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Bærsæsonen er en travl tid for Giftinformationen. Frugter,
der ligner kendte spiselige emner, enten forveksles med
sådanne eller indbyder til prøvesmagning hos børn. Det 
gælder såvel saftige, farvestrålende frugter som tørre »ær-
ter« i bælge. Ved efterfølgende opkastning eller andre klager
kontaktes Giftinformationen ofte; men også i asymptoma-
tiske situationer ønsker forældre/læger beroligelse eller stil-
lingtagen til behandling. I praksis er det en brugbar tommel-
fingerregel, at giftige planter giver gastrointestinale sym-
ptomer. En række giftplanter kan desuden give absorptive
organsymptomer, men i almindelighed, dvs. inden for bør-
neklientellet, kommer det yderst sjældent så vidt – vel væs-
entligst på grund af mængdeforholdene. I mange tilfælde får
børnene opkastning (og evt. mavesmerter) nogen tid efter
bærindtagelsen som følge af indholdet af saponiner o.a., men
et par planters bær manifesterer deres giftegenskaber, så
snart de sønderdeles i munden. Det gælder for dansk inge-
fær og pebertræ. 

Dansk ingefær (Arum maculatum) er en almindeligt fo-
rekommende flerårig haveplante, som dog også findes i vild
natur. Stænglen (»aronstav«) er tæt besat med bær, der bli-
ver skinnende røde ved modning. Det hovedansvarlige gift-
stof, aroin, der er flygtigt og ustabilt, er ikke identificeret ke-
misk, men det besidder udtalt irriterende egenskaber. En
brændende fornemmelse i munden, hvilket forudgår en eks-
sudativ, evt. hæmoragisk, stomatit, betager hurtigt barnet 
lysten til at spise flere bær. Absorptive giftvirkninger: CNS-
hæmning og kardial påvirkning forekommer derfor i praksis
aldrig. 

Pebertræ (Daphne mezereum) er en lav havebusk, hvor
bærrene sidder i rækker tæt på grenene. Farven ændrer sig
fra grøn til rød ved modning. Toksinerne, daphnetoxin og
esteren mezerein, er tricykliske diterpener. Smagen er
skarp, og der kommer straks en brændende fornemmelse i
mundslimhinden og læberne. Dette begrænser, som for
dansk ingefærs vedkommende, den indtagne mængde. En
udtalt, evt. hæmoragisk, gastroenterit synes at forekomme
ekstremt sjældent, og udvikling af nyreskade, der omtales i
den ældre germanske litteratur, er der ikke fundet belæg for
i nyere anglosaksisk litteratur. 

Behandlingen er mundskylning og mælk at drikke. Hvis
mere end ét bær menes at være sunket, bør barnet have
kulsuspension at drikke. 

I årene 1997-1999 modtog Giftinformationen 86 henven-
delser om udsættelse for dansk ingefær og 24 om udsættelse
for pebertræ. Der var nogen årsvariation. Dansk ingefær
1997: 16, 1998: 28, 1999: 42. Pebertræ 1997: 5, 1998: 3, 1999:
16. Alle udsættelser for dansk ingefær omfattede børn. For
pebertræs vedkommende gjaldt udsættelserne i tyve tilfælde
børn. Blandt de fire voksne var der en kvinde, som havde ind-
taget bær og blade i suicidalt øjemed. I hele materialet mang-
ler oplysning om køn i tolv tilfælde. De resterende fordeler
sig med lidt flere af han- end af hunkøn. Ingen havde sikre sy-
stemiske forgiftningssymptomer. Lokalsymptomerne er be-
skrevet som kløe i munden, brænden eller svie i mund og
evt. læber, spytflåd. Den (overlevende) suicidale kvinde kla-
gede over brænden i spiserøret. 

Den eneste patient, som blev indlagt, var den suicidale
kvinde. I de fleste henvendelser er der oplysning om mund-
skylning og mælk at drikke. I sytten tilfælde blev der givet
brækmiddel; i seks tilfælde kulsuspension.
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Bær der bider

Tabel 1. Fordeling af lokalsymptomatiske, uoplyste og asymptomatiske
udsatte.

Lokalsymptomer Uoplyst Asymptomatiske

Dansk ingefær  . . . . . . . . . . 34* 0 42
Pebertræ . . . . . . . . . . . . . . . 8** 3 13

*) I to tilfælde lokalsymptomer plus opkastning; i fire tilfælde opkastning
uden lokalsymptomer.

**) I et tilfælde lokalsymptomer plus opkastning.
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