toksyczne jadu pszczelego
W przypadku jednoczesnego użądlenia przez kilkadzie-

siąt lub więcej pszczół mogą pojawić się objawy reakcji 
toksycznej. Większość z tych objawów pokrywa się z obja-
wami reakcji alergicznej a stopień ich nasilenia zależy od 
liczby użądleń i osobniczej tolerancji na użądlenia. Mnogie 
użądlenia są lepiej tolerowane przez pszczelarzy, gdyż są 
oni stale narażeni na wielokrotne żądlenie przez pszczoły. 
Z charakterystycznych objawów odczynu toksycznego na-
leży wymienić: hemolizę, hemoglobinurię, rabdomiolizę 
i trombocytopenię. Ponadto istnieje ryzyko martwicy ce-
wek nerkowych oraz uszkodzenia wątroby i ośrodkowego 
układu nerwowego. Przyjmuje się, że 500 użądleń jest 
śmiertelnych dla dziecka, natomiast w przypadku osób 
dorosłych liczby te wynoszą odpowiednio: 1 100 dla ko-
biet i 1 400 dla mężczyzn.

Diagnostyka
Podstawą diagnostyki jest szczegółowy wywiad. Musi 

on obejmować nie tylko pytania dotyczące objawów, 
jakie wystąpiły po ostatnim użądleniu, ale także pytania 
dotyczące ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na choroby układu krążenia i atopowe, 
pytania odnośnie przyjmowanych leków oraz wywiad śro-
dowiskowy, dotyczący charakteru pracy, otoczenia miejsca 
zamieszkania i sposobu spędzania wolnego czasu.

U osób, które podały w wywiadzie wystąpienie po użą-
dleniu objawów ogólnych, należy wykonać dodatkowe 
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badania diagnostyczne [38,40]. Nie zaleca się dodatkowej 
diagnostyki u pacjentów bez ogólnej reakcji alergicznej 
w wywiadzie, gdyż dodatnie wyniki testów stwierdza się 
u 20-30% populacji osób dorosłych przy stosunkowo 
niskim prawdopodobieństwie reakcji systemowej (17%) 
przy kolejnym użądleniu [7,37].

Podstawowe testy wykorzystywane w diagnostyce aler-
gii na jad owadów błonkoskrzydłych to testy skórne oraz 
oznaczanie stężenia przeciwciał w klasie IgE skierowanych 
przeciwko jadowi. Jednakże wyniki tych testów nie kore-
lują z ciężkością objawów klinicznych, co jest wielokrotnie 
podkreślane w dostępnym piśmiennictwie [7,13,14,37]. 

Testy skórne mogą być wykonywane metodą punktową 
(tzw. prick test) lub śródskórnie. Diagnostykę rozpoczyna 
się zazwyczaj od testów punktowych, a w przypadku ich 
ujemnego wyniku wskazane jest przeprowadzenie testów 
śródskórnych. Dodatni wynik testów skórnych uzyskuje 
się u 70-90% osób z reakcją ogólną po użądleniu [41,42]. 
Testy skórne mogą być ujemne nawet u 50% pacjentów 
w pierwszych tygodniach po użądleniu, dlatego należy 
je wykonywać najwcześniej po 3-6 tygodniach od wystą-
pienia reakcji [35,43]. Gdy wynik testu jest negatywny u 
pacjenta z dodatnim wywiadem, testy skórne można po-
wtórzyć po 6-12 tygodniach.

Drugą metodą stosowaną w diagnostyce alergii na jad 
pszczoły jest oznaczenie w surowicy stężenia swoistych 
przeciwciał IgE skierowanych przeciwko jadowi. Badania 
powinny być wykonane u wszystkich pacjentów z ne-
gatywnym wynikiem testu skórnego oraz u pacjentów, 
u których testy skórne nie mogą być przeprowadzone, np. 
z powodu aktywnej choroby skóry. Również w przypadku 
tych oznaczeń zdarza się (u 15-20% badanych), że wynik 
jest ujemny, pomimo obciążonego wywiadu i dodatnich 
testów skórnych. 

W przypadku ujemnych wyników zarówno testów skór-
nych, jak i oznaczeń swoistych przeciwciał IgE wskazane 
jest powtórzenie powyższej diagnostyki po 3-6 miesią-
cach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzo-
no bowiem, iż stężenie swoistych IgE jest najwyższe po 
6 miesiącach od reakcji poużądleniowej i można je wów-
czas wykryć u 96% osób uczulonych na jad pszczeli [44].

W ocenie ryzyka ciężkich reakcji alergicznych w przypad-
ku kolejnego użądlenia stosuje się dodatkowo oznaczenia 
tryptazy w surowicy. Test ocenia pobudzenie mastocytów, 
ponieważ tryptaza jest enzymem występującym w ziar-
nistościach komórek tucznych [45] i osiąga największe 
stężenia w surowicy między 60. a 120. minutą od reakcji 
anafilaktycznej. Zaleca się oznaczanie stężenia tryptazy 
po 15 minutach do 3 godzin od początku reakcji. [46]. 
Stężenie tryptazy koreluje ze stopniem ciężkości objawów 
klinicznych [13], a w największym stopniu ze spadkiem ci-
śnienia tętniczego.

Kolejnym testem wykorzystywanym w diagnostyce aler-
gii na jad pszczeli jest pomiar stężenia swoistych przeciw-
ciał w klasie IgG4, których poziom odzwierciedla ekspozycję 
na użądlenie [13]. Nie wykazano jednak związku z obrazem 
klinicznym po użądleniu, dlatego obecnie pomiar ich stęże-
nia nie jest zalecany w rutynowej diagnostyce.

W przypadku pacjenta, u którego stwierdzono dodat-
nie wyniki w kierunku alergii zarówno na jad pszczoły, 
jak i jad osy, można wykonać dodatkowe badanie – test 
zahamowania – w celu rozróżnienia, czy jest to faktycznie 
uczulenie na obydwa jady, czy dodanie wyniki były spowo-
dowane reakcją krzyżową przeciwciał IgE [15]. 

Postępowanie po użądleniu
W przypadku każdego użądlenia należy jak najszybciej 

usunąć żądło, podważając je, a nie ściskając (tak aby nie 
doszło do dalszego przedostawania się jadu do organi-
zmu). Następnie wskazane jest wykonanie zimnego okła-
du, np. poprzez przyłożenie lodu. Należy również pamię-
tać o odkażeniu miejsca użądlenia w celu zapobiegania 
nadkażeniom bakteryjnym.

Leczenie lokalnych reakcji alergicznych
Natychmiast po użądleniu (najlepiej w pierwszych 2 go-

dzinach od użądlenia) należy zastosować miejscowo maść, 
żel lub aerozol z kortykosteroidem. Lek należy aplikować 
2-3 razy dziennie przez kilka dni [33,34]. W przypadku 
nasilonej reakcji lokalnej konieczne jest zastosowanie 
również leków ogólnoustrojowych. Zalecane są doustne 
leki antyhistaminowe oraz w przypadku nasilonego bólu 
niesteroidowe leki przeciwzapalne. W cięższych reakcjach, 
jak np. rozległy obrzęk w obrębie twarzy i szyi, mogą być 
podane również doustne kortykosteroidy raz dziennie 
przez 3-5 dni [33,34]. Pacjenci z odczynem miejscowym 
w obrębie jamy ustnej i gardła wymagają obserwacji szpi-
talnej.

Leczenie systemowych reakcji alergicznych
Leczenie objawów ogólnych reakcji alergicznej po użą-

dleniu przez pszczołę jest analogiczne do innych przypad-
ków anafilaksji [37].

W łagodnie przebiegających objawach ogólnych, np. 
pokrzywka o niewielkim nasileniu, stosuje się doustnie lek 
antyhistaminowy oraz kortykosteroid. Jeżeli to konieczne 
powyższe leki stosowane są parenteralnie.

W przypadku cięższych lub narastających objawów po-
stępowaniem z wyboru jest adrenalina w iniekcji domię-
śniowej! Zalecane dawki to: 0,3-0,5 mg dla osoby dorosłej 
i 0,01 mg/kg m.c. dla dziecka [47]. Adrenalina dostępna 
jest w postaci ampułkostrzykawek do samodzielnego uży-
cia przez pacjenta. Nie należy zwlekać z podaniem adrena-
liny, gdyż opóźnienie jej zastosowania może spowodować 
rozwój trudnego do opanowania wstrząsu anafilaktyczne-
go [48]. Poza podaniem adrenaliny należy zawsze zabez-
pieczyć dostęp do żyły obwodowej i postępować według 
schematu VIP:

• V – ventilate – obejmuje czynności zapewniające 
drożność dróg oddechowych oraz właściwą wentylację 
i utlenowanie krwi:

o odgięcie głowy i uniesienie żuchwy

o zastosowanie tlenoterapii biernej

o zastosowanie leków rozszerzających oskrzela z inha-
latora MDI lub w nebulizacji tlenowej;
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• I – infusate – stosowanie płynów; należy szybko prze-
toczyć dużą objętość płynów, takich jak: 0,9% NaCl, 
PWE, dekstran lub 5% albuminy;

• P – pressure support – oznacza utrzymanie ciśnienia 
tętniczego poprzez:

o właściwe ułożenie pacjenta – w pozycji leżącej 
z uniesionymi nogami

o domięśniowe podawanie adrenaliny, a u osób le-
czonych β-blokerami lub niereagujących na podanie 
adrenaliny zastosowanie glukagonu parenteralnie 
(jeżeli objawy narastają i nie można opanować 
utrzymującej się hipotensji, wskazane jest użycie 
dopaminy, dobutaminy lub dopeksaminy we wlewie 
ciągłym, a w ostateczności w uzasadnionych przy-
padkach można podać adrenalinę dożylnie).

Ponadto we wstrząsie anafilaktycznym należy stosować 
dożylne preparaty leków antyhistaminowych i kortykoste-
roidów oraz dożylnie ranitydynę.

Profilaktyka reakcji alergicznych
Naczelną zasadą profilaktyki alergii jest unikanie alerge-

nu, czyli w tym przypadku zapobieganie użądleniom. Oso-
ba z dodatnim wywiadem anafilaksji powinna [49,50]:

• unikać jedzenia i picia na wolnym powietrzu

• unikać spacerów w pobliżu pasiek lub gniazd owadów, 
przede wszystkim w upalne i wilgotne dni, gdy owady 
są szczególnie rozdrażnione

• unikać ubiorów i perfum przyciągających owady; 
wbrew powszechnym opiniom na temat jaskrawych 
kolorów, pszczoły najlepiej rozpoznają kolor niebieski, 
fioletowy i zielony, natomiast są bardzo mało wrażliwe 
na pomarańczowy czy czerwony 

• unikać chodzenia boso

• unikać przebywania w sadach

• ograniczyć uprawianie sportu na wolnym powietrzu.
W zapobieganiu użądleniom przez owady błonkoskrzy-

dłe nie są skuteczne dostępne środki odstraszające owady. 
Człowiek zaatakowany przez owada powinien zachować 
spokój i powoli odejść. Nagłe i nerwowe ruchy prowokują 
owady do samoobrony i w efekcie do żądlenia. Dodatko-
wo należy zasłonić nos i usta oraz w miarę możliwości 
oczy, ponieważ owady są szczególnie przyciągane przez 
ciemne kolory i błyszczące elementy. 

Każdy pacjent, u którego w przeszłości wystąpiła re-
akcja systemowa na użądlenie, musi zostać zaopatrzony 
w zestaw leków niezbędnych do użycia w przypadku kolej-
nego użądlenia. Taki zestaw musi zawierać:
• adrenalinę w ampułkostrzykawce
• doustny kortykosteroid
• doustny lek antyhistaminowy
• wziewny β2-mimetyk krótkodziałający.

Lekarz ordynujący powyższe leki powinien przeszkolić 
pacjenta (w przypadku dziecka – jego rodziców) w zakre-
sie właściwej obsługi ampułkostrzykawki z adrenaliną. 
Dodatkowo po epizodzie reakcji systemowej należy wyko-

nać po użądleniu badania diagnostyczne i ocenić ryzyko 
nawrotu takiej reakcji w przyszłości [16].

Immunoterapia swoista jadem (VIT – venom 
immunotherapy)

Immunoterapia swoista polega na wielokrotnym poda-
waniu rosnących dawek alergenu (w tym przypadku jadu 
pszczelego) w celu uzyskania tolerancji na ten alergen. Kli-
nicznym efektem takiego postępowania jest zmniejszenie 
lub nawet całkowite ustąpienie objawów chorobowych 
występujących po ekspozycji na alergen. Natomiast w te-
stach diagnostycznych skuteczność immunoterapii może 
objawiać się istotnym zmniejszeniem lub negatywizacją 
reaktywności skórnej oraz ujemnym wynikiem testu pro-
wokacyjnego [51,52].

Do immunoterapii swoistej kwalifikowani są pacjenci 
z ciężką reakcją systemową po użądleniu w wywiadzie 
i dodatnimi wynikami testów diagnostycznych (dodatnie 
testy skórne i/lub dodatnie testy na obecność swoistych 
IgE) [53]. Immunoterapia może być również wskazana po 
epizodzie łagodnie przebiegających objawów ogólnych, 
jeżeli u pacjenta występują dodatkowe czynniki ryzyka, 
np. duże narażenie na użądlenia lub duży stopień lęku, 
znacznie obniżający jakość życia [15]. Według najnow-
szych rekomendacji w Stanach Zjednoczonych kandydata-
mi do immunoterapii swoistej są wszyscy pacjenci powyżej 
16. roku życia, u których wystąpiła reakcja ogólna ograni-
czona do objawów skórnych [54]. Dzieci poniżej 16. roku 
życia po epizodzie takiej reakcji nie są kwalifikowane do 
immunoterapii, gdyż ryzyko kolejnej reakcji systemowej 
jest u nich niższe niż 20% i nawet jeśli ta reakcja wystąpi, 
to nie jest cięższa od poprzedniej [7,55,56]. Ciężkie reakcje 
lokalne i odczyny nietypowe aktualnie nie są wskazaniem 
do prowadzenia VIT, jednakże obserwowano, iż wielkość 
i czas trwania dużych odczynów lokalnych jest znacząco 
niższa u pacjentów poddanych swoistej immunoterapii 
[57]. Nie powinno się również rozpoczynać immunoterapii 
u dzieci poniżej 5. roku życia, u kobiet w ciąży oraz u osób 
z poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi (choroby no-
wotworowe, autoimmunizacyjne). Szczególną ostrożność 
należy zachować przy podejmowaniu decyzji o immunote-
rapii u osób w podeszłym wieku, gdyż ryzyko powikłań jest 
u nich większe niż u osób młodszych. Pacjentom leczonym 
β-blokerami lub ACE-inhibitorami należy zalecić zmianę 
leków [8,58-60]. W przeciwieństwie do ACE-inhibito-
rów, które zazwyczaj mogą być zamienione na inne leki, 
w przypadku β-blokerów nie zawsze jest to możliwe. Na-
leży dążyć do tego, aby przynajmniej na czas fazy indukcji 
zastąpić je innymi preparatami lub chwilowo odstawić. 
Jeżeli jest to niemożliwe, to faza wstępna musi być pro-
wadzona pod intensywnym nadzorem medycznym [34].

Immunoterapia może być prowadzona według 
3 różnych protokołów różniących się okresem, w jakim 
osiągana jest pełna dawka podtrzymująca. W zależności 
od czasu trwania fazy wstępnej nazywanej fazą indukcji, 
wyróżniamy następujące metody:

• ultraszybką (ultra-rush) – dawka podtrzymująca osiąga-
na jest po 3-5 godzinach [61]
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• szybką (rush) – dawka podtrzymująca osiągana jest po 
kilku dniach [62]

• konwencjonalną – faza indukcji trwa kilkanaście tygo-
dni [63].

Faza indukcji szczepień wg protokołu ultraszybkiego 
i szybkiego musi być prowadzona w warunkach szpital-
nych, ponieważ częściej niż w metodzie konwencjonalnej 
występują objawy uboczne. W najnowszym dostępnym 
piśmiennictwie podkreśla się, iż w przeciwieństwie do szyb-
kiej immunoterapii z alergenami wziewnymi, szczepienie ja-
dem pszczelim nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem 
reakcji systemowych [54]. Wybór odpowiedniej dla danego 
pacjenta metody szczepień zależy przede wszystkim od 
pory roku i dostępności ośrodka specjalistycznego prowa-
dzącego immunoterapię. Każdy z powyższych protokołów 
rozpoczyna się od dawki 0,001-0,1 µg jadu. Jednakże 
przeprowadzono również badania, w których wykazano 
dobrą tolerancję nawet w przypadku dawki początkowej 
wynoszącej 1 µg [64]. Następnie stopniowo zwiększa się 
podawane dawki aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, 
która najczęściej wynosi 100 µg. U osób szczególnie narażo-
nych na kolejne użądlenia (np. u pszczelarzy) oraz u osób, 
u których w trakcie immunoterapii wystąpił uogólniony od-
czyn alergiczny (w wyniku użądlenia polnego lub w teście 
prowokacji z żywym owadem), stosuje się wyższe dawki 
tj. 200µg [65]. Dawki podtrzymujące podaje się co 4 ty-
godnie w pierwszym roku immunoterapii i jeżeli pacjent 
dobrze je toleruje, to przerwy między nimi można wydłużyć 
do 6-8 tygodni w kolejnych latach VIT [34,66]. Czas trwa-
nia immunoterapii określa się indywidualnie, ale zazwyczaj 
wynosi on co najmniej 3-5 lat. Warto zaznaczyć, że „odczu-
lanie” na jad pszczoły trwa dłużej niż na jad osy [67,68]. 
Dłużej należy też prowadzić szczepienia u osób z masto-
cytozą, z podwyższonym poziomem tryptazy w surowicy 

oraz u osób, u których w trakcie trwania immunoterapii 
występowały odczyny alergiczne [66].

Efekty uboczne, zarówno w postaci reakcji lokalnych 
jak i objawów ogólnych, występują głównie w fazie in-
dukcji. Stwierdzono, że 25% dzieci i 50% dorosłych ma 
duże odczyny lokalne na początku VIT, najczęściej przy 
dawkach 20-30 µg jadu i nie pojawiają się one ponownie 
przy większych dawkach. Ponadto wiele osób skarży się 
na bóle głowy, uczucie zmęczenia lub wręcz wyczerpania 
[15]. Właściwe postępowanie obejmuje podanie leków an-
tyhistaminowych i zastosowanie maści z kortykosteroidem 
[69,70]. Sugerowany jest korzystny wpływ montelukastu 
użytego w premedykacji przed VIT w celu zmniejszenia ry-
zyka reakcji lokalnych. Jednakże dotychczas przeprowadzo-
no tylko jedno badanie na ten temat i dlatego stosowanie 
montelukastu nie jest zalecane w standardach postępo-
wania [71]. Częstość alergicznych odczynów systemowych 
w trakcie trwania VIT oceniana jest na 10-15 %, z czego 
większość to reakcje łagodne nie wymagające podawania 
adrenaliny [72,73]. W przypadku takich reakcji immuno-
terapia jest kontynuowana najwcześniej po 12 godzinach 
z użyciem dawki zredukowanej o dwa poziomy, a na-
stępnie dalej kontynuowana według odpowiedniego 
protokołu [15]. Aktualne badania wskazują na możliwość 
poprawy tolerancji immunoterapii po podaniu przeciwciał 
anty-IgE (omalizumab) [74]. Potencjalnie miałby on zasto-
sowanie jako premedykacja lub terapia towarzysząca VIT 
u osób z objawami uogólnionej anafilaksji w przebiegu 
prowadzonych szczepień. Jednak dawkowanie, czas po-
dawania i odległe efekty leczenia omalizumabem nie są 
jeszcze poznane. 

Monitorowanie przebiegu immunoterapii polega na 
powtarzaniu testów skórnych i oznaczeń swoistych IgE 
w surowicy co 2-3 lata [75]. Stwierdzono, że po 5 latach 

Objawy

Stopień Skóra Układ 
pokarmowy

Układ
oddechowy

Układ
sercowo-naczyniowy

I

– świąd 
– zaczerwienienie
– pokrzywka
– obrzęk naczynioruchowy

– – –

II

– świąd 
– zaczerwienienie
– pokrzywka
– obrzęk naczynioruchowy

– nudności
– ból brzucha

– wyciek z nosa
– chrypka
– duszność

– tachykardia 
(wzrost ≥ 20/min)
– hipotensja 
(spadek ≥ 20 mmHg)
– arytmia

III

– świąd 
– zaczerwienienie
– pokrzywka
– obrzęk naczynioruchowy

– wymioty
– biegunka

– obrzęk krtani
– skurcz oskrzeli
– sinica

– wstrząs

IV

– świąd 
– zaczerwienienie
– pokrzywka
– obrzęk naczynioruchowy

– wymioty
– biegunka

– zatrzymanie 
oddechu – zatrzymanie krążenia

Tabela II. Stopnie ciężkości reakcji anafilaktycznej wg Muellera [15]
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prowadzenia VIT testy skórne są ujemne u mniej niż 20% 
pacjentów, natomiast po 7-10 latach ujemne wyniki ma 
już 50-60% osób [72]. Mimo to immunoterapia może być 
zakończona zazwyczaj po 5 latach. Na podstawie obser-
wacji stwierdzono bowiem, że po 5-8-letniej VIT istnieje 
5-10% ryzyko objawów ogólnych po użądleniu, z czego 
tylko 2% wymaga podania adrenaliny [72,73,76]. Ocena 
stężenia swoistych IgE również nie stanowi podstawy do 
kontynuacji czy zaprzestania immunoterapii. W badaniach 
klinicznych wykazano, że stężenie swoistych IgE począt-
kowo rośnie, osiągając maksimum po 8-12 tygodniach, 
a następnie powoli obniża się w ciągu 3-5 lat trwania 
VIT. Decyzję o zakończeniu immunoterapii podejmuje się 
zawsze indywidualnie u każdego pacjenta, biorąc pod 

uwagę przede wszystkim przebieg VIT, dodatkowe czyn-
niki ryzyka oraz wyniki testów dodatkowych. Ponadto 
można dokonać oceny reakcji na użądlenie polne lub 
w teście prowokacji z żywym owadem [77]. Jednakże 
testów tych nie wykonuje się rutynowo a ich wynik nie 
koreluje z odpowiedzią na tzw. polne użądlenie [78]. 

Niepowodzenia immunoterapii szacowane są według 
różnych autorów na 5-20% [67,70]. Skuteczność zależy 
w dużym stopniu również od rodzaju owada i niestety 
w przypadku uczulenia na jad pszczoły immunoterapia 
jest mniej efektywna niż w przypadku odczulania na jad 
osy [65,76,79].
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