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Bi- och getingstick
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1 Bakgrund
Bi lämnar gadd och giftblåsa kvar efter stick. Cirka 50 µg gift injiceras. Geting: 8
arter i Sverige. Getingens gadd saknar hullingar och sticket kan upprepas. Giftdos
3-100 µg (=bålgeting).
Giftet från humla, bi och geting består av peptider, enzymer och aminer t ex
histamin. Reaktionen på sticket kan bero på en toxisk effekt eller på en allergisk
reaktion. I de flesta fall blir det endast en lokal reaktion. Systemeffekter beror
oftast på allergi, men vid stort antal stick kan de vara toxiskt utlösta. Den
vanligaste allergiska allmänreaktionen är generell urtikaria med eller utan
angioödem. Andra reaktioner kan vara illamående, buksmärtor, bronkospasm,
blodtrycksfall och chock. Dessa reaktioner inträder oftast snabbt efter sticket.
Ingen korsreaktivitet föreligger mellan bi- och getinggift, däremot i viss grad
mellan bi- och humlegift.

2 Anamnes

Bi eller geting? Gadd kvar? (i så fall bi).
•
•
•
•

3

Var stack den?
Hur snabbt kom reaktionen?
Symtom?
o Blodtrycksfall etc?
Reaktionssätt:
o Lokalreaktion
o Systemreaktion - (anafylaktisk reaktion) – gradering enligt
anafylaxiriktlinje
o Toxisk reaktion - kan vara svår att skilja från den allergiska.

Symtom

Reaktionen på stick av geting eller bi är i regel endast lokal och yttrar sig som
brännande smärta, svullnad, rodnad och klåda på stickstället. Svullnad efter stick i
munhåla eller svalg kan dock innebära risk för kvävning. Humlor sticker mer
sällan men kan ge samma symtom, dock vanligen av lindrigare karaktär.
Anafylaktiska reaktioner som generell urtikaria, angioödem, larynxödem,
bronkospasm, illamående, buksmärtor, blodtrycksfall och chock kommer ofta
inom minuter och kan vara livshotande.
Vid mycket stort antal stick kan illamående, kräkningar, diarré, generellt ödem
utan urtikaria, huvudvärk, feber, trötthet och t o m medvetslöshet förekomma.
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Fördröjd reaktion med bl a urtikaria, illamående, huvudvärk, feber, ledvärk,
ledsvullnad och proteinuri kan ses 1-2 veckor efter sticket.
Rabdomyolys, hemolys och neurologiska komplikationer kan förekomma i mycket
sällsynta fall.

4 Fatala reaktioner
Cirka 0,2% av allmänreaktionerna är fatala (cirka 2 per år i Sverige). Dödsfall efter
bi- och getingstick beror nästan alltid på kraftiga allergiska reaktioner. I sällsynta
fall, vid stick i munhåla och svalg, riskerar patienten att kvävas på grund av att
stickets lokalisation kan ge ofri luftväg. Risken för ny allmänreaktion hos patient
som tidigare reagerat är 10-50%.

5 Provtagning
Ta – S-Tryptas, Tages helst 0,5 – 1,5 tim efter reaktionsstart, men har det gått
längre tid ska provet tas ändå. Obs! Ange på labremissen hur lång tid efter
reaktionsstart som provet togs!

6 Behandling
Vårdcentral/sjukhus behöver endast uppsökas om den stuckne visar tecken till
allmänpåverkan, tidigare har haft en allergisk reaktion efter stick, är stucken i ögat
eller munhålan alternativt har erhållit ett mycket stort antal stick samtidigt.
Avlägsna kvarlämnad gadd eftersom den kan avge mera gift. Läkemedelsdoser
nedan avser vuxen patient.
6.1
•
•
•
•
•

Lokalreaktion:
Antihistamin ickesederande peroralt (exv T Desloratadin 5 mg 2 st).
Kortisonsalva eller vid omfattande och besvärande lokalreaktion kan
kortison peroralt ges (T Betapred 0,5 mg 6-10 st).
Recept Betapred och antihistamin. i händelse av nytt stick.
Lugnande besked. (Risk för systemreaktion nästa gång liten).
Ej remiss till allergimottagningen.

6.2 Systemreaktion:
Akutbehandling, se även PM anafylaxibehandling!!
•
•
•
•
•

Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,5 ml im
T Desloratadin 5 mg 2 st
T Betametason/Betapred 0,5 mg 10 st
Skapa fri venväg och ge vätska (Ringeracetat/Plasmalyte) vid behov.
Ge vid behov sedvanlig akut astmabehandling

7 Observation, inläggning:
Beror på anafylaxigrad, se PM anafylaxi.
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•
•
•

Vid anafylaxi grad 1 skall patienten observeras minst 4 timmar.
Vid anafylaxi grad 2 skall patienten observeras minst 8 timmar på sjukhus.
Vid anafylaxi grad 3 skall patienten observeras minst 12 timmar på
sjukhus.

8 Vid hemgång
Om patienten fått en allergisk reaktion efter ett stick, överväg att skriva ut recept
på läkemedel (antihistamin, kortison och ev adrenalin) att ta vid förnyat stick.
Patienter som haft andnings- och cirkulationspåverkan bör remitteras till
allergimottagning.

9 Allergologisk utredning
Patient som reagerat med allmänreaktion efter bi- och getingstick skall utredas för
eventuell Allergen immunterapi, AIT, tidigare kallad hyposensibilisering eller
allergenspecifik immunterapi, ASIT. RAST-test eller motsvarande och hudtest
handläggs på allergimottagning. Utredningen bör göras inom 6 månader från
stick.

10 Allergen immunterapi

En behandlingsform som syftar till att inducera tolerans mot allergen. Svensk
förening för allergologi, SFFA, har uppdaterat sina rekommendationer kring
behandlingsformen.
Eftersom AIT är en krävande behandlingsform som också är förknippad med
risker för systemiska allergireaktioner är det viktigt att den används i vana händer
och på korrekt indikation. Behandlingen initieras av allergolog, barnallergolog eller
vissa ÖNH-specialister.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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