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HOVEDBUDSKABER
Forgiftning ved slangebid (SB) resulterer i 100.000 dødsfald årligt på verdensplan.
Årepresse, sugning og incision bør ikke udføres i tilfælde af SB.
Den vigtigste korrekte førstehjælp er immobilisering af den berørte ekstremitet.

Hver t år bliver omkr ing 5,4 mio. mennesker på ver densplan bidt af slanger . Mer e end
100.000 mennesker dør , og ca. 300.000 får amputationer og andr e var ige handikap (Fig u r 1 )
[1-3]. Der antages dog at vær e en betydelig under r appor ter ing [4]. For giftning ved slangebid
(SB) er på WHOʼs liste over negliger ede tr opiske sygdomme, og målet er at r educer e død og
invaliditet ved SB med 50% før 2030 [5].
Giftslanger findes i næsten alle lande bor tset fr a på de mest nor dlige og sydlige
br eddegr ader [6]. Det højeste antal SB for ekommer i lav- og mellemindkomstlande, hvor
sundhedsvæsenet er svagest, hovedsageligt i Asien, Afr ika og Sydamer ika [1].
Landbr ugsar bejder e og bør n har den højeste r isiko for at blive bidt [1]. I Myanmar er
for giftning ved SB den femtehyppigste dødsår sag og r ammer især r isbønder [2]. Hos bør n
er effekten af SB mer e alvor lig og ses hur tiger e end hos voksne pga. der es laver e
kr opsmasse [1].
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I Danmar k er hugor men den eneste giftige slange. År ligt bliver ca. 70 per soner behandlet
for hugor mebid på danske hospitaler [7]. Dansker e r ejser som tur ister og som del af der es
ar bejde til alle dele af ver den, og selvom de fær r este selv oplever at blive bidt af en
giftslange, er det r elevant også for danske sundhedspr ofessionelle at kende til, hvor dan
man for ebygger og yder kor r ekt før stehjælp ved SB.

SLANGEGI FT
Det pr imær e for mål med slangens giftbid er at immobiliser e byttedyr et. Afhængigt af
stør r elsen af slangens tænder bliver giften injicer et enten subkutant eller intr amuskulær t
[2].
Slangegift er en kompleks blanding af pr oteiner og peptider , og mens nogle af effekter ne er
dir ekte vir kning af blandt andet enzymer , er andr e effekter kr oppens r eaktion på de
fr emmede pr oteiner [8].
Den toksiske effekt af slangegift kan inddeles i: 1) neur omuskulær dysfunktion, 2)
inflammation, 3) koagulopati, 4) celleskade og 5) for styr r et homøostase.
SB kan medfør e lokal hævelse og vævsskade, systemiske ødemer , spontane blødninger ,
par alyse, akut nyr esvigt, hypovolæmisk shock og r abdomyolyse [2, 6, 9]. Mulige
langtidskomplikationer er amputationer , kontr aktur er , blindhed, abor t, posttr aumatisk
Ugeskr Læger 2020;182:V03200195

Side 2 af 10

VIDENSKAB

str esslidelse, kr oniske infektioner og maligne sår [2].
Sammensætningen af slangegift var ier er efter slangear ten. Eksempler på toksiner i
slangegift og der es effekt kan ses i T abel 1 . Giftsnogebid (af f.eks. mamba og kobr a)
for år sager især neur otoksiske effekter som par alyse, mens hugor mebid medfør er mer e
udpr ægede lokale effekter og systemisk hæmolyse, koagulationsfor styr r elser og
hypovolæmi [2]. Der er også stor e for skelle inden for de to slangefamilier . Mens den danske
hugor m oftest kun medfør er milde for giftninger [10], er en af de slanger , der for år sager
højest mor talitet, den vestafr ikanske tæppevisker [2], der også er en hugor m.

Giftslanger kan give »tør r e« bid uden gift i op til 50% af biddene [9], og giftmængden er ikke
den samme ved hver t bid [4] – der er der for en høj chance for at over leve et bid ubehandlet,
selv fr a en slange, der kan give dødelige bid. Dette er for mentlig gr unden til de fejlagtige
antagelser af for skellige behandlinger s effektivitet [4].
De mange effekter af slangegift har også bidr aget til udvikling af nye lægemidler , det mest
kendte eksempel er angiotensinkonver ter ende enzym-hæmmer en captopr il [6], som er
udviklet på gr undlag af giften af den br asilianske hugor m. Der for skes aktivt i for skellige
giftkomponenter s effekt på mange for skellige sygdomme såsom koagulopatier og
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for skellige for mer for kr æft [11].

MODGI FT
Modgift (MG) er effektiv til behandling af systemisk for giftning, men er desvær r e ikke
tilgængelig over alt og er ofte af dår lig kvalitet [1, 3].
MG er dyr t at pr oducer e, for di det tr aditionelt fr emstilles ved at indspr øjte en lille mængde
gift i for eksempel en hest eller en kamel, hvor efter det tager 6-12 måneder , før der kan
udvindes en tilstr ækkelig mængde antistof fr a dyr et. Holdbar heden er begr ænset, og
tr anspor ten besvær liggør es af, at kølekæden skal vær e over holdt.
Mange MG er monospecifikke, og selvom der kan vær e en væsentlig kr ydsr eaktion, som
muliggør behandling med MG ved bid med en lignende slangegift, kan selv nær t beslægtede
slangear ter kr æve for skellig MG [4], hvilket yder liger e vanskeliggør pr oduktion og
tilgængelighed [6].
Behovet er stør st hos befolkninger , der har mindst r åd til at betale for det [4], hvilket
begr ænser den kommer cielle inter esse for pr oduktion af MG.

FOREBYGGELSE
Slanger betr agter som udgangspunkt ikke mennesker som byttedyr og vil kun bide, hvis de
bliver over r umplede eller føler sig tr uede. De fleste SB sker i foden eller den nedr e del af
benet [6], der for er støvler og lange bukser den kor r ekte påklædning i omr åder med
slanger . Slanger er døve, men følsomme for vibr ationer , hvor for det kan hjælpe at gør e
opmær ksom på sig selv ved at tr ampe. En lommelygte i mør ket kan vær e effektiv, da de
fleste slanger vil søge væk fr a lyset. En hævet seng og myggenet kan ligeledes r educer e
r isikoen for at blive bidt [12].
Sær ligt bør n bør gå med sko, specielt om aftenen, ikke løfte stør r e sten eller br ænde, og de
bør udvise stor for sigtighed, når de kr avler op på stør r e sten eller går i højt gr æs og sidst,
men ikke mindst aldr ig at r ør e ved en slange, selv hvis de tr or , at slangen er død [13].

I DENTI FI KATI ON AF SLANGEN
Identifikation af den slangear t, der har bidt, er notor isk upr æcis [9]. At slangen, eller et
billede af den, tages med til hospitalet, gar anter er ikke kor r ekt identifikation og indgift af
kor r ekt MG [6]. Nogle gange kan det dog vær e nyttigt med et fotogr afi, men det bør ikke
for sinke før stehjælp og tr anspor t.
Det er far ligt at for søge på at fange eller dr æbe den slange, der har bidt, og det anbefales
ikke [6]. Det kan medfør e, at andr e bliver bidt, eller at for giftningen før st opstår ved sener e
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bid, hvis det før ste bid har vær et tør t. Slanger er også fr edede i mange dele af ver den.
Der findes ingen hur tig, sensitiv og billig test til afgør else af, hvilken slange en per son er
blevet bidt af [9], og den kor r ekte behandling vælges der for oftest ud fr a kar akter istisk
mønster af symptomudvikling og par aklinik samt det geogr afiske omr åde [2].

BEHANDLI NG
Tr aditionel behandling, såsom pålægning af slangesten og or alt indtag af egen ur in eller
kr emer ede slangedele [14], br uges stadig hyppigt ver den over . Der her sker en del også
mindr e far ver ige myter om behandlingen af SB, og nogle behandlinger , der tidliger e har
vær et anbefalet, vides nu at gør e mer e skade end gavn [15].
Beh an d l in g er m ed po sitiv ef f ek t

Immobiliser ing
Slangegift spr edes pr imær t gennem lymfesystemet fr a biddet til den systemiske cir kulation
[20], hvilket hæmning af muskelpumpen kan r educer e. Det anbefales der for at anlægge en
skinne, der immobiliser er leddet pr oksimalt og distalt for biddet, samt at holde hele
patienten i r o – dvs. patienten skal tr anspor ter es passivt.

Anden før stehjælp
Fjer n smykker og str amt tøj, da hævelse kan for ventes.

Stivkr ampevaccine og antibiotika
Stivkr ampevaccine anbefales til alle efter SB [2]. Mængden af publicer ede data er
begr ænset, men stivkr ampe efter SB er obser ver et og kan yder liger e bidr age til mor biditet
og mor talitet [16].
Pr ofylaktisk indgift af antibiotika er ikke indicer et. Hvis der er tegn på nekr ose eller lokal
infektion, er der indikation for systemisk antibiotisk behandling [2].

Behandling med modgift
MG er den eneste specifikke behandling af systemisk for giftning med slangegift [2].
Det anbefales kun at br uge MG, når det vur der es, at for delene ved behandling over stiger
r isikoen for bivir kninger , og der for ved tegn på systemisk eller svær lokal for giftning [18].
Indikationer for MG kan ses i T abel 2 , og MG skal kombiner es med under støttende
behandling.
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Gentagne doser af MG er ofte nødvendige. Gode valider ede doser ingsvejledninger er ikke
udviklet, både for di der mangler gode studier [2], og for di behovet for MG afhænger af
mængden og ar ten af slangegift [4]. Bør n har br ug for de samme doser MG som voksne [2].
Antistoffer , som er udviklet fr a dyr , medfør er en betydelig r isiko for immunglobulin (Ig)Emedier et anafylaksi og IgG- og IgM-medier et ser umsyge [4]. Der for skes aktivt i udviklingen
af MG, der ikke er baser et på animalske antistoffer [17, 19].
Beh an d l in g er , d er er sk ad el ig e el l er u d en ef f ek t

År epr esse
År epr esse kan medfør e smer ter , iskæmi, ner veskade og gangr æn samt ovenikøbet øge den
lokale vævsskade efter SB [20]. På tr ods af dette er anvendelsen stadig udbr edt, især i visse
udviklingslande [4]. Der er ikke evidens for , at pr ocedur en øger chancen for over levelse
efter SB, men til gengæld kan det øge r isikoen for amputationer [20]. Hvis en år epr esse er
anlagt, og bid fr a en giftig slange er sandsynligt, er det vigtigt, at der gives MG str aks efter
fjer nelsen pga. r isikoen for hur tigt indsættende systemiske for giftningssymptomer [9].

Sugning
På mar kedet findes der for skellige mekaniske appar ater , der er r ettet mod
fr iluftsmennesker og har til for mål at suge gift ud af bid. I fler e studier har man påvist
der es ineffektivitet, men de udbydes for tsat til salg. Et studie [21] har vist en r eduktion af
den totale giftmængde på 2% efter 15 minutter s udsugning.
Sugning ved hjælp af munden er helt ineffektivt og kan medfør e infektion ved over før sel af
bakter ier fr a munden til sår et [4]. Sugning er desuden påvist at øge r isikoen for lokal
giftudløst nekr ose [9].

Incision
En af de ældste behandlinger er incision af bidstedet, i håb om at den lokale blødning vil
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fjer ne giften. Der er ingen evidens for effekt, men til gengæld r isiko for infektion, blødning
og skade på ner ver , sener og kar . Da mange slangetoksiner hæmmer koagulationen, kan
blødningen fr a en sådan incision blive betydelig [4].

Elektr isk stød
På baggr und af tidliger e studier , specielt et lille studie fr a Ecuador [22], har det vær et
anbefalet at give lokalt elektr isk stød som behandling for giftige SB, selvom der ikke
eksister er et videnskabeligt r ationale for dette [20]. Behandlingen kan medfør e
for br ændinger og endda hjer testop og anbefales ikke længer e [4].

Slange.

Beh an d l in g er m ed m u l ig ef f ek t

Kompr essionsbandage
Rationalet bag en elastisk bandage, der bliver lagt omkr ing hele den ber ør te ekstr emitet, er
at bloker e lymfedr ænagen, men samtidig bevar e blodcir kulationen med det for mål at
for sinke systemisk for giftning.
Kompr essionsbandagen skal ligge så løst, at man nemt kan få en finger under den. Det
anbefalede tr yk er 55-70 mmHg [23]. I pr aksis anbefales det at anlægge bandagen så str amt,
som man ville lægge den på en for stuvet ankel. Bandagen skal omfatte hele ekstr emiteten
[24].
Udfor dr ingen er at anlægge en bandage, der er str am nok til at have effekt, men løs nok til
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ikke at øge den lokale vævsskade. Den gener elle anbefaling er at anlægge
kompr essionsbandage, medmindr e bid fr a en neur otoksisk slange kan udelukkes [6]. Der er
dog uenighed [4]. I Austr alien anbefales det f.eks. at anlægge kompr essionsbandage ved alle
SB, mens det i Nor damer ika anbefales, at man afstår fr a denne behandling for ikke at øge
den lokale vævsskade [4]. For skellen i anbefalinger ne på de to kontinenter skyldes
for mentlig, at de hyppigste toksiner fr a SB i de to r egioner er for skellige.
Hvis der er anlagt en kompr essionsbandage, bør den før st fjer nes, når der er givet MG [20,
24].

Fasciotomi
Fasciotomi er kun sjældent indicer et og kun efter tr ykmåling. Fasciotomi hos patienter med
dår lig hæmostase kan vær e katastr ofal, og unødvendig fasciotomi selv ved bevar et
hæmostase kan bidr age til mor biditeten på sigt [2].

Nye medikamenter
Der er lavet for søg med nitr oglycer incr eme, der kan hæmme lymfedr ænagen, og
tr ypsininjektioner , der har til for mål at nedbr yde slangetoksin lokalt [20], men evidensen er
for tsat spar som.

KONKLUSI ON
SB er stadig en stor udfor dr ing globalt med betydende mor biditet og mor talitet.
Kor r ekt før stehjælp ved et bid fr a en giftslange er immobiliser ing af patienten og især den
ber ør te ekstr emitet, evt. kompr essionsbandage og hur tig tr anspor t til hospital mhp.
vur der ing af indikation for modgift og under støttende behandling. Slangen skal ikke
for søges fanget, men der kan evt. tages et billede.
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Snakebite envenoming is a neglected tr opical disease killing mor e than 100,000 people ever y
year . Reducing the mor tality and mor bidity of snakebite envenoming depends on the
accessibility of healthcar e and antivenom, but also on sufficient knowledge on cor r ect fir st
aid tr eatment. In this r eview, we summar ise the indications for antivenom tr eatment and
which fir st-aid measur es have pr oven effective, and which methods should be avoided, since
many tr aditional methods of fir st-aid tr eatment of snakebites have been pr oven to be
ineffective or even har mful.
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