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Nr.:  
 Navn: Digoxin 
Emne Digoxin er et lægemiddel, der blokerer Na-K-pumpen i myokardiet. Digoxin 

anvendes til behandling af atrieflimren/flagren samt som supplerende behand-
ling ved hjertesvigt.  
Digoxin er det eneste registrerede hjerteglykosid i Danmark. 
Synonymer: Digitalisglykosider; hjerteglykosider. 
Forgiftning med digitalisglykosider fra planteriget er omfattet af instruksen.  

Afgrænsning 
 

 

Virkningsmekanisme  
 

Digoxin udøver en positiv inotrop effekt ved at bindes reversibelt til Na-K-
ATPasen i myokardiet. Dette medfører en blokering af Na-K-pumpen. Ved tera-
peutisk niveau blokeres 20 - 30 % og ved forgiftninger op til 100% af Na-K-
pumperne. 
Natrium akkumuleres intracellulært  og kalium akkumuleres ekstracellulært. Den 
øgede intracellulære natriumkoncentration ”bremser” udvekslingen af natri 
umioner (ind) og calciumioner (ud) over cellemembranen (Na-Ca-”exchanger”) 
og calcium opkoncentreres i cellen. Intracellulært calcium-overload medfører 
øget excitabilitet og ved forgiftning udvikling af ledningsforstyrrelser. 
Ved forgiftning kan stigning i S-Kalium ses indenfor 1-2 timer. 

Kinetik Digoxins biotilgængelighed er ca. 80 ,% og efter absorptionen følger en hurtig 
distributionsfase fra blod til de perifere væv. Tmax ses efter 1.5 - 6 timer. Digo-
xin metaboliseres i mindre grad, og hovedparten udskilles uomdannet via nyrer-
ne. Ved normal nyrefunktion er t½  36 - 48 timer; hos patienter med nedsat 
nyrefunktion længere. Efter overdosering med dixogin er der beskrevet såvel en 
nedsættelse af t½ som en forlængelse af t½. Digoxin har et stort fordelingsvo-
lumen, og kan derfor ikke fjernes ved hæmodialyse. 

Risikovurdering 
 

Der er ikke god overensstemmelse mellem indtaget mængde, S-digoxin og 
forgiftningsgraden. En serumkoncentration kan guide, men klinikken er den 
bedste indikator for behandling. 
Ved overdosering kan fordelingsfasen være forlænget, hvorfor Digoxin-niveauer 
først er meningsfulde ca. 6 timer efter indtagelse 
Alvorlig forgiftning ved akut overdosis ses hos de fleste patienter ved en kon-
centration på mere end 12.8 nmol/l., målt 6 timer efter indtagelsen. 
 
Peak koncentration: 1,5 - 6 timer (hyppigst 2 - 3 timer) efter indtagelsen. 
Peak hjertetoksicitet er 3-13 timer (middel 3-6 timer). 
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 Børn Voksne 
Terapeutisk dosis  Mætningsdosis: 

(højere hos børn under 
10 år pga. højere clea-
rance). 
Gives over 24 timer med 
halvdelen af døgndosis 
initialt efterfulgt af 
supplerende doser efter 
4-8 timer. 
Præmature < 1,5 kg:  
25 ug/kg/døgn 
Præmature>1,5 kg: 
30 ug/kg/dg 
Mature op til 2 år: 45 
ug/kg/dg 
2-5 år: 35 ug/kg/dg 
5-10 år: 35 ug/kg/dg 
>10 år: som voksne 
Vedligeholdelsesdosis: 
10-25% af mætningsdo-
sis. Intravenøst gives ca. 
75% af de orale doser. 

Mætningsdosis: 
Intravenøst:  
10 ug/kg 
½+¼ + ¼  med 6-8 t 
interval 
Peroral: 15 ug/kg 
½+¼ + ¼  med 6-8 t 
interval. 
Vedligeholdelsesdosis:
30% af mætningsdosis 
fordelt på 1- 2 lige store 
doser, første gang 12 
timer efter mætningsdo-
sis. 
 

Atoksisk dosis 
Kan gå hjem, kan 
observeres hjemme 

Raske børn: ved doser 
mindre end mætnings-
dosis 

0.125 - 0.250 mg/døgn. 
 

Observationskrævende
dosis 
Skal indlægges 

Ved doser større end 
mætningsdosis henvises 
til AMA: Aktiv kul og 
observation med monito-
rering i mindst 6 timer.  
 
 

Alle patienter der på 
indlæggelsestidspunktet 
har symptomer på digo-
xin-forgiftning SKAL 
uanset indtaget mæng-
de indlægges og obser-
veres i mindst 24 
timer. Ved doser større 
end mærtningsdosis, 
skal patienten henvises 
til AMA med henblik på 
observation og monito-
rering. 

Behandlingskrævende 
dosis 

4 mg kan give alvorlig 
forgiftning 

Over 5 mg kan give 
alvorlig forgiftning.  
Indtagelse af over 2.5 
mg kan give alvorlige 
symptomer hos patienter 
med præeksisterende 
hjertesygdom. 

Lethal dosis Ikke fastlagt.  Indtagelse af over 15 mg 
er næsten altid dødelig.  

Kronisk forgiftning  Ved for høj dosering, 
dehydrering, nedsat
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nyrefunktion, hypoka-
liæmi/hypomagnesiæmi)
 

Toksiske doser: 
Indtagelse af > 50 mikrogram/kg til børn eller >2-3 mg til voksen er forbundet 
med toksicitet. 
 
Serumkoncentration   Børn Voksne 
Terapeutisk  
v. steady-state  
og som dalvædi* 

Mindre kardiotoksicitet 
ved samme s-digoxin 
konc. som voksne 

1,0 - 2,6 nmol/l 

Observationskrævende  2,6 - 4,0 nmol/l middel 
Behandlingskrævende  > 4,0 nmol/l alvorlig 
Letal koncentration  > 10 - 20 nmol/l 

 
*Steady state er først opnået efter 5 halveringstider, dvs. efter ca. 7 dage efter 
sidste dosisændring. Dalværdi er en værdi opnået lige før en ny dosis gives. 
 
Hyperkaliæmi er et dårligt prognostisk tegn. S-Kalium er den bedste prædiktor 
for letalitet. Hypokaliæmi (ses bl.a. v. samtidig diuretika-behandling) øger myo-
kardiets følsomhed for digoxin og digoxin-relaterede arytmier. 
 
Risikopatienter 
Høj alder, hypothyreoidisme, lever- og nyresygdom, hypokalemi, hypernatremi, 
alkalose, hypercalcemi, hypomagnesemi, hypoxi, præeksisterende hjertesyg-
dom, cor pulmonale, behandling med betablokkere, calciumblokkere eller digo-
xin øger forgiftningsrisikoen med digoxin. 
 
Børn: Mindre kardiotoksicitet ved samme s-digoxin konc. som voksne. 
 
Gravide:  Digibind: Der er ingen registrerede tilfælde af føtale misdannelser. 
Firmaet anbefaler kun at anvende Digibind når ”det forventede udbytte for mo-
deren er større end den potentielle risiko for barnet”. 
 
Medicin-interaktioner: Kinidin, verapamil, diltiazem, amiodaron og spironolakton 
kan alle give anledning til øget S-digoxin. 10-15% af befolkningen har tarmbak-
terier som inaktiverer signifikante mængder digoxin, hvorfor behandling med fx 
erytromycin og tetracyklin kan medføre øget digoxinbiotilgængelighed. 

Klinik manifestation Ildebefindende, kvalme, opkastninger og diarré ses tidligt. 
Træthed, forvirring, nedsat bevidsthedsniveau, hovedpine. 
 
Den største risiko er svære rytmeforstyrrelser, der kan føre til mors i ventri-
kelflimren eller blok med asystoli. Hjertepåvirkningen indtræder gradvist over 5 - 
6 timer. Initialt ses oftest bradykardi samt SA og AV blok (øget vagustonus). 
Endvidere kan ses atrie- og ventrikelarytmier og hypotension.  
 
Kronisk forgiftning: 
Anoreksi, dysfagi, synsforstyrrelser, svaghed, CNS depression, sinus bradykar-
di, arytmier.  
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Undersøgelser EKG i 12 afledninger. Telemetri. 
Biokemi: Na, K, Crea, Carb, trombocytter, (S-magnesium hvis muligt). 
S-digoxin måles 6-8 timer efter indtagelsen 

Behandling Behandlingsindikation 
Asymptomatiske, i øvrigt raske voksne (eller børn over 10 år), der har indtaget 
mindre end 125 - 250 mikrogram kan observeres hjemme.  
 
Asymptomatiske, i øvrigt raske børn under 10 år, der har indtaget mindre end 
30 - 35 mikrogram/kg (mætningsdosis) kan observeres hjemme. 
 
Ved udvikling af symptomer (ildebefindende, kvalme, opkastninger og diarré) 
indlægges patienten. 
 
Da Digoxin har et snævert terapeutisk index, indlægges patienten ved enhver 
indtagelse over ovenstående dosis. Ligeledes indlægges risikopatienter (se 
ovenfor), uanset den indtagne dosis. 
 
Initialbehandling 
Aktivt kul: Gives hvis patienten kommer inden for 6 timer efter formodet 
Indtagelse. 
Dosis voksne 50 g. Børn 1g pr. kg.  
Ventrikelaspiration: Hvis forgiftningen er sket inden for 1 time, og der er taget 
større gram-doser (over 5 g.), kan der også foretages ventrikelaspiration (VA 
kan medføre bradykardi, hvorfor atropin gives inden VA), hvorefter der gives 
kul. 
Ipecac:  Brugen frarådes 
Multiple doser aktivt kul: Hvis der er indtaget mere end 5 g lægemiddel bør der 
gives mindst 1 ekstra dosis kul. Dosis 50 g/4. time. Børn 1g/kg/4. time); genta-
ges 2-3 gange. 
Dialyse: uvirksomt, men kan normalisere S-kalium. 
Hæmoperfusion: Uvirksomt. 
 
Bradykardi med/uden blok OG associeret med hæmodynamisk påvirkning 
behandles med atropin (voksne 0.5 - 1 mg.i.v. i refrakte doser op til max 3 mg; 
børn 10-30 mikrogr/kg). Hvis patienten ikke responderer på atropin bør Digibind 
gives.  
 
Antidot (Digibind/Fab) på visse kriterier, se nedenfor. Frit  digoxin bindes med 
100 gange større affinitet til Digibind end til Na-K-ATP`asen. I praksis er bindin-
gen digoxin-Digibind irreversibel (fraset ved nyreinsufficiens) og komplekset 
udskilles renalt.  
 
Ved ukendt forgiftning, men hvor patientens symptomer peger i retning af digo-
xin-, betablokker- eller calciumblokker-forgiftning skal Digibind gives inden evt. 
administration af calcium, idet digoxin-forgiftning medfører intracellulær hyper-
calcemi, og administration af calcium forøger risikoen for ledningsforstyr-
relser. 
 
Indikation for Digibind (antidot): 

1. Indtagelse af >10 mg digoxin hos voksne og >4 mg (0.3 mg/kg) hos 
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børn. 
2. Hyperkaliemi (>5.5 mmol/L, hvor anden årsag til hyperkalemi er udeluk-

ket. 
3. Alvorlige arytmier (svær sinusbradykardi, II el III grads blok, behand-

lingsrefraktære for atropin, svære ventrikulære dysrytmier (VF, VT). 
4. S-digoxin > 5-7 nmol/l 6-8 timer efter indtagelsen.  

Overvej Digibind ved S-kalium >5.0 mmol/l, hæmodynamisk ustabilitet, hurtigt 
progredierende symptomer, kendt hjertesygdom eller nyreinsufficiens. 
 
Behandlingen startes så hurtigt som muligt. Hvis et betydeligt antal Na-K-
pumper er blokeret af digoxin, vil behandlingseffekten af Digibind limiteres af 
den hastighed hvormed digoxin dissocierer fra Na-K-pumperne. 
 
 
Beregning af Digibind dosis (1 hætteglas = 38 mg Fab): 
Antal hætteglas = 
Serum digoxin koncentration (nmol/l) x kropsvægt (kg) x 0.0079   
 
ELLER 
 
Antal hætteglas  =  
Indtaget digoxindosis (mg) x 1.6  
 
1 hætteglas med 38 mg Digibind binder ca. 0.5 mg digoxin. 
 
Hvis ukendt koncentration og ukendt dosis gives: 
10 hætteglas, hvilket kan gentages efter 2-4 timer ved behov. 
 
Indikation for at gentage dosis 
Yderst sjældent. Kan evt. forekomme i situationer, hvor første dosis ikke har 
virket. Ses alene ved ukendt oplysning om dosis eller hos patienter med svær 
nedsat nyrefunktion. Indikationen skal afhænge af: klinik, arytmier og hyperka-
liæmi (K. Kjeldsen, Afd. B, RH). 
 
Administration: 
Digibind gives som infusion over 30 minutter, men kan gives som bolus ved 
livstruende arytmier. Bolusdosis bør ikke overstige 160 mg. (4 hætteglas). 
 
Tid til effekt af Digibind:  
Efter endt Digibind infusion ses begyndende effekt efter ca. 20 min (range 0-60 
minutter), og fuld effekt fås efter ca. 90 minutter (1/2 - 6 timer) efter endt infusi-
on. Ved hyperkaliæmi normaliseres kalium indenfor 2 - 6 timer med et betydeligt 
fald initialt. 
 
Bivirkninger: 
Kontrol af elektrolytter efter 2-4 timer efter endt infusion, grundet risiko for hypo-
kaliemi. Meget sjældent ses anafylaktoid reaktion. 
 
Gravide:  
Der er ingen registrerede tilfælde af føtale misdannelser. Producenten anbefaler 
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kun at anvende Digibind, når ”det forventede udbytte for moderen er større end 
den potentielle risiko for barnet”. 
 
Behandlingsforslag hvis Digibind ikke findes: 
Hyperkaliæmi behandles med glucose-insulin infusion, fx 50 ml 50% glukose 
med 12 IE actrapid.  
Temporær pacing ved bradykardi. 
Ved ventrikluære arytmier kan gives antiarytmika som fx amiodaron (5 mg/kg i 
CVK over 30 min) eller phenytoin eller lidocain (se Micromedex for doser). DC 
konvertering øger risikoen for asystoli og VF. Bør kun bruges på livstruende 
indikation og kun 25-50 J synkroniseret. 
 
 
 
Andre digitalisglykosider: 
Ved behandling af digitalis-toksicitet udløst af digitalisglykosider fra planteriget, 
kan Digibind anvendes; der kan dog være tale om lavere affinitet for antidoten. 
Empirisk gives 10-20 hætteglas Digibind, og mere baseret på klinisk respons. 
 
Hvor findes Digibind: 
Traumecentret, RH (tel: 3545 3193) samt Århus Sygehus. 
På RH findes en beholdning på 15 hætteglas. Dette svarer til at man altid kan 
behandle en patient på 70 kg med en S-digoxin på 20 nmol/l eller en patient, 
der har taget 120 - 150 tabletter à 62.5 µg.   
Digibind er et udleveringstilladelsespræparat. 
 
Behandling af den sent ankomne patient 
Alle patienter behandles efter ovenstående retningslinie, uanset ankomsttids-
punkt. 

Observation og monitorering Baseline ved indlæggelse 
Klinik: BT, puls bevidsthed, CNS, hjerte, GI symptomer. 
Paraklinik: Telemetri, S-kalium initialt/time. Ved meget lav S-Kalium, gives 
KNaCl isoton (1/2- 1 mmol/kg/time el 25-50 mmol/time til voksen). 
S-kalium 5.0 mmol/l tilstræbes. 
OBS; Kontraindikation for Kaliumbehandling: AV-Blok.  
Mål K, Na, Magnesium, Kreatinin, trombocytter, syre/base status. 
 
Efter endt infusion af Digibind kontrolleres elektrolytter efter 2-4 timer, grundet 
risiko for kypokaliæmi under Digibind-behandling. 
 
S-digoxin måling skal ikke udføres efter opstart af Digibind, da S-digoxin altid vil 
være forhøjet, da total digoxin (digoxin +Digibind) måles. 
 
Observationslængde og udskrivelse 
Symptomatiske patienter:  
m. opkastning, bradykardi, AV blok, atrie/ventrikel arytmier, påvirket bevidst-
hedsgrad). Indlægges og monitoreres mindst 24 timer. 
Asymptomatiske patienter 
Baseline EKG, serielle måling af s-digoxin, og elektrolytter. Observeres mindst 6 
timer. Kan herefter sendes hjem. 
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Opfølgning  
 

Supplerende oplysninger 
 

 
 

Referencer  Micromedex 
Svenske vejledninger 2004 
Goldfrank`s Toxicologic emergencies. 7 edition. 
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