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1. LES VESPES I ABELLES SOCIALS 
 
 
•  El 80% del regne animal està format per insectes  
 
•  Els insectes responsables de les reaccions al·lèrgiques formen part del 

l’ordre dels himenòpters 
 

•  Són de tipus social  ACULEATA  
 
•   Tenen capacitat per picar i injectar verí per  
DEFENSAR-SE de l’home i en el cas dels vèspids 
per CAÇAR i paralitzar l’animal 

 



V.velutina 



 
      APIS                    VÈSPULA                  POLISTES 
abella de la mel 
 

•    

 
VÈSPIDS 

La IDENTIFICACIÓ de l’insecte causant de la reacció és important 
de cara a un diagnòstic i tractament correcte 



 
 
 

•  APIS (abella de la mel) 

 
•  Deixa FIBLÓ i moren 
•  piquen un sol cop quan se les provoca o trepitja 
•  PRIMAVERA i inici de l’estiu  (excepcionalment dies  
assolellats, estiu i hivern) 



 
•  VÈSPIDS   
 

•  NO deixen fibló  
•  Piquen VÀRIES vegades (fins a 7) 
•  ESTIU  
•  Són : 

• VÈSPULA : agressiva (pica sense provocació); fa els nius a sota 
terra , arbres o sota teulada. Viuen a prop de l’home, s’alimenten 
de carn, fruites , restes d’aliments i dolços 

• POLISTES: nius a branques dels arbres o teulades  

               Les espècies més abundants són Vespula germanica i 
  Polistes dominula  

 



DOLICHOVESPULA                 
•  Menys contacte amb l’home 
•  Produeix poques picades 
•  Nius: branques dels arbres 

 
 

 

Altres espècies també presents però menys abundants:   

VESPA VELUTINA  VESPA CRABRO 
Nius: troncs foradats dels 
arbres 
Són agressives només a 
prop del niu, no solen 
acostar-se a l’home 



•  VESPA VELUTINA  

•  3-3.5 cm de llarg 

•  Niu: a dalt dels arbres, de fins 1 metre  
de diàmetre amb una petita sortida lateral 



•  La injecció de verí condueix a la introducció de substàncies 
AL·LERGÈNIQUES en individus susceptibles a sensibilitzar-se  



2. REACCIONS AL·LÈRGIQUES  

 
 
2.1 CLÍNICA 

•  Existeixen dos tipus de reaccions a picades:  
 

•  1. REACCIONS AL·LÈRGIQUES 
 

•  2. TOXICITAT PRODUÏDA PER ATAC MÚLTIPE 
 



 

•  1. REACCIONS AL·LÈRGIQUES (HIPERSENSIBILITAT) 
 

•  Segons l’estudi “Alergológica 2015” s’ha produït un augment d’un 
0.7% de pacients amb diagnòstic d’al·lèrgica a picada d’insecte 
entre 1992 i 2005 

•  Sobretot es produeixen en homes, edat 20-50 anys i en zones 
rurals  



REACCIONS AL·LÈRGIQUES (HIPERSENSIBILITAT) 

•  PREVALENÇA:  

•  56-94% de la població ha patit alguna reacció almenys 1 cop/vida  
 
•  El 7,8 % de la població ha patit una reacció exagerada (local gegant o 

sistèmica) 



•  TIPUS DE REACCIONS  
 
1. REACCIÓ LOCAL NORMAL  

•  La majoria de reaccions són lleus >> resolució total en menys 24 hores 
•  < 10 cm diàmetre d’eritema amb pruïja i inflamació dolorosa 
•  NO és greu, excepte si afecta la cavitat ORAL (compromís via àeria) 

 2. REACCIÓ LOCAL EXTENSA  
 
3. REACCIONS SISTÈMIQUES 

•  Poden ser GREUS , fins i tot mortals 
•  Al cap de 30-60 minuts de la picada  

 



• REACCIÓ LOCAL EXTENSA (RLE) 
 
•  > 10 cm de diàmetre 
•  Dura més de 24 hores (5-10 dies) 
 
 
•  Sol abarcar 2 articulacions contigües  
 i pot afectar TOTA l’extremitat 
 
 
•  La prevalença a Espanya és del 5.3% 

•  Població rural augmenta fins al 15%  
 
 
 



•  (RLE) 

•  Si afecta al CAP (zona ocular) la inflamació és desfigurant i pot afectar la 
visió  

•  Pot acompanyar-se d’escalfreds, 
   febre, cefalea 
 
 
•  Excepcionalment pot tenir COMPROMÍS VITAL si picada a cara o coll: 

• Picada a la boca o esòfag 
• Edema laringi /faringi produeix compressió anatòmica 



•  El risc depèn del grau d’exposició :  

 
•  EDAT: com  més PICADES més augmenta el risc de 

sensibilització i reacció  

    ADULTS >> NENS  
 
•  LLOC residència: RURAL >> urbana 
 
•  Zona geogràfica i clima: sobretot àrea Mediterrània seca 

(vèspids) 
 
•  PROFESSIÓ (apicultor, jardiner, forestal, biòleg, transportista, 

construcció, hivernacle)                 HOME >>> dona 



• REACCIONS SISTÈMIQUES o generalitzades 

•  Afecta un o més sistemes ALLUNYATS del lloc de la picada  

• Cutani : urticària, angioedema facial 
• Respiratori : ofec, sibilàncies, estridor 
• Cardiovascular : mareig, pèrdua coneixement, arrítmia, isquèmia 
• Gastrointestinal: dolor abdominal, vòmits 

•  1 minut a 1 hora després de la picada 

•  Prevalença 2.5% de la població general  
• En apicultors augmenta del 14 al 32%  



L’afectació respiratòria i cardiovascular determina           
 la GRAVETAT : dany cardíac, neurològic, fetal 



•  Gravetat de la reacció depèn:  

•  Interval entre picades:  picades freqüents >> més risc 
•  Excepte els apicultors > 200 picades a l’any estan PROTEGITS  

•  Gravetat de la reacció prèvia  
•  ABELLES (apis) ++ risc 

 
 
•  Mortalitat :  

•  0.08 casos /mil·lió d’habitants/any : entre 4 i 10 casos /any a Espanya 
•  El 50% es produeix els primers 30 minuts i el 75% a les 4 primeres hores 



2. REACCIONS TÒXIQUES PER PICADES MÚLTIPLES 
 
 

•  >50 picades : apareixen efectes tòxics del verí 
•  Entre 200 i 1000 picades : LETAL 
      ( 50 en nens) 
 
 
•   És excepcional 

•  Símptomes: rabdomiolisi, dany miocàrdic i cerebral, disfunció hepàtica, 
hemòlis intravascular, distrés respiratori, coagulació intravascular  >> 
FRACÀS MULTIORGÀNIC 



JUNY 18 
ÀVILA 

2000 picades dona, 300 
home  



MAIG 15 
TOLEDO 

Més de 100 picades, ingrés 
a UCI amb evolució 

favorable 



2.2 DIAGNÒSTIC 

•  Proves cutànies amb extractes de VERINS 

 
•  Determinació analítica amb  
 extracte total de verí o al·lèrgens  
moleculars  
 
 
•  L’estudi al·lergològic només està indicat  
 quan s’ha produït una reacció prèvia  
 

APIS 
VÈSPULA 
POLISTES 



2.3 TRACTAMENT PREVENTIU I MÈDIC 
 
•  Mesures de protecció 

-  Utilitzar roba blanca que 
cobreixi tot el cos  

 
-  No acostar-se a arbres 

fruiters, zones de picnic, 
ruscs, arnes 

-  Retirar nius a prop de les 
cases (professionals) 

 
-  No menjar ni beure a l’aire 

lliure 

-  NO anar descalç 

-  Conduir amb les finestres 
tancades 



•   En cas de picada:  

•  Rentar la zona amb aigua i sabó, aplicar fred local 
•  Retirar el fibló (en el cas de picada d’abella de la mel) 



• REACCIÓ LOCAL EXTENSA o CUTÀNIA 

•  Antihistamínics 
•  Corticoides tòpics , orals o parenterals 

 
• REACCIÓ ANAFILÀCTICA 

•  Adrenalina per via intramuscular  
•  Trucar 112 



•  Tots els pacient amb antecedent de reacció greu a picada han de 
portar ADRENALINA autoinjectable  



PICADA  
 
   (identificació insecte) 

REACCIÓ sistèmica 

PROVES 
DIAGNÒSTIQUES  

(tests cutanis i analítica)  

IMMUNOTERÀPIA  

•  El tractament amb immunoteràpia confereix una 
protecció 91-100% en vèspids, i 77-94% en picades 
d’abella  



3. VESPA VELUTINA: UNA NOUVINGUDA  

•  En els últims temps han aparegut notícies sobre detecció de nius i 
reaccions a picades a la premsa 



•  En el nostre hospital s’ha detectat un sol cas de reacció a picada de 
Velutina 

•  A Galícia, de les 3 morts anunciades per picada de Velutina aquest 
estiu, només 1 d’elles era realment per Velutina 

•  FONT : DR. CARBALLADA (metge especialista a Galícia) 



•  Es descriu un cas de reacció greu (anafilaxi) per picada de Velutina 
en pacient apicultor 

•  Publicat a l’any 2015 al Servei Al·lergologia Hospital de Donostia 



•  L’estudi conclou que no s’ha observat un augment significatiu de 
les picades, i la severitat de les picades és la mateixa que les 
espècies nadiues 

 
•  Publicat a l’any 2010 per part de diversos hospitals de França 



    CONCLUSIONS 
 
 
•  Des del punt de vista al·lergològic les reaccions que ténen més 

interès són les generalitzades i greus. Tot i que són les menys 
freqüents, poden compometre la vida del pacient  

 
•  Les persones molt EXPOSADES als nius i AL·LÈRGIQUES són les 

que han d’extremar les precaucions  
 
•  El el moment actual no ha augmentat el nombre de reaccions de 

forma considerable, però el futur ens dirà l’abast d’aquesta 
problemàtica 


