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KO PIČI ČEBELA …
Piš
e: Urš
ka Tomec, dr. med.
Ne glede na to, da je kranjska če bela znana kot ena najbolj miroljubnih čebeljih pasem, se č
ebelar
pri svojem delu tako rekočne more izogniti č
ebeljim pikom. Koliko čebele opikajo č
ebelarja, pa je
veliko odvisno od njega same ga in od njegovega nač
ina dela.
V večini primerov pik č
ebele povzroč
i zgolj bolj ali manj boleč
o oteklino, ki nastane na mestu pika
in v nekaj dneh mine. Zdrav odrasel človek lahko varno prenese do tisočč
ebeljih pikov, za otroka
pa jih je lahko usodnih že precej manj.
Posebno pozornost pa je treba nameniti ljudem, pri katerih se razvije alergija na strup č
ebel. Ko se
enkrat pojavi, jo lahko prič
akujemo ob vsakem piku enake ali sorodne ž
už
elke, kot so ose, srš
eni in
č
mrlji. Alergijsko reakcijo na pik žuž
elk ima približ
no 0,5 odstotka ljudi. Vedeti moramo, da je za
odraslega č
loveka, ki je alergič
en na č
ebelji strup, lahko usoden en sam pik.
Po vbodu ostane v kož
i č
ebelje ž
elo skupaj z vrečico strupa. Pik povzroč
i skelečo boleč
ino in
srbenje, kmalu pa nastaneta š
e oteklina in rdečina. Pik je zelo nevaren, č
e žuž
elka piči v usta ali v
žrelo; ker oteklina ovira dihanje, se prizadeti lahko celo zaduš
i.
Po piku svetujemo, da než
no iz vlečete ž
elo, hkrati pa pazite, da ne prebodete vreč
ice s strupom, ki
je povezana z želom. Mesto vboda sperite z več
jo količino vode, nato pa ga namaž
ite z antiseptič
no
kremo in po mož
nosti š
e z antihistaminsko kremo v kombinaciji s kortikosteroidom ali tekoč
im
pudrom, saj bo to ublažilo vnetje, boleč
ino in srbenje. Na boleči del polagamo hladne obkladke. Če
je pikov več
, se sprosti večstrupa, zato je več
ja tudi možnost resnejš
e sistemske reakcije. V tem
primeru č
im prej poiš
č
imo zdravniš
ko pomoč
.
Tudi č
e se boleč
ina in srbenje stopnjujeta, č
im prej poiš
č
imo zdravniš
ko pomoč
. V tem primeru gre
lahko za alergijsko reakcijo, katere znak so lahko š
e slabost, vrtoglavica, glavobol, boleč
ine v
trebuhu. Zelo resen znak so tež
a ve z dihanjem in otekanje drugih delov. Otekanje je zlasti izrazito
na ustnicah, jeziku in v grlu, zato otežuje dihanje. Prizadeti lahko celo izgubi zavest.
Reakcija ob prvem piku ponavadi ni nevarna. Ob prvem piku namrečtelo č
ebelji ali sorodni strup
š
ele prepozna za tujega, ob na slednjem vnosu strupa pa se nanj burno odzove. Ob vsakem
nadaljnjem piku se alergijska re akcija lahko stopnjuje, znaki so č
edalje hujš
i in resnejš
i.
Osebe, ki so alergič
ne na čebelji ali osji pik, morajo stalno nositi s seboj komplet za samo pomočin
ga takoj po piku uporabiti. Komplet vsebuje injekcijo adrenalina ter antihistaminske in
kortikosteroidne tablete. Kljub temu morajo te osebe poskrbe ti, da čim prej dobijo ustrezno
zdravniš
ko pomoč. Do tedaj naj mesto vboda hladijo z obkladki z ledom, ga namažejo z
antihistaminsko kremo oziroma uporabijo komplet za samopomoč
. Mesto pika tudi imobiliziramo,
oseba naj poč
iva. Če gre za pik na roki ali nogi, mesto nekaj centimetrov nad pikom podvež
emo.
Najhujš
a reakcija na čebelji pik je tako imenovani anafilaktič
ni š
ok, pri katerem se znaki, kot so
srbenje, otekanje ustnic in ž
rela, boleč
ine v trebuhu, bruhanje, driska, bledica in znojenje, pojavijo v
nekaj sekundah ali minutah. Gre za smrtno nevarno stanje, pri katerem prizadeti čim prej potrebuje
pomočzdravnika, sicer lahko umre.
Alergijo na strup č
ebel je mogoče zmanjš
ati ali odpraviti s postopkom, ki ga imenujemo
desenzibilizacija ali specifič
na imunoterapija. Gre za medicinski postopek, s katerim zmanjš
a mo
preobčutljivost organizma na določ
en alergen, v tem primeru na strup č
ebel. Da bi zmanjš
ali
resekcijo telesa na strup, bolnik prejema zelo majhne količi ne preč
iš
č
enega alergena, tj. čebelje ga
strupa, na katerega je preobč
utljiv. Po aplikaciji alergena lahko nastopi preobč
utljivost na reakcija,
tudi hujš
e stopnje, zato tovrstno zdravljenje izvajajo le v specialistič
nih ambulantah. Postopek je
dolgotrajen in ga je treba pogosto ponavljati.
Kako naj torej ravna č
ebelar, ki je alergičen na č
ebelji strup? Vse kakor zelo previdno. Če je
reakcija na č
ebelji strup zelo huda, je, ž
al, mogoče tudi to, da človeka tisto, kar je imel tako rad,
namreččebela, tudi ubije.

