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Hypersensitivity reactions to hymenoptera venom: clinical patterns and 

biphase reactions
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Streszczenie
Wprowadzenie. Pacjenci z uogólnionymi reakcjami po użądleniach 
przez owady błonkoskrzydłe, ze względu na ciężki przebieg oraz ryzyko 
zgonu po użądleniu, wymagają szczególnej troski lekarza.
Cel pracy. Analiza obrazu klinicznego nadwrażliwości na jad owadów 
błonkoskrzydłych ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki reakcji 
po użądleniu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 272 pacjentów, którzy zostali 
skierowani do ośrodka alergologicznego po użądleniu przez owady 
błonkoskrzydłe. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane zawarte 
w kwestionariuszach wg Muellera oraz wyniki testów skórnych z aler-
genami wziewnymi. 
Wyniki. Reakcja uogólniona po użądleniu wystąpiła u 242 (89%), 
a duża reakcja miejscowa u 30 (11%) pacjentów. Stopień ciężkości 
reakcji uogólnionej nie był związany z płcią i wiekiem pacjentów ani 
rodzajem żądlącego owada. U 69 (28,5%) pacjentów z reakcją uogól-
nioną stwierdzono objawy stopnia IV według skali Muellera – w tym u 25 
chorych (10,2%) wystąpiła utrata przytomności. U 20 chorych (7,4%) 
osób stwierdzono reakcje dwufazową – po uprzednim ustąpieniu lub 
złagodnieniu objawów nastąpił ich nawrót. Nie stwierdzono istotnych 
zależności pomiędzy fazowością reakcji po użądleniu a stopniem cięż-
kości reakcji, rodzajem owada, płcią i wiekiem pacjentów ani obecnością 
cech atopii. Wśród 214 badanych pacjentów, którym wykonano testy 
skórne z alergenami wziewnymi, u 139 (65%) osób uzyskano wynik 
dodatni na co najmniej jeden alergen.
Wnioski. Obraz kliniczny reakcji alergicznej po użądleniu przez osy 
i pszczoły jest podobny, a obecność cech atopii nie predysponuje do 
cięższych reakcji po użądleniu. Pacjentów, u których po użądleniu wy-
stąpiła reakcja uogólniona, należy hospitalizować, gdyż u 7,4% z nich 
może mieć ona charakter dwufazowy.

Słowa kluczowe: alergia na jad owadów, anafi laksja

Summary
Introduction. Patients with generalized reactions to a hymenoptera sting 
require special medical attention due to the high-severity of reactions 
and the risk of death.
Aim of the study. This study attempts to provide a clinical analysis 
of hymenoptera sting hypersensitivity with special regard to reaction 
dynamics occurring after the sting.
Material and methods. 272 patients were enrolled in the study after 
being referred to allergology centre following hymenoptera stings. The 
analysis was based on data compiled using the Mueller questionnaire 
and on results of skin prick tests for inhaled allergens. 
Results. A generalised reaction to stings occurred in 242 patients (89%) 
and large local reaction in 30 patients (11%). The severity of the gene-
ralized reaction was not related to the sex or age of the patients, or to 
the insect type. Mueller grade IV symptoms occurred in 69 (28.5%) of 
the patients with a generalized reaction, including 25 patients (10.2%) 
suffering a loss of consciousness. In 20 patients (7.4%), a biphase 
reaction was observed – regression or mitigation of symptoms followed 
by their recurrence. No signifi cant correlation was observed between 
reaction phasing and reaction severity, insect type, sex or age of the 
patient or atopic features. The results of the skin prick tests for inhaled 
allergens showed that out of 214 patients, 139 (65%) revealed a positive 
result to at least one allergen.
Conclusions. The clinical pictures of allergic reactions to bee and 
wasp stings are similar and the presence of atopic features does not 
predispose to severe reaction to stings. Patients with a generalised 
reaction to a sting should be hospitalised, since 7.4% of them may 
have a biphase reaction.
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Wstęp

 Częstość występowania układowych reakcji alergicz-
nych po użądleniach przez owady błonkoskrzydłe, według 
dostępnych badań, waha się w różnych populacjach w 

Introduction

 According to the available data, the incidence of sys-
temic allergic reactions after a hymenoptera sting ranges 
from 0.15 to 5%, depending on the latitude, climate and 
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granicach 0,15-5%, w zależności od szerokości geogra-
fi cznej, warunków klimatycznych, gatunku owada wystę-
pującego na danym terenie [1-8]. Natomiast rzeczywista 
liczba zgonów po użądleniach jest nieznana. Szacuje się, 
że np. w Stanach Zjednoczonych anafi laksja po użądleniu 
jest przyczyną około 40 zgonów rocznie [9,10], podczas 
gdy w Dani tylko jednego [11]. Jednym z powodów braku 
dokładnych danych są trudności we właściwym określe-
niu przyczyn nagłych zgonów, będących w rzeczywistości 
skutkiem anafi laksji po użądleniu – patogeneza wielu 
przypadków pozostaje nierozpoznawalna.
 W patogenezie reakcji uogólnionych zasadnicze zna-
czenie ma I typ nadwrażliwości według Gella i Coombsa. 
Są to reakcje natychmiastowe. Pierwsze objawy reakcji 
uogólnionej pojawiają się najczęściej do 30 minut od 
kontaktu z alergenem, zwykle już po kilku – kilkunastu 
minutach. Mogą one ograniczać się tylko do objawów 
ze strony skóry, ale bardzo często rozwijają się dalej, 
obejmując układ oddechowy, przewód pokarmowy, układ 
sercowo-naczyniowy czy nerwowy, powodując często 
wystąpienie stanu zagrożenia życia. 
 Objawy ze strony układu krążenia w przebiegu reakcji 
anafi laktycznej rzadko występują pojedynczo. Najczęściej 
towarzyszą objawom ze strony skóry, układu oddecho-
wego i pokarmowego. Uwolnienie mediatorów z komó-
rek tucznych, zwłaszcza, że mięsień sercowy zawiera 
dużą ich ilość, wywołuje zaburzenia układu krążenia 
w kilku mechanizmach, a w efekcie może prowadzić do 
niewydolności krążenia i wstrząsu. Ponadto, mediatory 
uwolnione z komórek tucznych wywierają bezpośredni 
efekt na serce, wywołując objawy, takie jak różnego typu 
zaburzenia rytmu serca, bóle stenokardialne, a nawet 
objawy zawału mięśnia sercowego [12-16]. Wykazano, 
iż niektóre składniki jadu, takie jak mellityna czy kininy 
mogą także wpływać bezpośrednio na serce, działając 
jako kardiotoksyna [17]. 
 Oprócz najczęściej występujących objawów po użą-
dleniu, typowych dla reakcji natychmiastowych stwier-
dza się niekiedy symptomy, które sugerują tzw. reakcję 
nietypową. Pojawiają się one kilka godzin lub dni po 
użądleniu, zwykle towarzyszą lokalnej lub uogólnionej 
reakcji natychmiastowej ale mogą także pojawić się bez 
współistnienia innych dolegliwości. Patomechanizm 
powstawania reakcji nietypowych jest dość złożony i nie 
do końca wyjaśniony. Przypuszcza się, że rolę w ich 
powstawaniu odgrywa III typu nadwrażliwości, zwią-
zany z powstawaniem kompleksów immunologicznych 
pomiędzy alergenem i swoistymi przeciwciałami IgG. 
Niektórzy autorzy przypuszczają, że objawy nietypowe 
mogą być spowodowane późną fazą reakcji IgE-zależnej, 
gdzie decydującą rolę odgrywają uwalniające mediatory 
komórki zapalne [18].  
 Istnieją natomiast tylko pojedyncze doniesienia 
dotyczące reakcji dwufazowej na jad owadów błonko-
skrzydłych, choć zjawisko to jest często obserwowane 

insect species occurring in the given region [1-8]. Howe-
ver, the actual number of deaths caused by stings remains 
unknown. It is estimated that anaphylaxis is the cause of 
about 40 deaths in the USA [9, 10], and only 1 in Denmark 
[11]. One of the reasons for the incomplete nature of the 
data is the diffi culty in establishing causes of sudden 
deaths that actually result from anaphylaxis following 
a sting – they remain unknown in many cases.  
        
        

 In the pathogenesis of generalized reactions, type I 
hypersensitivity is especially signifi cant, according to the 
Gell and Coombs classifi cation, as these are immediate 
reactions. The fi rst symptoms of a generalized reaction 
occur, in most cases, within 30 minutes from the contact 
with the allergen, and usually after several minutes. They 
may affect the skin only, but very often they spread to the 
respiratory system, gastrointestinal tract, cardiovascular or 
nervous system, leading to a life-threatening condition.  

 Symptoms involving the circulatory system rarely oc-
cur in isolation during an anaphylactic reaction; most often 
they are accompanied by skin, respiratory and alimentary 
symptoms. Mediator release from mastocytes, which are 
found in large quantities in the cardiac muscle, causes 
circulatory system disorders in several mechanisms and 
in consequence may lead to circulatory failure and shock. 
Moreover, mediators released from the mastocytes have 
a direct infl uence on the heart and cause such symptoms as 
various arrhythmias, stenocardial pain or even symptoms 
of myocardial infarction [12, 16]. It has been shown that 
certain venom components, e.g. melittin or kinin, may also 
have a direct infl uence on the heart due their cardiotoxic 
effect [17].       

 In addition to the most frequent reactions to stings, 
typical of immediate reactions, there are also the so-
called atypical reaction symptoms. These usually occur 
within a few hours or days following a sting, in addition 
to a generalized immediate reaction. However, they may 
also occur without any concomitant symptoms. The patho-
mechanism underlying atypical reactions is quite complex 
and not completely clear; it is supposed that a major role 
in their development is played by type III hypersensitivity, 
related to the development of immune complexes between 
the allergen and specifi c IgG antibodies. Some authors 
believe that atypical symptoms may be caused by a late 
phase of IgE-dependent reaction, where a crucial role 
is played by infl ammatory cells that release mediators 
[18].        
  
 There are few reports, however, on biphase reactions 
to hymenoptera venom, despite the fact that this pheno-
menon is often observed in allergies to inhaled allergens, 
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w przypadku alergii na alergeny wziewne, np. roztocza 
kurzu domowego czy pyłki roślin [19-23].
 Celem pracy była analiza obrazu klinicznego reakcji 
nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych w du-
żej grupie pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem 
dynamiki reakcji po użądleniu. 

MATERIAŁ I METODY
Pacjenci

 Badaniem objęto 272 pacjentów: 161 (59,2%) kobiet 
i 111 (40,8%) mężczyzn, którzy zgłosili się do Ośrodka  
Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Centralnego 
Szpitala Klinicznego w Łodzi w ciągu ostatnich siedmiu 
lat, z powodu przebytej reakcji po użądleniu przez owady 
błonkoskrzydłe (osy i/lub pszczoły). Średni wiek pacjen-
tów wynosił 33,7±15,4 lat (w zakresie 5-72 lata).
 Podczas pierwszej wizyty wypełniono wraz z pa-
cjentem ankietę, opartą na wzorze kwestionariusza 
zaproponowanym przez Muellera [24]. Oprócz danych 
osobowych, ankieta uwzględniała między innymi: czas 
ostatniego użądlenia, po którym wystąpiła reakcja, rodzaj 
żądlącego owada, liczbę jednoczasowych użądleń, miej-
sce użądlenia oraz czas, po którym wystąpiły pierwsze ob-
jawy. Szczególną uwagę zwrócono na objawy kliniczne, 
które wystąpiły po użądleniu (kwalifi kowano je według 
skali ciężkości objawów Muellera), rodzaj udzielonej 
pomocy medycznej, czas, po którym nastąpiła poprawa 
i ewentualny nawrót objawów. Pytania zawarte w ankiecie 
dotyczyły także wcześniejszych i późniejszych użądleń 
przez owada tego samego rodzaju, użądleń przez inne 
owady, przeprowadzanej w przeszłości immunoterapii, 
jak również innych chorób alergicznych u pacjenta lub 
członków jego rodziny, a także schorzeń ze strony róż-
nych narządów i układów, z uwzględnieniem zażywanych 
leków. 

Metodyka testów skórnych z alergenami wziewnymi

 U 214 badanych pacjentów (78,6%) wykonano punk-
towe testy skórne z alergenami wziewnymi: roztoczami 
kurzu domowego, alergenami pyłków roślin, pleśni, sier-
ści  zwierząt. Testy były wykonywane zgodnie z zasadami 
EAACI, z użyciem preparatów fi rmy Allergopharma, 
z uwzględnieniem kontroli dodatniej (roztwór dwuchlo-
rowodorku histaminy) i ujemnej (sól fi zjologiczna). Testy 
były wykonywane na wewnętrznej stronie przedramienia, 
za pomocą nożyków fi rmy Allergopharma. Za wynik do-
datni przyjmowano bąbel o średnicy co najmniej 3 mm 
z rumieniem. 

WYNIKI
Charakterystyka reakcji po użądleniu 

 W wywiadzie 137 pacjentów (50,4%) podawało, 
że reakcja wystąpiła po użądleniu przez osę, według 56 

such as house dust mites or plant pollens [19-23].  

 The aim of the study was to analyse the clinical picture 
of hymenoptera sting hypersensitivity in a large group 
of patients with special regard to the reaction dynamics 
following a sting. 

MATERIAL AND METHODS
Subjects

 272 subjects were enrolled in the study (161 women 
(59.2%) and 111 men (40.8%)) at the Centre of Asthma 
and Allergy Diagnostics and Treatment at the Central 
Clinic Hospital in Łódź over the last 7 years, after being 
referred to the unit following a reaction to a hymenoptera 
sting (wasp and/or bee). The average age of the patients 
was 33.7±15.4 (from 5 to 72).
 During the fi rst visit the patients were asked to fi ll 
a questionnaire based on that proposed by Mueller [24]. 
In addition to personal data, the questionnaire also inc-
luded: time of the last sting followed by a reaction, type 
of insect, number of stings, sting location and the time of 
appearance of fi rst symptoms. Special attention was paid 
in the questionnaire to the clinical symptoms following the 
sting (according to the Mueller severity scale), the type 
of medical help administered to the patient, time needed 
for improvement and possible recurrence of symptoms. 
The questionnaire referred to previous and later stings by 
insects of the same type, stings by other insects, immuno-
therapy, other allergic diseases of the patient or members 
of his family, as well as diseases of various organs and 
systems with regard to medicines taken by the patient.  
        
        
        
       

Skin prick test methodology for inhaled allergens

 In 214 of the patients (78.6%), skin prick tests were 
performed for the following inhaled allergens: house dust 
mites, plant pollen, mould and animal hair. The tests were 
performed according to EAACI guidelines with prepa-
rations provided by the Allergopharma company, with 
respect to positive checks (histamine dihydrochloride) and 
negative checks (saline). The tests were performed on the 
inner side of the forearm with a special lancet supplied by 
Allergopharma. A positive skin test reaction was defi ned 
as a wheal of at least 3 mm surrounded by erythema.  

RESULTS
Reaction characteristics after sting

 In the questionnaire, 137 patients (50.4%) stated 
that the reaction occurred after a wasp sting, 56 patients 
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pacjentów (20,6%) reakcję wywołało użądlenie przez 
pszczołę, natomiast 79 osób (29%) nie zidentyfi kowało 
owada żądlącego.  
 U 242 pacjentów (89%) reakcja miała charakter 
uogólniony, natomiast u 30 (11%) wystąpiła duża reakcja 
miejscowa. Wśród pacjentów, u  których użądlenie wy-
wołało reakcję uogólnioną, u 18 osób (7,4%) wystąpiły 
objawy I stopnia, u 83 (34,3%) objawy II stopnia, u 72 
(29,8%) objawy stopnia III, a u 69 (28,5%) objawy stopnia 
IV według skali ciężkości objawów Muellera (ryc. 1). 

(20.6%) claimed that the reaction was caused by a bee 
sting, while 79 patients (29%) did not identify the in-
sect.
 242 patients (89%) had a generalised reaction, 
whereas 30 patients (11%) had a large local reaction. 
In patients with a generalised reaction, 18 (7.4%) had 
grade I symptoms, 83 (34.3%) had grade II symptoms, 
72 (29.8%) had grade III symptoms and 69 (28.5%) had 
grade IV symptoms, according to the Mueller severity 
scale (fi g. 1).

Ryc. 1. Rozkład ciężkości reakcji uogólnionej po użądleniu 
(n=242)

 U wszystkich badanych pacjentów pierwsze objawy 
pojawiły się w ciągu 30 minut od użądlenia, u żadnego 
pacjenta nie stwierdzono objawów reakcji nietypowej. 
Wśród osób, u których wystąpiła reakcja uogólniona, 
u 204 (84,3 %) objawy narastały stopniowo, a dopiero ich 
ostateczne nasilenie kwalifi kowało pacjenta do odpowied-
niego stopnia w skali ciężkości objawów Muellera. U 25 
(10,3 %) osób wystąpiła utrata przytomności, poprzedzona 
różnie nasilonymi objawami prodromalnymi opisywany-
mi przez pacjentów jako: kołatanie serca, poty, uczucie 
ucisku w głowie, uczucie gorąca, drętwienie, mrowienie 
lub sztywność całego ciała, pieczenie języka, metaliczny 
smak w ustach, uczucie omdlewania. U 13 (5,4 %) osób 
utrata przytomności nastąpiła bez jakichkolwiek objawów 
zwiastujących. W 4 przypadkach utracie przytomności 
towarzyszyło bezwiedne oddanie moczu i stolca. 
 Wśród pacjentów, u których wystąpiła reakcja 
uogólniona, 212 (87,6%) pomoc została udzielona przez 
pogotowie ratunkowe, z czego 178 (84%) pacjentów 
było hospitalizowanych. Pozostałe osoby zgłosiły się do 
poradni rejonowej, ośrodka zdrowia lub same zażyły leki, 
takie jak wapno czy preparaty przeciwhistaminowe. 

Czynniki związane z ciężkością reakcji

 Spośród 137 pacjentów (89,1%), którzy zidentyfi -
kowali żądlącego owada jako osę, reakcja uogólniona 
wystąpiła u 122, w tym u 54 z nich (44,2%) była to 

   In all the patients, the fi rst symptoms appeared 
within 30 minutes following the sting. No atypical reac-
tions were observed, while in patients with a generalised 
reaction, 204 (84.3%) had symptoms spreading gradually. 
Each patient was assessed according to the Mueller seve-
rity scale only after the symptoms reached their highest 
intensity. 25 patients (10.3%) experienced a loss of 
consciousness following prodromal symptoms of varied 
intensity, such as: palpitations, heaviness in the head, fe-
eling of heat, numbness, tingling or stiffness of the body, 
tongue burning, metallic taste in the mouth and feeling 
faint. In 13 patients (5.4%), the loss of consciousness was 
not accompanied by any prodromal symptoms, while in 
4 cases the loss of consciousness was accompanied by an 
involuntary loss of urine and production of stools. 
 Among patients with a generalised reaction, 212 
(87.6%) were given help by paramedics, and of these 
178 people (84%) were hospitalised. The remaining 
people visited the local outpatient clinic or health centre, 
or took some medicines on their own, such as calcium or 
antihistamine agents.      

Factors related to reaction severity

 Out of 137 patients (89.1%) who identifi ed the insect 
as being a wasp, 122 experienced a generalised reaction, 
including 54 (44.2%) with a mild or moderate reaction 

Fig. 1. Distribution of generalised reaction severity (n = 242)
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reakcja uogólniona łagodna lub umiarkowana (I lub II 
stopień według  skali  ciężkości objawów), natomiast u 
68 (55,8%) – reakcja średnio ciężka lub ciężka (III lub 
IV stopień). 
 Reakcja uogólniona wystąpiła u 52 spośród 56 
pacjentów (92,9%), którzy zidentyfi kowali żądlącego 
owada jako pszczołę, w tym u 16 (30,8%) była to reakcja 
uogólniona łagodna lub umiarkowana (I lub II stopień), 
natomiast u 36 (69,2%) – reakcja średnio ciężka lub ciężka 
(III lub IV stopień) (ryc. 2). 

(grade I or II according to the severity scale) and 68 
(55.8%) with a moderately severe or severe reaction 
(grade III or IV).      

 Out of 56 patients (92.9%) who identifi ed the insect 
as being a bee, 52 experienced a generalised reaction, 
including 16 (30.8%) with a mild or moderate reaction 
(grade I or II) and 36 (69.2%) with a moderately severe 
or severe reaction (grade III or IV) (fi g. 2).   

Ryc. 2. Stopień ciężkości reakcji uogólnionej w zależności od 
rodzaju żądlącego owada (różnice nie istotne statystycznie)

 Duża reakcja miejscowa wystąpiła u 15 pacjentów 
(10,9%), którzy zidentyfi kowali żądlącego owada jako 
osę oraz u 4 pacjentów (7,1%), którzy zidentyfi kowali 
żądlącego owada jako pszczołę. Nie stwierdzono istot-
nych zależności pomiędzy rodzajem owada a stopniem 
ciężkości reakcji uogólnionej (p=0,17), chociaż reakcje 
III lub IV stopnia występowały nieco częściej niż reakcje 
stopnia I lub II wśród pacjentów użądlonych przez pszczo-
łę w porównaniu z osobami użądlonymi przez osę. 
 Wśród pacjentów, u których wystąpiła reakcja sys-
temowa, 98 osób (40,5%) stanowili mężczyźni, a 144 
(59,5%) kobiety. Reakcje układowe I lub II stopnia wy-
stąpiły u 38 mężczyzn (38,8%) oraz u 63 kobiet (43,8%), 
natomiast reakcje III lub IV stopnia u 60 mężczyzn 
(61,2%) oraz u 81 kobiet (56,2%) (ryc. 3). 
 Wśród pacjentów, u których wystąpiła reakcja 
miejscowa, 13 osób (43,3%) stanowili mężczyźni, a 17 
(56,7%) kobiety. Nie stwierdzono istotnych statystycznie 
zależności pomiędzy stopniem ciężkości reakcji po użą-
dleniu a płcią; p=0,7. 
 W najmłodszej grupie wiekowej od 5-14 lat (n=30), 
reakcje uogólnione wystąpiły u 24 (80%), natomiast 
miejscowe u 6 (20%) dzieci. W grupie wiekowej 15-29 lat 
(n=87) reakcje uogólnione wystąpiły u 77 (88,5%), nato-
miast miejscowe u 10 (11,5%) osób. W grupie wiekowej 
30-54 lata (n=129) reakcje uogólnione wystąpiły u 117 
(90,7%) pacjentów, a miejscowe u 12 (9,3%). Natomiast w 
grupie osób powyżej 55 roku życia (n=28) reakcje uogól-

 A large local reaction occurred in 15 patients (10.9%) 
who claimed that the stinging insect was a wasp and in 
4 patients (7.1%) who claimed the insect was a bee. No 
signifi cant correlation between the insect species and the 
severity of generalised reaction was observed (p = 0.17). 
However, grade III or IV reactions occurred slightly more 
often than grade I or II reactions in patients stung by a bee 
compared to patients stung by a wasp.   

 In the group of patients with a systemic reaction, 98 
were men (40.5%) and 144 were women (59.5%). Syste-
mic grade I or II reactions occurred in 38 men (38.8%) and 
in 63 women (43.8%), whereas grade III or IV reactions 
occurred in 60 men (61.2%) and in 81 women (56.2%) 
(fi g. 3).
 In the group of patients with a local reaction, 13 were 
men (43.3%) and 17 were women (56.7%). No statistically 
signifi cant correlation between reaction severity and sex 
was observed (p = 0.7).     

 In the youngest age group, i.e. 5-14 years (n = 30), 
generalized reactions occurred in 24 cases (80%) and lo-
cal reactions in 6 (20%). In the 15-29 years (n = 87) age 
group, generalized reactions occurred in 77 cases (88.5%) 
and local reactions in 10 (11.5%). In the 30-54 years (n 
= 129) age group, generalized reactions occurred in 117 
cases (90.7%) and local reactions in 12 (9.3%). Finally, 
in the age group of above 55 years (n = 28), generalized 

Fig. 2. The severity of the generalised reaction depending on 
insect species (difference statistically insignifi cant)
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nione wystąpiły u 24 (92,3%) pacjentów, a miejscowe u 
2 (7,7%). Nie stwierdzono istotnie statystycznych zależ-
ności pomiędzy stopniem ciężkości reakcji po użądleniu 
a wiekiem pacjentów; p=0,4 (ryc. 4).

Reakcje jedno- i dwufazowe po użądleniu

 U 250 żądlonych pacjentów (92,6% badanej grupy) 
poprawa kliniczna nastąpiła wkrótce po zastosowanym 
leczeniu i objawy nie nawracały. Jednak u 20 osób (7,4%), 
po uprzednim ustąpieniu lub złagodnieniu objawów na-
stąpił nawrót dolegliwości, choć o znacznie mniejszym 
nasileniu, najczęściej pod postacią obrzęków różnych 
okolic ciała, pokrzywki, duszności. Nawrót objawów 
obserwowano najwcześniej po godzinie, a najpóźniej 
po trzech dniach od uprzedniego ich ustąpienia lub 
złagodnienia (tabela 1). U 7 (35%) pacjentów z reakcją 
dwufazową nawrót objawów nastąpił podczas pobytu 
w szpitalu, gdzie zostali skierowani w przebiegu reakcji 
po użądleniu. Trzej pacjenci (15%), mimo iż początkowo 

reactions occurred in 24 cases (92.3%) and local reac-
tions in 2 (7.7%). No statistically signifi cant correlation 
between reaction severity and age was observed (p = 0.4) 
(fi g. 4).

Monophase and biphase reactions to stings

 In 250 patients (92.6% of the whole examined group), 
a clinical improvement was observed soon after the tre-
atment was introduced and the symptoms did not recur. 
In 20 patients (7.4%), however, after initial regression or 
mitigation of symptoms, a recurrence was observed, al-
though the symptoms were much less intense than before 
and usually took the form of oedemas of various parts of 
the body, urticaria or dyspnoea. The earliest recurrence 
of symptoms was observed after an hour and the latest 
after 3 days from the regression or mitigation (table 1). 
In 7 patients (35%) with a biphase reaction, recurrence of 
symptoms occurred during their stay in hospital, where 
they were directed following the sting reaction. Three 

Ryc. 3. Stopień  ciężkości reakcji po użądleniu w zależności 
od płci (różnice nie istotne statystycznie)

Ryc. 4. Stopień  ciężkości reakcji po użądleniu w zależności 
od wieku pacjentów (różnice częstości pomiędzy grupami 
wiekowymi nie istotne statystycznie)

Fig. 3. The severity of the generalised reaction depending on 
sex (difference statistically insignifi cant)

Fig. 4. The severity of the generalised reaction depending on 
the sex of patients (differences in incidence between age groups 
statistically insignifi cant)
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nie byli hospitalizowani zostali przewiezieni do szpitala 
po tym, jak wystąpił u nich nawrót objawów. Czterech 
pacjentów (20%), po wystąpieniu nawrotu dolegliwości 
zgłosiło się do Poradni, gdzie otrzymali leki dożylne lub 
domięśniowe, po których objawy ustąpiły. Pozostałych 
6 (30%) pacjentów, po wystąpieniu  nawrotu dolegliwości 
nie zgłosiło się do lekarza, objawy ustąpiły samoistnie lub 
po zażyciu doustnych leków przeciwhistaminowych. 

patients (15%) were taken to hospital after symptom recur-
rence, although previously they had not been hospitalised. 
4 patients (20%) sought help at the outpatient clinic, where 
they received intravenous or intramuscular injections 
resulting in regression of the symptoms. The remaining 
6 patients (30%) did not visit the doctor after recurrence 
of the symptoms; the symptoms regressed spontaneously 
or after administration of oral antihistamine drugs. 

Tabela 1. Czas wystąpienia nawrotu dolegliwości po użądleniu u osób 
z reakcją dwufazową 

Czas 1-3 h 4-11 h 12-24 h 25-35 h > 36 h

Liczba 
pacjentów

Osa 7 3 3 1 1

Pszczoła 2 0 1 0 0

Owad 
nieznany

0 1 1 0 0

Ogółem 9 4 5 1 1

 Nawrót dolegliwości stwierdzono u 18 pacjentów 
(7,5%), u których wystąpiła reakcja uogólniona, w tym 
u 4 (22,2%) była to reakcja uogólniona łagodna lub 
umiarkowana  (I lub II stopień), natomiast u 14 (77,8%) 
reakcja  średnio ciężka lub ciężka (III lub IV stopień). 
Także wśród chorych z reakcją miejscową, u 2 pacjen-
tów (6,7%) stwierdzono nawrót dolegliwości pod posta-
cią ponownego wystąpienia obrzęku miejscowego po 
uprzednim jego ustąpieniu. Nie stwierdzono istotnych 
statystycznie zależności pomiędzy stopniem ciężkości 
reakcji po użądleniu a ich fazowością; p=0,2.
 Nie stwierdzono również istotnych statystycznie 
zależności pomiędzy fazowością reakcji po użądleniu 
a rodzajem owada (p=0,2); płcią (p=0,91); wiekiem 
(p=0,86) i obecnością cech atopii.

Obecność  cech  atopii wśród chorych z alergią na 
jad owadów 

 Spośród 214 badanych pacjentów, którym wykonano 
testy skórne z alergenami wziewnymi, u 139 osób (65,0%) 
uzyskano wynik dodatni na co najmniej jeden alergen. 
Rozkłady uczuleń przedstawiały się następująco: roztocza 
kurzu domowego 62,6% (n=87), pyłki traw/zbóż 41% 
(n=57), pyłki chwastów  38,9 % (n=54), pyłki drzew 
30,2% (n=42), sierść kota 13% (n=18), alergeny pleśni 
6,5% (n=9). 
 Wśród pacjentów, u których uzyskano dodatni wy-
nik testów skórnych z alergenami wziewnymi, u 103 
osób (74%) rozpoznano choroby atopowe, w tym u 57 
osób (55,3%) całoroczny alergiczny nieżyt nosa, u 37 
(35,9%) sezonowy alergiczny nieżyt nosa, u 13 (12,6%) 
astmę oskrzelową, u 2 (1,9%) atopowe zapalenie skó-
ry. U 5 pacjentów (4,8%) rozpoznano nadwrażliwość 
na niesteroidowe leki przeciwzapalne, a u 3 (2,9%) 
stwierdzono wystąpienie w przeszłości reakcji anafi lak-
tycznej po podaniu jodowych środków kontrastowych 

 Recurrence of symptoms occurred in 18 patients 
(7.5%) with a generalised reaction, including 4 people 
(22.2%) with a mild or moderate reaction (grade I or II) 
and 14 people (77.8%) with a moderately severe or se-
vere reaction (grade III or IV). Recurrence of symptoms 
occurred in 2 patients (6.7%) with a local reaction in the 
form of a local oedema which reappeared after a previous 
regression. No statistically signifi cant correlation between 
reaction severity and phasing was observed (p = 0.2). 
        

 No signifi cant correlation was observed between 
reaction phasing after sting and insect type (p = 0.2), sex 
of the patient (p = 0.9), age (p = 0.86) or atopic features. 

Atopic features in patients with insect sting allergy  

 The results of the skin prick tests to inhaled allergens 
showed that, out of 214 patients, 139 (65.0%) revealed 
a positive result to at least one allergen. Hypersensitivity 
to various allergens was distributed as follows: house dust 
mites 62.6% (n = 87), pollen of grasses/crops 41% (n = 
57), pollen of weeds 38.9% (n = 54), pollen of trees 30.2% 
(n = 42), cat hair 13% (n = 18) and mould allergens 6.5% 
(n = 9).        

 In patients with a positive result from the skin prick 
test to inhaled allergens, 103 (74%) had atopic diseases, 
including 57 people (53.3%) with all-year-round allergic 
rhinitis, 37 (35.9%) with seasonal allergic rhinitis, 13 
(12.6%) with bronchial asthma and 2 (1.9%) with atopic 
dermatitis. Hypersensitivity to non-steroidal anti-infl am-
matory drugs was diagnosed in 5 patients (4.8%), while 
3 patients (2.9%) had a history of anaphylactic reaction 
after administration of iodine contrast medium (2 patients) 
and antitetanic serum (1 patient). In all the patients, atopic 

Table 1. Time to symptom recurrence after insect sting in patients 
with a biphase reaction

Time 1-3 h 4-11 h 12-24 h 25-35 h > 36 h

 Number 
of 
 patients

Wasp 7 3 3 1 1

Bee 2 0 1 0 0

Unidentifi ed 
insect

0 1 1 0 0

Total 9 4 5 1 1
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symptoms occurred prior to the hymenoptera sting reac-
tion.       
        

 Out of the 214 patients, 58 (27%) had a family history 
of atopic diseases, while 13 (6%) had a family history of 
allergic reaction to hymenoptera stings (among the closest 
family members).     

DISCUSSION
 We have observed that a generalised reaction occur-
red in as many as 89% of the patients who attended the 
centre, whereas a large local reaction occurred in 11% 
of the patients. Although the percentage of generalised 
reactions in our group is higher than in other studies, 
it refl ects the type of patients who attended our centre, 
which is related to a high reference level (25, 26). The 
generalised reaction presented itself as immediate loss of 
consciousness in 5.4% of patients, without any prodromal 
symptoms of a hypersensitivity reaction. The percentage 
of these patients is relatively low; however, due to the high 
risk of death resulting from another sting, these patients 
require special attention.     
        
      
 The analysis of the correlation between the severity 
of reaction after a sting and the insect species showed 
that for both wasps and bees, the generalised reaction 
had a similar incidence. Also, no statistically signifi cant 
differences between insect species and the severity of the 
generalised reaction to the sting were observed. It must 
be emphasized here that the above data concerning the 
insect type was obtained from a questionnaire, and has 
not yet been confi rmed by a study for the presence of 
specifi c IgE. Therefore, the incidence of the reactions to 
insect stings presented above may vary from other studies 
using different methods [27, 28, 29].  
 No signifi cant differences in reaction severity were 
observed between women and men. Most researchers 
believe that there is higher incidence of allergy to insect 
venom among men compared to women, which is proba-
bly related to higher exposure of men to stings. However, 
we do not defi ne any relationship between the severity of 
reaction after stings and sex [30, 31].    

 Similarly, we have not observed any signifi cant dif-
ferences in reaction severity between patients of various 
age groups. In our study, the distribution of generalised 
reaction incidences was similar in all examined age gro-
ups, whereas the incidence of local reactions gradually 
decreased with the age of the patients. Some authors 
suggest that the reaction severity may increase with age 
[32]; this claim is probably related to the fact that there is 

(2 pacjentów) i surowicy przeciwtężcowej (1 pacjent). 
U wszystkich pacjentów wystąpienie objawów choroby 
atopowej poprzedzało reakcję po użądleniu przez owady 
błonkoskrzydłe.
 Spośród 214 badanych pacjentów, u 58 (27%) stwier-
dzono występowanie chorób atopowych w rodzinie. U 13 
(6%) stwierdzono wystąpienie reakcji alergicznej po 
użądleniu przez owady błonkoskrzydłe wśród członków 
najbliższej rodziny.  

DYSKUSJA
 Stwierdziliśmy, że reakcja uogólniona wystąpiła aż 
u 89% pacjentów zgłaszających się do ośrodka, natomiast 
duża reakcja miejscowa u 11% badanych osób. Choć pro-
porcja reakcji uogólnionych jest w naszej grupie większa 
niż w innych badaniach, odzwierciedla ona charakter 
populacji pacjentów zgłaszających się do naszego ośrod-
ka, a wynikający z wysokiego stopnia referencyjności 
(25,26). Spośród pacjentów, u których wystąpiła reakcja 
uogólniona, u 5,4% z nich przebiegała ona pod postacią 
natychmiastowej utraty przytomności, bez żadnych ob-
jawów zwiastujących wystąpienie reakcji uczuleniowej. 
Odsetek takich pacjentów jest więc stosunkowo niewielki, 
lecz ze względu na duże ryzyko zgonu w wyniku ewen-
tualnego kolejnego użądlenia pacjenci tacy wymagają 
szczególnej uwagi. 
 Analizując związek pomiędzy stopniem ciężkości 
reakcji po użądleniu a rodzajem owada stwierdzono, że 
niezależnie od tego czy owadem żądlącym była osa czy 
pszczoła, reakcja uogólniona występowała z podobną 
częstością. Nie stwierdzono także istotnych różnic po-
między rodzajem żądlącego owada a stopniem ciężkości 
reakcji uogólnionej po użądleniu. Należy podkreślić, 
że przedstawione przez nas dane dotyczące żądlącego 
owada pochodzą z wywiadu nie potwierdzonego jeszcze 
badaniem obecności swoistych IgE. Wykazane częstości 
reakcji na użądlenia owadów mogą się zatem różnić od 
innych badań stosujących inną metodykę [27,28,29].  
 Nie stwierdziliśmy istotnych różnic pomiędzy stop-
niem ciężkości reakcji po użądleniu w grupie kobiet 
i mężczyzn. Większość badaczy podaje częstsze wystę-
powanie uczulenia na jad owadów wśród mężczyzn niż 
u kobiet, co związane jest prawdopodobnie z większym 
narażeniem mężczyzn na użądlenia, jednak autorzy nie 
określają związku pomiędzy stopniem   ciężkości reakcji 
po użądleniu a płcią [30,31]. 
 Podobnie nie zaobserwowaliśmy istotnych różnic 
pomiędzy stopniem ciężkości reakcji po użądleniu 
w różnych grupach wiekowych. W naszej pracy, rozkłady 
częstości reakcji uogólnionych były podobne w badanych 
grupach wiekowych, natomiast częstość występowania 
reakcji miejscowych stopniowo malała wraz z wiekiem. 
Niektórzy autorzy sugerują, że wraz z wiekiem może 
wzrastać stopień ciężkości reakcji po użądleniach [32]. 
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Jest to prawdopodobnie związane z częstszym występo-
waniem w starszym wieku chorób układu oddechowego 
i układu krążenia, które mogą nasilać ciężkość reakcji po 
użądleniu. W naszej pracy przeważającą większość bada-
nych pacjentów stanowiły osoby do 54 roku życia, dlatego 
nie mogliśmy dokonać pełnej oceny takiego związku. 
 W naszej pracy reakcja nadwrażliwości na jad owa-
dów świadomie przedstawiona została tylko w oparciu 
o dane pochodzące z wywiadu i nie potwierdzone przez 
diagnostykę alergologiczną, co pozwoliło na objęcie 
badaniem pełnego przekroju pacjentów zgłaszających 
się do poradni. Ograniczeniem takiego podejścia jest to, 
że nie pozwala ono na stwierdzenie, czy pacjenci mięli 
rzeczywiście reakcje alergiczne czy może toksyczne. 
 Należy podkreślić fakt wystąpienia u 7,4%  badanych 
nawrotu objawów po uprzednim ustąpieniu dolegliwości 
po użądleniu. U prawie połowy z tych osób nawrót nastąpił 
w ciągu pierwszych trzech godzin po ustąpieniu pierwot-
nej reakcji. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości 
występowania  reakcji dwufazowej po użądleniu w za-
leżności od rodzaju owada, płci, wieku pacjentów czy 
stopnia ciężkości reakcji po użądleniu. Istotnym wydaje 
się fakt, że jedynie u 1/3 badanych przez nas pacjentów 
z reakcją dwufazową objawy ustąpiły samoistnie lub po 
zastosowaniu doustnych leków przeciwhistaminowych. 
Większość osób wymagała ponownego intensywnego 
leczenia, co wskazuje, że pacjentom, u których wystąpiła 
reakcja po użądleniu należy zapewnić obserwacje w wa-
runkach szpitalnych. Sugeruje się, iż nawrót objawów 
może mieć związek z niezastosowaniem lub zbyt późnym 
podaniem adrenaliny przy leczeniu pierwszych objawów, 
co potwierdzają również nasze obserwacje [1,33,34,35].
 W badanej grupie analizowano także obecność atopii 
stwierdzając u 65% pacjentów obecność dodatnich testów 
na co najmniej jeden alergen wziewny. Wskazuje to na 
wyraźny związek cech atopii z rozwojem nadwrażliwości 
na jady pszczoły i osy.
 Choć we wcześniejszych pracach nie znajdowano 
istotnego związku pomiędzy występowaniem dodatnich 
testów skórnych z jadami owadów i testów z alergenami 
wziewnymi [36,37], to w nowszych badaniach wykazano 
częstsze występowanie dodatnich testów skórnych z aler-
genami jadów owadów wśród osób atopowych niż nieato-
powych [38]. Potwierdza to sugestię, że osoby atopowe 
mogą być bardziej podatne na uczulenie jadem owadów, 
choć z drugiej strony brak cech atopii nie wyklucza moż-
liwości uczulenia [38,39]. Nie stwierdziliśmy różnicy 
w częstości występowania dodatnich testów z alergenami 
wziewnymi w grupie pacjentów z reakcją uogólnioną 
I lub II stopnia wg Muellera, reakcją uogólnioną III lub 
IV stopnia wg Muellera oraz z reakcją miejscową. 
 Podsumowując, analiza badanej grupy pozwala na 
stwierdzenie, że obraz kliniczny reakcji alergicznej po 
użądleniu osy i pszczoły jest podobny, a obecność cech 
atopii nie wiąże się (nie predysponuje) do cięższych reak-

a higher incidence of respiratory and circulatory system 
disease in elderly people, which may increase the severity 
of the reaction after the sting. The majority of our patients 
were people below the age of 54 years, and therefore we 
were not able to fully evaluate this correlation.   

 We deliberately presented the reaction to insect venom 
only on the basis of data coming from the questionnaire, 
which is not confi rmed by allergological diagnostics. This 
allowed us to study a great variety of patients attending 
our clinic. The limitation of this approach is the inability 
to state if the patients’ reactions were actually allergic or 
toxic types.       

 It should be emphasised that 7.4% of patients expe-
rienced a recurrence of the symptoms after a previous 
regression. In almost half of these patients, the recurrence 
occurred within the fi rst 3 hours after regression of the 
fi rst reaction. No signifi cant differences in the incidence 
of biphase reaction depending on the insect species, sex of 
patients, age or reaction severity was observed. It should 
be noted that in only one in three of patients with a biphase 
reaction did the symptoms regress either spontaneously or 
after administration of oral antihistamine drugs. Most of 
the patients required a restart of the intensive treatment, 
which means that patients experiencing reactions to a sting 
should be hospitalised. It has been suggested that the 
reoccurrence of symptoms may be related to the fact that 
adrenaline was not used or its administration was delayed 
during the treatment of the fi rst symptoms, which is also 
confi rmed by our observations [1, 33, 34, 35].  
       
 The full group was also analysed with regard to ato-
py, and 65% patients had positive results to at least one 
inhaled allergen. This shows a clear correlation between 
atopic features and the development of hypersensitivity 
to bee and wasp stings.
 Although earlier studies did not show any signifi cant 
correlation between the positive results of skin prick 
tests to insect venom and tests to inhaled allergens [36, 
37], more recent studies have shown a higher frequency 
of positive test results to insect venom in atopic patients 
compared with non-atopic patients [38]. This confi rms the 
hypothesis that atopic patients may be more susceptible 
to insect sting allergy, although a lack of atopic features 
does not exclude the possibility of allergy [38, 39]. We 
have not found any differences in the incidence of positi-
ve test results to inhaled allergens between patients with 
generalised grade I or II Mueller reactions, generalised 
grade III or IV Mueller reactions and local reactions. 
In conclusion, the analysis of the patient group shows that 
the clinical pictures of the allergic reactions after a bee or 
wasp sting are similar and the presence of atopic features 
is not related (does not predispose) to severe reactions to 
stings. Since 7.4% of the stung patients may experience 
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cji po użądleniu. Ponieważ u 7,4% pacjentów reakcja po 
użądleniu może mieć charakter dwufazowy, pacjentom, 
u których wystąpiła reakcja  uogólniona należy zapewnić 
co najmniej jednodobową  hospitalizację.

a biphase reaction, at least 24-hour hospitalisation should 
be provided for patients with a generalised reaction.

 1. Cichocka-Jarosz E, Lange J, Lis G. Program opieki nad chorymi 
z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych – założenia, 
zasady realizacji. Alergia Astma Immunologia 2008; 13: 1-9.

 2. Charpin D, Birnbaum J, Vervloet D. Epidemiology of hymenop-
tera allergy. Clin Exp Allergy 1994; 24: 1010-1015.

 3. Li JT, Yunginger JW. Management of insect sting hypersensiti-
vity. Mayo Clin Proc 1992; 67: 188-194.

 4. Kalyoncu AF, Demir AU, Ozcan U i wsp. Bee and wasp venom 
allergy in Turkey. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997; 78: 
408-412.

 5. Golden DBK, Meyers DA, Kagey-Sobotka A i wsp. Clinical 
relevance of the venom – specifi c immunoglobulin G antibody 
level during immunotherapy. J. Allergy Clin. Immunol 1982; 69: 
489-493.

 6. Golden DBK, Marsh D, Kagey-Sobotka A. i wsp. Epidemiology 
of insect venom sensitivity. JAMA 1989; 262: 240-244.

 7. Herbert FA, Salkie M.L. Sensitivity to Hymenoptera in adult 
males. Ann. Allergy 1982; 48: 12-13.

 8. Winkler B, Bolwig C, Seppala V i wsp. Allergen-specifi c immu-
nosuppresion by mucosal treatment with recombinant Ves v 5, 
a major allergen of Vespula vulgaris venom, in a murine model 
of wasp venom allergy. Immunology 2003; 110: 376-85.

 9. Reisman RE. Stinging insect allergy. Med. Clin North Am 1992; 
76: 883-94.

 10. Nall TM. Analysis of 677 death certifi cates and 168 autopsies of 
stinging insect deaths. J Allergy Clin Immunol 1985; 75 (abstr): 
207.

 11. Mosbech H. Death caused by wasp and bee stings in Denmark, 
1960-80. Allergy 1983; 38: 195-200.

 12. Sobański P, Sinkiewicz W, Małyszka P, Bartuzi Z. Zawał mięśnia 
sercowego w przebiegu reakcji anafi laktycznej po użądleniu 
przez osę. Alergia Astma Immunologia 2006: 11: 218-222.

 13. Wasserman SL. The heart in anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 
1986; 77: 663-666.

 14. Sullivan TJ. Cardiac disorders in penicillin-induced anaphylaxis: 
association with intravenous epinephrine therapy. JAMA 1982; 
248: 2161-2162.

 15. Lyanga JJ, McPhillips-Feener S,Warrington R.J. Transient 
bradycardia during vespid venom immunotherapy. Clin Allergy 
1982; 12: 91-93.

 16. Levine HD. Acute myocardial infarction following wasp sting. 
Amer Heart J 1976; 91: 365-374.

 17. Kroegel C. Insektenstiche: Immunopathogenese und Pathophy-
siologie. Dtsch.med.Wschr 1986; 111: 1157-1164.

 18. Lichtenstein LM, Golden DBK. Postscript to bee stongs: delayed 
‘serum sickness’. Hosp. Practice (Off Ed). 1983; 18: 36,40,40A 
passim.

 19. de Graft-in’t, Veld C i wsp. Nasal responsiveness to allergrn and 
histamine in patients perennial rhinitis with and without a late 
phase response. Thorax 1997; 52: 143-8. 

 20. Godthelp T i wsp.Dynamics of nasal eosinophils in response to 
a nonnatural allergen challenge in patients with allergic rhinitis 
and control subjects: a biopsy and brush study. J Allergy Clin 
Immunol 1996; 97: 800-11.

Piśmiennictwo
 21. Pastorello EA i wsp. Comparison of rhinomanometry, symptom 

score and infl ammatory cell counts in assessing the nasal late-
phase reaction to allergen challenge. J Allergy Clin Immunol 
1994; 93: 85-92.

 22. Ciprandi G i wsp. Protective effect of loratadine on late phase 
reaction induced by conjunctival provocation test. Int Arch 
Allergy Immunol 1993; 100: 185-9.

 23. Oyama K. Cutaneous late-phase reaction to environmental anti-
gen in patients with atopic dermatitis. Dermatology 1993; 187: 
182-5.

 24. Mueller UR. Insect Sting Allergy. Gustav Fischer, Stuttgart, New 
York 1990.

 25. Nittner-Marszalska M, Liebhart J, Małolepszy J. Results of 
research on the prevalence of allergic reaction to hymenoptera 
venom in south-west Poland. Pol Arch Med Wewn. 1998; 100: 
245-251.

 26. Nittner-Marszalska M. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych. 
Mediton Łódź 2003.

 27. Guralnic MW, Benton AW. Entomological Aspects of Insect Sting 
Allergy. (w) Monograph on Insect Allergy. Levine MI, Lockey 
RF, Lambert Ass. (red.). Pittsburgh 1986; 1-12.

 28. Lecomte J, Leclercq M. Sur la mort provoquée par les piqûres 
d’ Hyménoptères aculéates. Bull Acad. Méd. Belg. 1973; 128: 
615-693.

 29. Mueller U, Thurnheer U, Stoller R. Guleryuz D, Hoigne R. Neue 
Gesichtspunkte bei der Diagnose und Behandlung allergischer 
Allgemeinreaktionen nach Insektenstichen. Schweiz. Med. 
Wschr 1981; 111: 106-112.

 30. WoermannU. Untersuchungen zur Naturgeschichte der Insek-
tenstichallergie. Diss. Bern. 1985.

 31. Settipane GA, Carlisle CC. A critical evaluation of RAST to 
venoms of Hymenoptera. Clin Allergy 1980; 10: 667-673.

 32. Brewczyński P.: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych. 
Silesia, Katowice 1994.

 33. Lieberman Ph. Biphasic anaphylaxis. Allergy Clin Immunol 
– J World Allergy Org 2004; 16: 241-248.

 34. Lee JM, Greenes DS. Biphasic anaphylactic reactions in pedia-
trics. Pediatries 2000; 106: 762-766.

 35. Cortellini G, Corvetta A, Campi P, Almerigogna F, Bilo MB. 
A case of fatal biphasic anaphylaxis secondary to multiple stings: 
adrenalin and/or a longer observation time could have saved the 
patient ? Eur Ann Allergy Clin Immunol 2005; 37: 343-4.

 36. Huber P. Atopie und Hymenopterenstichallergie. Diss. Bern 
1981.

 37. Settipane GA, Klein DE, Boyd GK. Relationship of atopy and 
anaphylactic sensitization: a bee sting allergy model. Clin Allergy 
1978; 8: 259-265.

 38. Golden DBK, Marsh D, Kagey-Sobotka A i wsp. Epidemiology 
of insect venom sensitivity. JAMA 1989; 262: 240-244.

 39. Novembre E, Cianferoni A, Bernardini R i wsp. Epidemiology of 
insect venom sensitivity in children and its correlation to clinical 
and atopic features. Clin Exp Allergy 1998; 28: 834-838.


