
Prednisolon som førstehjelpstiltak etter hoggormbitt 
versus veterinærmedisinsk klinikkbehandling.  
 
           
Vi i Lifeline har tidligere formidlet bakgrunnen for prednisolon som førstehjelpstiltak. 
Det har internasjonalt vært en interessant faglig debatt om dette. Det har dog ikke 
vært debatt om at hoggormbitt genererer potensielt farlig inflammasjon, og det er ikke 
kontroversielt at prednisolon (og andre corticosteroider) er svært potent som et svært 
raskt virkende inflammasjonsdempende middel. Det er således gode holdepunkter 
for at hvis man vil oppnå god effekt av prednisolon, bør prednisolon av 
farmakodynamiske grunner primært gis umiddelbart etter bitt, før symptomer oppstår.  
 

Den veterinærmedisinske behandling av hoggormbitt  
Det har nylig utkommet en artikkel om veterinærmedisinsk behandling etter 
hoggormbitt fra Sverige, av Brandeker E og medarbeidere (BMC Veterinary 
Research, 2015 11:44): The effect of a single dose of prednisolone in dogs 
envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled 
clinical trial.  
 
Denne studien er interessant innenfor et område der vi trenger mer kunnskap, og i 
forhold til veterinærens behandling på klinikken. Det er her viktig å vite hva artikkelen 
handler om og hva den ikke omhandler. Artikkelen handler ikke om effekt av 
førstehjelpstiltak med bruk av prednisolon, i det den omfatter hunder som allerede 
har utviklet hevelse og endotelskade, og samtidig fortsatt har stabil hjertefunksjon 
flere timer etter bittet. 
  
Studien omfatter to behandlingsgrupper: begge med allerede oppstått hevelse og 
endotelskade men med normal hjertefunksjon og blodtrykk. En gruppe (38 hunder) 
fikk prednisolon 1mg/ kg innen 24 timer, og en annen tilsvarende gruppe fikk 
placebo. Ingen av dem fikk motgift (antivenom) men mottok forøvrig intravenøs 
behandling og andre allment anbefalte medisinske tiltak. Behandling ble gitt innen 
første døgn etter bittet. Det angis gjennomsnittstall for tidsfaktoren som viser at dette 
ikke er en studie av førstehjelpstiltak. Prednisolon gitt som raskt førstehjelpstiltak var 
eksplisitt eksklusjonsgrunn i denne studien (’... were excluded because of treatment 
with glucocorticoids…’). 
 
Ingen av de undersøkte hundene døde, altså hverken med eller uten prednisolon. 
Andre hovedutfall som ble målt, var hevelse og mental tilstand, i tillegg til utvalgte 
biologiske variabler. Monocytt-verdiene var signifikant forskjellige mellom gruppene, 
ellers ingen målte forskjeller for de utvalgte variablene.  
 
Studien er en randomisert behandlingsstudie med en del metodiske svakheter som 
gjør at det trengs oppfølging av flere og andre typer studier for å kunne etablere flere 
fakta i feltet. Materialet er lite, og det er også valgt høye statistisk signifikans-verdier 
(0,05) som innebærer at hver tjuende studie blir feil utelukkende av statistiske 
grunner. Studien er knapt nok på pilot-nivå-størrelse ved forsøk på ytterligere 
oppdelinger av f.eks. tidsfaktoren. Den har også lite fokus på biologiske prednisolon-
mekanismer, men inkluderer noen inflammasjonsmarkører og finner her forskjell på 
monocytt-verdier mellom gruppene. Den observante leser vil også registrere at et 



inklusjonskriterium i denne behandlingsstudien var hunder med hevelse som viste 
klinisk at de var bitt, og med samtidig stabil hjerterytme etter noen timer. Disse 
hundene er altså ikke lenger akuttpasienter. Viktighet av å markere ulike tidspunkter i 
skadeutvikling synes for øvrig ofte oversett i de fleste sammenhenger der akutt-
corticoisteroiders effekter er målt eller diskutert. 
 
En singeldose prednisolon til hoggormbittpasienter har i følge denne studien ikke 
uønskede virkninger slik enkelte har hevdet. Det er således litt overraskende og på 
siden av studiens egne resultater når det i artikkelens diskusjonsdel plutselig, uten 
empirisk belegg henvises til en studie av Segev et al. (ref. 22) som i sin tid serverte 
en kjent spekulasjon, uten empirisk grunnlag, om påståtte dødsfall med 
corticosteroid-behandling.  
 
Denne nye artikkelen åpner for at dyrleger i selekterte tilfeller også på klinikk har et 
trygt grunnlag for å kunne gi prednisolon ved allergiske reaksjoner ved både gift og 
antivenom-behandling,  
 
Artikkelen til Brandeker og medarbeidere sier til dels det samme som allerede er vist i 
andre studier: En prednisolondose gitt etter at hevelse har oppstått, trenger ikke å 
påvirke hevelse. Det samme ble vist i en thailandsk studie av ikke-førstehjelps-
behandling av slangebitt hos barn av Nuchhprayoon et al.(2008) som også fikk 
prednisolon 1 døgn etter bitt, og hvor man primært så på utvikling av hevelse etter at 
denne hadde oppstått.  
Dette er også forventet ut fra den molekylærmedisinske kunnskap, i det allerede 
endotelskadede kar fortsatt vil lekke væske, selv om corticosteroider tilføres. Det 
forventes derfor lite utslag på oppstått hevelse. Denne studien hadde for øvrig en 
tendens-observasjon om at blant de pasientene som hadde minst hevelse, (= minst 
utviklet endotelskade), kunne man anta enn viss bedring. Dette siste poenget er ikke 
nevnt i den artikkelens abstract og heller ikke nevnt av Brandeker når de omtaler 
denne undersøkelsen (ref. 21 hos Brandeker).   
 
At de komplekse corticosteroider virker forskjellig ved ulike doser og ulike 
tidsdimensjoner er allment kjent fra skolefysiologien. Og denne svenske artikkelen gir 
altså ikke noe grunnlag for å si noe generelt om prednisolon-tiltak slik enkelte 
fortolkere har lansert.  
Men Brandeker-studien er et interessant utgangspunkt for en faglig diskusjon om 
behandling etter ankomst til dyreklinikk. Lifeline har alltid vært nøye på å informere 
om at hunder etter hoggormbitt uansett, så raskt som mulig bør bli tilsett og 
behandlet av dyrlege etter best tilgjengelige regime. Men denne nye 
behandlingsstudien gir altså ikke informasjon om effekt av prednisolon gitt som 
sekundærprofylaktisk førstehjelp, dvs. før symptomer som blodtrykksfall, 
sjokkutvikling, hjertestans og hevelse oppstår.  
 

Prednisolon gitt som førstehjelp  
Førstehjelp handler om å forsøke å dempe og redusere immunrespons som kan gi 
vevs- og endotelskade, samt å forsøke å bidra til å forebygge blodtrykksfall og 
sjokkutvikling før ankomst til dyrlege, slik at adekvat behandling så snart som mulig 
deretter kan iverksettes, altså ikke dempe allerede oppstått ødem.  
 



Fysiologistudiene til Halmagyi et al. (se detaljer i tidligere faglige gjennomganger fra 
Lifeline) har vist at corticosteroider gitt senere enn 45 minutter etter gifttilførsel ikke 
hadde særlig effekt på blodtrykksfall, hemokonsentrasjon og cardiac output, i 
motsetning til corticosteroider gitt i løpet av de første 20 - 30 minutter, som ga en 
rask normalisering av de angitte parametere. Det er disse parametere som er 
interessante ved førstehjelpsevaluering.  ”In our experiments blood pressure readily 
responded to conventional therapeutic doses of all types of steroids...” (Halmagyi), 
mens disse effektene ble altså ikke observert etter at endotelskade var etablert etter 
45 minutter. 

 
En oppsummering 
 
Brandeker-studien er spennende og interessant innenfor et område der vi trenger 
mer kunnskap.  
Debatten i etterkant av Brandeker-studien synes å være preget av 
sammenblandinger når det gjelder tiltak i ulike faser etter at hunder er blitt bitt av 
hoggorm. De ovenfor nevnte poenger er et resonnement for å belyse dette.  
At prednisolon er en kompleks substans og virker fysiologisk forskjellig ut fra dose og 
tidspunkt, er vitenskapelig kjent. Og det biologiske grunnlag for å opprettholde 
førstehjelpstiltak ved hoggormbitt som innebærer bruk av prednisolon innenfor den 
første timen (the golden hour-prinsipp) belyses ikke i den nevnte Brandeker-artikkel. 
Vi henviser her til våre nettsider og våre tidligere innlegg i fagtidsskrift som faglig 
grunnlag når det gjelder førstehjelpstiltak etter hoggormbitt. 
 
 
 
 


