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Abstract 
The aim of this literature review is to summarize the existing knowledge regarding the 
pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and treatment of the asphyxiants carbon 
monoxide and cyanide.  

These asphyxiants both impair cellular oxygen utility by inhibiting either the transport or the 
consumption of oxygen in the body. Still, their modes of action are not entirely understood 
and are surrounded by some controversy. This holds true especially for carbon monoxide.  

Their toxidromes share similarities with hypoxia of other reasons. There are however some 
clinical elements that diverge, although no pathognomonic signs or symptoms have been 
recognized.   

Diagnosis of intoxication relies heavily on the initial clinical suspicion in addition to 
laboratory tests. This follows as the available laboratory tests for cyanide are slow and the 
measurement of COHb to recognize carbon monoxide intoxication does not identify all the 
affected cases.  

The established treatment for carbon monoxide intoxication is primarily normobaric oxygen 
therapy and hyperbaric oxygen therapy. The latter is nevertheless subject of controversy. 
The treatment for cyanide intoxication is oxygen and supportive care, combined with 
specific cyanide antidotes. 
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Metode  
Det ble gjennomført søk med hjelp av bibliotekar i august 2017. Søkene ble gjort i 
databasene Embase og MEDLINE med OVID som databaseleverandør, og søkestrategiene i 
de to databasene tilsvarte hverandre.  

I Embase ble det søkt på "carbon monoxide", "carbon monoxide intoxication", "hydrogen 
cyanide", "cyanide" og "cyanide gas", både som Emtree-termer og som tekstord. Disse 
søkeordene ble deretter kombinert med disse søkeordene (både Emtree-termer og 
tekstord): 

• Toxic inhalation 

• Inhalation  

• Diagnosis 

• Therapy 

• Antagonist 

• Inhibitor 

• Cyanide antidote  

• Antidote 

• Asphyxia  

I MEDLINE ble det søkt på "carbon monoxide", "carbon monoxide poisoning", "hydrogen 
cyanide", "cyanide gas" og "cyanides" både som MeSH-termer og som tekstord. Disse 
søkene ble deretter kombinert med disse søkeordene (både MeSH-termer og tekstord): 

• Inhalation Exposure  

• Inhalation  

• Diagnosis 

• Therapautics  

• Therapy 

• Antagonist 

• Inhibitor 

• Antidotes 

• Asphyxia  

I begge databasene ble søkene begrenset ved bruk av følgende filtre:  

• Språk: Danish or English or Norvegian or Swedish 

• Type artikler: clinical study or clinical trial or controlled clinical trial or evaluation 
studies or government publications or guideline or meta-analysis or practice 
guideline or randomized controlled trial or review or systematic reviews 

Søkene ga 356 referanser i Embase og 434 referanser i MEDLINE. Etter fjerning av duplikater 
sto jeg igjen med 637 treff. Artikler ble deretter selektert på bakgrunn av overskrifter og 
abstrakter. Videre ble også litteratur som var referert i artiklene brukt. Til sist ble også 
relevant litteratur formidlet av min veileder. 
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Introduksjon 
Karbonmonoksid (CO) og cyanids (CN) skadelige effekter, har lenge vært kjent. Fra oldtiden 
er det beskrevet hvordan CO er blitt brukt til å henrette kriminelle (3), mens cyanid er blitt 
brukt som våpen i første verdenskrig og som massedrapsmiddel i andre verdenskrig (4). 
Både CN og CO er asfyksianter, hvilket betyr at de medierer sine toksiske effekter gjennom å 
interferere med transport av O2 med blodet (CO) eller utnyttelse av oksygenet i cellene (CN) 
(5). For bedre å forstå hvordan disse molekylene virker på organismen, er det nødvendig 
med en kort oversikt over oksygenets transport og utnyttelse ved fysiologiske forhold.  

Tilstrekkelig oksygentransport til å dekke vevenes oksygenbehov krever bæremolekyler. O2 
fritt oppløst i blod gir kun 0.225 ml O2 × personens pO2 (målt i kPa) per liter blod, dvs. ca 3 ml 
O2/L blod ved normalt arteriell pO2 på 13,3 kPa (6). Til sammenlikning kan binding av O2 til et 
slikt bæremolekyl, hemoglobin, øke oksygeninnholdet ca. 70 ganger (7).  

Hemoglobinet består av 2 alfa- og 2 betakjeder, som hver inneholder en hemegruppe. Hver 
hemegruppe inneholder et toverdig jernatom, som kan binde et O2. Slik kan hvert Hb-

molekyl binde opp til 4 O2-molekyler, og kalles da oksyhemoglobin (O2Hb). Ved binding av O2 
vil hemoglobinet endre struktur (fra T- tense til R- relaxed), hvilket påvirker hemoglobinets 

affinitet for oksygen (7). Altså ses kooperativitet, idet binding av O2 til en subenhet øker 
affiniteten for O2 i de resterende, ubundne subenhetene. Dette visualiseres som en sigmoid 
formet dissosiasjonskurve (ODC), der lave oksygentrykk lett gir dissosiasjon og vice versa (fig. 
1) (7). Dette er formålstjenlig, da en får høyt oksygenopptak i oksygenrikt miljø (lunger) og 

oksygenfrigjøring i oksygenfattig miljø (vev), der det forbrukes. 

 

 

Ved dissosiasjon fra hemoglobinet perifert, diffunderer oksygenet fritt i vevet og inn i celler 
(7). I skjelett- og hjertemuskulatur kan en andel av oksygenet bindes til myoglobin, og slik 

lagres intracellulært (8, 9). Det resterende oksygenet i myocyttene, samt O2 i alle andre 
celletyper, vil diffundere ned diffusjonsgradienten til mitokondriene, der det forbrukes i 

aerob metabolisme (10). 

Figur 1: Kurven viser hemoglobinets oksygenmetning ved ulike partialtykk av 
oksygen. Kurven kan forskyves bl.a. ved endret pH, 2,3-DPG og CO. Etter Thomas og 
Lumb (Thomas & Lumb, 2012) 
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Mitokondriene krever pO2  > 0,13-0,27 kPa for normal cellulær respirasjon (11). Dette er en 
prosess der energirike molekyler spaltes til CO2 og H2O, samtidig som det dannes energi 
cellen kan bruke i form av ATP (12). Oksygenet er nødvendig i siste trinn av den cellulære 

respirasjonen, kalt oksidativ fosforylering (også kalt elektrontransportkjeden). Her fraktes 
elektroner gjennom en kjede molekyler, benevnt kompleks I, II, III og IV, der elektrondonor 
blir oksidert, mens elektronakseptor blir redusert. Gjennom kjeden taper elektronene sin frie 
energi. Denne energien kan fanges opp og lagres gjennom produksjon av ATP. Kompleks IV, 
et cytocrom, inneholder en hemegruppe som kan binde til oksygen. Komplekset kalles derfor 
også cytocrom c oxidase (CcO). Til forskjell fra hemegruppen i hemoglobinet, kan jernatomet 

i cytocromets heme konverteres fra toverdig til treverdig form gjennom transporten av 
elektroner ned elektrontransporten (12). Da oksygenet kun kan binde til toverdig jern (Fe2+), 
må CcO forekomme i redusert form for at assosiasjon skal finne sted (7). Ved binding 
fungerer oksygen som den endelige elektronakseptoren. Oksygenet danner her vann ved 

reaksjon med protoner og donert elektron (fig. 2) (12).  

 

 

 

 

Karbonmonoksids toksisitet skyldes egenskapen gassen har til å binde det toverdige jernet 
(Fe2+) i heme-proteiner, og dermed utkonkurrere binding av O2 (7). Binding av CO til 
hemegruppen i hemoglobinet blokkerer binding og dermed transport av O2 i blodet, 
samtidig som gjenværende O2Hb vanskeligere dissosierer, med den følge at mindre O2 blir 
tilgjengelig for vevene (13). Liknende effekt kan ses i myoglobininnholdende vev, der CO 
konkurrerer med O2 om binding til myoglobin. På bakgrunn av dette kan det tenkes at 
cellens energiomsetning påvirkes (Wittenberg 1987). Gassen kan også blokkere 
elektronstransportkjeden i høyere konsentrasjoner ved å binde cytocrom c oxidase, og slik 
hindre cellene fra å utnytte O2 (14). Den relative betydningen av disse skademekanismene er 
omdiskutert, og diskuteres i oppgaven. 

Figur 2: Elektrontransportkjeden i mitokondriets indre membran. Fra 
Principles of Biology: Biology 211, 212, and 213 av Lisa Bartee 
(https://openoregon.pressbooks.pub/mhccmajorsbio/chapter/7-7-
aerobic-respiration-oxidative-phosphorylation/) (1) 
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CO finnes naturlig i kroppen, men vil ved fysiologiske konsentrasjoner ikke påvirke 
omsetningen av oksygen. Endogen CO produseres ved nedbrytning av heme ved hjelp av 
enzymet heme oxygenase og produksjonen øker ved tilstander med økt hemolyse eller 
hemeprotein-turnover (15). CO-molekylet menes å ha en rekke funksjoner i kroppen og det 
er fremsatt hypoteser om at CO ved slike lave verdier fungerer som et cytoprotektivt 
signalmolekyl i organismen (16). Konsentrasjoner som kan gi skadelige effekter ses bare når 
CO inspireres som gass. CO-gass produseres som biprodukt ved partiell forbrenning av 
hydrokarboner og typiske kilder kan være brannrøyk, eksos, forbrenning av olje, kull etc (17). 

Cyanidmolekylets toksiske egenskaper skyldes, i motsetning til CO, ikke nedsatt evne til å 

transportere O2 i blodet, men dets evne til å hemme respirasjonskjedens kompleks IV. Med 
andre ord greier ikke kroppen å nyttiggjøre seg oksygenet og slik generere energi i form av 
ATP (18). 

Som for CO produseres også cyanid endogent, dog i svært små kvanta. Mulige funksjoner 
molekylet innehar, er baktericid effekt mediert av leukocytter og nevromodulatorisk effekt i 

nervesystemet (19). Utover dette kreves inntak av cyanid for å gi skadelige effekter i 
kroppen. I naturen forekommer cyanidforbindelser i mange planter, deriblant arter som 

inngår i vår føde. Cyanider fremstilles i store mengder i industrien, både som salter, væske 
og i gassform og dannes i tillegg også ved forbrenning av en rekke forbindelser (vide infra).  
 
 

Asfyksiantenes forekomst og farmakokinetikk   
Karbonmonoksids (CO) forekomst og farmakokinetikk  

Kilder til CO 
Eksponering for eksogen CO ses i all hovedsak i forbindelse med partielle 
forbrenningsprosesser, som ovenfor nevnt. Ved fullstendig forbrenning vil karbon og 
hydrogen binde O2 og produsere CO2 og H2O. Ved partiell forbrenning vil imidlertid karbonet 
ikke oksideres fullstendig, og i stedet danne CO. Dette ses ved utilstrekkelige mengder 
oksygen og forekommer typisk i branner (20). I en norsk, retrospektiv undersøkelse av 
dødsfall forskyldt CO, var om lag 2/3 i forbindelse med brann. I underkant av 1/3 omkom 
som følge av suicid, da primært ved bileksos ledet inn i kupeen. De resterende tilfellene 
skyldtes bl.a. uhell knyttet til varmeapparater (21). Andre steder i verden, hvor gass er en 
viktig kilde til oppvarming og matlaging, utgjør ulike former for forbrenning hovedbyrden av 
årsakene til ikke-brannrelaterte CO-forgiftninger (22). Til sist bidrar også røyking til en 
moderat, men signifikant økning i CO-eksponering (23). 
 

Opptak og distribusjon av CO 
Opptak av CO gjennom lungene avhenger primært av konsentrasjon av CO i 
innåndingsluften, respiratorisk minuttvolum (minuttventilasjon) og eksponeringstid, som vist 
av Forbes et al (24). Det initiale opptaket av CO i blod øker proporsjonalt med økning av 
partialtrykket til CO i luft. Opptaket avhenger også av minuttventilasjonen, som også øker 
ved økende aktivitetsnivå. Graden av CO-opptak varierer imidlertid fra individ til individ (± 20 
% er observert (24)). Forbes et al mener dette kan forklares ved variasjon i både 
tidalvolum/dødvolum-ratio og forskjeller i gassutveksling i lunger fra person til person, der 
lave verdier av begge kan medføre redusert CO-opptak.   
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Videre vil konsentrasjon av O2 i innåndingsluften påvirke opptaket av CO. Siden 
reaksjonshastigheten for binding av CO til hemoglobin (COHb) og pO2 er omvendt 
proporsjonale (25), vil økning i oksygentrykket redusere opptaket. Ved 98 % O2 i luft er 
opptaket av CO til blod betydelig mindre enn opptak i luft (77 % av opptaket i luft). Denne 
reduksjonen i opptak ved økte oksygentrykk forsterkes ved økende fysisk aktivitet (24). 
Redusert barometrisk trykk påvirker ikke CO-opptaket direkte, men redusert totaltrykk vil gi 
fall i O2-metning, økt respiratorisk minuttvolum og dermed slik økt opptak (24). Uavhengig 

av ovennevnte faktorer, vil netto opptak av CO opphøre når t → , da det innstilles 
ekvilibrium for CO mellom blod og inspirert gass. 
 

Metabolisme og eliminasjon av CO 
CO elimineres i all hovedsak uforandret gjennom lungene (9). Halveringstiden (T1/2 ) for 
COHb i blod er funnet i snitt å være 320 minutter, med en variasjon fra 128 til 409 minutter, 
etter inhalasjon av CO i romluft ved hvile (26). T1/2 ble ikke påvirket av COHb-prosenten, 
eksponeringstid eller inhalert konsentrasjon. T1/2 falt imidlertid til 80 minutter ved 100 % 
oksygen i inhalasjonsgassen og 23 minutter ved 100 % oksygen ved 3 ATM (atmosfæretrykk). 
Halveringstidene for COHb ved 100 % oksygen og 1 ATM i denne studien stemmer godt med 
senere studier (27), der man fant T1/2 å være 74 ± 25 minutter. Halveringstiden ble her ikke 
signifikant påvirket av pasientens alder, kjønn, røykinhalasjon, tap av bevissthet eller initial 
metabolsk acidose. Forsuring av blodet er likevel indirekte vist å påvirke eliminasjonen av CO 
ved å stimulere til øket ventilasjon. Killick og Marchant (28) fant at tilsetning av 5 % CO2 til 
oksygen ga raskere eliminering av CO enn inhalasjon av 100 % oksygen. Den økte 
eliminasjonen skyldes CO2-indusert hyperventilasjon. Økt ventilasjon ses også ved fysisk 
aktivitet, og vil her i kombinasjon med økt kardialt minuttvolum – og dermed økt transport 
av CO til lungene – gi raskere eliminasjon (29). Moderat fysisk aktivitet (96 Watt) i romluft gir 
T1/2 for COHb på 75-117 minutter, altså tilsvarende ventilasjon med 100 % oksygen i romluft.  

Det er vist at noe CO metaboliseres til CO2 av CcO, i nærvær av O2 (30, 31). Det dreier seg 
imidlertid om ubetydelige mengder for alle praktiske formål. Ved COHb-verdier på mellom 
0.80 og 0.92 %, fant man at oksidasjonsraten av CO til CO2 var 0.16 %/time av totalt 
administrert CO hos hunder. Grunnet 1.ordenskinetikk, vil imidlertid høyere konsentrasjoner 
gi økt metabolisme. Samme studie fant at nedbrytning av CO tilsvarte endogen CO-
produksjon først ved COHb-verdier på 10 % hos hunder. Hos mennesker indikerer dataene at 
nedbrytningen av CO ville tilsvare kun om lag 1/3 endogen produksjon ved COHb-nivåer på 
10 % (32). 
 
 

Cyanids (CN) forekomst og farmakokinetikk   

Kilder til cyanid 
Cyanidionet (CN-) er et anion som kan binde seg til flere typer kationer og danne salter. 
Vanlige forbindelser er hydrogencyanid (HCN), som forekommer både i væske- og gassform 

med et kokepunkt på 25,7 C, samt saltene natriumcyanid (NaCN), kalsiumcyanid (Ca(CN)2) 
og kaliumcyanid (KCN). De sistnevnte opptrer alle i fast form, men kan omdannes til HCN ved 
kontakt med syrer. Andre forbindelser der cyanid inngår, inkluderer gassen cyanogen (CN2, 

som konverteres til HCN i organismen), medikamentet natrium nitroprussid (Nitropress®) og 
naturlig forekommende cyanogene glykosider (eks. amygdalin og linamarin). Sistnevnte 
produseres naturlig i cassava og mange plantefrø, deriblant eple-, pære-, fersken- og 
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aprikosfrø og vil ved hydrolyse frigjøre cyanid (33, 34). Andre naturlige kilder til cyanid er 
bakterier, alger og sopp (35). 

Cyanid produseres også ved forbrenning av nitrogenholdige materialer, hvilket bl.a. er 
ustrakt i industrien (34, 36). Nitrogenholdige materialer som f.eks. syntetisk gummi, ull, 
nylon og plastinnholdende produkter (polyuretan, melamin), som alle er vanlige i boliger, er 
typiske kilder til HCN ved brann (37). Også sigarettrøyk inneholder cyanid. 
Eksponeringsmengden her varierer imidlertid mellom sigarett uten og med filter, der 
sistnevnte gir en 5 ganger mindre cyanidmengde (34).  
 

Opptak og distribusjon av cyanid 
Da CN både kan forekomme som gass, i fast form og oppløst i væske, kan både inhalasjon, 
oral og dermal eksponering medføre opptak av toksinet i kroppen. På grunn av cyanidets 
giftighet, bygger mesteparten av vår kunnskap om opptak og toksisitet på 
dyreeksperimentelle studier. 

Etter inhalasjon av HCN ses raskt opptak av gassen og det er vist at om lag 58 % av gassen vil 
absorberes, målt ved forskjell i fraksjon av inspirert (FiCN) og ekspirert (FeCN) HCN-gass (38). 
Inhalert HCN i relativt små konsentrasjoner kan medføre død i løpet av sekunder til få 
minutter (39). LD01 (AEGL 3, dose som gir 1 % mortalitet) er beregnet å være 27 ppm. (parts 
per million), mens LD50 (dose som gir 50 % mortalitet) er beregnet å være 546 ppm. HCN ved 
eksponering i 10 minutter (40, 41). 

Oral LD50 vil variere med formuleringen, da dette påvirker hastighet og grad av opptak (40). 
LD50 er funnet å være 5,7 mg/kg for NaCN hos rotter og medfører da død i snitt etter 22 
minutter (42). Denne snarlige effekten tyder på rask absorpsjon fra GI-tractus.  

Absorpsjon av cyanid som følge av dermal eksponering, avhenger av hudens fuktighet og 
formulering av toksinet. For NaCN påført på fuktet hud hos kaniner, er LD50 funnet å være 
66,3 mg/kg og død inntrer da etter om lag en time. Ved tørr hud er konsentrasjoner t.o.m. 
200 mg/kg påført uten å gi systemiske effekter (42). Studien oppgir imidlertid ikke størrelsen 
på arealet cyanid ble påført, og verdiene blir dermed svært usikre. 

Cyanid har en pKa på 9.22, hvilket betyr at halvparten av molekylene vil foreligge i fri 
(ubunden form, A–) og halvparten i protonert form (AH) ved pH 9,22. Reduksjon i pH (økning 
av H+) vil gi økt grad av binding til protoner. Menneskets fysiologiske pH er betydelig lavere 
enn pKA (7,35-7,45) og cyanid vil derfor hovedsakelig foreligge som udissosiert HCN i blod og 
distribueres fritt og relativt likt i vevene (34). I en studie av fordeling og vevsnivåer for cyanid 
hos rotter etter dødelig inhalasjon av HCN, ble konsentrasjon funnet å være 3.1 μg/ml for 
blod og hhv. 2.1, 4.1 og 1.6 μg/g vev for lever, lunge og hjerne. Samme studie undersøkte 
også oralt inntak og fant noe høyere konsentrasjon i blod og lunge og betydelig høyere 
konsentrasjon i lever, sammenliknet med konsentrasjoner etter inhalasjon (43). 

Metabolisme og eliminasjon av cyanid 
Halveringstiden for cyanid i plasma er under kontrollerte forhold funnet å være mellom 21 
og 25 minutter hos hunder injisert med KCN (44). Ved undersøkelser av overlevende 
brannofre er T1/2 funnet å være rundt en time (45). Nedbrytningen skjer primært (80 %) 
gjennom omdannelse til thiocyanat ved hjelp av thiosulfat og enzymet rhodanase, før det 
utskilles i urin (46, 47).  Andre reaksjonsveier for detoksifisering er bl.a. oksidering av CN– til 
CO2, dannelse av cyanocobalamin (vit. B12) ved binding til endogene cobalaminer, samt 
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binding til cystin som gir 2-iminothiazolidin-4-karboksylsyre (47, 48). Da cyanidmetabolismen 
primært går via dannelse av thiocyanat, er substratet thiosulfat den hastighetsbegrensende 
faktoren. Grunnet lave konsentrasjoner av substratet i kroppen, kreves kun små mengder 
cyanid før metabolismen er mettet. Raten for detoksifisering av cyanid administrert som det 
kardilaterende medikamentet natrium nitroprussid hos mennesker er funnet å være på kun 

2 g/kg/min (49).  
 
 

Asfyksiantenes patofysiologi  
CO og hypoksiteorien  

Konkurranse om binding til hemoglobin  
Som nevnt innledningsvis konkurrerer CO med O2 om reversibel binding til hemoglobinet. 
Idet CO har mye høyere affinitet enn O2 for hemoglobinet, vil hemoglobinets 
oksygenmetning falle, altså ses redusert bærerkapasitet for oksygen (se fig. 3). 
Affinitetsforskjellen for O2 og CO til hemoglobinet benevnes den relative 
affinitetskonstanten, M. Denne kan beregnes for fullstendig mettet hemoglobin, der 
konsentrasjonen av COHb og O2Hb vil være proporsjonalt med partialtrykket av de to 
gassene i en gassblanding, korrigert for den relative affinitetskonstanten, som postulert av 
Haldane (50): 

COHb/O2Hb = M (pCO/pO2) (51) 

Rodkey et al (51) fant den relative affinitetskonstanten til å være 218 i fullblod ved 37° C. 
Temperatur har imidlertid signifikant effekt på M, som faller med 4,6 enheter (2 %) per økte 
1° C. Altså vil CO i mindre grad utkonkurrere O2 ved økt temperatur. M påvirkes ikke av 
totaltrykk over 1 ATM og er uavhengig av konsentrasjonen inert gass. Rodkey et al fant også 
at M ikke påvirkes av ekstreme fysiologiske pH-verdier; pH målt fra 6,8 til 8,8 ga ikke utslag i 
endret affinitet in vitro (51). Dette i kontrast med Allen og Root (52), som kom frem til at M 
faller både ved acidose og alkalose. 

Imidlertid gjelder postulatet til Haldane og Smith, og dermed den beregnede 
affinitetskonstanten kun ved fullmettet hemoglobin (53). Dette skyldes at 
dissosiasjonskurvene til CO og O2 ikke er parallelle. Ved lav hemoglobinmetning er CO sin 
dissosiasjonskurve mer sigmoid, mens den ved høy hemoglobinmetning er mer 
hyperbelformet enn oksygenets dissosiasjonskurve (54). Dermed vil forholdet mellom CO og 
O2 bundet til Hb ved proporsjonale partialtrykk av pO2 og pCO variere med hemoglobinets 
metningsgrad.  
 

Effekt på oksygenets dissosiasjonskurve 
Venstreforskyvning av ODC 
J. B. S. Haldane (55) var den første til å undersøke effekten av COHb på oksygenets affinitet 
for Hb. Ved undersøkelse av dissosiasjonskurven til oksyhemoglobin (ODC, oxygen 
dissosiation curve), ble det her vist at denne flyttes mot venstre for hemoglobin tilgjengelig 
for binding til oksygen, ved økende konsentrasjoner av COHb. Altså vil hemoglobin partielt 
mettet med CO, lettere binde til oksygen ved lave partialtrykk av oksygen (dvs. en 
venstreforskyvning av oksygenets dissosiasjonskurve til Hb). Dermed ses ikke kun redusert 
O2-tilgjengelighet for vevene grunnet redusert bærerkapasitet (jf. anemisk hypoksi), men 
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også fordi O2 i mindre grad dissosierer fra hemoglobinet (økt oksygenaffinitet) ved lave pO2-
nivåer i vevene (fig. 3).  
 

 

 

Venstreforskyvningen av oksygenets dissosiasjonskurve anskueliggjøres ved fall av P50, 

hvilket er et mål på oksygenets affinitet til hemoglobinet og brukes til å måle 
posisjonsendringer av oksygenets dissosiasjonskurve. P50 defineres som det PaO2 i blod der 
50 % av hemoglobinet er mettet. Redusert affinitet (økt P50) krever økt PaO2 for å mette Hb 
og vice versa. Fysiologisk P50 for den vanligste typen Hb, HbA, er 3,5 kPa (56). Zwart et al (57) 
fant at P50 faller lineært ved økende CO i blod med stigningstall = −3.6 kPa og kan uttrykkes 
ved: 

P50 = −3.5 kPa × COHb/Tot. Hb + 3.4 

Formforandring av ODC 
Roughton og Darling (13) utviklet en metode for å kalkulere ODC ved ulike konsentrasjoner 
av COHb. Beregningen var uavhengig av pCO, basert på at følgende postulat medførte 
riktighet: 

Mengden redusert hemoglobin tilstede i en løsning bestående av O2 med 
partialtrykk pO2 og CO med partialtrykk pCO, er det samme som det ville 

vært i fravær av CO, om partialtrykket av O2 var lik pO2 + MpCO  

Med andre ord er deres beregning kun gjeldende om CO oppfører seg likt som O2 ved 
binding til hemegruppen og at dissosiasjonskurven for O2Hb sammenfaller med 
dissosiasjonskurven for COHb om gasstrykket økes tilsvarende M (affinitetskonstanten). 

Figur 3: Oksyhemoglobins dissosiasjonskurver (ODC) i normalt blod, blod med 50 % COHb 
og 50 % reduksjon i hemoglobin grunnet anemi. Merk at oksygenet er mindre tilgjengelig 
for vevene (vanskeligere dissosierer) når 50 % av hemoglobinet er satt ut av spill pga CO, 
enn ved 50 % anemi 
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Roughton og Darlings beskrivelse og beregning av oksygenets dissosiasjonskurve i nærvær av 
CO ble testet av Okada et al (2). De beregnet ODC ved ulike CO-konsentrasjoner basert på 
antagelsen at bindingen av CO og O2 til Hb er identisk, slik at Hb partielt mettet med CO 
oppfører seg likt som Hb partielt mettet med oksygen. De fant at den teoretiske og 
observerte dissosiasjonskurven for oksygen stemte overens ved COHb < 50 % og sO2 > 50 %. 
Ved lavere oksygenverdier og høyere COHb-konsentrasjoner var imidlertid den beregnede 
dissosiasjonskurven mer sigmoid enn de observerte kurvene, som var mer hyperbelformet 
(fig. 4). Hb partielt mettet med CO får initialt er brattere ODC. Okada mener dette kan tyde 
på at CO og O2 har forskjellig effekt på de ubundne bindingsstedene og deres egenskaper på 
hemoglobinet, ved at CO induserer en mer uttalt konformasjonsendring av Hb i tidligere 
stadier enn ved oksygenering (2). Dette understøttes også av at de observerte 
dissosiasjonskurvene for O2 og CO til Hb er forskjellige (54), som beskrevet ovenfor. Med 
bakgrunn i dette vil dermed kalkulert ODC basert på Roughton og Darling kun være korrekt 
ved COHb-nivåer < 50 % og sO2-nivåer > 50 %. Ved COHb- og O2Hb-nivåer som avviker fra 
dette, vil O2 vanskeligere dissosiere fra hemoglobinet, hvilket er en effekt som kommer i 
tillegg til den økte affiniteten grunnet venstreforskyvning av ODC, og slik forsterker 
vevshypoksien. 

 

 

 

Innsigelser mot hypoksiteorien som skademekanisme 
Selv om effektene CO har på transporten av oksygen i blodet er høyst reelle, hersker det noe 
tvil om hvorvidt dette er den eneste forklaringen på symptomene som ses ved CO-
forgiftning (58). Denne oppfatningen støtter seg blant annet på den generelt aksepterte 
forståelsen av at COHb-nivåene i blodet ikke korrelerer lineært med graden av kliniske 
symptomer eller utfall (59-62). I en studie der man undersøkte COHb-nivåer fant man 
signifikante forskjeller mellom COHb-nivåene for pasienter som bl.a. hadde episode med 

Figur 4: Oksygenets kalkulerte og observerte dissosiasjonskurve til Hb partielt 
mettet med CO. ODC blir mer hyperbelformet enn antatt i nærvær av CO, altså 
påvirkes oksygenets bindingskinetikk til Hb når CO er tilstede. Etter Okada et al (2) 
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bevissthetstap, lavere arteriell pH eller døde, og pasienter der disse kriteriene ikke var 
oppfylt (59). Den kliniske relevansen trekker likevel forfatterne i tvil, da verdien av 
gjennomsnittlige COHb-nivåer for f.eks. bevissthetstap, kun var 2 prosentpoeng høyere enn 
gjennomsnittlige COHb-nivåer hos pasienter uten bevissthetstap. Samtidig ble det observert 
en spredning i COHb-verdiene for pasienter med bevissthetstap fra 2.1 til 72,3 %. En 
forklaring på den lite presise korrelasjonen mellom COHb-nivåer og observert klinikk kan 
være forsinkelsen av blodprøvetaking etter eksponering, og dermed eliminasjon av CO fra 
blod før det måles. Dette kan da medføre at COHb-verdier hos ulike pasienter ikke er 
sammenliknbare. Likevel kan det ikke på bakgrunn av dette utelukkes at CO medierer sine 
toksiske effekter gjennom andre mekanismer, som beskrevet nedenfor. 

Den første til å stille spørsmål ved hypoksiteorien, var J. S. Haldanes sønn, J. B. S. Haldane 
(63), som viste at møll eksponert for CO ble ubevegelige ved O2-verdier på 8,4 %, mens møll i 
fravær av CO først fikk bortfall av bevegelse ved O2-verdier < 1 %. Dette på tross av at møll 
mangler hemoglobin. I et annet forsøk plasserte forfatteren rotter i 3 ATM oksygen, nok til å 
dekke deres oksygenbehov ved oksygen fritt dissosiert i plasma, og dermed gjøre 
oksygentransport via hemoglobin overflødig. Ved CO-eksponering nok til å mette 98 % av all 
Hb med CO, var rottene fremdeles i live. Ytterligere tilførsel av CO, som overskred metning 
av Hb medførte imidlertid død for rottene.  På bakgrunn av disse eksperimentene 
konkluderte Haldane med at «celler inneholder en katalysator for oksidasjon som forgiftes av 
CO».  

Funnene ble senere understøttet av Goldbaum et al (64) (65). Her sammenliknet man 2 
grupper hunder og deres COHb-metning, der den ene gruppen inhalerte 13 % CO i luft og 
den andre gruppen fikk transfusjon med Hb partielt mettet med CO (hundene fikk redusert 
Hb-innholdet med 68 %, før dette ble erstattet ved transfusjon av blod med 80 % COHb). 
Hundene eksponert for 13 % CO i luft, hadde COHb-nivåer fra 54 % til 90 % og døde i løpet 
av 1 time. Hundene som fikk transfundert 80 % COHb hadde COHb-nivåer på 57-64 %, 
overlevde og viste ikke tegn på toksiske symptomer. På bakgrunn av dette konkluderte 
forfatterne med at inhalasjon av CO gir høyere nivåer av fritt oppløst CO i blod og at dette er 
med å mediere CO sine toksiske effekter, ved å binde andre hemeproteiner (cytocrom c 
oxidase og myoglobin).  

På bakgrunn av funnene gjort av Haldane og Goldbaum, er det blitt foreslått at CO har 
toksiske effekter ekstravasalt, og at dette er en del av patofysiologien som gir forgiftning hos 
mennesker. Dette blir undersøkt nærmere nedenfor. 
 

 

CO-effekter ekstravasalt 
Selv om det meste av CO i kroppen finnes bundet til hemoglobin, er det vist at opp mot 15 % 
er lokalisert ekstravasalt i vevene. Partialtrykket av CO i perifert, ekstravaskulært vev 
tilsvarer pCO i kapillært blod ved steady state (ingen netto forflytning av CO mellom blod og 
vev). Ved hypoksi øker imidlertid opptak av CO i vev, idet reduksjon i pO2 favoriserer binding 
av CO til ekstravaskulære jernholdige, heme-proteiner (9). De mest aktuelle kandidatene for 
CO-binding ekstravaskulært er cytocrom c oxidase (mitokondrier) og myoglobin (cytoplasma) 
 

Effekt på mitokondrier  
I etterkant av at J. B. S. Handane la frem ideen om at CO hemmer oksygenomsetningen 
intracellulært, har det blitt foreslått at den cellulære toksiske komponenten til CO medieres 
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gjennom binding til cytocrom c oxidase (CcO), også kjent som kompleks IV i 
elektrontransportkjeden (se fig. 2). CO binder til heme i cytocrom a3, en subenhet i CcO og 
konkurrerer slik med O2 om binding til enzymet (66, 67). Dette er dog kun mulig når enzymet 
er i partiell eller fullstendig redusert form (68). I hvor stor grad CO faktisk binder CcO in vivo, 
avhenger dermed av andelen enzym i redusert form. Andelen enzym i redusert form øker 
bl.a. ved hypoksi og hyperkapni (69).  

Alonso et al (14) har in vitro vist effekt av CO på det humane mitokondriets 
respirasjonskjede. I nærvær av stigende CO-verdier på 50, 100 og 500 ppm. (parts per 
million), ble det registrert redusert aktivitet i CcO på hhv. 20, 42 og 55 %. På bakgrunn av 
dette konkluderte forfatterne med at CO er toksisk for mitokondriet. Det er imidlertid ikke 
mulig å kvantitere korrelasjonen mellom CO og hemming av CcO in vivo på bakgrunn av 
disse funnene. Dette kommer av at verken de relative CO/O2-nivåer eller CO-konsentrasjon i 
nærhet av cytokromet – som begge påvirker ev. binding –, er adressert i studien. 

CO og O2 konkurrerer om binding til CcO og lav pO2 fremmer binding av CO til enzymet ved 
et gitt pCO (70).  Hvorvidt nivået av CO er tilstrekkelig til å hemme CcO, avhenger dermed av 
pCO/pO2 i nærhet av mitokondriene, samt den relative affinitetskontanten for CO og O2 til 
enzymet. 
 
pCO og pO2 i nærhet av mitokondriene 
Som ovenfor nevnt er pCO likt i kapillært blod og vevene. I dyremodeller er det videre funnet 
at pCO i vev ved steady-state tilsvarer mellom 42 og 69 % av pCO i innåndingsluften (71). Det 
er naturlig å anta at disse partialtrykkene også gjelder i mitokondrienes nærhet. Dette er 
forutsatt at det ikke finnes konsentrasjonsgradient for CO intracellulært, f.eks. som følge av 
forbruk, slik tilfellet er for oksygen (10). Oksygen forbrukes intracellulært og det er dermed 
kun partialtrykket målt mitokondrielt som er relevant. I isolerte mitokondrier fra 
skjelettmuskulatur hos rotte, er det funnet at pO2 må være 0,025 kPa for å oppnå 50 % av 
maksimal cellulær respirasjon (10). Normal funksjon ses imidlertid først når mitokondrielt 
pO2 overstiger 0,13-0.27 kPa (11).  

Coburn og Foreman (31) beregnet CO/O2-ratio til å være ≤ 0,1 ved COHb-nivåer opp til 40 %. 
Dette forutsatt at pCO i vev tilsvarer kapillært pCO og at pO2 er 0,13 kPa (1 mmHg). Dette 
blir et forsiktig estimat, da det her ikke er tatt hensyn til effekten økte COHb-nivåer må ha på 
pO2 og pCO. Reduksjonen i hemoglobinets bærerkapasitet for oksygen, samt 
venstreforskyvning av ODC ved økende nivåer av COHb, vil gjøre oksygenet mindre 
tilgjengelig for vevet (13), hvilket kan lede til overestimering av mitokondrielt pO2. Samtidig 
er det vist at CO forflyttes fra det vaskulære rom til vevene ved hypoksi. For muskulatur 
gjelder dette ved arterielle pO2-verdier < 5,3 kPa (40 mmHg) (9). Med bakgrunn i dette er det 
mulig CO/O2-ratioen i mitokondriene foreslått av Coburn og Foreman er for lav. Hvorvidt en 
CO/O2-ratio som beskrevet ovenfor er tilstrekkelig til å hemme respirasjonskjeden, avhenger 
av de to gassenes affinitet til CcO.  

Ball et al (72) undersøkte den relative affinitetskonstanten, MCcO, for CO og oksygen ved 
binding til CcO fra kyr ved å måle aktivitet i respirasjonskjeden ved forskjellige 
konsentrasjoner av CO. Dette ble gjort ved pO2 som strakk seg fra 4,7 til 6,5 kPa, tilstrekkelig 

til å opprettholde normal aktivitet i enzymet ved fravær av CO ved 37,7  C.  Det ble her 
funnet at den relative affinitetskontanten MCcO var 9,2. Altså binder oksygenet 9,2 ganger 
sterkere enn CO til CcO. Andre (31, 58, 73-76) har forsøkt å utlede MCcO ved å sammenlikne 
O2 og CO sine respektive dissosiasjonskonstanter (hhv. Kd og Km) for CcO med hverandre 
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(altså Kd/Km). Imidlertid spriker verdiene til disse to konstantene i litteraturen, hvilket gir seg 
utslag i varierende MCcO. 

Basert på den manglende konsensus innen litteraturen, samt tynt sammenlikningsgrunnlag 
mellom funn med hensyn på eventuelle forskjeller i affinitet hos CcO i forskjellige typer vev, 
arter og manglende verdier fra mennesker, er det vanskelig å fastsette en MCcO. Likevel 
antydes det i litteraturen at CcO har noe større affinitet for O2 enn CO, altså MCcO > 1 (73). 
Coburn og Forman (31) opererer med MCcO  på mellom 5 og 15. Når CO/O2-ratio da er 
beregnet å være ≤ 0,1 (vide supra), er det tvilsomt at CO gir nevneverdig hemming av CcO 
ved de verdier som ses ved forgiftning (31). For mitokondrier fra rottehjerner (77, 78) er det 
i tillegg vist at en hemming i aktiviteten til CcO på opp til 60-70 %, gir en mitokondriell 
respirasjon og ATP-syntese på 85-100 % av kontroll. Først ved ytterligere reduksjon i aktivitet 
ses tydelige forandringer, med raskt og kraftig fall i respirasjon og ATP-produksjon. Her må 
også spørsmålet om hvor mye mitokondriell respirasjon eventuelt må hemmes før en ser 
symptomer, besvares.  

Med bakgrunn i dette skulle det altså være nødvendig at CO hemmer en betydelig større 
andel av CcO enn det som er tilfellet, for at dette skal være en aktuell mekanisme for 
gassens patofysiologi. 
 

Effekt på myoglobin 
Myoglobin (Mb) fungerer som O2-reservoar i muskelcellen og fasiliterer diffusjon av O2 fra 
vaskulære rom til mitokondrielle cytocromer i hjerte- og skjelettmuskulatur (8, 79). I 
rottecardiomyocytter er myoglobinavhengig oksygenopptak funnet å være om lag 1/3 av det 
totale oksygenopptaket i cellen ved partialtrykk fra 15 til 25 % oksygen i luft (80). 
Blokade av myoglobin ved myoglobinavhengig oksygenopptak senker kun ATP-
konsentrasjonen i cellen forbigående, men gir vedvarende fall i fosfokreatininnivået og øker 
laktatakkumulasjonen betydelig. Dette skyldes kompensatorisk ATP-produksjon via anaerob 
glykolyse og forbruk av fosfokreatinin (80). 

I tverrstripet muskulatur og i hjertemuskulatur konkurrerer CO og O2 om binding til 
myoglobin, (80) og den relative affinitetskonstanten (MMb) for CO og O2 sin binding til Mb er 
for myoglobin i cardiomyocytter hos rotter beregnet å være 36 (81). Altså bindes CO 
sterkere til myoglobin enn det oksygenet gjør. Konsentrasjonen av COMb 
(karboksymyoglobin) ved et gitt pCO i myocyttene vil avhenge av pO2 i myocyttene som vist 
av Coburn (9). COMb-konsentrasjonen kan dermed beregnes ved Haldanes formel: 

COMb/O2Mb = MMb (pCO/pO2) 

pO2 i myocyttene holder seg stabilt og viser lite tegn til endring ved paO2-verdier over 5.3 
kPa (40 mmHg). Ved lavere arterielle paO2-verdier ses imidlertid et markant fall i pO2 i 
myocyttene, og dermed økt binding av CO til Mb (82). Dermed ses det en forflytning av CO 
fra det vaskulære rom til skjelettmuskulatur og myokardiet ved hypoksi. Dette gjenspeiles i 
økende COMb/COHb-ratio. I skjelettmuskulatur ses økning i ratio fra 1,1 til 1,94 (82). 
Liknende verdier er funnet for myoglobin i cardiomyocytter (83). Et slikt scenario kan enkelt 
forestilles ved CO-intoksikasjon, i og med at forgiftningen medfører hypoksi. 
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Cyanids patofysiologi  

Effekt på mitokondrier  
I 1929 foreslo Keilin (84) at cyanids toksiske mekanisme skyldes histotoksisk anoksi ved at 
respirasjonskjedens oksidative egenskaper hemmes, vist gjennom å undersøke den 
oksidative funksjonen til cytocrom c (cyt. c) og cytocrom c oxidase (CcO) i nærvær av cyanid. 
Stotz et al (18) bekreftet dette ved å vise at cyanid tilsatt reagens med cytocrom c, CcO og 
hydroquinon, hemmet oksideringen av hydroquinon. For å finne ut av hvorvidt cyanid binder 
til cyt. C eller CcO, ble cyanid tilsatt i konsentrasjon nødvendig til å gi partiell inhibisjon av 
oksideringsreaksjonen. Ved økende konsentrasjoner av cyt c, forholdt oksidasjonsraten seg 
uendret, hvilket viser at inhibisjonen skyldes cyanids binding til CcO. Denne bindingen og 
inhibisjonen av CcO er av nonkompetitiv art, hva angår oksygen (85).  

Oksygenmetningen kan imidlertid tenkes å påvirke bindingen indirekte, da redokstilstanden 
til CcO later til å påvirke affiniteten til cyanid. Dette er blitt vist av Van Buuren et al (86), hvor 
en fant at dissosiasjonskonstanten (Kd) for fullstendig redusert CcO var 100 x 10-6 M, om lag 
100 ganger større enn Kd for oksidert enzym. Tidligere beregnede dissosiasjonskonstanter er 
funnet å være høyere, men også her ses betydelig og tilsvarende forskjell hva gjelder cyanids 
affinitet for oksidert og redusert enzym (87, 88). Altså har cyanid minst 100 ganger sterkere 
affinitet til CcO i oksidert form i forhold til CcO i redusert form. De høye konsentrasjonene av 
cyanid som kreves for binding til redusert CcO (Kd 100 x 10-6 M), gjør det usannsynlig at 
denne bindingen medierer hemmingen av respirasjonskjeden in vivo.  

Likevel er det tvilsomt at cyanids inhibisjon primært virker via binding til oksidert CcO, da 
assosiasjonen mellom cyanid og oksidert CcO er betydelig tregere enn den faktiske 

inhibisjonen som ses in vivo (89). Reaksjonsrate-konstanten (k) på 1.8 M-1  sek-1  for binding 
av cyanid til oksidert CcO (mål for hastighet av binding), funnet av Van Buuren et al (86), 
underbygger dette. På bakgrunn av den høye Kd som ses ved redusert CcO og den høye k, 
som ses ved oksidert CcO, er ikke binding av cyanid til fullstendig oksidert eller redusert 
enzym en tilfredsstillende forklaring på stoffets toksiske egenskaper. Van Buuren har derfor 
foreslått at cyanid binder til partielt redusert CcO. 

For isolert, partielt redusert CcO, er k funnet å være 106 M-1  sek-1 (90). Altså binder cyanid 
til partielt redusert CcO med en hastighet som henholdsvis er over 500 000 ganger raskere 

enn bindingen til oksidert CcO (1.8 M-1  sek-1) og ca. 7000 ganger raskere enn bindingen til 

redusert CcO (150 M-1  sek-1) (86). Hva gjelder cyanids affinitet, er også denne funnet å være 
størst for partielt redusert CcO. Kd er her funnet å ligge mellom 1.5 x 10-8 M til 2,5 x 10-8 M 
(90).  

Ved undersøkelse av cyanids effekt på cellenivå (ex vivo), et nærmere mål på in vivo effekt, 
ses halvering av oksygenforbruket først ved cyanidkonsentrasjoner på 20-50 x 10-6 M (91). 
Samme studie har imidlertid konkludert med en overskuddskapasitet av CcO på mellom 16-
40 % hva gjelder cellulær respirasjon. Andre har vist at cyanid må hemme CcO-aktivitet med 
60-70 %, før markant fall i respirasjon og ATP-syntese inntrer, hvilket også kan forklares med 
et overskudd av CcO i forhold til cellens behov (77, 78). Forklaring på diskrepansen mellom 
cyanids Kd for isolert, partielt redusert CcO og cyanids hemming på cellenivå (ex vivo), kan 
dermed være at graden av respirasjon kontrollert av CcO-aktivitet er større for førstnevnte. 
Altså vil respirasjonen omgående reduseres når isolert CcO binder cyanid, mens vi ex vivo ser 
at dette først inntreffer når overskuddskapasiteten av CcO er oppbrukt. Disse funnene 
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underbygger dermed antakelsen om at cyanid primært medierer sin inhibisjon gjennom 
binding til partielt redusert CcO. 
 
 

Klinikk   
Både det raske forløpet som kan ses ved cyanidforgiftning og det mer snikende bildet som 
oftest karakteriserer CO-forgiftning gjør at diagnostikken i stor grad avhenger av 
symptombildet. Asfyksiantene kan, avhengig av eksponeringsgrad, virke i løpet av sekunder 
til minutter (cyanid) (39) eller minutter til timer (CO) (92), og tidlig gi alvorlig og irreversibel 
vevsskade. Med et slikt tidsperspektiv kreves ofte tiltak før anamnestiske detaljer og 
laboratoriesvar foreligger. Desto viktigere blir derfor det kliniske bildet pasientene 
presenterer. 

Symptombildet, toksidromet, som følger ved forgiftning med disse systemiske asfyksiantene 
er beskrevet og forsøkt definert av flere. Markel et al beskriver et toksidrom for 
asfyksiantene cyanid og CO bestående av hodepine, utmattelse, svimmelhet, kvalme, angst, 
dyspne, endret mental status, kardiell iskemi, synkope, koma og krampeanfall (93). Kunisaki 
og Godwind (94) definerer et asfyksiant-toksidrom bestående av dyspne, endret mental 
status, krampeanfall, koma, metabolsk acidose, kardiovaskulær kollaps og sjokk. 

Selv om toksidromene beskrevet ovenfor et stykke på vei kan hjelpe behandleren i å 
gjenkjenne og dermed behandle tilstanden, vil dog dette ikke alltid være tilstrekkelig. Det 
behøves derfor kunnskap om de enkelte giftene og hvordan de påvirker kroppen og 
symptomene de gir, med hensyn både på konsentrasjon, tid etter inntak og kombinasjon 
med andre skadelige stoffer (eks brannrøyk vs. kun ren CO). 
 
 

Akutte symptomer og funn ved CO-forgiftning  
De kliniske symptomene ved CO-forgiftning er uspesifikke og vil alene kunne medføre 
forveksling med andre lidelser (95). Ved subakutt forgiftning ses gjerne et symptombilde 
tilsvarende influensa-liknende sykdom, med bl.a. hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast, 
svakhet og nedsatt allmenntilstand (96). Undersøkelser har da også vist at det blant 
pasienter som presenterer seg med symptomer forenelig med viral sykdom, faktisk 
foreligger en underdiagnostisering av CO-forgiftning (96, 97). Likeledes kan svimmelhet eller 
hodepine alene skjule en okkult CO-forgiftning. Heckerling et al (98) fant at 4,5 % av 
pasientene som presenterte seg med et av disse symptomene hadde COHb-nivåer over 10 
%. Dette illustrerer viktigheten av å ha kunnskap om symptomer der CO kan være årsak, for 
slik å kunne gjenkjenne en eventuell forgiftning. 

Presentasjon av symptomer ved karbonmonoksidforgiftning er blitt grundig undersøkt av 
Burney et al (92). Her studerte de forekomsten av symptomer etter at lekkasje fra et 
varmeanlegg på en skole medførte masseforgiftning med CO blant elever og lærere. Det 
dreide seg om eksponering for 500 p.p.m. CO med maksimal eksponeringstid på to og en 
halv time. Av 184 personer fikk 86 % symptomer. I gruppen med symptomer var hodepine 
vanligst, dernest fulgte svimmelhet, utmattelse, kvalme, kognitive problemer, dyspne, 
synsvansker og bevissthetstap (se tabell 1). I studien diskuteres ikke mulig noceboeffekt, 
hvilket må kunne tenkes å spille rolle ved slike hendelser.   
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Symptomer og funn (92) % 

Hodepine  90  

Svimmelhet  82 

Utmattelse 53 

Kvalme 46 
Kognitive problemer 46 

Dyspne  40 
Synsvansker  26 

Bevissthetstap  6  
Tabell 1: symptomer ved akutt CO-forgiftning, etter (Burney, Wu, & Nemiroff, 1982) 

Nevrologiske symptomer og funn 
Som beskrevet av Burney et al (92) er hodepine blant symptomene som oftest ses ved debut 
av en CO-forgiftning og er under kontrollerte forsøk funnet å innsette ved COHb-
konsentrasjoner i blod mellom 15-20 % (99). Smertene er hyppigst lokalisert frontalt (66 %), 
men kan også ses temporalt (52 %) og occipitalt (47 %). Smertene er videre i hovedsak blitt 
beskrevet som murrende og konstante (100). Sammen med hodepine følger oftest også 
konfusjon og svimmelhet (101).  

Blant nevrologiske symptomer er også synsforstyrrelser vanlig. Under kontrollerte forsøk 
fant man endringer i VER (visual evoked response) ved COHb > 20 %, som ble tydeligere ved 
økende konsentrasjoner av COHb (99). Krampeanfall er blitt beskrevet og er vanligvis antatt 
å forekomme ved COHb-nivåer > 40 %, selv om det er observert ved lavere konsentrasjoner 
av COHb (102). Ved ytterligere økning i konsentrasjonen av CO i blod, kan tap av bevissthet 
følge (103).  
 

Kardiovaskulære symptomer og funn 
Takykardi er blant de tidlige kardiovaskulære effekter som ses ved forgiftning. Det er 
beskrevet en betydelig økning i hjertefrekvensen allerede ved 10-15 % COHb (104), selv om 
disse verdiene er omdiskuterte (105). Samtidig senkes terskelen for ventrikulære arytmier – 
mest uttalt hos pasienter med kjent hjertesykdom– allerede ved COHb-konsentrasjoner på 6 
% (106). Dette kan ses i sammenheng med at CO også er funnet å kunne gi forlenget QT-tid 
(107).  

I dyrestudier er det vist at hypotensjon følger av CO-forgiftning. Her antas det at COHb-
konsentrasjoner mellom 40-50 % gir blodtrykksfall som bidrar til iskemisk skade (108, 109). 

Myokardskade som følge av moderat til alvorlig CO-forgiftning er vanlig, og kan i verste fall 
lede til hjertestans (110). I en studie der en undersøkte pasienter innlagt i mottak med 
COHb-verdier ≥ 10 %, fant man EKG-forandringer forenelig med myokardskade hos 28 % 
(111). I gruppen med EKG-forandringer hadde man i snitt COHb-nivåer på 23,3 % ved 
måletidspunktet, nesten fire prosentpoeng høyere enn snittet for resten av de forgiftede. 
CO-konsentrasjoner som normalt kreves for å gi infarkt må antas å være enda høyere, da 
COHb måles etter noe forsinkelse, hvilket tillater fall i konsentrasjonen av CO i blod. Hvorvidt 
pasienten har underliggende hjertesykdom, spiller også inn med tanke på hvor alvorlig 
forgiftning som kreves før skade inntreffer (112, 113). Hos pasienter med signifikant 
koronarsykdom er dette talende. Her vil brystsmerter ved fysisk aktivitet debutere raskere 
og vare lengre allerede ved COHb-konsentrasjoner på 2-4,5 % (114, 115). 
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Pulmonale symptomer og funn 
Dyspne er et vanlig symptom og vil forverres ved økende grad av forgiftning (92, 116). Dette 
kan forklares med de direkte følgene av karbonmonoksids toksisitet, men lungeødem med 
redusert lungefunksjon til følge vil også etter hvert bidra. Ved røntgenundersøkelse av 
lunger etter akutt CO-forgiftning, er det funnet forandringer forenelig med stuvning og 
lungeødem i opp mot 30 % av alle tilfeller som ble undersøkt. Forandringene attribueres 
primært til forlenget hypoksi (hypoksisk, pulmonal vasokonstriksjon) og direkte toksisk effekt 
av CO på alveolemembranene, hvilket påvirker kapillær permeabilitet. Som sekundær faktor 
nevnes myokardskade, da også dette vil bidra til stuvning og ødem (117). Årsakene til 
lungeødemet er likevel ikke fullstendig avklart, og nevrogene årsaker er også foreslått som 
mekanisme (118). 
 

Nyrer 
Det er ikke kun hjertemuskulatur som skades ved CO-forgiftning. Også i skjelettmuskulatur 
kan det observeres nekrotiske forandringer med rhabdomyolyse og medfølgende økning i 
bl.a. CK (kreatinkinase) og myoglobin i blodet. Dette kan i ytterste konsekvens medføre 
okklusjon av renale tubuli med akutt nyresvikt til følge (119). 
 

Hud 
I litteraturen har det blitt hevdet at kirsebærrød farge på huden er blant de klassiske 
symptomer ved CO-forgiftning (120). I klinikken gjenfinnes det imidlertid i liten grad og 
manglende funn bør av den grunn tillegges lite vekt (121). Likevel kan hudlesjoner av ulik art 
forekomme ved alvorlige former for forgiftning, deriblant bullae (122). 
 

Symptomer og COHb-nivåer  
Symptomenes debut og intensitet i de ulike organsystemer avhenger åpenbart av 
forgiftningens alvorlighetsgrad. I litteraturen brukes ofte COHb-nivåene analogt med 
forgiftningens alvorlighetsgrad, noe som eksemplifiseres ovenfor der COHb-verdier inngår 
både i beskrivelsen av symptomene og når disse gjør seg gjeldene. Det kan likevel stilles 
spørsmål ved om denne koplingen mellom COHb-nivåer og symptomenes alvorlighetsgrad 
faktisk er gyldig.  

Blant de første til å gjennomføre en kontrollert eksponering for CO, var Stewart et al (99, 
123). Her undersøkte man graden av symptomer ved økende konsentrasjoner av CO i blod. 
Deres funn viser tydelig sammenheng mellom COHb-konsentrasjoner og debut av 
symptomer som hodepine og synsforstyrrelser (som referert ovenfor). Hvorvidt 
symptomenes debut og alvorlighetsgrad korrelerer med målte COHb-konsentrasjoner i 
klinikken, avhenger imidlertid av om en rekke forstyrrende variabler (eng. confounders) er 
tilstede. Tydeligst illustreres dette ved CO-eksponering der en samtidig har ledsagende 
forgiftning med cyanid eller annet agens (124). 

Baud (124) beskriver tre distinkte former for CO-forgiftning: 1) inhalasjon av ren CO, 2) CO i 
form av eksos og 3) røykinhalasjon. Dette illustrerer enkelt problemet med ledsagende 
forgiftning med andre agens. Toksisiteten ved eksos og særlig ved brannrøyk er betraktelig 
mer komplisert enn den vi finner ved CO alene. Dermed blir det utfordrende å redegjøre for 
hvilke symptomer og funn som kun kan forklares med økt COHb og hvilke som må skyldes 
andre årsaker. Chou et al (125) har undersøkt dette ved å sammenlikne klinikk og utfall av 
CO-forgiftning hos barn eksponert for brannrøyk og barn eksponert kun for ren CO. Det var 
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ingen signifikant forskjell i COHb-konsentrasjon eller fra ankomst til behandling ble igangsatt, 
mellom de to gruppene som ble undersøkt. Likevel ble det funnet tydelige forskjeller hva 
gjelder mortalitet, mental status, pH, respirasjon og kardiovaskulære forstyrrelser. I gruppen 
kun eksponert for ren CO var det ingen dødsfall, initial GCS på 14.7, pH på 7,4 og ingen 
respirasjons- eller hjertestans. I gruppen med røykinhalasjon var mortaliteten på 22,6 %, 
initial GCS på 6.7, pH på 7.2 og respirasjons- og hjertestans hos henholdsvis 68.5 % og 25.9 % 
på åstedet. 

Det er dermed klart at andre toksiske stoffer, deriblant cyanid (126), også bidrar til skade 
ved inhalasjon av røyk og dermed virker som forstyrrende variabler og påvirker klinikken. 
Med bakgrunn i dette vil det derfor være uhensiktsmessig å gruppere røykinhalasjon 
sammen med ren CO-inhalasjon hva gjelder symptomer, funn og COHb-konsentrasjoner i 
blod. Formen for CO-forgiftning vil påvirke korrelasjonen mellom klinikk og COHb. 

Andre forstyrrende variabler som kan påvirke korrelasjonen mellom COHb og symptomer i 
kliniske studier er forsinkelse mellom eksponering og måling av COHb og prehospital O2-
behandling. Dette illustreres av Hampson et al (59). Selv om en her fant signifikante 
forskjeller mellom COHb-nivåene for pasientgruppene som bl.a. hadde episode med 
bevissthetstap, lavere arteriell pH eller døde, og pasientgruppen der disse kriteriene ikke var 
oppfylt, trekker forfatterne likevel den kliniske relevansen i tvil. Dette fordi verdien av 
gjennomsnittlige COHb-nivåer for f.eks. bevissthetstap, kun var 2 prosentpoeng høyere enn 
gjennomsnittlige COHb-nivåer hos pasienter uten bevissthetstap. Samtidig ble det observert 
en spredning i COHb-verdiene for pasienter med bevissthetstap fra 2.1 % til 72,3 % (59). De 
små variasjonene i COHb-konsentrasjoner mellom gruppene og den store spredningen av 
COHb-konsentrasjoner innad i gruppene, forklares med forsinkelse i bestemmelse av COHb 
hos pasientene, samt effekten av oksygenbehandling prehospitalt.  

Vi ser at korrelasjonen mellom symptomer, alvorlighetsgrad og COHb som er blitt beskrevet 
av Stewart et al (99) under kontrollerte forhold, vanskeligere lar seg gjenfinne i klinikken. 
Dette forklares av en rekke forstyrrende variabler som ofte er tilstede. Her må det likevel 
understrekes at selv om lave COHb-verdier ikke kan utelukke en alvorlig CO-forgiftning, vil en 
økt verdi indikere forgiftning. 

Et bedre korrelat for symptomer og forgiftningens alvorlighetsgrad er eksponeringstiden. 
Det er vist at hodepine, svimmelhet, muskelsvakhet og syns- og tankeforstyrrelser, samt 
alvorlighetsgraden av de ulike symptomene, korrelerer sterkt med varighet av CO-
eksponeringen (92).  
 
 

Kroniske symptomer og funn ved CO-forgiftning 
Selv om de mest iøynefallende effektene av CO-forgiftning ses umiddelbart etter 
eksponering, kan det gjenfinnes symptomer og funn etter lengre tid og av en kronisk art. I en 
studie der man fulgte 74 overlevende etter CO-forgiftning i snitt tre år, fant man større 
nevropsykiatriske sekveler hos 10,8 % av pasientene i form av kognitive forandringer, 
personlighetsendringer eller andre nevrologiske funn. Også kardiovaskulære sekveler med 
angina og hjertesvikt ble rapportert hos to pasienter i oppfølgningsperioden. Ingen skade på 
andre organer kunne tilskrives CO-forgiftning (127). Nevropsykiatriske sekveler er også 
prevalent etter hypoksisk-iskemiske insult ved hjertestans av andre årsaker (128). I hvilken 
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grad mekanismene og de observerte sekvelene fraviker ved CO-forgiftning er ikke fullstendig 
avklart. 

De nevrologiske sekveler kan både dreie seg om forlengelse og kronifisering av de plager 
som er beskrevet under akutte symptomer, men også om forstyrrelser som opptrer 
forsinket; altså etter et symptomfritt intervall i etterkant av en forgiftning (129, 130) 

De forsinkede nevrologiske symptomene som kan ses i kjølvannet av en forgiftningsepisode 
opptrer ofte sammen og danner da et syndrombilde kalt DNS (delayed neurological 
sequelae). Syndromet har noe uklar definisjon og mangler klare diagnosekriterier (131). Det 
er likevel enighet om at de nevrologiske symptomene skal etterfølge en symptomfri periode 
etter CO-eksponering, vanligvis satt til å vare mellom 2 og 40 dager (gjennomsnitt 22 dager) 
(132, 133). DNS kan manifestere seg med et mangfold nevrologiske eller psykiatriske 
symptomer (130, 134). Blant de vanligste symptomene som kan observeres er apati, 
desorientering, amnesi, hypokinesi, mutisme, mental svekkelse, urin-og/eller fekal 
inkontinens og gangforstyrrelse (132, 133). Insidensen av de vanligere symptomer ved DNS 
finnes i tabell 2. 

 

Symptomer og funn Choi et al (132), % Min et al (133), % 

Apati, desorientering og amnesi - 100 

Mental svekkelse  98,5 - 

Positiv glabellarefleks 92,3 91 

Positiv griperefleks 89,2 87 
Urin og/eller fekal inkontinens 87,8 93  

Økt muskeltonus  83,3 86 

Gangforstyrrelser  81,2 91 
Retropulsjon  73,4  - 

Mutisme  32,3 95 

Tremor  7,7 - 
Tabell 2: Symptomer og funn forenelig med DNS, i kjølvannet av CO-forgiftning 

Insidensen av DNS etter CO-eksponering er vanskelig å fastsette og tilgjengelige tall spriker. I 
litteraturen finnes tall fra 2,75 % til 12,1 %  (130, 132). Årsakene til denne diskrepansen i 
litteraturen er mange. Ulik definisjon av syndromet leder til ulikhet i tallene. Et eksempel på 
dette er uenighet om lengde på tidsvindu mellom eksponering og debut av syndrom (132, 
135). Videre kan forskjell i undersøkte populasjoner, grad av eksponering og tidspunkt for 
diagnostikk av DNS tenkes å spille inn. Til sist kan også ulik terapi ha stor innflytelse for om 
syndromet manifesteres (136).  

Selv om det på bakgrunn av dette synes vanskelig å på forhånd kunne vurdere risiko for 
utvikling av DNS hos en pasient, er det identifisert en rekke risikofaktorer som påvirker 
pasientens sannsynlighet for å utvikle DNS. Weaver et al (137) fant at risiko for å utvikle DNS 
øker ved CO-eksponering varende ≥ 24 timer eller intermitterende eksponering. Videre vil 
økende alder fra og med 36 år påvirke prognosen negativt (132, 133, 137). Tap av bevissthet 
i forbindelse med CO-eksponering ses typisk forut for utviklingen av DNS, men syndromet 
kan også debutere uten at det har foreligget forutgående bevissthetstap (132). Ved 
undersøkelse av 86 kasus med DNS, fant man at 90,7 % av pasientene hadde hatt 
bevissthetstap (133). 
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Forløp og prognose ved DNS er jevnt over god. I en serie med 65 pasienter ble det observert 
remisjon hos 75 % i løpet av et år (132). I en annen studie der en fulgte pasienter der DNS 
manifesterte seg som parkinsonisme, så man spontan remisjon hos 81,3 % innen 6 måneder 
(138).  
 
 

Pasienteksempel på CO-forgiftning 
32 år gammel mann, tidligere frisk, ble hentet bevisstløs ut fra et brennende hus. Rapportert 
å ha hatt egen respirasjon hele veien, behandlet med høydose oksygen under transport. Var 
ved bevissthet ved ankomst til sykehus under en time senere. Sottildekket og 
andregradsforbrenning høyre lår, ellers ikke tegn til andre vesentlige, ytre skader ved 
undersøkelsen. Var normotensiv men takykard (118/min). Uttalte fremmedlyder over lunger, 
med både knatring, piping og noe gnidningslyder.  

Arteriell blodgass ved innkomst (ved 12 L O2 på maske), viste hypoksemi (O2Hb 79 %, men 
pO2 11.8), metabolsk acidose (pH 7.28, pCO2 5.4, BE -7,3 mmol/l), økt laktat (7.1 mmol/l) og 
COHb på 18 %. Blodgass etter en time viste O2Hb 83 %, lett acidose (pH 7.31 pCO2 5.74, BE -
4.8), laktat 5.0 (ref. 0.3-1.5) og COHb på 12.9 %. Rtg. thorax viste atelektasepreget fortetning 
i høyre overlapp og peribronkiale fortetninger bilateralt, tolket som mulige 
ødemforandringer.  

Pasienten ble behandlet med hyperbar behandling, ventolin og inhalasjonssteroider. 
Tiltagende dyspne og økende CRP (> 200) etter et døgn medførte oppstart av antibiotika, 
steroider i.v. og BiPAP med god effekt. Etter 2 døgn ble sO2 målt å være 90 % ved 100 % 
oksygen på maske. Etter 12 dager ble pasienten overflyttet til sitt lokalsykehus for daglig 
sårstell og mobilisering.  

 

Selv om dette pasienteksempelet er nokså begrenset når det gjelder utforskning av 
symptomer og funn hos pasienten, kan en rekke momenter gjenkjennes fra litteraturen. 
Pasienten presenterte med bevissthetstap og takykardi, hvilke begge kan ses ved alvorlig 
forgiftning. Pasienten var beskrevet å være normotensiv, hvilket kan fravike fra typisk klinikk. 
Alvorlig hypotensjon er imidlertid beskrevet å opptre ved høyere COHb-verdier enn det 
pasienten hadde. Samtidig kjenner vi ikke til pasientens utgangstrykk eller om 
vedkommende ble væskebehandlet før blodtrykk ble målt. Begge disse momentene kan 
kamuflere et trykkfall. Lungeforandringene påvist både klinisk og ved røntgenundersøkelse 
samt dyspne, kan forklares av CO-mediert lungeødem, men også skader forårsaket av 
røykinhalasjon kan ha bidratt. BiPAP-behandling hadde imidlertid god effekt, hvilket i alle 
tilfeller kan peke mot en ødemkomponent til tungpusten. 

Blodgassene viste et ganske typisk bilde på CO-forgiftning. Utenom de høye COHb-verdiene, 
var den lave oksyhemoglobinmetningen (79 %) ved samtidig normal pO2 talende. Metabolsk 
acidose er å forvente ved en slik tilstand med vevshypoksi. De høye laktatverdiene (7.1 
mmol/l) er ikke et typisk funn, da økningen i laktat ved CO-intoksikasjon ofte er noe lavere. 
Høye verdier kan imidlertid ses, samtidig som økningen også kan forklares med samtidig 
cyanidforgiftning, hvilket ses ved røykinhalasjon (vide infra). 
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Akutte symptomer og funn ved cyanidforgiftning 
Som ved CO-intoksikasjon, er det kliniske bildet ved inntak av cyanid i organismen nok så 
uspesifikt. Symptomene som følger, kan ses ved en rekke tilstander og en forgiftning kan 
derfor lett forveksles med andre årsaker. Initiale symptomer med svimmelhet, svetting, 
dyspne eller hyperpne kan mistolkes som angst (139). Videre kan andre gifter 
(hydrogensulfid, CO, metanol) presentere med tegn og symptomer forenelig med 
cyanidforgiftning (139). Her står CO i en særstilling, da gassen i tillegg til å gi sammenfallende 
toksidrom som cyanid, også kan ledsage en cyanideksponering. Dette gjelder primært ved 
branner, der begge typer gasser dannes (140). En undersøkelse av blodverdiene post 
mortem hos 523 brannofre, fant eleverte cyanidnivåer (> 0,25 mg/L) hos 69 % og COHb-
nivåer > 9 % hos 91 % av ofrene (141). Denne konkomitante eksponeringen medfører en 
tilsløring av klinikkens opphav og vanskeliggjør identifikasjon av symptomene på 
cyanideksponering ved røykinhalasjon. I denne sammenheng spiller også en eventuell 
additiv effekt mellom stoffene inn. Baud et al fant at 55 % av undersøkte dødsfall etter 
røykinhalasjon hadde subletale verdier av både CO og cyanid i blodet (45). Dette kan indisere 
en additiv toksisk effekt for gassene, selv om dødsfallene også kan forklares av lav 
oksygentensjon, skade på luftveiene, forsinket prøvetakning og dermed eliminasjon av 
stoffene fra organismen mm.  

Også andre forhold kan påvirke forløpet og presentasjonen ved cyanideksponering og slik 
vanskeliggjøre gjenkjennelse av klinikken. Hvorvidt inntaket er oralt, transdermalt eller 
gjennom inhalasjon spiller her en viktig rolle. Inhalasjon av HCN kan gi debut av symptomer i 
løpet av sekunder og død innen få minutter, som vist av Wexler et al (39). Her fant man 
tydelig avtakende hjertefrekvens allerede etter 1-3 minutter og ventrikkelflimmer med 
påfølgende død i løpet av 14 minutter etter start av inhalasjon. Tidsrommet før effekt ses, vil 
dog variere med konsentrasjon av inhalert cyanid (41).  

Oralt inntak av cyanid kan både gi rask symptomdebut, men også et mer subakutt bilde, 
avhengig av giftens formulering. Cyanidsalter (KCN, NaCN og CaCN2) virker eksempelvis i 
løpet av få minutter (40), mens planteforbindelser der cyanid inngår, kan gi et mer forsinket 
bilde, selv ved høyere doser (142). Samtidig vil tid siden siste måltid påvirke effekt av oralt 
cyanidinntak. Ved forsøk på rotter er det funnet redusert letal dose (13,2 vs 15,9 mg/kg) og 
redusert tid til død (11,0 vs. 20,1 minutter) ved faste i 24 timer sammenliknet med ikke-
fastende rotter (42). 

Lavest opptak ses ved dermal påføring av cyanid. Som beskrevet under Opptak og 
distribusjon, kreves betydelig høyere konsentrasjoner for å gi LD50, enn ved oralt inntak. For 
NaCN påført på fuktet hud hos kaniner, er LD50 funnet å være 66,3 mg/kg og død inntrer da 
etter om lag en time. Ved tørr hud er høyere konsentrasjoner påført uten å gi systemiske 
effekter (42).  

Selv om vi potensielt kan møte stor variasjon i presentasjonen av en forgiftning, er det 
likevel en del trekk som er mer bestandige og ofte gjenfinnes i klinikken. I litteraturen 
beskrives affeksjon av ulike organsystemer, og nevrologiske symptomer, kardiale og 
respiratoriske forstyrrelser er uttalt (143). Dose-responskurven er meget bratt og små 
konsentrasjonsendringer kan utgjøre forskjell på milde symptomer og død (34). Likevel er 
kunnskapen omkring cyanidkonsentrasjoner og korresponderende symptomer noe 
mangelfull.  
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Forekomsten av enkelte symptomer er undersøkt i en gjennomgang av 31 case-rapporter av 
Baud et al (143). Pasientene beskrevet i casene var mellom 12 og 83 år, der årsak til 
forgiftning hos 12 var arbeidsrelatert, seks var suicid og 10 var kriminalsaker. 3 caser forble 
uforklarte. Nevrologiske funn ble observert ved 68 % av tilfellene, bevissthetstap 61 %, 
metabolsk acidose 42 %, kollaps og hypotensjon 32 %, svimmelhet og ustøhet 26 %, flushing 
23 %, øye- og hudirritasjon 23 %, bitter mandellukt 19 %, halsubehag 16 %, klonus og 
kramper 6,5 % og cyanose, brystubehag, kvalme og oppkast 6 %. Symptomer og funn er også 
beskrevet i tabell 3. 
 

CNS-effekter 

• Hodepine 

• Svimmelhet 

• Kvalme  

• Døsighet 

• Kramper 

• Koma og paralyse 

Pulmonale effekter (tidlige) 

• Dyspne 

• Takypne 

Pulmonale effekter (sene) 

• Bradypne 

• Apne 

• Lungeødem 

Kardiovaskulære effekter (kompensert fase) 

• Takykardi  

• Økt minuttvolum 

Kardiovaskulære effekter (dekompensert fase) 

• Bradykardi 

• Redusert minuttvolum  

• Hypotensjon  

• Arytmier 

Lokale effekter  

• Irritasjon i nese og svelg 

• Lukt av bitre mandler 
Tabell 3: Symptomer og funn ved akutt cyanidforgiftning. Basert på Holland og Kozlowksi (144) 

 

Nevrologiske symptomer og funn  
Ved mildt cyanideksponering ses typisk svimmelhet, pulserende hodepine og kvalme (143, 
145, 146), som kan vedvare timer etter eksponering (146). Ved mer alvorlig forgiftning ses 
døsighet og eventuelt bevissthetstap. Dette kan vedvare opptil flere døgn, men er ofte mer 
forbigående med bevissthetsgjenvinning etter opphørt eksponering (146, 147). Ledsagende 
vil oppadvendt plantarrefleks kunne observeres, samtidig som resten av de dype 
senereflekser er utslukket (147, 148). Pupillene vil her være lysstive og ofte dilaterte (dette 
ses sjelden ved CO) (148). Konvulserende kramper kan ses hos en del med bevissthetstap, 
men opptrer da ofte sent i forløpet (145).   
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Demyeliniserende lesjoner i hvit substans er vist å følge cyanidforgiftning hos hunder (149). 
Hvorvidt en slik hjerneskade oppstår grunnet direkte toksisk effekt på CNS er usikkert, og 
Brierley et al (150) konkluderte med at hjerneskade som følge av cyanid kun ses sekundært 
til forstyrrelser i sirkulasjon og respirasjon. 

 

Kardiovaskulære symptomer og funn 
De kardiovaskulære symptomer og funn er omskiftelige og kan på bakgrunn av dyrestudier 
inndeles i først en kompensert og så en dekompensert fase (151). Den kompenserte fasen er 
karakterisert ved takykardi og økt minuttvolum. Det ses økt oksygentransport med noe 
mindre økning i oksygenforbruk og dermed et fall i oksygenekstraksjonsraten. I 
dekompensert fase ses så mønster forenelig med hjertesvikt, karakterisert ved bradykardi og 
redusert minuttvolum. Her ses redusert oksygentransport med noe mindre reduksjon i 
oksygenforbruk og dermed økning i oksygenekstraksjonsraten. Et slakt blodtrykksfall 
ledsager overgangen fra kompensert til dekompensert fase (151). 

Studier på mennesker er mer sparsomme, men observasjon av 4 menn henrettet med HCN 
har gitt informasjon om kardiovaskulære forandringer som kan ses (39). Her ble det 
observert fall i HF (hjertefrekvens) mellom første og tredje minutt, akkompagnert av 
sinusarytmi og bortfall av P-bølgene på EKG. Deretter fulgte AV-dissosiasjon med ytterligere 
bradykardi og tilslutt ventrikkelflimmer og stans. Parallelt fulgte en gradvis forkortning av ST-
segmentet som kulminerte i T-på-R-fenomen. Palpitasjoner og hypotensjon kan være 
tilstede, der sistnevnte er mest uttalt ved alvorlige forgiftninger og kan lede til sjokk (145, 
146). 

Hjerteaffeksjonen regnes ikke som primære årsak til død, da det er observert hjerteaksjon 
selv etter at elektrisk aktivitet i hjernen er fraværende (35).  
 

Pulmonale symptomer og funn 
Mest uttalt er forandringer i respirasjon, der disse kan inndeles i fase med takypne og 
dyspne, etterfulgt av fase med bradypne og tilslutt apne (144, 152).  
Både dyspne og takypne er tidlige og karakteristiske symptomer som kan ses allerede ved 
mild forgiftning (146, 148). Den økte respirasjonsfrekvensen initialt skyldes cyanids direkte 
stimulering av kjemoreseptorer i carotislegemene (153). Respirasjonsraten faller utover 
forløpet og pasienten har oftest bradypne eller apne ved presentasjon (154). Denne 
respirasjonsdepresjonen er sentralt betinget (144). 

Pulmonalt ødem sekundært til alvorlig cyanidforgiftning er beskrevet (155). Dette følger 
sannsynligvis av cyanids kardiotoksisitet og dermed venstre ventrikkelsvikt med økt trykk i 
pulmonalkretsløpet som følge. En annen mulig årsak kan være at skade av alveolært epitel 
og kapillært endotel gir capillary leak-syndrom med væskeopphopning i lungevevet. 
Årsaken til død ved cyanidforgiftning regnes å være sentralt betinget respiratorisk stans (35). 
 

Andre 
Cyanid kan ha lokale effekter og nasal irritasjon er blitt rapportert ved kortvarig mild 
eksponering (156). Tørrhet og brennende følelse i nese og svelg er også beskrevet i 
litteraturen (157). 
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Grunnet lav oksygenekstraksjon i vevene, kan det ses en arterialisering av venøst blod (158). 
Dette kan forklare at normalrosa hudfarge vedvarer og cyanose ofte ikke fremkommer selv 
ved alvorlig forgiftning (159). Videre vil fargen på retinale arterier og vener i større grad likne 
grunnet redusert oksygendifferanse mellom karene, hvilket kan bidra diagnostisk i klinikken 
(160). 

Cyanid er beskrevet å lukte som bitre mandler, og denne lukten er klassisk oppgitt å ledsage 
cyanidforgiftninger (161). Når det likevel ikke beskrives i alle tilfeller, er noe av årsaken til 
dette at ikke alle mennesker evner å lukte cyanid. Evnen styres sannsynligvis av 
kjønnsbundne gener, og er funnet å mangle fullstendig hos 4,5 % av kvinner og 18,2 % av 
menn (162). 
 
 

Kroniske symptomer og funn ved cyanidforgiftning 
I tillegg til å gi alvorlige, akutte følger, kan cyanid være årsak til, og bidra i flere kroniske 
tilstander. Av direkte sekveler etter akutt forgiftning er nevrologiske tilstander beskrevet, 
selv om forekomsten av disse er ukjent. Ved undersøkelse av to pasienter som i suicidal 
hensikt inntok cyanid, fant man tydelige forandringer i basalganglier og cerebellum ved MR-
undersøkelse (163). Klinisk ga dette seg utslag i et parkinsonistisk bilde med 
ekstrapyramidale og cerebellare symptomer inklusivt bradykinesi, postural instabilitet, 
hypomimi, hypokinetisk dysartri, noe spastisitet, rigiditet og ataksi, men lite tremor. Ved et 
annet tilfelle er det beskrevet debut av generalisert dystoni i etterkant av et suicidforsøk 
(164). 

Ved mer kronisk cyanideksponering kan affeksjon av thyroidea ses. TSH- og T3-nivåer er målt 
å være økt, men innenfor normalområdet hos arbeidere kronisk eksponert for HCN (165), og 
det er også funnet økt  thyroid 131I-opptak (kan tyde på hyperthyreose) og struma (166). 

I tillegg til de direkte effekter som kan ses i etterkant av cyanideksponering, finnes en rekke 
tilstander som er løsere assosiert til giften bl.a. gjennom inntak av cyanidinnholdende 
produkter som mat og tobakk. Disse koblingene er primært basert på epidemiologiske 
undersøkelser eller feltstudier uten kontrollerte rammer og det vil derfor være vanskelig å 
fullt ut kvantifisere cyanids bidrag til klinikken (35). Tobakksamblyopi er en slik tilstand, og 
karakteriseres av bilaterale visuelle forstyrrelser, skotomer og affeksjon av fargesyn (167). 
Det finnes her belegg for at tilstanden skyldes lav vitamin B12, økte cyanidnivåer og 
forstyrrelser i metaboliseringen av disse (168).  

Tropisk, ataktisk nevropati (TAN) er en diffus, nevrodegenerativ sykdom med både sentrale 
og perifere tegn (35), endemisk i områder med høyt inntak av cassava (cyanogenrik rotfrukt). 
Klinikken her korrelerer med plasmanivåer av thiocyanat, et metabolsk produkt ved endogen 
nedbrytning av cyanid (169).  

Under liknende omstendigheter ses også tilfeller av Konzo, der diett med høyt 
cyanogenopptak ved forbruk av cassava kombineres med ellers proteinfattig kost. Tilstanden 
er kjennetegnet ved øvre nevronskade med brå debut av irreversible og non-progressive 
pareser (170). 
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Pasienteksempel på cyanidforgiftning 
Person i 30-årene ble reddet ut av brennende hus. Pasienten var bevisstløs men hadde 
palpabel puls ved ambulansens ankomst. Kort tid senere ble pasienten pulsløs og det ble 
igangsatt HLR. Ved ankomst til mottak hadde pasienten egenrytme, men var hypotensiv (BT 
90/30) med hjertefrekvens på 130. Pasienten var sirkulatorisk ustabil og hadde lysstive, 
dilaterte pupiller. Pasienten hadde brannskader på thorax og ekstremiteter, og det ble suget 
opp sotrester fra luftveiene. 

Blodgass ved ankomst viste pH 6.9, pCO2 9.2, BE -22, COHb på 42 % og laktat over målbart 
område (> 20 mmol/L). Ny blodgass etter en time viste pH 7.18, pCO2 5.26, BE -13, COHb 16 

% og laktat 10.7. Cyanidkonsentrasjon i blod ble målt å være 42 mol/L (1,1 mg/L). Det ble 
gitt cyanidantidot (hydroksokobalamin), før pasienten ble lagt på respirator og nedkjølt i 
tråd med behandlingsprotokoll. Tilstanden forverret seg og etter noen dager på 
intensivavdelingen døde pasienten. 

 

Denne kasuistikken er beskrivende for kompleksiteten ved røykforgiftning, idet vi her tydelig 
ser tegn på cyanidforgiftning med konkomitant CO-forgiftning, på tross av den begrensede 
informasjonen som var tilgjengelig. Pasienten presenterte med bevissthetstap og etter hvert 
hjertestans og var hypotensiv og takykard. Disse er alle tegn på alvorlig forgiftning, men 
peker ikke entydig mot cyanidforgiftning og kan ikke brukes til å utelukke CO som 
hovedårsak. Selv om alvorlig hypotensjon er typisk ved cyanidforgiftning, kan COHb-nivåer 
på 40-50 % gi blodtrykksfall som leder til iskemisk skade.   

Det er primært de lysstive, dilaterte pupillene og den svært høye laktaten som ble målt, som 
taler for en cyanidkomponent i røykforgiftningen. Affeksjon av pupiller er ikke regnet å være 
typisk funn ved CO-forgiftning. Videre gir CO typisk mild økning i laktat (sjeldent > 4,0 
mmol/L selv ved bevissthetstap), i motsetning til cyanid, der verdier > 10 mmol/L er vanlig 
(vide infra). Blodgassverdiene for øvrig bekrefter at CO-intoksikasjon er tilstede. Tilsvarende 

ble cyanidkonsentrasjoner på 42 mol/L (1,1 mg/L) påvist i blod. Disse verdiene ligger i 

nedre grense hva gjelder letale cyanidnivåer (37-115 mol/L) (vide infra), men bidrar nok i 
dette tilfellet helt klart til dødsfallet, på tross av at antidot ble gitt. CO og cyanid virker 
additivt og har her sannsynligvis gitt irreversibel skade før adekvat behandling har vært 
tilgjengelig, med døden til følge.  

 
 

Karbonmonoksid, cyanid og hypoksi av andre årsaker 
Når vi nå har sett på toksidromene og de enkelte symptomer og funn som følger av 
forgiftning, kan det være interessant å kort sammenlikne disse med klinikken følger av enkel 
hypoksi av andre årsaker. Dette kan hjelpe oss til å identifisere eventuelle fellestrekk eller 
særpreg og spesifikke karakteristika hva gjelder asfyksi som følge av CO- og cyanidforgiftning 
sammenliknet med hypoksi av andre årsaker. 

Hypobarisk hypoksi i forbindelse med høydesyke er et godt utgangspunkt i så henseende. 
Hypoksien følger av at det totale gasstrykket faller lengre opp i atmosfæren. Tilsvarende 
reduksjon ses også i de partielle gasstrykkene og dermed også oksygen tilgjengelig for 
organismen ved økende høyder. Ved høydesyke manifesteres hypoksien primært gjennom 
nevrologiske og pulmonale forstyrrelser (171).  
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Hodepine er det mest prevalente symptomet, affiserer 80 % og kjennetegnes ved å være 
bilateral, frontal eller frontotemporal med murrende, milde til moderate smerter (172). 
Dette sammenfaller med klinikken ved cyanid- og CO-forgiftning. Dette gjelder spesielt CO-
eksponering der liknende prevalens og karakter er beskrevet i litteraturen (vide supra). 

Ved forverring av hypoksien ved høydesyken kan de nevrologiske forstyrrelsene progrediere 
med tillegg av ytterligere symptomer. Dette dreier seg om anoreksi, kvalme, oppkast, 
utmattelse, svimmelhet og insomni (173). Igjen gjenspeiles dette i den beskrevne klinikken 
for cyanid- og CO-forgiftning, med unntak av insomni. 

I spekteret av forstyrrelser som ses ved høydesyke, er cerebralt ødem det livstruende 
endepunktet hva gjelder nevrologisk affeksjon. Dette gir seg oftest til kjenne med konfusjon, 
ataksi, psykiatriske forandringer og bevissthetsforstyrrelser som kan progrediere til koma. I 
tillegg kan fokale nevrologiske utfall observeres, bl.a. synsforstyrrelser og oppadvendt 
plantarrefleks (174). Klinikken ved cerebralt ødem gjenspeiles ikke like tydelig ved akutt CO- 
og cyanideksponering, selv om noe er felles. Konfusjon er et nokså uspesifikt og subjektivt 
symptom, men er beskrevet ved CO-eksponering. Det samme gjelder synsforstyrrelser, som 
et kjent funn ved CO-eksponering. Tilsvarende er unormal plantarrefleks beskrevet ved akutt 
cyanidforgiftning. Til sist kan både bevissthetsforstyrrelser og koma være tilstede ved CO- og 
cyanidforgiftning.  

Til forskjell fra ved forgiftning, ses krampeanfall svært sjelden i forløpet av hypoksi ved 
høydesyke (175). Hvorvidt dette forklares ved ulike patofysiologiske mekanismer er usikkert. 
Idet krampeanfall ved forgiftning først ses meget sent i forløpet, kan manglende anfall ved 
høydesyke også forklares ved at krampeterskelen ikke senkes tilstrekkelig til å gi anfall ved 
graden av hypoksi som her ses. 

Nonkardiogent lungeødem er den pulmonale manifestasjonen av hypoksi ved høydesyke 
(176), og ledsages av hoste, progredierende dyspne og fysisk utmattelse. Patogenesen er 
multifaktoriell, og karakteriseres av hypoksisk, pulmonal vasokonstriksjon hvilket medfører 
økt pulmonalt arterietrykk (177) med mekanisk skade av kapillærene og lekkasje ut i vevet 
(178). Lungeødem ses også ved CO- og cyanidforgiftning, men her er ikke årsakene like 
avklarte. Som omtalt under symptomer og funn ved CO-forgiftning, attribueres lungeødemet 
ved CO-forgiftning både til nonkardiogene årsaker (hypoksisk, pulmonal vasokonstriksjon og 
direkte toksisk effekt av CO på alveolemembranene), kardiogene årsaker (myokardskade 
med stuvning) og nevrogene årsaker. Ved cyanidforgiftning følger lungeødemet 
sannsynligvis av kombinasjon av kardiogene og nonkardiogene (skade av kapillært endotel) 
årsaker, som beskrevet under symptomer og funn ved cyanidforgiftning. 

Som ovenfor beskrevet ser vi at en større del av klinikken, spesielt blant de milde 
symptomene, gjenfinnes både ved forgiftning og hypoksi av andre årsaker. De nevrologiske 
symptomene er nokså konsistente i begge tilfeller, selv om krampeanfall opptrer hyppigere 
hos forgiftede pasienter. I tillegg er pupilleaffeksjon kun beskrevet ved cyanidforgiftning. 
Pulmonal affeksjon med lungeødem og dyspne er også et fellestrekk, selv om 
patofysiologien muligens kan fravike. Kardiovaskulære forandringer med hypotensjon og økt 
hyppighet av arytmier virker å være karakteristisk for forgiftning og iskemiske forandringer 
mest spesifikt for CO-forgiftning spesielt.    
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Diagnostikk 
Diagnostikk ved CO-forgiftning  
CO-intoksikasjon vil ideelt sett diagnostiseres når følgende kriterier er oppfylt: (1) historikk 
som samsvarer med mulig eksponering for CO, (2) symptomer forenelig med forgiftning og 
(3) økt COHb målt i blod (179). I praksis vil ikke kriteriene alltid oppfylles, ofte grunnet 
normaliserte COHb-verdier ved måling, selv ved erkjent forgiftning.  
 

COHb-måling 
Som ovenfor nevnt hersker det kontroverser omkring COHb-konsentrasjoner som mål på 
akutt forgiftning, og dette er utdypet under omtalen av CO sin symptomatologi. I korte trekk 
kan vi konkludere med at korrelasjonen mellom COHb-konsentrasjon funnet i blodprøver og 
alvorlighetsgrad av forgiftning er svak. Dette skyldes blant annet forsinkelse av prøvetaking 
og dermed medfølgende eliminering av CO fra blod før måling, samt prehospital O2-
behandling som også senker COHb-konsentrasjonen (59).  

Videre er det også kjent at CO kan lagres i vevene, og ikke nødvendigvis korresponderer med 
COHb-nivåene i blod under en eliminasjonsfase (9). Hvorvidt denne vevsfraksjonen av CO er 
av signifikant betydning i klinikken er imidlertid ukjent.  

Basert på ovennevnte poenger blir det klart at normale COHb-nivåer ikke utelukker 
forgiftning, men at eleverte verdier er tydelig indikasjon på eksponering og eventuell 
forgiftning (180). 
 
Anvendelse av målinger  
Måling av COHb-verdier i blod anvendes primært ved akutt CO-forgiftning, men kan også 
være relevant i andre kontekster. Mest nærliggende er målinger ved kronisk eksponering for 
lavere nivåer av CO. Innen rettsmedisin anvendes målinger for å fastslå hvorvidt omkomne 
etter brann var i live da brannen begynte. Her vil eleverte nivåer (> 10 %) tyde på at avdøde 
var i live en periode etter at brannen begynte, mens lavere nivåer kan tyde på at vedkomne 
allerede var død (180). Da CO er et endogent produkt ved nedbrytning av heme, kan det 
også brukes til å vurdere hemolyse hos nyfødte (181). 
 
Normalverdier  
Ved tolkning av målte COHb-konsentrasjoner kreves ikke kun at det tas hensyn til faktorer 
som kan medføre lave målinger selv ved forgiftning. Det kreves også kunnskap om 
normalverdier og variasjoner i disse hos befolkningen for øvrig. Blant ikke-røykere i 
normalbefolkningen er det funnet at 96,4 % har COHb-nivåer ≤ 2% og konsentrasjoner ≥ 3-4 
% kan anses å ligge utenfor normalverdiene (23, 179). For røykere ligger snittet for COHb-
nivået mellom 4-4,5 % og konsentrasjoner > 10 % kan anses for å ligge utenfor 
normalverdiene, selv om nivåer > 10 % kan observeres eksempelvis ved komorbid 
lungepatologi (23, 182). 
 
Metoder for måling  
COHb kan måles både i arterielt og venøst blod, da verdiene er sammenfallende som vist 
både under kontrollerte forhold hos dyr og i klinisk studie hos mennesker (183, 184). Etter 
prøvetaking kan det både dannes og elimineres CO og dermed forstyrre prøvematerialet ved 

lagring. Ved nedkjølt lagring (3 C) i vakuumrør kan dette unngås og det er vist at COHb 
under slike forhold er stabilt i opptil 2 år (185). 
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I klinikken brukes oftest spektrofotometriske metoder for å bestemme COHb-
konsentrasjonen (180). Metoden går ut på å måle absorpsjonen av lys i et stoff ved en 
bestemt bølgelengde. Her utnyttes det at de ulike hemoglobinforbindelsene har ulike 
ekstinksjonskoeffisienter (dvs. hvor mye lys de absorberer ved en bestemt bølgelengde). Slik 
beregnes blant annet fraksjonene av COHb, O2Hb, Met-Hb (methemoglobin) og fritt 
hemoglobin. Metoden utføres av et CO-oksymeter (179).  

CO-oksymetere er ofte inkorporert i nyere blodgassmaskiner og gir slik mulighet for direkte 
mål av hemoglobinets metning ved ABG (arteriell blodgass) (179). Dette i motsetning til 
eldre blodgass-maskiner, som baserer seg på målte partialtrykk av gasser arterielt som 
indirekte mål hemoglobinets metning. Denne metoden gir ikke korrekte verdier ved CO-
forgiftning. Eksempelvis vil sO2-verdier beregnet utfra oksygenets partialtrykk (PaO2) ved 
ABG, kun være riktige i fravær av andre hemoglobinforbindelser. Dette følger av at 
oksygenets partialtrykk (dvs. oksygen fysikalsk oppløst i blod) kan være høyt, selv om 
hemoglobinet er gjort utilgjengelig, enten gjennom binding til CO eller ved å foreligge som 
Met-Hb (179). For eksempel vil en pasient med COHb på 50 % og PaO2 på 13 kPa bli 
beregnet å ha sO2 på 97,6 %. For å få korrekte verdier ved ABG i nærvær av andre 
hemoglobinforbindelser kreves derfor analyse med CO-oksymetri som beskrevet over. 
Denne problemstillingen er fremdeles relevant, da en del sykehus fortsatt mangler 
blodgassapparater med CO-oksimeter. 

Prehospitalt er puls-CO-oksymeter presentert som et non-invasivt alternativ for mål av 
hemoglobinmetningen. Her identifiseres ulike hemoglobinforbindelser ved å ta i bruk flere 
bølgelengder enn de to bølgelengdene som finnes hos konvensjonelle pulsoksymetere (186). 
Dette er imidlertid ikke en like presis målemetode. Puls-CO-oksymeteret er vist å kunne gi 
noe høyere SpCO-verdier sammenliknet målt COHb. Roth et al (187) fant i snitt at noninvasiv 
måling ga et overestimat på 2,99 % med en presisjon i målte verdier på 3,27 %. Til 
sammenlikning er konvensjonell pulsoksymetri funnet å fravike 0,02 % fra invasiv målt O2Hb, 
med en presisjon på 2,10 % (188). Samtidig er det funnet at SaO2-verdier < 85 % og COHb-
verdier nær null medfører signalfeil, da puls-CO-oksymeteret kan ha problemer med å 
analysere blodet (189). Basert på disse funnene kan det konkluderes med at denne 
målemetoden er adekvat for screening ved mistenkt forgiftning. Verdien av en slik 
tilnærming er vist av Hampson et al (190). Her fant man at pasienter som initialt ble målt 
med puls-CO-oksymeter fikk målt COHb invasivt raskere, hadde høyere COHb-nivåer 
(grunnet tidligere måling) og fikk initiert hyperbar oksygenbehandling raskere. Per dags dato 
er puls-CO-oksymetere lite utbredt og de konvensjonelle pulsoksymeterapparatene er 
fortsatt de mest brukte (disse kan ikke beregne COHb).  

Konvensjonelt pulsoksimeter vil i likhet med eldre blodgass-apparater ikke oppgi korrekt 
hemoglobinmetning i nærvær av CO. Et vanlig pulsoksymeter måler lysabsorpsjon ved to 
ulike bølgelengder (660 nm og 940 nm). Absorpsjon av de ulike bølgelengdene vil avvike 
mellom mettet og umettet hemoglobin og basert på dette beregnes blodets 
oksygenmetning (sO2). Dette er et relativt presist mål forutsatt at hemoglobinet kun 
forekommer i ubunden form eller som oksy-Hb. Ved tilstedeværelse av andre 
hemoglobinforbindelser (COHb og methemoglobin (MetHb)) vil disse legges til i beregningen 
av sO2 på grunn av nærliggende ekstinksjonskoeffisienter (dvs. hvor mye lys som absorberes 
av et stoff ved en bestemt bølgelengde) ved de aktuelle bølgelengdene og dermed gi falsk 
høy oksygenmetning. I en studie fant man at den registrerte oksygenmetningen målt ved 
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pulsoksymeter ikke falt under 96 % selv ved COHb-nivåer på 44 % (191). Nærliggende 
alternativ her vil være bruk av puls-CO-oksymeter som beskrevet ovenfor.  

CO og laktat  
Det er vist at ren CO-forgiftning gir elevasjon av plasmalaktatkonsentrasjonen, og at dette er 
korrelert med grad av nevrologisk påvirkning (192). Økningen var imidlertid mild, med 
gjennomsnittlige verdier på 2,3 mmol/L (ref: 0,5-2,2), og kun 7 % hadde verdier over 4,0 
mmol/l. Selv blant pasienter i koma eller forbigående bevissthetstap hadde kun 15 % 
laktatverdier > 4,0 mmol/L. Forsinkelse mellom endt eksponering og prøvetaking, samt 
hyppigere O2-behandling ved alvorlig forgiftning med påfølgende eliminering av laktat, er 
feilkilder som kan ha påvirket resultatene. Imidlertid har studier av røykeksponering med 
liknende forsinkelse av prøvetaking gitt betydelig høyere laktatverdier (14,0 mmol/L), der 
disse har korrelert sterkere med cyanidnivåene enn CO-nivåene i blod (45). Dermed virker 
eliminasjon av laktat å være mindre sannsynlig årsak til at vi kun observerer en mild 
laktatøkning.  

Den kliniske verdien av å måle laktat hos pasienter ved ren CO-forgiftning virker derfor å 
være liten. Dette kan imidlertid forholde seg annerledes ved røykinhalasjon, der samtidig 
forgiftning av andre gasser, deriblant cyanid vil kunne gi signifikant økt plasmalaktat (193).  
 

CO, EKG og hjertemarkører  
EKG-forandringer og tilstedeværelse av hjertemarkører er forholdsvis vanlige funn ved 
moderat til alvorlig CO-forgiftning. Hos pasienter behandlet med hyperbar oksygen (HBO2), 
fant man at kun 16 % av alle EKG var helt normale, mens 30 % presenterte med iskemiske 
forandringer (110).  I samme gruppe fant man biomarkører forenelig med myokardskade hos 
35 % (CK-MB ≥ 5,0 ng/ml eller troponin I ≥ 0,7 ng/ml). Forfatterne konkluderer derfor med at 
EKG og kardiale biomarkører bør tas hos alle pasienter med mistenkt forgiftning.  

Selv om tidligere hjertesykdom disponerer for skade, kan iskemiske forandringer ses selv 
med normale koronarkar (112). Koronart angiogram kan derfor ikke utelukke iskemisk skade.  
 

CO og hjerneskade 
Ved nevrologiske symptomer og funn kan billeddiagnostikk være relevant. CT-undersøkelse 
kan vise tegn på cerebralt infarkt, men dette er sjelden (194). Vanligere og mer typisk ses 
forandringer med lesjoner bilateralt i globus pallidus (195). Selv om lesjoner i globus pallidus 
ikke er patognomoniske for CO-forgiftning, og kan ses ved hypoksisk-iskemisk skade (196), 
kan slike funn peke på muligheten for CO-eksponering (62). Ved MR kan det vises akutte 
forandringer i hvit substans, som senere kan forsvinne (197). Unormale funn ved cerebral 
billeddiagnostikk vil i stor grad sammenfalle med dårligere prognose, død eller funksjonell 
nevrologisk svekkelse (195).   

Også biokjemiske markører for hjerneskade er blitt forsøkt brukt for å bestemme prognose. 
Målinger av S100B (calciumbindende protein produsert av astroglia) i cerebrospinalvæsken 
har vist korrelasjon mellom S100B-nivåer og grad nevrologisk sekvele (198). 

Det er utviklet nevropsykologiske tester spesifikt for CO-forgiftning. Disse er ment å brukes i 
vurderingen av nevrologisk funksjon og det har blitt vist i studier at pasienter forgiftet med 
CO skårer dårligere enn kontroller ved testing. Videre vil resultatene bedres for den 
eksponerte gruppen etter hyperbar oksygenbehandling (199). Hvorvidt disse resultatene 
legitimerer bruken av slik testing er usikkert. Dårlige resultater ved testing kan skyldes andre 
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årsaker enn CO-forgiftning. Dette underbygges av det faktum at pasienter som har forsøkt å 
begå suicid ved andre metoder enn CO, skårer like dårlig ved testing som pasienter som har 
eksponert seg for CO i suicidal hensikt (200). Hva gjelder bedring etter hyperbar behandling, 
kan dette muligens forklares med økt motivasjon, bedret allmenntilstand eller bedre 
forståelse som følge av repetisjon av test.  
 

CO og konkomitant forgiftning  
Det er vist at cyanid- og CO-nivåer er korrelert hos brannofre (45). Det kan derfor i visse 
situasjoner være naturlig å måle cyanidkonsentrasjoner i blod hos pasienter med mistenkt 
CO-forgiftning. Dette gjør seg også gjeldende ved CO-eksponering som ledd i suicidforsøk, 
der en screening for andre toksiske stoffer (etanol, paracetamol og andre medikamenter) 
kan være relevant (201). 
 
 

Diagnostikk ved cyanidforgiftning 
I motsetning til CO-forgiftning, finnes ingen rask diagnostisk test for cyanidforgiftning (202) 
og påvisning av cyanid i blod tar timer (vide infra). Diagnostikken avhenger dermed i større 
grad av initial mistanke og klinisk presentasjon. Det potensielt svært raske forløpet ved 
forgiftning legger da også begrensninger for nytten av kliniske tester og biokjemiske 
undersøkelser som del av diagnostisering og for initiering av behandling. Dette kompliseres 
ytterligere av cyanids korte halveringstid på mellom 20 minutter og 1 time (44, 45). I mange 
tilfeller vil undersøkelser av andre parametere initialt brukes som surrogat for 
cyanidpåvisning i blod.  
 

Cyanidkonsentrasjon i blod 
Blodprøvetaking for analyse av cyanidkonsentrasjon i blod kan avhenge av prøvelokalisasjon 
(venøs, arteriell). Eventuelle forskjeller er riktignok små, men verdiene er i snitt høyere på 
arteriell side (203). Her kan det også nevnes at ulike prøvematerialer (plasma, serum, CSF og 
fullblod) vil ha forskjellige men korrelerende cyanidkonsentrasjoner (204).  

Videre kan lagring av prøven påvirke cyanidkonsentrasjonen (205). På bakgrunn av dette 

anbefales lagring ved 4 C, da høyere temperaturer medfører tap av cyanid, mens lavere 
temperaturer gir cyaniddannelse i prøvematerialet. 

I litteraturen beskrives flere metoder for cyanidanalyse i fullblod. Conway-mikrodiffusjon er 
en metode der cyanid frigjort fra blod binder hydroksokobalamin og danner 
cyanokobalamin, som så kan måles spektrofotometrisk (206). En annen metode er 
gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) (207). Felles for analysene er imidlertid at de 
er tidkrevende. GC-MS-analyser er relativt hurtige, der selve analyseprosedyren er vist i snitt 
å bruke 22 minutter, mens spektrofotometriske metoder kan bruke flere timer. 

Påvisning av cyanid i blod har derfor begrenset relevans for initial diagnostikk og behandling, 
men er essensiell for å bekrefte at forgiftning forekommet. Potensielt letale cyanidnivåer i 

blod er antatt å være > 37-115 mol/L (1-3 mg/L) (40, 208, 209). 
 

Laktat og metabolsk acidose 
Laktat som mål på cyanidforgiftning er en lovende og etter hvert etablert analyse i klinikken 
(202). Laktat produseres ved reduksjon av pyruvat under anaerobe forhold slik som ved 
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cyanidforgiftning med hemming av oksidativ fosforylering (210). Akkumulasjon i organismen 
vil medføre metabolsk acidose. 

Baud et al (154) fant ved studie av 11 pasienter med ren cyanidforgiftning en tydelig positiv 
korrelasjon mellom laktat og cyanidkonsentrasjon i blod, og negativ korrelasjon mellom 
laktat og blodtrykk, respirasjonsfrekvens og arteriell pH. Videre fant man at p-laktat ≥ 8 
mmol/L hadde en sensitivitet på 94 % og spesifisitet på 70 % for toksiske 

cyanidkonsentrasjoner definert som ≥ 1,0 mg/L (37 mol/L).  

Det lille utvalget er åpenbart en begrensning med tanke på gyldigheten av funnene. Viktig er 
det også å huske at økning i laktat kan ha mange andre årsaker. Økning kan ses ved 
krampeanfall, hjertestans, hypoksemi eller respirasjonsdepresjon uansett årsak (211, 212). 
Endogene eller administrerte katekolaminer eller forgiftning med azider, hydrogensulfid 
eller CO kan også gi laktacidose (154). CO, som er mest nærliggende differensialdiagnose, vil 
imidlertid ikke gi like markant økning, og korrelasjonen er ikke like sterk (vide supra) (192).  

Dette synliggjøres ved studie av pasienter eksponert for CO og cyanid i brannrøyk, i fravær 
av alvorlige brannskader (45). Blant de 39 pasientene fant man økte cyanidkonsentrasjoner 

(>40 mol/L) hos 23 og av disse hadde kun 3 pasienter p-laktatkonsentrasjoner under 10 

mmol/L. Blant de resterende 16 pasientene med cyanidkonsentrasjoner < 40 mol/L, hadde 
kun 1 pasient p-laktatkonsentrasjoner > 10 mmol/L. I den undersøkte gruppen finner man at 
p-laktatkonsentrasjoner > 10 mmol/l har sensitivitet og spesifisitet for cyanidverdier > 40 

mol/L i blod på henholdsvis 87 % og 94 %.  

Økning i p-laktat under omstendigheter forenelig med cyanideksponering er som vi ser en 
viktig indikator for forgiftning og alvorlighetsgrad, og følgelig også for behandling av 
tilstanden. 
 

Arterievenøs oksygengradient  
I litteraturen er det beskrevet at cyanidforgiftning kan gi arterialisering av venøst blod; altså 
økt venøs oksygenmetning og dermed redusert arterievenøst O2-gap. Dette følger av 
redusert oksygenopptak perifert i vevene og dermed redusert oksygenekstraksjon fra 
erytrocyttene. Undersøkelser på friske frivillige viser at venøst blod  (målt i vena cava 
superior) har en oksygenmetning på 76,7 % med øvre 95 % KI (konfidensintervall) på 87,2 % 
på romluft (213). Ved cyanidforgiftning er det vist at venøs metning kan øke betydelig, med 
verdier over 90 % beskrevet i litteraturen (158). 

Denne arterialiseringen av venøst blod er imidlertid kun observert på kasusnivå og større 
studier mangler. Observasjonenes gyldighet og diagnostiske verdi er derfor usikker  (202, 
214). Redusert arterievenøst gap bør likevel styrke mistanken hva gjelder en eventuell 
cyanidforgiftning. 

Som følge av ovenfor nevnte endringer i arterievenøst O2-gap, kan også oftalmoskopiske 
funn bidra i diagnostikken. Her vil retinale arterier og vener fremstå med lik farge, til forskjell 
fra under normale forhold der venene fremstår mørkere (160). 
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Behandling  
CO 
Initial behandling ved akutt CO-forgiftning dreier seg i hovedsak om aggressiv 
støttebehandling, opprettholdelse av frie luftveier, respirasjon og stabilisering av 
kardiovaskulær status (62). Utover dette regnes oksygentilførsel som hjørnesteinen i 
behandlingen. Dette følger av at CO primært elimineres gjennom lungene, proporsjonalt 
med PaO2 og dermed også partialtrykket oksygen i atmosfæren. På romluft er T1/2 for COHb 
320 minutter, mens tilførsel av 100 % oksygen gir T1/2 på 80 minutter. Ytterligere fall i 
halveringstiden ses ved økt atmosfæretrykk, og 100 % oksygen ved 3 atmosfæretrykk (ATM) 
gir T1/2 på 23 minutter (9).  
 

Normobar oksygenbehandling  
Førstelinjebehandling ved CO-forgiftning er normobar 100 % oksygen (NBO) på maske med 
reservoar (215). Dette reduserer vevshypoksien sammenliknet med romluft, men det er ikke 
entydig vist å bedre utfallet hva gjelder kognitive sekveler (137). Det foreligger ingen 
randomiserte, kontrollerte studier som sammenlikner romluft og 100 % oksygenbehandling, 
da dette anses å være uetisk. Basert på fysiologisk virkningsmekanisme er likevel sistnevnte 
behandling generelt akseptert (216). Behandlingslengde mangler sterk vitenskapelig 
begrunnelse, men behandling i minst 6 timer eller til COHb-nivåer ligger i normalområde 
anbefales (216). 
 

Hyperbar oksygenbehandling  
Hyperbar oksygenbehandling (HBO) har i den senere tid vært gjenstand for stor diskusjon 
hva gjelder plass i behandlingen av CO-forgiftning. HBO defineres som inhalasjon av 100 % 
oksygen ved trykk > 1,4 ATM (217), vanligvis mellom 2 og 3 ATM ved CO-forgiftning (218). 
Oksygen og trykkbehandling kan administreres i monoplace-trykktank – en kuvøse der hele 
kammeret fylles med oksygen, – eller i multiplace-trykktank med plass til flere personer, der 
oksygen administreres gjennom maske eller tube (217). 

På generelt grunnlag forklares HBO-behandlingens effekter av fysiske lover om gassers 
oppførsel. Henrys lov stipulerer at mengden gass som løses i et gitt volum væske vil være 
proporsjonalt med partialtrykket til gassen over væsken (219). Altså vil respirasjon av 100 % 
oksygen ved økt atmosfæretrykk øke fraksjonen av oksygen fritt løst i plasma. På bakgrunn 
av dette er det fremsatt flere mekanismer for hvordan HBO hemmer CO-toksisitet. 

Som ovenfor nevnt, vil økte oksygentrykk akselerere dissosiasjon og eliminasjonen av COHb 
fra organismen. Videre vil økning av fritt oppløst oksygen i plasma bedre oksygentilførselen 
til hypoksisk vev. Ved HBO på 3 ATM vil plasma inneholde opp mot 6,9 % oksygen, hvilket 
dekker gjennomsnittlig oksygenbehov i vevene (220). Det er også foreslått at HBO har 
hemmende effekter på leukocytt-mediert inflammasjon, hvilket ellers antas å bidra til 
nevrologisk skade (221). Til sist ses også vasokonstriksjon ved HBO-behandling, og beskytter 
slik mot cerebralt post-iskemisk ødem (222).  

Selv om HBO generelt sett anses å være trygt, kan det i motsetning til NBO gi ikke 
ubetydelige bivirkninger og komplikasjoner. Klaustrofobi og barotraumer med affeksjon av 
mellomøret og paranasale sinus er vanlig. Trykkpneumotoraks og gassembolier kan også ses. 
Videre kan forbigående myopi opptre. Oksygentoksisitet er en sjelden, men alvorlig 
komplikasjon og kan affisere lunger (Smith-effekten) med redusert vitalkapasitet, tetthet i 
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brystet, hoste og ødem, eller CNS (Bert-effekten) med svimmelhet, parestesier, kvalme og 
generaliserte kramper (216).  

Eventuelle komplikasjoner og behandling av disse vanskeliggjøres av at pasienten må 
gjennomgå dekompresjon før vedkommende kan tas ut av trykktanken for behandling (223). 
Dette gjelder i større grad monoplace-trykktanker, da multiplace-kammere tillater at 
behandler kan være tilstede med pasienten. 

Rasjonale for introduksjon av HBO-behandling ved CO-forgiftning, dreier seg i mindre grad 
om å øke overlevelse, men heller å beskytte mot nevrologiske sekveler (jf. DNS) i etterkant 
av forgiftning (218). Dette følger av at død er sjeldent utfall hos pasienter med tilgang til 
medisinsk behandling (3,1 %) og at eventuell forskjell i mortalitet mellom HBO- eller NBO-
behandling vanskelig lar seg manifestere (224).  

Hvorvidt denne argumentasjonen strekker til å forsvare bruken av HBO ved CO-forgiftning er 
vanskelig å avgjøre. Hovedutfordringen omhandler bl.a. uenighet omkring parametere som 
skal måles (eks. DNS) og hvilke protokoller som skal følges i behandlingen. Utfall av 
behandling med tanke på nevrologiske sekveler blir usikre, idet en opererer med ulike 
effektmål og definisjoner på sekveler (131). Samtidig opereres det med forskjellige 
protokoller i behandling. HBO-behandling varierer både med tanke på trykk (vanligvis 
mellom 2-3 ATM), varighet, antall behandlingsrunder, maksimalt intervall etter eksponering 
og hvilke pasienter som oppfyller behandlingskriterier (60, 225). Dette avspeiler seg i 
studiene som er gjennomført, der en også praktiserer ulik grad av oppfølging og registrering 
av sekveler i etterkant av behandling (218). 

Det er likevel forsøkt å trekke konklusjoner om effekten av HBO versus NBO på bakgrunn av 
eksisterende studier. I en metaanalyse fra Cochrane har man forsøkt å gå gjennom 
randomiserte studier som undersøker effekten av HBO sammenliknet med NBO hva gjelder 
forebygging av nevrologiske sekveler hos pasienter eksponert for CO (218). 6 studier med i 
alt 1361 pasienter ble inkludert i materialet. Studiene er beskrevet å være av varierende 
kvalitet og metodemessig mangelfulle med stor risiko for bias. Dette skyldes blant annet 
betydelig frafall blant pasienter underveis i studiene, samt at kun 2 av studiene var blindet. 
Datamaterialet er videre vurdert å være heterogent med tanke på forgiftningsgrad, andel 
suicidforsøk, behandlingsprotokoller, effektmål og oppfølgningsgrad. To av studiene 
konkluderte med gunstig effekt av HBO for reduksjon av nevrologiske sekveler, men ble av 
denne grunn stanset tidlig (for benefit). Ingen av de andre studiene greide å påvise forskjell i 
utfall. Forfatterne av metaanalysen konkluderer ut fra dette med at studiene ikke greier å 
fastslå at HBO reduserer insidens av nevrologiske sekveler. Det anbefales derfor ikke å 
rutinemessig behandle CO-forgiftning med HBO, selv om visse pasienter muligens kan få 
nytte av det (218).  

De motstridende og inkonklusive resultatene beskrevet i denne metaanalysen er 
beskrivende for dagens kunnskapsgrunnlag på temaet (226). Derfor begrenses 
problemstillingen om hvorvidt HBO-terapi bør gis til CO-forgiftede pasienter til et spørsmål 
om ekspertkonsensus og klinisk erfaring. American College of Emergency Physicians 
sidestiller NBO og HBO som behandling, men identifiserer ingen pasientgrupper som drar 
større nytte av HBO (60, 226). Dette i kontrast til Weaver et al (137) som identifiserer alder ≥ 
36 år, eksponering ≥ 24 timer, bevissthetstap og høye COHb-nivåer (≥ 25 %) som 
risikofaktorer og indikasjoner for HBO-behandling. European Committe on Hyperbaric 
Medicine anbefaler HBO til CO-forgiftede pasienter med endret bevissthet, kliniske 
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nevrologiske, kardiale, respiratoriske eller psykologiske tegn, uavhengig av COHb-verdier. 
Gravide anbefales HBO-behandling uavhengig av klinikk og COHb-nivåer. Ingen pasienter 
anbefales oppstart av HBO-behandling 24 timer etter eksponering (227).  
 

Karbogenbehandling 
Det er vist at oksygenbehandling – som medfører hyperoksisk hypokapne i blod – gir noe 
hyperventilering (16 % økning i minuttvolum ved 75 % O2 (228)), hvilket kan bidra til raskere 
eliminering av COHb (29). Dette er foreslått å skyldes redusert bærerkapasitet for CO2 på 
hemoglobinet, sekundært til høy O2Hb-metning (Haldane-effekten) med påfølgende 
akkumulering av CO2 og hyperkapne i de sentrale kjemoreseptorer. Den sentrale 
hyperkapneen vil stimulere respirasjonen. Ved hyperoksisk isokapne ses imidlertid større 
økning i minuttvolum (115 %) ved 75 % O2 (228). Altså kan eliminasjon av COHb fremskyndes 
ved tilsetning av CO2 til O2 (karbogen) ved behandling av eksponerte pasienter, og dette har i 
tidligere tider vært anbefalt brukt i klinikken (229). I praksis ses imidlertid individuelle 
forskjeller i respiratorisk respons ved administrasjon av CO2, der påfølgende 
respirasjonsdepresjon også er beskrevet (230). Dette medfører at behandling med 
karbogenblanding (CO2 + O2) er upålitelig, selv om den kan være fordelaktig der annen 
behandling ikke er tilgjengelig (231). Metoden brukes i praksis ikke i klinikken. 
 
 

Cyanid  
Grunnet cyanids alvorlige og raskt innsettende effekt, samt de etiske problemstillinger dette 
medfører, mangler kontrollerte studier av de ulike behandlingene som anbefales for 
mennesker. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg derfor på dyrestudier, enkeltkasuistikker og 
retrospektive studier (143). Innen feltet hersker likevel konsensus om at aggressiv 
støttebehandling er hjørnesteinen i behandlingen og at spesifikke antidoter er 
kompletterende (232, 233). 
 

Støttebehandling og oksygen 
Initialt skal pasienten fjernes fra eksponering og eventuelt dekontamineres, avhengig av 
giftens administrasjonsmåte (124). Utover dette skal oksygenbehandling administreres til 
pasienten. I generell livreddende behandling er oksygenbehandling godt etablert, og da 
cyanidforgiftning kan indusere organsvikt med laktacidose, koma, respirasjonssvikt og 
hjertestans finnes sterke argumenter for slik symptomatisk behandling. Når det gjelder 
oksygens eventuelle antagonistiske effekt på cyanid i kroppen, finnes det imidlertid mindre 
evidens. I eksperimentelle dyrestudier på kaniner er det funnet at tilførsel av oksygen 
resulterte i at det krevdes økte konsentrasjoner av HCN for å gi hjerte- eller 
respirasjonsstans (234). Tilsvarende studier hos mennesker mangler. Det anbefales likevel å 
administrere 100 % oksygen enten via maske eller endotrachealtube idet behandlingen 
anses å være trygg (143). 

Det er videre blitt foreslått at oksygenbehandlingen skal ha som mål å gi lett respiratorisk 
alkalose (233). Dette følger av undersøkelser hos rotter, som viste at lett alkalose (pH 7,58) 
reduserte cyanids penetrans inn i CNS, med halvering i permeabilitet sammenliknet med 
acidotisk pH (pH 7,07) (235). 

Også hyperbar oksygenbehandling har vært fremmet som terapi ved CN-forgiftning (236), 
men her finnes lite forskning og behandlingen er kontroversiell (202). HBO er ikke vist å ha 
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effekt på laktat- eller CN-konsentrasjon i blod (237). Ved samtidig CO-forgiftning, er HBO-
terapi blitt anbefalt (238).  

Verken medisinsk kull eller orogastrisk lavage anbefales på generelt grunnlag. Det kan 
unntaksvis være indisert, men bør da foretas innen 1 time etter oralt inntak av giften for å 
ha effekt (239, 240). Spesifikke retningslinjer for cyanid mangler. Dyrestudier har vist økt 
overlevelse hos rotter behandlet med medisinsk kull umiddelbart etter oralt CN-inntak (241). 

Annen støttebehandling har blant annet som mål å korrigere acidose (jf. redusert penetrans 
av cyanid inn i CNS ved alkalose (235)), korrigere hemodynamisk instabilitet og stanse 
generaliserte kramper og gis etter behov gjennom det kliniske forløpet (242).  
 

Spesifikke antidoter  
Ved alvorlig forgiftning er antidoter en essensiell del av behandlingen. For å kunne 
imøtekomme de behov som reises ved akutt cyanidforgiftning, kreves det at antidotet 
innehar en rekke egenskaper. Det må raskt kunne nøytralisere cyanid, som ellers kan drepe i 
løpet av svært kort tid. Videre bør ikke stoffet interferere med oksygentransport eller 
forbruk, da dette kan forverre en allerede kritisk situasjon. Stoffet bør enkelt kunne 
administreres prehospitalt og ved samtidig CO-forgiftning. Til sist bør antidotet selv i minst 
mulig grad være toksisk, også ved administrasjon til ikke-forgiftede pasienter. Dette følger av 
at tiden som kreves for sikker diagnostikk av forgiftning, overskrider tidsvinduet for 
suksessfull behandling (243). Disse ovenfor nevnte egenskaper er viktig å ta med i 
vurderingen av dagens eksisterende cyanidantidoter.  

Cyanidantidotene kan inndeles i tre grupper: svoveldonorer (thiosulfat), 
methemoglobindannende forbindelser (nitritter og 4-dimeylaminofenol (4-DMAP)) og 
koboltforbindelser (dikoboltedetat, hydroksokobalamin) (se fig. 5) (143, 202). 
 

• Svoveldonoren natriumthiosulfat (NTS) virker detoksifiserende ved å oppregulere 
kroppens primære nedbrytningsvei for cyanid. Her virker thiosulfat som substrat og 
svoveldonor til enzymet rhodanase, som omdanner cyanid til thiocyanat. Hos hunder 
er det vist at administrasjon av thiosulfat øker katabolismen av cyanid over 30 ganger 
(244). Antidotet administreres parenteralt, primært intravenøst (143) og er funnet å 
ha en halveringstid på omkring 80 minutter hos friske voksne (245). Det hersker noe 
usikkerhet omkring hvor raskt virkningen av NTS innsetter. Hos hunder er det funnet 
at plasmanivåene av cyanid først ble redusert etter en time ved administrasjon av 
natriumthiosulfat sammenliknet med kontroller, men cyanidnivåene i erytrocyttene 
falt betydelig raskere (246). NTS har relativt lite bivirkninger, men kvalme, oppkast og 
lokaliserte smerter og muskelkramper ved infusjonsstedet er rapportert (247). NTS 
inngår i et kit og administreres oftest samtidig med andre antidoter (242). Av denne 
grunn finnes lite klinisk erfaring med NTS som monoterapi. Antidotet anses likevel å 
være trygt og effektivt ved CN-forgiftning (143). 

 

• De methemoglobindannende antidotene innebefatter natriumnitritt, amylnitritt og 
4-dimethylaminophenol (4-DMAP). Deres effekt er antatt å primært virke gjennom 
dannelsen av methemoglobin, som kan binde cyanid og danne cyanomethemoglobin. 
Cyanid vil deretter sakte dissosiere fra methemoglobinet, hvilket gir organismen 
mulighet til å detoksifisere giften gjennom rhodanase-reaksjonsveien. Induksjonen av 
methemoglobin hos hunder er vist å øke LD50 henholdsvis 11 og 18 ganger for 
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amylnitritt og natriumnitritt (248). Natriumnitritt administreres intravenøst, mens 
amylnitritt kan inhaleres og omdannelse av hemoglobin til methemoglobin inntrer 
etter kort tid (sekunder til minutter) (143). 4-DMAP kan gis i.v. eller i.m. og virker da i 
løpet av minutter (249). Nitrittene kan gi en rekke bivirkninger og alvorlige 
komplikasjoner. Vasodilatasjon og hypotensjon kan ses (250). Videre kan alvorlig 
methemoglobinemi ses, med medfølgende redusert bærerkapasitet av oksygen i 
blod (248).  I litteraturen er det beskrevet dødsfall som følge av amylnitritt- og 
natriumnitritt-overdose, der Met-Hb ble funnet å være 45 % (251). 4-DMAP kan i 
tillegg til methemoglobinemi gi hemolyse ved større konsentrasjoner (249). Grunnet 
reduksjonen i oksygenets bærerkapasitet som antidotene medfører, anbefales det å 
unngå bruk av methemoglobindannende antidoter ved mistanke om samtidig CO-
forgiftning (252). 

 

• Dikoboltedetat (DCE) virker som kelator ved å danne stabile komplekser med cyanid 
(253). Antidotet doseres i.v. (143). Medikamentet er assosiert med signifikant 
toksisitet, og brukes derfor kun som andrelinjebehandling (254). Alvorlige ødemer, 
anafylaktoide reaksjoner, brystsmerter, arytmier og hypotensjon er mulige 
komplikasjoner (233, 255). 

 

• Hydroksokobalamin (vit. B12a) medierer sin effekt ved å binde cyanid irreversibelt og 
danne cyanokobalamin (B12) (256), som deretter kan elimineres i urinen (233). 
Hydroksokobalamin virker også som vasopressor og motvirker også slik cyanids 
effekter. Den hypertensive effekten antas å skyldes binding og dermed eliminering av 
NO sin kardilaterende effekt (257). Hydroksokobalamin administreres i.v. over en 15-
minutters periode (233) og har en halveringstid på over et døgn i nærvær av cyanid, 
før det elimineres renalt, enten uendret eller som cyanokobalamin (258). Antidotet 
har raskt innsettende virkning. I en studie av cyanidforgiftede hunder ga infusjon av 
hydroksokobalamin reversering av blodtrykksfall og bedring i kardiovaskulær status 
allerede etter 1 til 3 minutter (259).  Toksiske effekter av hydroksokobalamin er 
sjeldne. I studie av marsvin er 1 g/kg hydroksokobalamin administrert, uten å ha gitt 
toksiske effekter (260). Til sammenlikning er total terapeutisk dose hos voksne 
mennesker anbefalt å være 10 g (233). Antidotets effekt på mennesker er blitt 
undersøkt i en randomisert, kontrollert studie av friske voksne (261). Økende doser 
fra 2,5 til 10 g hydroksokobalamin eller placebo ble administrert til 4 grupper, før de 
ble observert i 4 dager. Vanligste bivirkning var kromaturi (rød urin) og rød hud, 
attribuert til hydroksokobalamins røde farge og var prevalent hos 100 % i gruppen 
dosert 10 g hydroksokobalamin. Andre mindre prevalente bivirkninger inkluderte 
blant annet pustuløst utslett, hodepine, forbigående blodtrykksøkning, erytem 
omkring injeksjonssted, kløe, dysfagi og ubehag i brystet. I tillegg er anafylaktisk sjokk 
beskrevet i litteraturen (262). En indirekte bivirkning er at rødfargingen av blod og 
urin kan interferere med visse typer laboratorieanalyser og dermed føre til gale 
konklusjoner (263). 
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Figur 5: Cyanids metabolisme og antidotenes angrepspunkter 

Det finnes ingen randomiserte, kontrollerte studier som sammenlikner bruk av de ulike 
antidotene på mennesker. Da de methemoglobindannende antidotene og dikoboltedetat 
begrenses av sine respektive, potensielt alvorlige bivirkninger, og natriumthiosulfats 
virkningshastighet ikke er avklart, fremstår hydroksokobalamin som det tryggeste 
behandlingsvalget. Dette antidotet har avklart virknings- og bivirkningsprofil, lav toksisitet, 
rask effekt og anbefales derfor som førstelinjebehandling ved cyanidforgiftning (243). Dette 
underbygges av en kontrollert, randomisert studie av CN-forgiftede svin, der man 
sammenliknet natriumthiosulfat (NTS) og hydroksokobalamin som antidoter. 
Hydroksokobalamin ble funnet å være overlegen med en mortalitet på 8,3 % sammenliknet 
med TNS med mortalitet på 100 % (264). 

Behandling for cyanidforgiftning ved røykeksponering er kontroversielt og praktiseres ulikt 
rundt om i verden (265). En europeisk ekspertkonsensus fra 2013 argumenterer for å 
igangsette spesifikk cyanidbehandling (hydroksokobalamin) prehospitalt hos alle med 
moderat til alvorlig røykinhalasjon. Dette dreier seg om alle med GCS ≤ 13 og/eller ustabile 
vitalia (202). De amerikanske anbefalingene er noe mer konservative (266). 
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