
Stikk av havmus (chimaera monstrosa) 

Artikkelen omtaler en fisker som stik· 
ker seg pa ryggpiggen til en havmus 
(chimaera monstrosa). Aktuell be· 
handling blir presentert og diskutert. 

Det finnes mange giftige fiskearter. Minst 
500 arter er giftige a spise (1) mens 225 
arter produserer et venom (2); det vil si 
gift produsert i kjertler tilknyttet et for
svarsorgan. 

I norske farvann finnes det kun fa ve
nomproduserende fiskeslag (3). Fjesingen 
er en av disse (4). Havmusen (chimaera 
monstrosa) (fig 1) er mindre kjent og har 
andre norske navn som hagylling, gullha, 
levremus, sprelstrengshyse (3). Den er en 
dypvannsfisk av familien chimaeridae, og 
skiller seg fra annen bruskfisk ved at 
overkjevebeinet gar i ett med resten av 
kraniet, og ved at den har gjellelokk. Pis
ken er funnet i det 0stlige Atlanterhav fra 
Finnmark til Vest-Afrika. Havmusen le
ver pa bl0t bunn fra 50 til 1 000 m dyp. 
Kystfiskere i Sogn og Fjordane far regel
messig havmus i fangsten. Ved line- og 
tralfiske er den levende nar den tas am
bard, og lettere a stikke seg pa enn m1r 
den tas opp d0d pa garn. Fisken blir van
ligvis ikke brukt og kastes over bard. 

Flere forfattere omtaler giftvirkningen 
av havmusstikk (2, 5, 6), men ved littera
turs0k har vi ikke funnet kliniske beskri
velser ved stikk, og insidensen er ukjent. 
Det var kjent i milj0et til fiskeren som ble 
stukket at ryggpiggen var giftig. 

En 41 ar gammel lincfisker fikk ryggpiggen til 
en havmus inn i h~yre tykklegg. Jdet fisken blc 
dratt ombord, slo den mot fiskerens !egg slik at 
piggen stnkk gjennom klrerne og inn i leggen. 
Fiskeren fikk straks sviende smertcr. Han bl0d
de kraftig, hovnet i leggen og fikk problemer 
med A gtt. 

Ved unders0kelse skadedagen fant man en 
stikkltpning 1/.1 ned pi\ h0yre Jeggs baksidc. Ap
ningen var 4-5 mm i diameter. Stikkanalen 
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A fisherman was accidentally stung on his right 
calf by the spine of a ratfish (chimaera mon
strosa). Adjacent to the wound was a swelling, 
with a bluish skin colour the first day. The fisher
man experienced an immediate burning pain 
and during the following days developed numb
ness of the calf and the back of the thigh. He 
needed crutches for three weeks, and the sym
ptoms lasted for nine weeks. The treatment 
consists of rinsing the wound and removing for
eign material, and submerging the afflicted limb 
as soon as possible in water as hot as the patient 
can tolerate for at least 30 minutes. 

kunne sonderes 2,5-3,0 cm perpendikulrert pa 
leggen i lett distal retning. Like distalt for stik
ket fantes det et velavgrenset infiltrat med dia
meter 5 cm og blalig skjrer i huden over. Det blc 
satt inn Fucidin salvetampong, og gilt fenoksy
metylpenicillin 660 mg X 3 og paracetamol/ 
kodein tabletter x 2-4 ved behov. Ro ble for
ordnet. Samtidig med sarskift andre dag ble det 
gitt tetanus pi\fyllingsdose. Pasienten fortsatte 
si\rskift selv. 

Andre dag var huden over infiltrate! lett n>d, 
og de nrermeste dagene fikk han nummenhets· 
f!lllelse i leggen og pa baksiden av h1ret, !llkende 
verk og sov darlig. Ved kontroll syvende dag 
fantes det deklive suggilasjoner fra knehase til 
fotblad. Infiltrate! virket na bl!lltere proksimalt 
og var fortsatt !llmt. Fiskeren ble vurdert av 
kirurg, men incisjon ble ikke funnet indisert. 

Figur 1 Havmus (chimaera monstrosa) hunn, 90 cm. Tegning: Karsten Krossnes 

Ved kontroll 13. dag hadde infiltrate! cystisk 
konsistens, fotryggen var diffust hoven, og det 
var diffus palpasjons!llmhet i tykklegg og fot
rygg. I sykmeldingsperioden pA tre uker matte 
fiskeren g{t med krykker pga. smertene. Ved 
friskmelding var han fortsatt haven. Han f!lllte 
seg ikke belt bra i underekstremiteten fl'lr ni 
uker etter uhellct. 

Ryggpiggens anatomi 
Ryggpiggen som fiskeren stakk seg pa, sit
ter i forkant av ryggfinnen (fig 2). Rygg
piggens lengde varierte fra 75 til 105 mm 
pa fern eksemplarer av havmus hunn tatt 
pa line h!'lsten 1990 (egen unders0kelse). 
De posterolaterale kantene av piggen er 
sagtakket, og takkene peker nedover. I 
tverrsnitt er piggen trekantet med en spiss 
forut og et lite s0kk i bakkant (fig 3). 
Mikroskopisk ser man at piggen er dekket 
av en hinne som bestar av dermis og epi
dermis (6). Lokalisert til s0kket tangs bak
siden av ryggpiggen ligger det et kjertel
vev som antas a utga fra epidermis (6). 
Dette giftproduserende kjertelvevet er 
holokrint, har ikke utf(iirselsgang, og fin
nes kun i st0rre eksemplar av fisken (6). 

Skademekanisme 
Forgiftning ved stikk fra havmus skjer ved 
at ryggpiggen penetrerer huden samtidig 
som giftkjertlene t0mmes (6). Hvordan 
venomet fra havmusen t0mmes i saret er 
ikke avklart, men hos beinfisk med holo
krine kjertler ma hinnen rundt piggen ska
des for at kjertlene skal t!'lmmes (7). Hos 
pilskaten t(ilmmes giftkjertlene iclet piggen 
gar gjennom eller trekkes ut av huden, og 
hinnen rundt piggen revner (2). Hinneres
ter og deler av pigg kan sitte igjen i saret. 
Man kan tenke seg en liknende mekanis
me ved havmusstikk, selv om det er mind
re sannsynlig at hinnerester sitter igjen 
saret pga. piggens anatomi (6). 

Toksikologi 
Det er stor variasjon farmakologisk og 
kjemisk i venomer fra fisk, men generelt 
synes de a vrere store, tennolabile pro
teiner, dvs. at toksinvirkningen 0delegges 
ved oppvarming (2). Sjokk og hypoten
sjon kan vrere en virkning av fiskevenom, 
men kan og vrere sekundrer til lokalisert, 
intens smerte (6). Lokal niidme og hevelse 
er hyppig ved fjesingstikk (8), og det er 
vist at fjesingvenomet gir lokal karkon
striksjon og vevsnekrose (9). For havmu
sen mangler utt0mmende dokumentasjon. 
I et museforsfl!k var intraperitoneal injek
sjon av vandig ekstrakt av vev fra ryggpig
gens bakside d0delig ( 6). 
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