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PENICILLIN OG DETS KLINISKE BRUK 

Av SIR HOW ARD FLOREY 

I forrige fo.redrag ble Penicillin belyst ved omtalen 
av bakteriologiske, kjemiske og dyreekspe~imentelle for
søk. I kveld skal jeg gå over til å vise hvordan anven
delsen på pasienter fulgte umiddelbart etter laboratorie
undersøkelsene. Det som var påvist i laboratoriene 
gjorde det mulig for oss å gå over til kliniske forsøk 
med et meget klart innblikk i hvordan dette stoff sann
synligvis ville virke og hva vi med rimelighet kunne 
vente. 

Den første pasient- som ikke led av noen infeksjons
sykdom - fikk en intravenøs injeksjon med xoo mg av 
vårt første preparat, og fikk temmelig snart etter frys
ninger. Denne observasjon ble gjentatt, og det ble klart 
at midlet virket feberfremkallende. Heldigvis fant en i 
løpet av en måneds tid eller så, at det var mulig å 
utskille den (de) pyrogene substans(er) fra Penicillinet. 
I alle de tilberedninger som nå blir brukt i kli
nikken, er denne pyrogene faktor fjernet. Det krevdes 
flere måneders instenst arbeid for å samle nok Peni
cillin til å prøve det klinisk på infeksjonssykdommer, 
men til slutt hadde en tilstrekkelig til å gjøre forsøket 
berettiget. 

4 av de første 6 tilfelle var stafylokokk- eller strepto
kokk-infeksjoner som var ansett for håpløse, idet pro
sessene ikke var blitt stanset ved kirurgiske inngrep, 
resp. sulfonamidterapi. Det første tilfelle var en alvorlig 
s~afylokokkinfeksjon med absessdannelser. Vi hadde på 
det tidspunkt ingen anelse om hvor lenge behandlingen 
måtte fortsette. Etter at pasienten var kommet seg i 
betyde~ig grad, hadde vi etter 5 dagers forløp ikke mer 
Penicillin igjen, mannen fikk residiv og døde. 

Det neste var et tilfelle av akutt osteomyelitt som 
hadde vært refraktært for behandling. Etter 5 dagers 
intravenøs injeksjon med Penicillin, syntes prosessen 
fullstendig stanset, men tre-fire uker senere fikk han 
residiv. 

Disse to første tilfelle er typiske for slike som får 
for lite behandling. En seponerte sprøytene straks det 
viste seg påtagelig klinisk bedring istedenfor å fortsette 
med dem helt til alle tegn på infeksjon var avløpet. 

Fremdeles skyldes mange av de såkalte «feilslagere» 
samme årsak. 

Det 3· tilfelle var en mann med en stor karbunkel, 
som etter dosering av Penicillin forsvant på et slående 
vis uten at den aktive prosess bredte seg. - Det 4· til
felle var en trombosis sinus cavernosus som skyldes sta
fylokokker. Annen terapi var prøvet forgjeves, og gutten 
ble ansett som moribund. Her ble Penicillin-behandlin
gen fortsatt i 9 dager, og han var praktisk talt kommet 
seg fullstendig igjen da han døde den x8. dagen på grunn 
av en ruptur av et aneurysme på arteria vertebralis. Ved 
obduksjon viste det seg at den trombosene sinus var 
langt på vei til å hele og at infeksjonen var eliminert. 
- Det 5· tilfelle var en gutt med stafylokokkseptikemi 
og osteomyelitt som var blitt behandlet med sulfathiazol 
uten resultat. Han var det første tilfelle som fikk konti- · 
nuerlig intravenøs dosering og kom seg godt med ut
merket funksjonelt resultat etter 14 dagers vedvarende 
behandling. - Det 6. tilfelle var en stafylokokkinfek
sjon av urinveiene hos et spebarn; urinen ble meget hur
tig klar etter Penicillin per os. Dette er i alminnelighet 
ingen tilfredsstillende medikasjonsmåte, men hadde gun
stig resultat i dette tilfelle, kanskje fordi spebarn har 
lite saltsyre i ventrikkelen, og fordi det her bare krev
des en viss Penicillin-konsentrasjon i urinen og ikke i 
blodet. - Noen få tilfelle av øyeninfeksjon ble ogs1 
behandlet lokalt med gode resultater. 

Etter denne serie av tilfelle - behandlet i samarbeid 
med Fletcher - var det klart at selv kraftige doser med 
Penicillin ikke virket toksisk på mennesker - i virkelig
heten var det sl&ende hvordan matlysten kom seg, og 
hvordan disse meget alvorlig syke pasienter følte seg 
bedre under Penicillin-behandlingen. Det forelå meget 
gode indikasjoner for at selv de alvorligste infeksjoner 
kunne stanses ved hjelp av dette middel. 

Resultatene i noen av disse tilfelle var så gunstige at 
arbeidet måtte fortsettes uansett vanskeligheter. Det som 
krevdes på den tid, var tilstrekkelige mengder til 1 ut
føre et rimelig antall forsøk, men utsiktene til å få dette 
i England syntes ikke å være gode så tidlig under krigen 
( 1940 ). He a t l e y og jeg reiste derfor - ved hjelp 
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av Rockefeller Foundation - til De forente stater, som 
da ikke var tr1dt inn i krigen, for å f1 hjelp til 1 skaffe 
nok materiale for mer utstrakte kliniske forsøk. I mel
lomtiden hadde vi med meget besvær fremstilt Penicillin 
i laboratoriet i Oxford - dertil fikk vi noe fra Imperial 
Chemical Industries Ltd. og Kemball Bishop & Co. 
- slik at vi i samarbeid med M. E. F l o re y fikk 
behandlet 15 pasienter med alvorlig sykdom - ro infi
sert med stafylokokker, r med sulfonamidresistente 
streptokokker, 3 med actinomyccs og I med streptococcus 
viridans. Blant stafylokokk-tilfellene var det 4 med 
akutt eller subakutt osteomyelitt som reagerte utmerket. 
Ingen av pasientene med stafylokokkinfeksjoner døde. 
Actinomycetilfellet ble tilstrekkelig behandlet, og pasi
enten med bakteriell endokarditt fikk residiv og døde 
etterat han var kommet seg i noen grad i løpet av 4 

ukers vedvarende behandling. I tillegg hertil ble 171 

tilfelle av infeksjon i øynene, processus mastoideus, bi
hulene og forskjellige andre lokale, infiserte tilstander 
behandlet lokalt med Penicillin, også her med de mest 
lovende resultater. 

Mens vi holdt på med dette, var den amerikanske 
produksjon p1begynt, og senere kom K e e f er og 
andre med en publikasjon om Penicillinbehandling av 
500 tilfelle av alvorlige infeksjonssykdommer. De opp
nådde resultater var i overensstemmelse med de erfarin
ger vi hadde fra Oxford om dette middels terapeutiske 
muligheter. Det er av interesse å notere at den basale 
dose som amerikanerne til slutt ble stående ved, var 
meget lik den som vi hadde kommet til i England. 

Etter resultatet av disse undersøkelser var det klart 
at Penicillin ikke var toksisk i terapeutiske doser, det 
kunne stanse de mest alvorlige akutte infeksjoner (f. eks. 
sinus trombose), og at det virket godt når det ble appli
sert lokalt ved slike kroniske infeksjoner som f. eks. 
blefaritt. Penicillin hadde den store fordel at det var 
aktivt mot stafylokokker, og det ble klart at det ville 
kunne bli av den største betydning for behandling av 
infiserte sår som følge av krigsskader. En av de faktorer 
som allerede fra begynnelsen av gjorde det sikkert at 
Penicillin ville bli langt mer virkningsfull enn noen av 
sulfonamidene, var - som vi hadde vist i Oxford -
at det er aktivt selv ved tilstedeværelsen av pus eller 
vevsvesker. 

I mai 1943 ble vi i Nord-Afrika i stand til å utføre 
de første bredt anlagte forsøk på ulike slags sårskader. 
Det ble hurtig klart at vi her hadde et meget kraftig 
våpen for å eliminere infeksjon i krigssår, og dette gav 
stimulus til en masseproduksjon. 

Denne korte oversikten vil gi Dem et lite innblikk i 
hvordan Penicillinet ble innført i klinikken, og det er 
nå berettiget å si at det vi tidlig håpet, er gått fullstendig 
i oppfyllelse. 

Jeg vil så ·gå over til å gi et resyme av det vi nå vet 
med hensyn til indikasjoner, administreringsmåter etc. 
etter de erfaringer som etter hvert er gjort ved observa
sjon av mange hundre forskere. 

IIO 

Hvilke sykdommer kan behandles? 

Penicillin er et selektivt, antibakterielt stoff. I lister 
nedenfor er det stillet opp de viktigste mikro-organismer 
en nå vet påvirkes av Penicillin i de konsentrasjoner som 
kan oppnås i organismen etter parenteral dosering: 

N. gonorrhoeae 
N. meningitidis 
Staph. aureur1 

Strept. pyogenes 
Strept. pneumoniae 
Strept. viridans1 

Strept. anaerob1 

Actin. bovis1 

Clostr. tetani 
Clostr. welchii 

Clostr. septic 
Clostr. oedematiens 
Bac. anthracis 
C. diphteriae 
Treponema pallidum 
Treponema recurrentis 
H. ducreyi 
Mikrober som fremkaller 

Vincent's angina 
Psittacosis-virus 

En vil legge merke til at det blant de ømfintlige mikro
organismer finnes de som er årsak til noen av de van
ligste sykdommer hos mennesker. Det er ikke av noen 
som helst verdi å behandle med Pcncillin sykdommer 
forårsaket av mikro-organismer som ikke er ømfintlige. 
Jeg vil også henlede oppmerksomheten på det faktum at 
det er betraktelig typevariasjon med hensyn til mikro
organismenes resistens; f. eks. er minst 5 pst. av stafylo
kokkene praktisk talt helt resistente. Det er derfor nød
vendig i de tilfelle som ikke reagerer som ventet, å under
søke mikrobenes resistens. 

Klinisk bruk. 

z) Akutte sykdommer. 

Sepsis 
Pyemi 
Thrombosis sinus 

cavernosus 
Meningitt 
Mastoiditt 
Osteomyelitt 
Artritt 
Pneumoni 
Empyem 
Perikarditt 
Flegmone 
Karbunkel 

Actinomykose 
Gassgangren 
Gonorre 
Syfilis 

1) Kroniske sykdommer. 

Sinusitt 
Osteomyelitt 
Øyen infeksjoner; 

f. eks. blefaritt 
Hudinfeksjoner, f. eks. im

petigo og sycosis barbae 

3) Profylaktisk. 

Absesser i lungene, brystet, Til å forebygge infeksjoner 
hjernen, lymfeglandlene, etter: 
bindevevet osv. sår og småskader 

Infiserte sår og brann- brannsår 
skader operasjoner 

Infeksjoner av konjunktiva aborter 
og orbita kompliserte fødsler 

Stillingen nå er kort sagt at sykdommer som - lik 
de nevnte - skyldes mikro-organismer der er ømfintlige 
for Penicillin, i de aller fleste tilfelle reagerer godt på 
behandlingen, men jeg vil også henlede oppmerksomheten 
på de mikro-organismer som er resistente. 

1 Varierer med typen. 



Helt eller relativt resistente. 

Salm. typhi 
Salm. enteritidis (Gartner) 
H. pertussis 
H. influenza 
Myco. tuberculosis 
Listerella 
Past. pestis 
Bact. coli 
Salm. Paratyphi B. 

Bact. shigae 
Proteus 
Ps. pyocyanea 
B. f riedlånderi 
V. cholera 
Br. abortis 
Br. melitensis 
Lepto. icterohæmorrhagiae 
Vi ruses (de fleste) 

En vil her legge merke til tbc. og mange av de gram
negative, pussproduserende mikroorganismer. Det er na
turligvis unødvendig 1 plpeke at sykdommer som skyl
des slike mikroorganismer ikke reagerer på Pencillin. 

Det finnes atskillige andre sykdommer som en skulle 
kunne tro reagerte på Penicillin - sykdommer hvis årsak 
vi ikke kjenner. Jeg antar at en nå har forsøkt l 
behandle resten av slike sykdommer f. eks. kronisk poly
artritt, rheumatismus acutus, lymphogranulomatose, lev
kemier osv. - og jeg tror at det er få holdepunkter 
for at listen over de sykdommer som blir gunstig på
virket vil bli tilføyd noen flere viktige sykdommer. 

Blandingsinfeksjoner. Det er naturlig å spørre seg selv: 
Hva vil skje hvis en behandler en sykdom eller et sår 
hvor det foreligger b&de traktable og resistente mikro
organismer? Dette finner en jo ofte i sårskader, tuberku
løse fistler og infiserte kaviteter. Erfaringen viser at det 
i alminnelighet lykkes å bli kvitt de ømfintlige gram
positive mikroorganismer, som er den viktigste årsak til 
de patologiske forandringer. Pasientens almentilstand 
blir meget bedre, og ofte blir han helbredet. Imidlertid 
- av og til når coli er til stede, blir Penicillinet s:l. 
inaktivert at det ikke er mulig å oppnå noen virkning 
på gram-positive mikroorganismer. 

Enheter. Etter råd av Heat le y ble det tidlig inn
ført en måleenhet, den såkalte Oxford-enhe.t. Denne ble 
definert lik den mengde Penicillin som fantes i r cms 
av en delvis renset oppløsning og var basert pl biologisk 
virkning, idet en ikke hadde noen kjemiske målemetoder. 
Enheten ble først brukt av hensyn til den kjemiske eks
traksjon, men er blitt funnet meget anvendbar også til 
klinisk bruk, idet den Penicillin som kommer på mar
kedet varierer med hensyn til renhet. 

I oktober 1944 holdtes en konferanse i London hvor 
det ble fastslått en .internasjonal enhet. Denne defineres 
som eden spesifikke Pencillin-virkning som o,6 mikro
gram av den internasjonale Pencillin-standard har». 
Denne standard oppbevares i England og De forente 
stater og ligger meget nær opptil den opprinnelige 
Oxford-enhet. Vi har derfor den store fordel at alle 
publikasjoner om Penicillin - hva enten de kommer fra 
U. S. A., England eller andre steder - omhandler prak
tisk talt den samme enhet. Amerikanerne opptok nemlig 
meget tidlig Oxford-enheten. 

Salter. Penicillin er en syre som med letthet danner 
et stort antall salter. Det første saltet som ble brukt 

i klinikken var: natriumsaltet, men dessverre er dette 
meget hygroskopisk. Når det blir utsatt for påvirkning 
av luften, tar det raskt til seg fuktighet, og det er da 
meget tilbøyelig til å bli ødelagt. For tiden distribueres 
det meste Penicillin som natriumsalt i forseglede ampuller. 

Kalsiumsaltet er lettere å ha med å gjøre fordi det ikke 
er hygroskopisk. Skjønt det er noe mer toksisk enn 
natriumsaltet, kan det nå brukes med godt resultat for 
alle kliniske formål. Begge disse salter er lett oppløselige 
og kan fortynnes i sterilt vann eller saltvann til en 
hvilken som helst ønsket styrke. 

Stabilitet. I begynnelsen var ikke våre Penicillin
preparater bestandig stabile, selv om de var tørret. De 
faktorer som var årsaken til denne manglende stabilitet 
har en etter hvert fått bukt med - en av de viktigste 
var for dårlig tørring. Et annet forhold er at stabiliteten 
synes å være avhengig av renhetsgraden; de handels
preparater en nå har - som antagelig inneholder 50 pst. 
rent Penicillin eller vel så det - er langt mer stabile 
enn våre første preparater, som kanskje bare inneholdt 
5 pst. eller enda mindre. Skjønt det fremdeles er best 
å lagre Penicillinet kaldt, spiller det ikke så stor rolle 
som tidligere. Det er ingen tvil om at gode preparater 
av tørret Penicillin-pulver i forseglede ampuller holder 
seg lenge i værelsestemperatur. Stabiliteten er fremdeles 
variabel når Penicillinet er blitt oppløst, og vi anbefaler 
derfor at oppløsningen brukes så frisk som mulig og ikke 
oppbevares på «posten» mer enn en dags tid eller to. 
Det er to grunner til dette - for det første at enkelt"e 
Penicillin-preparater ødelegges temmelig raskt i oppløst 
form, og for det annet risikoen for å infisere Penicillin
oppløsningen med bakterier fra luften. En tilfeldig til
blanding av noen få av de luftbakterier som produserer 
enzymet Penicillinase, kan i løpet av en dags tid eller 
så være årsak til en meget betraktelig nedgang i Peni
cillin-aktiviteten, eller til og med at denne blir helt borte. 
Jeg fremhever at alle Penicillin-preparater for klinisk 
bruk må behandles under de mest strikte aseptiske kau
teler, først og fremst for å unngå ødeleggelse, dernest 
for å unngå tilblanding med slike patogene mikro
organismer som Pseudomonas pyocyanea, som - injisert 
i cerebrospinalkanalen - kan gi en alvorlig eller dødelig 
sykdom. (Denne mikrobe er fullstendig refraktær over
for Penicillin.) 

DoseringsmJter. Allerede under de første dyreforsøk 
ble det påvist at Penicillin kunne injiseres direkte i en 
vene, eller også intramuskulært, resp. subkutant, hvorfra 
det absorberes av blodet. Det ble utskilt raskt gjennom 
nyrene. Det ble raskt ødelagt av syre, slik at en måtte 
vente langt mindre virkning etter passasjen gjennom 
ventriklen hvis det blir gitt per os. På den annen side 
produserer bakteriene i avføringen Penicillinase, slik at 
dosering per rectum ikke er å anbefale. Hvis det derimot 
førtes inn i en tynntarmsslynge, ble det resorbert. Alle
rede før de første kasus ble behandlet, var det således 
klart at valget stod mellom en eller annen form for 
injeksjon og en eller annen måte for å få det uskadd inn 

Ill 



i duodenum og ileum. For et medikament som i begyn~ 
nelsen fantes i sl sparsomme mengder, var valget opp
lagt, nemlig intravenøs dosering - enten intermitterende 
eller kontinuerlig. Senere gikk en - særlig i England -
over til intramuskulære injeksjoner med regelmessige 
mellomrom, og nylig begynte vi med kontinuerlig, intra
muskulær infusjon. Subkutan applikasjon har vært lite 
brukt fordi den gir mer smerter. Det mllpent erkjennes 
at de doseringsmlter en nl bruker, kan forbedres i 
betraktelig grad blde hva anglr pasienten - som selv
sagt ikke setter særlig pris på hyppige injeksjoner - og 
lægen og søstrene, som ofte ml være stadig på vakt. 

Nl for tiden er vi vitner til forsøk på 1 forbedre 
injeksjonsmetodene. For å unngå hyppige intramusku
lære injeksjoner praktiserer en nå mere og mere kontinu
erlig, intramuskulær infusjon. Ved hjelp av et alminnelig 
blodtransfusjonsapparat kan en føre inn 500-1 ooo cm3 

på et døgn i en passende muskel, f. eks. m. rectus femoris. 
Noen hevder at denne væskemengden er for stor, slik 
at den lett gir smerter, mens andre har hatt gode resul
tater. For å redusere væskemengden er det konstruert 
visse apparater i den hensikt å fl en meget langsommere 
kontinuerlig tilførsel i løpet av 24 timer. Jeg antar at 
det beste vil være et injeksjonsapparat for kontinuerlig 
tilførsel, drevet av en liten motor som virker på et 
sprøytestempel. Ved en annen metode kan en ved hjelp 
av et fint kapillarrør nedsette væsketilførselen til xoo cm3 

intramuskulært med konstant hastighet i 24 timer. 
I Amerika er det mange som er tilhengere av kontinu

erlig intravenøs dosering, som kan gi utmerkede resul
tater. Om lag x ooo cm3-x 6oo cm3 Penicillin-oppløs
ning (saltvann) injiseres daglig. Ved denne slags behand
ling hefter den betydelige mangel at det har lett for å 
oppstå trombose i de venene en bruker. For begge de 
sistnevnte metodene gjelder det at de krever atskillig 
påpasselighet. 

Ved langsom dosering av Penicillin passerer oppløs
ningen alltid gjennom gummislanger. Det er plvist at 
visse gummirør bevirker en temmelig rask ødeleggelse 
av Penicillinet, mens andre rør ikke har noen innvirk
ning. Det er derfor påkrevd at en ved omhyggelige 
forsøk finner fram til den rette sorten. 

Forsøk som går i en annen retning, tilsikter å forlenge 
den tid som en enkelt injeksjon har virkning i. Den 
hittil mest anvendte metode er utarbeidet av Rom an
s k y, som emulgerer den nødvendige dose Penicillin -
la oss si 7o-8o ooo enheter i peanutolje som inneholder 
opp til 6 pst. bivoks. Det er her nødvendig å bruke 
kalsiumsaltet. Når en injiserer en slik blanding, blir 
resorpsjonhastigheten nedsatt, slik at en virkningsfull 
konsentrasjon blir opprettholdt i organismen i atskillig 
lengre tid enn tilfelle er for en vandig oppløsning. Ennå 
en metode som for tiden er under utarbeidelse, er å inji
sere et kar-kontraherende middel samtidig med Penicil
linet for å forsinke resorpsjonen. En har også gjort for
søk på å nedsette resorpsjonshastigheten ved å gjøre 
bruk av Penicillinets tungt oppløselige metyll- og etyll
estere, men disse har langt svakere virkning enn de enkle 
salter og hydrolyseres for langsomt i organismen. 

En annen mulighet som en nå prøver, er å retinere 

Penicillinet i organismen ved å gjøre utskillelsen gjennom 
nyrene langsommere. Det foreligger holdepunkter for at 
Penicillin utskilles gjennom tubuli, og R o m m e l k a m p 
og Br adle y har forsøkt å påvirke denne prosessen 
ved samtidig å gi et annet stoff som også utskilles gjen
nom tubuli og som altså «konkurrerer» med Penicillin om 
passasjen gjennom tubulis celler. 

De brukte Diotrast og har kunnet påvise at det da 
retineres mer Penicillin i organismen. B e y e r og hans 
medarbeidere har oppnådd lignende virkning med 1 
p-amino-hippursyre. Disse forsøk er for størstedelen ut
ført på dyr, og en har hittil ikke hatt noen publikasjoner 
om disse applikasjonsmåter ved sykdommer hos men
nesker. 

Nå da Penicillinet er kommet i rikeligere mengder på 
markedet, er det igjen oppstått interesse for å gi det per 
os, men hittil er det ikke beskrevet noen helt tilfreds
stillende metode. Under våre første eksperimenter i 
Oxford prøvde vi med duodenalsonde, men resorpsjonen 
kom ikke opp mot den en fikk ved intramuskulær injek
sjon. Heller ikke de «tarmkapsler>> vi prøvde den gang 
falt heldig ut. For tiden kan en derfor ikke anbefale 
dosering per os, men forsøkene fortsetter. 

Doser. Helt fra vi begynte med de kliniske forsøk, 
ble det - på grunnlag av dyreforsøk og det vi visste 
om den raske utskillelsen - ansett nødvendig til stadig
het å opprettholde en såpass høy Penicillin-konsentrasjon 
i blodet at den fullstendig kan hemme veksten av stafy
lokker, og dette prinsipp er fremdeles gyldig. Det første 
kasus som gav oss peiling på dosenes størrelsesorden -
målt i enheter - var et spebarn, her fant vi at ca. soo 
enheter pr. kg legemsvekt pr. døgn var passende. Det 
ble snart klart for oss at en trengte en eksakt metode 
for undersøkelse av Penicillin-konsentrasjonen i blodet 
hvis dosene skulle kunne bestemmes nøyaktig, og vi 
utarbeidet da en slik. Ved hjelp av denne metoden ble 
det mulig å følge hastigheten av resorpsjonen og utskillel
sen, slik den gjenspeilet seg i Penicillin-konsentrasjonen 
i blodet. Vhe første kurver viste at hos de fleste 
pasienter kan Penicillin påvises i blodet i 2%-3 timer i 
etter en intravenøs eller intramuskulær injeksjon av l 
15 ooo enheter, og vi ble derfor stående ved en ~.· 
standard basal dose på I 5 ooo enheter hver 3. time hos l 
voksne. Vi mente at med en slik dosering under hele 
behandlingsperioden ville Penicillin-konsentrasjonen i 
blodet nesten hele tiden ligge over. den konsentrasjon 
som er nødvendig for å stanse veksten av de mikro
organismer som er traktable. I Amerika kom en ved 
hjelp av lignende metoder - utarbeidet av Rom m e 1-
k a m p & K e e f e r - til samme resultat, nemlig at 
standard-dosen ligger mellom 1 5 ooo og 20 ooo enheter 
hver 3· time. Penicillin er visstnok noe nær enestående 
ved å kunne brukes uten frykt for toksiske bivirkninger; 
en behøver altså ikke å prøve å finne den maksimale , 
dose som kan tåles uten toksiske symptomer, men slik 
var det i hvert fall i begynnelsen, da det var sparsomt 
med den minste effektive dose. I litteraturen vil en nå 
finne angitt doseringsskjemaer, men de fleste holder frem-



deles p1 I 5-2.0 ooo enheter hver 3·-4· time døgnet 
rundt, i alminneligh~ intramuskulært. Visse forskere 
bl. a. Herre l ved Mayo Clinic, f1r gode resultater 
med mindre doser gitt kontinuerlig intravenøst, f. eks. 
6o ooo enheter daglig. Men n1 for tiden, da Penicillinet 
er lettere tilgjengelig og atskillig billigere enn før, er det 
en viss tendens til 1 øke dosene. Det er imidlertid ikke 
godtgjort at det er noen fordel for de fleste tilfelles ved
kommende å overskride xoo-uo ooo enheter daglig. 

Behandlingens varighet. Hvert enkelt kasus m1 be
handles individuelt, og det eneste en kan si er at det 
er viktig 1 fortsette behandlingen lenge nok. Vi har 
bestandig anbefalt at behandlingen bør fortsette flere 
dager etterat alle kliniske tegn p1 infeksjon er svunnet, 
og - hvor bakteriologisk undersøkelse er mulig - inntil 
bakteriefunnet er blitt negativt. Når en ser gjennom 
litteraturen blir en slått av det faktum at mange av de 
tilfelle som er registrert som «feilslagere•, sikkerlig har 
f1tt for kortvarig behandling, og i noen tilfelle ligger 
1rsaken i utilstrekkelige daglige doser. Dette synspunkt 
gjelder etter min mening i særlig grad syfilisbehandlingen. 
Spirocheten er ømfintlig for Penicillin, men 'det er -
kanskje p1 grunn av militzre krav - en tilbøyelighet 
til å behandle syfilis i altfor kort tid, f. eks. I uke, idet 
dette helbreder primærsymptomet og eliminerer spiro~ 
chetene i overfladiske lesjoner. Men jeg er redd for at 
mange av dis.te pasienter senere vil f1 residiv, og Penicil
linet vil s1 med urette sies 1 svikte ved syfilis. Tilfelle 
av endocarditis lenta, som skyldes streptococcus viridans 
- en ytterst vanskelig sykdom å behandle - kan hel
bredes ved Penicillin-behandling som strekker seg over 
flere uker, ved kortvarige kurer er det stor risiko for 
residiv. 

Jeg vil gjerne få fremheve noe som bestandig har vært 
et ledende prinsipp for oss: Forutsatt at sykdommen 
skyldes en mikroorganisme som påvirkes av Penicillin, 
skyldes et mislykket resultat oftere at lægene ikke har 
administrert stoffet på riktig måte enn at Penicillinet 
ikke har virket. Det foreligger rikelig erfaring for at 
sykdommen har lett for å residivere hvis behandlingen 
ikke fortsetter i lengre tid enn det skulle synes påkrevd 
ved en overflatisk bedømmelse. 

Jeg vil ogs1 tilføye at jeg tror det er uklokt å gi 
Penicillin i intermitterende kurer. Lægene er blitt vant 
til å gi sulfonamidene på denne måten på grunn av 
frykten . for toksiske bivirkninger - de foretrekker å 
seponere midlet tidlig og dosere det på ny hvis det skulle 
vise seg nødvendig. Som tidligere nevnt, behøver en 
ikke være engstelig for toksiske bivirkninger når det 
gjelder Penicillin, og det er derfor langt å foretrekke å 
fortsette behandlingen kontinuerlig inntil en er over
bevist om at mikrobene er fullstendig eliminert. -
Lokalbehandling. Riktignok er det s1 at Penicillin ofte 
må gis parenteralt - av den innlysende grunn at det er 
umulig å nå de syke organer uten gjennom blodet -
men det er også vidt spillerom for lokal behandling. 
Denne dosering krever større oppfinnsomhet og dyktig
het enn den parenterale, men besværet vil ofte lønne 
seg på grunn av den intime kontakt en kan oppnå mel-

lom høye Penicillin-konsentrasjoner og de infiserte par
tier. Hertil kommer at det er en økonomisk metode. 
I visse tilfelle er denne behandlingsmåte obligat: Peni
cillin kan nemlig ikke passere fritt gjennom de serøse 
hinner; betennelser f. eks. i plevra eller cerebrospinal
kanalen ma behandles ved lokale injeksjoner (supplert 
med parenteral behandling) hvis det er spredning uten
for). Penicillin kan heller ikke passere fritt inn i øyet. 

Det er ofte unødvendig 1 legge inn pasienten på syke
hus n1r en bruker lokalbehandling. F. eks. kan kronisk 
eller akutt blefaritt behandles ambulatorisk med en 
passende salve n1r pasienten f1r instruksjoner om bruken. 
Ved den slags tilfelle har en oppnådd meget gode resul
tater forutsatt at behandlingen er tilstrekkelig langvarig. 
Også på hudsykdommenes omr1de har Penicillinet mange 
indikasjoner. Nylig er det meddelt gode resultater etter 
bruken av Penicillin-pastiller ved munn- og svelginfek
sjoner som skyldes Vincent-mikrober eller streptokokker. 

Av særlig interesse er lokalbehandlingen i kirurgien, 
f. eks. ved infiserte s1r eller krigsskader. Det er her ofte 
påkrevd å modifisere de vanlig aksepterte kirurgiske 
fremgangsm1ter for at Penicillinet skal kunne komme i 
kontakt med alle infiserte partier - om nødvendig flere 
dager i trekk. Dette prinsipp ble først uteksperimentert 
ved radikaloperasjon for akutt mastoiditt. Istedenfor å 
drenere såret, ble det sydd igjen nedtil på en slik m1tc 
at det dannet en lomme. Et tynt gummirør ble ført inn, 
og gjennom dette ble det hver 6. time aspirert eksudat 
og injisert Penicillin. I 19 av de .2..2. tilfelle som ble 
behandlet på denne måten, ble infeksjonen stanset og 
såret grodde raskt, slik at en sparte pasienten både for 
bandasjer, smerter og langvarig sykehusopphold. 

Ideen med å sy igjen infiserte sår for å holde Penicil
linet inne og for å sikre raskere helbredelse og bedre 
funksjonelt resultat, ble første gang prøvd i praksis på 
sårskader i Nord-Afrika., hvor vi hadde hjelp av mange 
erfarne sanitetskirurger. Ved å bruke denne teknikken 
ble det mulig 1 sy igjen selv purulente sår som huset 
gram-positive mikrober. Disse forsøkene viste at det 
ved utelukkende lokal applikasjon av Penicillin er mulig 
å hindre at gram-positive, pyogene mikrober trenger ut 
i vevene. Arbeidet ble fortsatt av feltkirurger i Italia, 
og det er nylig fra denne krigssonen publisert artikler 
som viser at selv ved kompliserte femurfrakturer kan en 
i de fleste tilfelle sy igjen på et tidlig stadium og at en 
ved lokale inndrypninger av Penicillin-oppløsning full
stendig kan hindre at bakteriene trenger ut i vevene. 
Parenteral tilførsel er av og til gitt i tillegg, men det er 
meddelt mange gode r·esultater uten det. 

For visse formål er det nyttig å bruke pastaer eller 
salver som inneholder Penicillin, særlig i behandlingen 
av brannsår. Undertiden er det ønskelig å applisere et 
pulver. Da Penicillinet er så kraftig virkende:, må en i 
så fall blande det opp for ikke å sløse med et kostbart 
stoff. Vi har da brukt sulfanilamid eller sulfathiazol -
ikke på grunn av den bakteriside virkning, men fordi 
de ikke irriterer vevene. 

Toksiske bevirkninger. Det er alminnelig enighet om 
at Penicillin er merkelig fri for toksisk virkning selv 
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om det injiseres i svære mengder. Leilighetsvis ser en 
pasienter som har anafylaksi, og som reagerer med det
matitt eller urtikaria; hevelser i leddene er sjeldne. Ana
fylaksien skyldes i noen tilfelle selve Penicillinet; i andre 
tilfelle pleier symptomene å svinne selv om behandlingen 
fortsetter, men leilighetsvis blir en nødt til å seponere 
stoffet. 

I motsetning til ved sulfanilamidbehandling er det 
ingen grunn til å frykte komplikasjoner fra nyrenes side 
- dette er aldri blitt beskrevet. Heller ikke foreligger 
noen holdepunkter for at det hematopoetiske system 
påvirkes i uheldig retning - tvert imot - i alminnelig
het øker både hgb.-prosenten og antallet røde blod
legemer når infeksjonen er overstått. 

Vurdering av sykdoms forløp og resultater. Syk
dommens forløp og helbredelse kan best bedømmes ved 
å kombinere kliniske iakttagelser og bakteriologisk kon
troll. Ved akutte infeksjonssykdommer bør en legge stor 
vekt på det faktum at pa.sienten som reagerer på behand
lingen, begynner å føle seg vel, matlysten kommer seg, 
og de ser bedre ut - ofte Ur temperaturen fall og 
pulsen blir langsommere. Et annet frapperende resultat 
- særlig ved lokalbehandling - er at smertene lindres. 
I alminnelighet vil en også se at blodbilledet forandres 
i gunstig retning. Bakteriologisk kontroll burde alltid 
gjøres der hvor det er mulig, og behandlingen bør i et 
hvert fall fortsette inntil de aktuelle mikroorganismer 
er eliminert. 

Resultater. Penicillinets livreddende virkning er meget 
dramatisk, men dette gjelder jo forholdsvis få tilfelle. 
Blant de største fordeler Penicillinet har, er den nedsatte 
varighet av mange sykdommer og den funksjonsbedring 
som er følgen av en tidlig helbredelse ;1v infeksjon -som 
jo ofte ellers er årsaken til store mengder arrvev. Dette 
kan enkelt belyses ved M. E. F l ore y & W i Il i a ms' 
arbeid om panaritier behandlet utelukkende lokalt med 
Penicillin. De viste hos 3 5 pasienter at dette sparte I ooo 
arbeidsdager i sammenligning med 3 5 lignende tilfelle 
som ble behandlet med de vanlige metoder. Det samme 
gjør seg gjeldende i enda større m1lestokk - ved infek
sjon som følge av krigsskader: mange soldater blir spart 
for amputasjoner og andre alvorlige og langvarige inva
liditetstilstander. 

Særlig omtale fortjener de røntgenologiske forandrin
ger en ser ved knokkelinfeksjoner som behandles enten 
lokalt eller parenteralt med Penicillin. En ser under 
kuren at det meget raskt skjer en oppklaring som virker 
ytterst foruroligende på dem som ikke er vant med det. 
Fenomenet er ikke tegn på en progredierende destruk
sjon, men står sannsynligvis i forbindelse med den raske 
resorbsjon av betennelsesprodukter. 

Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom på at en pasient 
ikke blir immun i og med at bakteriene er eliminert ved 
hjelp av Penicillin. Hvis han har et åpent sår, kan dette 
lett bli reinfisert etterat behandlingen er avsluttet eller 
enda vil bli infisert med gram-negative mikrober under 

selve behandlingen. Den strengeste aseptikk er derfor 
påkrevd under bandasjeringen av !år, og en av de største 
fordeler ved tidlig sutur er at sjansene for sekundær
infeksjon da blir mindre. 

Årsakene til sviktende resultat. Av og til får en ikke 
det resultat en venter; dette skyldes i alminnelighet en 
eller flere av følgende faktorer. 

x. Det er dødt vev - f. eks. skorper eller sekvestre -
som danner et infeksjonsfokus. Slikt vev bør fjerr.es 
når behandingen begynner eller i hvert fall på et så 
tidlig tidspunkt som mulig. 

1.. Infeksjonsfokus kan ikke nås av medikamentet. Dette 
vil være tilfelle f. eks. ved generell behandling eller 
en infisert, serøs hule. God åpning ad kirurgisk vei 
og drenasje er her den rette metode. Ved lokale infek
sjoner kan det finnes uventede hulrom eller «Ut
løpere» med infisert vev; dette er i så fall indikasjon 
for ytterligere kirurgiske inngrep for å gjøre det 
mulig for Penicillinet å komme i kontakt med alt 
infisert vev. 

3· Behandlingen er ikke tilstrekkelig langvarig. 
4· Den mikrobe som er den viktigste årsak til infek

sjoner, er refraktær overfor Penicillin. 
5· Dosene er for små eller for sjeldne. 
6. Penicillin-preparatet har mistet sin opprinnelige 

styrke, inneholder ikke lenger det oppgitte antall 
enheter. Hvoryidt så er tilfelle eller ikke kan bare 
påvises ved en ny justering utført av en som har 
erfaring i dette. 

Konklusjon. Jeg har naturligvis ikke her nevnt alt 
det som kan sies om Penicillin. Det er nå publisert 
hundrevis av artikler om dette stoffet .• Men jeg håper 
at jeg har gitt et innblikk i hvordan Penicillinet kom til 
å bli brukt i medisinen, hva en kan vente av det ved 
forskjellige sykdommer, hvordan det anvendes og ende
lig noen av årsakene til at det undertiden svikter. 

Sammenfattende kan en si at det nå foreligger rikelig 
bevis for at vi i Penicillinet har et stoff som i høyeste 
grad er i stand til å innvirke på forskjellige sykdommer 
og at det i forbindelse med kirurgien åpner aspekter som 
hittil har ligget utenfor vår rekkevidde. Det er nå på 
det rene at for framtiden vil Penicillin bli brukt mer 
og mer som et profylaktikum istedenfor bare til behand
ling av en allerede inntruffen infeksjon. Dette har alle
rede i høy grad vært tilfelle ved behandlingen av krigs
skader, hvor kombinasjonen av grundige kirurgiske inn
grep og Penicillin på et så tidlig tidspunkt som mulig 
har bevirket en meget stor reduksjon i antallet tilfelle 
av sepsis og derfor bedre funksjonelle resultater. Til slutt 
ennå en ting: Jeg tror ikke at en bør bli for meget 
påvirket av de dramatiske helbredelser som Penicillinet 
kan påvirke. En av de største fordeler ved dette stoffet 
vil være fremskritt i behandlingen av mange av de for
holdsvis uskyldigcre sykdomstilstander som en så ofte 
støter på i praksis. 



OM PENICILLINBEHANDLING 
AV KJEMORESISTENT GONORRHOE 

Av A. S. JOHANNESSEN og BORGHILD KRANE 

(Fra Troms og Tromsø sykehus, med. avd. Sjef: Oueri~Æge dr. med. E. Skouge.) 

I tiden fra 1. juli 1939 til 25. juli 1945 er det i Troms 
og Tromsø sykehus med. avd. behandlet i alt 432 tilfelle 
av gonorrhoe, herav 409 kvinner og 23 menn. 

Den svære stigning i forekomsten av veneriske syk
dommer som krigen førte med seg, har spilt inn for 
antallet av tilfelle. Under okkupasjonen anmeldte de 
tyske militære myndigheter sine smittekilder til det 
norske politi som så forlangte pasientene undersøkt, 
behandlet og kontrollert. For å avvikle dette ble det i 
okt. 1942 opprettet en egen venerologisk avdeling i syke
husets med. avd. 

I de første to år ble behandlingen innledet med kjemo
terapi. Som oftest anvendtes først sulfapyridinkur, det 
ble gitt 2 tabl. (a o,so g) 5 ganger daglig i 3 dager. 
Etter 3 dagers pause ble det daglig tatt preparater til 
undersøkelse og det forlangtes 7 negative prøver for at 
pasienten kunne utskrives til ambulant kontroll. 

Siden våren 1944 har behandlingsresultatet også vært 
kontrollert ved dyrkningsforsøk, og det ble da forlangt 
7 negative prøver i direkte preparat og minst r negativ 
dyrkning før utskrivning. 

Hva angår dyrkningen så foretas utsæden på blod
eller ascitessHler i sykehuset, den videre undersøkelse ut
føres av Statens Bakteriologiske Laboratorium i Tromsø. 

Viste første «tablettkur» seg ikke å strekke til, ble 
kuren gjentatt, denne gang med sulfathiazol. Var prø
vene, selv etter to kurer, positive, ble det gitt kombinert 
feber-kjemoterapi i 3 dager. Som febermiddel bruktes 
oftest gonokokkvaksine i.v., første dag 1f2 cm3, annen og 
tredje dag r cm3

• Leilighetsvis bruktes også olobintin 
40 pst. i.m. i en enkeltdose på 2 cm3

• I de siste to-tre 
måneder anvendtes tillike tyfusvaksine i.v., første dag 
1/2 cm3

, annen og tredje dag r cm3
• Samtidig med feber

midlet f ikk pasienten sulfathiazol 2 tab!. (a 0,50 g) ro 
ganger daglig, nå og da kombinert med albucid, 3 tab!. 
(a o,so g) 3 ganger daglig. 

Til å begynne med viste behandlingen med sulfona
mider meget god effekt, men ettersom årene gikk ble 
det stadig flere og flere feil slag, en erfaring som jo også 
er gjort overalt. Siste krigsår var det kommet så langt 
at det hørte til sjeldenhetene at en pasient ble smittefri 
etter tablettkur alene. For å spare tid og penger ble der
for pasientene i det siste halvår gitt kombinert feber
kjemoterapi med engang. Men selv ikke dette strakk 
alltid til. Oftest måtte de nevnte behandlingsmetoder 
anvendes og varieres på forskjellig vis. I enkelte tilfelle 
ble også lokalbehandling innskutt mellom kurene. 

Det stadig stigende antall kjemoresistente gonorrhoe
rilfelle skaffet så vel sykehuset som det offentlige økende 
Jlemper og utgifter. Det var derfor med udelt glede at 
;ykehuset, etter kapitulasjonen tok imot et tilbud fra 

11 

stabslægen ved den herværende marinekommando, dr. 
J. K v it tin gen om å skaffe tilstrekkelige mengder 
penicillin (amerikansk preparat} til behandling av disse 
tilfelle. Dr. K v it tingen som under krigen, utenfor 
landet, har høstet stor erfaring om penicillinbehandling, 
har bistått med råd og dåd i administreringen av 
preparatet. 

Preparatet gis som intramuskulære injeksjoner med tre 
timers mellomrom, og hele dosen gis i løpet av en dag. 
Da vi i første omgang behandlet · 17 pasienter samtidig 
og det høvet slik med ampullene, fikk hver av disse 
pasienter ur 917,6 Oxfordenheter. I et par senere til
felle er gitt roo ooo enheter. 

Doseringen og resultatet av behandlingen fremgår av 
skjemaet: 

Kvinner: 

Nr. Tidligere behandl. Penicillin Gc etter Penicillin 
t . 2 sulfonamidkurer 121 917,6 enh. I dyrkning 

4 komb.kurer + 7 dir.prep. 
2. r kom.kur 121 9I7,6 cnh. + 2 dyrkninger 

+ 7 dir.prep. 

3· t komb.kur I2I 917,6 enh. + 1 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

4· I sulfonamidkur 
2 komb.kurcr 121 917,6 enh. + 2 dyrkninger 
Lokalbehandling + 7 dir.prep. 

5· 2 sulfonamidkurer 12 I 917,6 enh. + 2 dyrkninger 
r komb.kur + I dir.prep. 

6. I komb.kur I2I 917,6 enh. + I dyrkning 
+ 1 senere dyrkn. 

11 dir.prep. 

7· r komb.kur 111 917,6 enh. + I dyrkning 
+ 1 senere dyrkn. 
+ 7 dir.prep. 

8. I komb.kur 121 917,6 enh. -;- 1 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

9· I komb.kur 121 917,6 enh. + 2 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

IO. 1 komb.kur ux 917,6 enh. + 2 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

Il. Ingen 111 9I7,6 enh. -;- 2 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

Il. .2 komb.kurer 121 917,6 enh. + l dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

IJ. .2 sulfonamidkurer 121 917,6 enh. + 1 dyrkninger 
I komb.kur + 7 dir.prep. 

+ 7 dir.prep. 

14· 2 komb.kurer Il t 917,6 enh. + .2 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

I 5· r komb.kur 111 9I7,6 cnh. + 2 dyrkninger 
+ 7 dir.prep. 

I6. 2 komb.kurer Ilt 9I7,6 enh. + 3 dyrkninger 
+ 8 dir.prep. 

17· 2 komb.kurer 121 917,6 cnh. 2 dyrkninger 
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fl bronkoskopier er utført av dr. 
194o-.4J· (De este nåv~rende overlæge Fr o-
Lar s Hansen, resten av H 91 pasienter var 

sta d og f o r f a t t e r e n.J ~:rsøkelse før torako-
bronkoskopien utført som rutmeun . . 

lastikk og hos 6J på spesielle indikasJoner. k 
p . lf d . ne kan omme Det viste seg at bronk1a oran nnge · k . 

inf k . . d t det hos en vmne 
kon tid etter prim~r e SJOnen, 1 e . hø 

3 
mndr. etter utbruddet' av· erythema no_dosuh~ l l ~rke 

2h · lypp som tsto og1s 
hovedbronkus fantes en gra Vlt P0 l 
viste seg å best~ ·av 'tuberkuløst vev. Tuberkuløse u sera~ 

. 'lf 11 tt at man ved en vel sjoner oppsto i et par t1 e e e er _ 
lykket kollapsbehandling mente å ha b_rak~ lung~proses 
sen til ro. I et av d~se tilfelle satt ulserasJonen l hø?'re 
hovedbronkus, mens. lungeprosessen satt ~å .ve~str~ ~tde. 
I de fleste øvrige tilfelle hvor det ble pav1st spestf~~ke 
bronkialforandringer fulgte stort sett lunge- og bronkial-

prosessen hverandre. · 
Blant de 154 undersøkte pasie~ter fantes 48 hvor man 

mente det forelå tuberkulØse forandringer i trakea og/ 
eller bronkiene. Ca. halvpart'en av disse hadde ikke 
ulsererende, ikke stenoserende former, og disse syntes 
å være uten betydning for pasient'ene. · Lykkedes det å 
bringe lungeprosessen til ro, svant også bronkialforand
ringene, hvilket man kunne følge i bronkoskopet. · 

En fjerdepart hadde ulserøse, ikke stenoserende for
andringer. Det hyppigste symptom hos disse pasienter 
var basillepersistens trass· god kollaps. Ulserasjonene ble 
behandlet med 33 pst. lapispenslinger fra en til flere 
ganger, og en hadde det inntrykk av at · de helet raskt 
under denne behandling. Imidlertid mangler vi en kon
trollgruppe, og vi kån bare gi v!rt' inntrykk. Sikkert 
er det at denne gruppe pasienter fikk sitt sykehus
opphold forlenget p. g. a. sine tuberkuløse bronkial
ulsera. 

Den siste fjerdepart hadde stenoserende forandringer, 
dels med og dels uten ulseråsjon. De stenoser som be
rodde ~å osubr~nikø~e~ (ikke · u~serative) forandringer, 
krevde 1 vare ttlfelle mgen spes1ell 'behandling 'idet de 

o h , 
syntes a a tendens til spontanhell:iredelse. 

Ganske andre vanskelige terapeutiske problemer støter 
en på hos den gruppe pasienter som både har destruktiv 
lunge- og ste_noserende, ulsererende bronkial-tuberkulose. 

yur·.lcotes disse skal behandles best, er fremdeles under 

I våre få tilfelle hadde vi inntrykk av at torako
var en bedre form for kollapsbehandling enn 

OSTEOMYELITIS INCIPI!~s 
BEHANDLET MED 

PENICILLIN 

MEDDELELSE A V ET TILFELLE 

(Fra Hamar kommunale sykehus. 

Sjef: Overlæge N. K. Bøckman.) 

Av L. EIT!NGER 

Kasuistiske meddelelser om penicillinbehandlede 

enter har ikke vært hyppige hittil her i landet, og ~ 
følgende tilfelle kan derfor regne med almen inter~ 

Det dreier seg om en kvinnelig pasient, f. 1920. 1 
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nesen finnes det erysipelas faciei i 19-årsalderen, lymp~ 
brachii dx. i 2 I års alderen og en øyenskade helbredet llla 

men i 2 3 års alderen. 
De siste dager i september I 94 5 fikk hun en litt stor 

på venstre ansiktshalvdel, noen centimeter foran øret, 

hun klemte hull på og fikk ut vågmoren. Hun la dim r; 
rivanolomslag. Det hele varte i ca. I uke. 

Den 61 ro 194 5, to dager før innleggelsen, ener at hl. 
hadde vært i fullt arbeid på marken hele dagen og følt 11; 

helt frisk, begynte hun om aftenen å føle seg stiv i Vtll!lll 

benet, særlig i hoften, og hadde smerter som om noen stall 
'henne med en kniv. · 

Neste dag, den 7/ro 1945 fikk hun frysninger, hadde mqu 
sterke smerter i hele benet, greidde ikke å stå pl det. Beat! 
var da allerede hovent, hovedsaklig i hofteregionen. 

Tredje dag ble lægen tilkalt.· Den subjektive tilstand Tl! 

da omtrent den samme som dagen før, bortsett fra at hun øl 
følte . en øm flekk litt bak venstre trochanter som gaqet ned
over lateralsi(ien av Uret. Hun ble da innlagt, tiluqmdt 
øy~blikkelig hjelp. 

Innleggelsesdiagnosen var: Osteomyelitis. 

Status præsens ved innleggelsen Jen Bl 10 1941: 

Litt mager, feberroser i kinnene.· Tp. 38,) rekt., P. ~ 
reglm., Resp. ubesv. Tungen ren og fuk~ Yi11r IIDf' 

mal rubor. Ingen ødemer, intet eksantem. 
Cor, pulmones og abdomen viser normale 
Status localis: Det er en avlang, fut 

hevelse på utsiden av venstre 11m fra J 
chanterspissen løpende en hlndbrccld •••·~• 
side. Bak trochanter, svarende til 
maximus finnes det et ekssessivt IIIDC JJIUJ11·1!• 

Urin: lys, klar, sur, alb. +, K.OH 
Pasienten ble dagen ener IDIILietatll~ 

Venstre hofte m«J IIWI *l • ,._._11 
Lateralt pl nente del &'Y ...... 

chanter maior, _,Ill fua Pli~ lill 
Sammeoboldc IDCid eie 1rlåli ... 
IDID uur,kk for • 1111,. .. ._.1 
-· ............ W4!'1...-J 
~ .......... ~ .... 
~ ..... 
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PENICILLIN 
Det nye kjemoterapeutikum penicillin har gjen

nom dagspressen allerede oppnådd en slik publisitet 
at det nå snart er velkjent av leg og lærd. 

Historien om oppdagelsen av penicillinet er et 
interessant kapitel og typisk for den medisinske 
forskning. 

Det er et av bakteriologer velkjent fenomen, at 
forurensninger med visse muggsopper til bakterie
kultl.Ker virker hemmende på kulturenes vekst. 
Dette banale fenomen er imidlertid ikke blitt 
særlig påaktet, før professor A. F l e m i n g, St. 
Mary's Hospital, London, tok det opp til nøyere 
undersøkelse. H an rendyrket en rekke muggsopper, 
blant annet penicillium notatum og fant i kultur
mediet til denne sopp en substans som han kalte 
«penicillin». Dette stoff viste seg å ha en utpreget 
hemmende virkning på veksten av stafylokokker, 
streptokokker, gonokokker og corynebacterium 
diphteriae. Denne meddelelse fremkom allerede i 
1929. 

De tidligste forsøk på renfremstilling av peni
cillin falt ikke heldig ut. De første daterer seg 
fra tiden omkring 1936. 

Etter å ha arbeidet med problemet en årrekke 
utsendte professor H o w a r d F l o r e y, fra Ox
forduniversitetet, sammen med sine medarbeidere i 
19-40 sin bekjente publikasjon om penicillinet. Han 
meddelte at han hadde ekstrahert den virksomme 
substans penicillin, og var kommet til det ytterst 
oppsiktsvekkende resultat at stoffet, såvel in vitro 
som in vivo, hadde en antibakteriell effekt som 
overgikk sulfonamidenes. Han fant videre at stof
fet var uskadelig for organismen, såvel per os som 
intravenøst injisert. 

En stor mangel ved dette stoff var imidlertid 
at det bare forekommer i naturen i små mengder. 
Og i The British medical Journal hvor den første 
publikasjon ble offcndiggjort, uttates at penicillin 
ØLtok samme stilling blant kjemoterapeutika som 
IJMjium blant metallene. 

G h a in, F l o re y og medarbeidere ~ 
resultater av museforsøk med penicillin, 
var utvunnet etter forbedrede meroder med 

større utbytte. Det viste SCf opl ved diae .ia 
vivo-forsøk virksomt mot en rekke mikrober, blaill 
annet streptokokker, stafylokokker og dosaidiua 
septicum, og ved en passende dosering kunne el* 
infiserte mus holdes i live. Særlig virksomt 'Yiste 
penicillin seg å være mot de anaerobe mikrober 
ved gassgangren. 

I løpet av de siste 5 år er fremkommet en lang 
rekke arbeider vedrørende penicillin. Det alt over
veiende av disse skriver seg fra engelsk og ameri
kansk hold. 

Fremstillingen av penicillin skjer ved at mugg
soppen penicillium notatum dyrkes på et nærings
substrat bestående av vann, glukose og salter. Under 
veksten opptrer etter noen dagers forløp et gult 
fargestoff i substratet og de første spor ·av peni
cillin kan da påvises. Etter 3 uker kan «innhøstin
gen• skje. 

Dyrkningen må skje under visse betingelser: så
ledes må substratet ha en høyde av høyst 2 cm., 
og dyrkningen må foretas under sterile forhold, 
da visse bakterier kan ødelegge penicillinet. 

Penicillinet ekstraheres fra det filtrerte medium 
med f. eks. amyllacetat etter at det er ført hen 
til pH 2 med fosforsyre, og av denne oppløsning 
ved pH 6 ved hjelp av vandig Ba(OH}2• Ved en 
rekke spesielle behandlinger kan produktet ytter
ligere renses, således at man får et ganske rent, 
men ikke krystallinsk bariumsalt av penicillin. 

Med hensyn til penicillinets kjemi er resultatene 
foreløpig ikke store. Penicillin er et svakt gult 
pulver. Det er hygroskopisk, og ved oppbevaring i 
luften og også i sterk alkalisk og sterk surt miljø 
mister det snart sin aktivitet. Det er en tobasisk 
syre. Bariumsaltet er et hvitt pulver som i tørr 
tilstand er ubegrenset holdbart. 

A b r a h a m, R o b i n s o n o. a. (I 942) angir 
som bruttoformel for Ba-saltet: C24H 120 10N 2Ba 
og for den frie syre: C12H 120 6N. Men konstitu
sjonen er foreløpig ukjent, og det er således ennå 
ingen mulighet for noen syntese av penicillinet. 

Om penicillinets veksthemmende" virkning p4 
bakterier publiserer A b r a h a m og C h a i n sine 
erfaringer (1940). ·virkningen ligner sulfonami
denes, men er meget sterkere overfor streptokokker 
og stafylokokker. Mens man i plateforsøk ikke 
kan fremkalle fullstendig hemning med mettede 
oppløsninger av sulfapyridin og sulfatiazol, gic 
penicillin i en fortynning av I : soo ooo en tydelig 
klar sone. I motsetning til sulfonamidvirk.ningen 
har antallet av de tilstedeværende strepioltokkcr 01 
stafylokokker ingen innflytelse pl penicillinvirk
ningen. Selv ·hvor det finnes millioner åv diitc i 
I an• medium, kan penic:illiil i en forcynniac av 
I : I OoO 000 fulls~dig hemme VWtal. 
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. interessant forhold er betyd-
Et eiendommehg og ( · H') for peni-. benzoesyre vzt. 

ningen av para-amzno . b zoesyren er som 
'lli . k . n Para-ammo en h ca ntJir nmge . kk bakterier og ar 

kjent vekstfaktor f?r. en ~e ~n overfor sulfon-
en utpreget antagomsusk vtrkn g . hertil øker 

. d I en åfallende motsetrung . 
amt ene: b oesyp ren den kjemoterapeutiske vtrk
para-ammo enz . b D e 
nin av penicillin overfor enkelte mikro er.o . enn 

g . . k effekt av disse to stoffer er pavtst av synergtsus e o . o 
J Ungar (I943)· Samme forfatter P.a~tste ~gsa 
a~ sulfapyridin har en sterkere sy~ergtsttsk vtrk-

. v't H' En i og for seg uvtrksom oppløs-
mng enn 1 • • . . • ·1 
ning av sulfapyridin forøker vtrkninge~ av ~emct-
linet betraktelig, mens en ytterligere ulsetnmg av 

vit. H' nedsetter igjen. . . 
Doseringen av preparatet er til dels a~g~tt. l 

~Oxford-penicillin-enheter~. Dette er en vtlkarlt_g 
fastlagt enhet. Ved innhøstningen inneholder pem-

s o 
cillium-mediet om lag 4 «enheten pr. cm , og nar 
man flr vite at en enkelt pasient er behandlet 
med over r million enheter, forstår man at det 
reiser seg vansker med å fremstille tilstrekkelige 
mengder. Og da substratet dertil må ha en høyde 
av minst 1 cm., må dyrkingen foregå i rene bassen
ger, hvis det skal kunne oppnås utbytte av noen 
praktisk betydning. 

De vanskelige tekniske problemer ved fremstil
lingen ble løst i samarbeid med den amerikanske 
lzgemiddelindustri på en slik effektiv måte at peni
cillinet nå er tilgjengelig i de fleste land. 

Hovedzren for dette viktige lægemiddel tilkom
mer imidlertid først og fremst engelsk medisin med 
prof. F l o r e y i spissen, og midlet er også med 
berettiget stolthet utropt som «a triumph of british 
medical science•. 

•KRISESYKDOMMER» OG 
B.-VITAMIN-BEHANDLING 

Overlzge K o bros interessante utredning av 
problemet: «Ødemtendens i krisetider» (Tidsskrif
tet nr. 2) gir grunn til enkelte refleksjoner. 

De fleste l~ger har sikkert i løpet av krigsårene 
ganske h!p~tg vzrt stilt overfor pasienter med 
ukarakteustaske symptomer som slapphet og uopp
lagthe~ ~~et. søvnbehov, lett trcttbarhet og mang
lende UUtlatlv og virkelyst. Undertiden har pla-

:: vzr:__~~terisen som apati, sløvhet og 
OIDmcAXHap. 

Hos ~ fleste av disse pasienter har det ikk 1 
seg plvue objektive syk~L-- c att 

En del . -~ 
pasienter, med eller uten de nevnte sym-r-a-· har frembudt en eller flere av de sykelige 

CDOIDCDer sam K. o b r o aaalysen:r: n)'kturi, øde-
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mer, smerter og øm et 1 eggene, adipositaa 

amenorrhoe. "-
Det har i de fleste tilfelle vært så vel n 1. o d ær lb..J 

som berettiget a sette e nevnte sympto ~~ 
. . . Itler 1 r.J. 

sjon ul kngsttdens mangelfulle ernærin ''Q. 

kiske påkjenning, selv om de førstnev~t og~ 
heller ikke er sjeldne i fredstid. e p~ 

Terapevtisk har lægen vært stilt overfor 
skelig oppgave. Kausal behandling i fonn en '3t. 

sidig og lødig kos~ har ikke latt seg gjenn:~: 
og eventuelle psyk1ske traumer har vært vansk 
o f' ~ a Jerne. 

Mange har så i forlegenhet og fortvilelse g 
. . d 1· B rert «Vltammsprøyten» og a sær •g 1-sprøyten 

for tiden er en vogue, ut fra den betraktnin let 

en slik behandling ikke skader, muligens kan g~ 
være av nytte. 

Andre har grepet B1-sprøyten med overbeviSIIJ 
og enthusiasme i forvissningen om at de har st 
overfor eklatante tilfelle av B1-hypovitamill0ic 

Det er referert enkelte tilfelle av ødemer ibct 
heri) (spesielt fra fangeleirer) som har f(~ 
prompte på tilførsel av vitamin B1, og en del pas 
enter med de ukarakteristiske nevrasteniform( ~ 
ger har også angitt subjektiv bedring av en 15 
terapi. Forholdene er dog her vanskeligere å~ 
dømme på grunn av de suggestive momenter. 

Ved forespørsel blant en del læger og hospiult 
avdelinger synes dog de aller fleste å ha gjx: 
samme erfaring som overlæge Kobra, at anrnit 
behandlingen av disse tilstander stort sett har nr 
en skuffelse. 

Den manglende effekt av vitamin B1 taler It 
stemt mot at Bchypovitaminose har spilt J1Ø1 

vesentlig rolle i sykdomsbilledet. Det kOØIIt 
nestiske grunnlag for å sette de nevnte sy~ 
i relasjon til en B1-hypovitaminose har da fli 
som regel vært ytterst spinkelt. En sikker • 
dering av dette spørsmål er for tiden ikb li 
på grunn av vårt mangelfulle kjennskap M 
vitaminets biokjemi og organismens behøY. 
dier som angis for behovet ml · 
skjønnsmessige. 

Selv om krisetidens ensidige kullbJØII! 
medførte øket B1-behov har B.-tili .... 
nelighet vært sl stor at de ikke er 
at det skulle inntreffe kliniske m11~N 
avitaminose. 

szrlig B1-holdig p. g. a. deø ..,". 
Våre erfaringer med 

mane til forsiktigbcc ..U 
den kausale relasjon meiiOI!M• 
al og Jdinise symmpe•• 

C.vitaminet llaellele:OIIIIIMI 
pl liøDeode mclit: ..... 
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PENICILLIN 

Indikasjoner for dets bruk og administreringsmetoder. 

Indikasjoner. 

L Hvorvidt et tilfelle egner seg for behandling med 
penicillin, avhenger ikke så meget av sykdommens natur 
som av ømfintligheten hos den mikroorganisme som for
årsaker den: noen arter er meget ømfintlige og andre 
altfor resistente til at denne behandling skal ha noen 
virkning. Det følger herav at ved sykdommer forårsaket 
av en av flere forskjellige bakterier (f. eks. meningitt, 
peritonitt} er en bakteriologisk diagnose i alminnelighet 
nødvendig hvis en skal begynne på en behandling med 
noe som helst håp om et heldig utfall. 

De viktigste organismer som lar seg påvirke av 
penicillin er : 

Gonococcu; 
Meningococcus. 
Staphylococcus aureus. 
Streptococcus pyogenes. 
Streptococcus viridans (mest patogene arter). 
Pneu mococeus. 
C. diphteria. 
Clostridia (gassgangren ). 
Syfilis- og tilbakcfallfeber-spirochæter, muligens også 

spirochæter av Weils sykdom. 
Aktinomycose. 
B. anthracis. 

IL Penicillin er indisert ved behandlingen av følgende 
tilfelle når d.: skyldes en ømfintlig organisme., hvis infek-

annet organ for en tid og overføres til et tredje organ 
osv. I det lange løp har fosforet en tenden.s til å hope 
seg opp i skjelettet. 

Hos rottene er fortennene sterkt utsatt for slitasje 
og må stadig fornyes. De vil derfor legge beslag på en 
betraktelig del av næringens fosfor. Ettter 8 døgn ble 
hele 8 pst. av de merkede fosforatomer gjenfunnet i for
tennene. Hos mennesket derimot foregår fornyelsen av 
tennene langsomt, bare tl3oo ooo av de merkede fosfor 
atomer ble gjenfunnet i en jeksel. 

Ved å innføre merket fosfor i lipoider kan organenes 
lipoidstoffskifte studeres. Det viser seg at i løpet av 4 

timer blir 10 pst. av tarmslimhinnens lipoider fornyet, 
men bare 0,9 pst. av hjernens. Lipoidstoffskiftet foregår 
raskere hos rakittiske forsøksdyr enn hos friske. Vi kan 
videre vise at eggeplommens fosfolipoider blir dannet i 
leveren og ført med blodet til ovariene. Melkens fosfoli
poider derimot blir dannet i mamma. 

En annen anvendelse av merkede atomer er å studere 
fordøyelighetcn av næringsmidler. Hvis man dyrker en 

sjonen ikke kan tenkes å reagere hurtig overfor sulfona
mider: 

a. Septikemi (parenteral medikasjon) 
b. Puerperal sepsis _ ,._ 
c. Akutt flegmone -»-

d. Akutt osteomyelitt _ ,._ 
e. Kavernøs og lateral sinustrombose (par. medikasjon) 
f. Pneumoni (parenteral medikasjon) 
g. Meningit t {intrathekal injeksjon ofte i forbindelse 

med parenteral medikasjon) 
h. Karbunkler og akutte absesser (parenteral eller lokal 

behandling) 
Visse arter empyem (intrapleural injeksjon) 

J· Suppurativ arthritis (intra-artikulær injeksjon, enkelte 
ganger i forbindelse med parenteral medikasjon) 

k. Antrax (parenteral medikasjon) 
l. Aktinomykose - » -

m. Gonorre, akutt og kronisk - »-

n. Gassgangren og «malignt,. ødem (parent. medikasjon) 
o. Andre akutte infeksjoner som skyldes organismer som 

lar seg påvirke av penicillin, men er resistente over
for sulfonamider. 

III. Penicillin kan ofte være virkningsfullt i følgende 
tilfelle: 

a. Brannsår (salve eller spray) 
b. Sycosis barbae _"_ 
c. lmpetigo -»-

d. Dermatitt med infeksjon -»-

plante i jord som inneholder merkede atomer, vi] også 
planten inneholde merkede atomer, og det er da lett å 
avgjøre hvorvidt vedkommende plantevev blir resorbert 
av tarmen og å følge fordøyelsesprosessen i alle detaljer. 
Metoden tillater også en sikker avgjørelse av hvilke 
stoffmengder utskilles gjennom tarmen. En analyse av 
fæces tillater ingen sikre slutninger, da en ukjent del 
av det som finnes i fæces, kan ha passert tarmen ufor
andret og altså ikke er blitt utskilt. Gis derimot et 
preparat med merkede atomer parenteralt, må de mer
kede atomer som finnes i fæces, nødvendigvis ha passert 
tarmveggen, og ved en samtidig urinanalyse bestemmes 
forholdet mellom merkede og umerkede atomer av den 
sort man undersøker. 

Det har i denne oversikt bare vært mulig å antyde 
noen av de muligheter atomsprengningene har for studiet 
av det normale og patologiske stoffskifte og av den 
eksperimente1le farmakologi. Det er all grunn for medi
sinere til å følge resultatene på dette forskningsområde 
med den største interesse. 
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c. Konjunktivitt og infeksjoner av cornea (øyendråper 
eller salve). 

f. Infiserte sår (pulver, salve eller oppløsning). 
g. Bruk av pastiller inneholdende penicillin har i det 

siste gitt oppmuntrende resultater ved infeksjoner i 
munn og svelg. 

h. Penicillin kan brukes som et forebyggende middel 
ved sår utsatt for infeksjon. 

1. Urinveisinfeksjoner som skyldes ømfintlige organis
mer (parenteral infeksjon). 

IV. Penicillin kan være av verdi ved behandlingen av 
følgende sykdommer, men dets plass i forhold til andre 
former for behandling er ennå ikke fastlagt: 

a. Syfilis. 
b. Subakun bakteriell endokarditt. 
c. Difteri. 
d. Akutt mastoiditt og otitis media. 
c. Pcritonitt. 
f. Kronisk osteomyclitt. 

V. I følgende tilfelle har penicillin tvilsom eller ingen 
betydning og bør derfor ikke brukes: 

a. Tuberkulose. 
b. Akutt revmatisk feber. 
c. Reumatoid arthritis. 
d. Ulcerøs kolitt. 
e. Infeksjoner forårsaket av virus som influensa, polio

myelitt og encephalitis lcthargica. 
f. Alle gram-negative basillære infeksjoner som tyfoid

feber, dysenteri, febris undulans og infeksjoner med 
Bact. coli, H. influenzae, Proteus, Ps. pyocanea og 
Bact friedlanderi. 

g. Pemphigus. 
h. Lymfogranulomatose. 
i. Leukæmi. 
l· Malaria. 
k. Cancer. 

Administrering. 

Hvis en ikke. merker seg de i det følgende nevnte egen
skaper ved penicillinet, oppnår en rimeligvis ikke til
fredsstillende terapeutiske resultater, og en sløser da med 
kostbar medisin: 

a. Så snart penicillinet tas ut av ampullen eller røret, 
forringes det sannsynligvis, særlig hvis det utsettes for 
fuktighet eller varme. Oppløsninger . av penicillin eller 
andre penicillin-preparater som utsettes for luften og 
holdes i værelsetemperatur blir ikke vesentlig forringet i 
løpet av 2.4 timer, men bør under disse omstendigheter 
ikke oppbevares mer enn 48 timer. . 

b. Penicillin ødelegges hurtig ved kokning, av de 
fleste antiseptika og av enzymer av mange av de almin
nelige bakterier i luften. 

c. Penicillin bør ikke gis per os. 
d. Penicillin går hurtig over fra blodet til de vasku

lære vev, men de serøse membraner og meninger setter 
en grense som penicillinet ikke lett gjennomtrenger. 

e. Penicillin utskilles hurtig i urinen; det må derfor 
gis med korte mellomrom eller kontinuerlig. 
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f. Diffusjonen av penicillin i døde eller avaskulære 
vev er langsom; sekvestre, store skorper eller pussansam
linger hindrer derfor virkningen av penicillinet, og de 
bør fjernes hvis behandlingen skal være effektiv. 

I. Parenteral behandling. 

En kan enten bruke natrium- eller kalsiumsalt. 
a. Intramuskulær injeksjon. - I 5 ooo enheter oppløst 

i 2.-3 cm3 sterilt vann eller saltvann injiseres hver 3· 
time døgnet rundt. Denne metode er enkel og effektiv, 
men mange pasienter synes den er vanskelig å tåle, da 
den gir smerter. 

b. Kontinuerlig infusjon ved inndrypning av 100 ooo 
-12.0 ooo enheter daglig i muskel eller vene. Ulempen 
ved den intravenøse metode er den hyppige forekomst 
av trombosen; ellers er metoden meget tilfredsstillende. 
Den største ulempe ved den intramuskulære metode er 
det ubehag den gir og utviklingen av lokalt ødem når en 
gir store mengder væske. Dette forekommer ikke hvis 
en har et spesielt apparat som fører inn roo cm3 med 
jevn hastighet i løpet av 2.4 timer. Det apparat som 
trenges er forholdsvis enkelt, og denne administrcrings
måte foretrekkes av mange. 

c. Behandlingens varighet varierer meget etter pasi
entens tilstand og reaksjon, men bør ikke være kortere 
enn 5 dager og ikke lenger enn 12.. En fortsetter gjerne 
behandlingen i to dager etter at en · har oppnådd en 
gunstig reaksjon. 

d. Den dosering som er beskrevet ovenfor anbefales 
for alle tilfelle som krever parenteral behandling, unntatt 
følgende: 

I. Syfilis: 2.40 ooo enheter daglig i ro dager anbefales. 
2.. Gonorre: i ukompliserte tilfelle er en totaldosis på 

roo ooo enheter gitt i løpet av en dag i alminnelighet 
effektiv. 

3· Bakteriell endokarditt: en daglig dosis på 2.40 ooo 
enheter anbefales, men selv behandling gjennom lengre 
tid kan være uten virkning. 

4· Aktinomykose: doseringen varierer meget etter 
ømfintligheten hos aktinomyces. 

e. Toksiske reaksjoner. - Rent penicillin vil sann
synligvis vise seg li være faktisk non-toksisk, men peni
cillinet slik som vi nå bruker det inneholder forurens
ninger som iblant kan forårsake mindre reaksjoner som 
feber og urticaria. 

Il. Lokal anvendelse. Når det anvendes lokalt, må 
penicillinet bringes i kontakt med den infiserende orgn
nisme. Bare å anvende penicillin på overflaten av en 
temmelig dyptliggende infeksjon som en byll eller kar
bunke!, er bortkastet tid og penicillin. 

a. Oppløsninger i sterilt vann eller saltvann av 2.50 

enheter eller mer pr. cm3 brukes ved lokal behandling. 
Oppløsningene kan brukes for injeksjon gjennom rør 
sydd inn i sår etter at de er lukket eller gjennom en nål 
i absesshuler etter aspirasjon av pus. Injeksjonen bør 
gjøres to ganger daglig. l rrigasjon av et åpent sår er 
virkningsløst. 

Ved brannsår i ansiktet kan en bruke spray, men salve 
foretrekkes i alminnelighet ved brannsår andre steder. 

1 
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Oil of Cloves .. . .. .... .... .. 

Pentothal Sodium . . ..... ... . 

Petrolatum ......... ....... . 
Petrolatum, Liqt,id, Heavy . . . 
Phenobarbitom.> ............. . 

Procaine Hydrochloride ..... . 
Sodium ...... .... .. ....... . 
Sulfarsphenamine ... . .. . .... . 
Su/jur ointment (am.) ..... . . . 

Sulphur ointment (eng.) .. ... . 

Zephiranc Chloride .. .. .. ... . 

Band as j es ake r. 
Absorbent Cotton W ool .. . 
Absorbent Gauze W' hite ... .. . 
Dressing . . . .. ... . . .. ....... . 
Folded Ribbon Gauze ....... . 
Plastl!r of Paris .......... . . . 
W1adding ................ . . 
W.O. W. Bandage (•White 

Open Woved•) . .. .... .. .. 

0 j V C r S C. 

Oleum Caryophyl!i (nellik
olje). 
Barbitursyrcpreparat for kort
varige narkoser (i 5 % opp
løsning). 
Vaselin. 
Paraffinum liquid. 
Fenyletylbarbitursyre (Sovinal 
m. fl.) 
Novokain, crokain. 
Natrium. 
Myosalvarsan. 
Skabbsalve som best~r av: 
Sulph. præcip. 15.-, lanolin 
5.-, cera flava 5.-, vaselin 
75·-· 
Skabbsalve som inneholder 
svovlblomme i vanlig salve
grunnlag (jfr. ung. sulph. 
comp.). Brukes vanligvis i 
blanding med like deler vase
lin. 
Bakterisid munn vann ( •anti· 
melkesyre» og •anti-caries• ), 
etylldimetyll-benzyl-ammoni
umklorid. 

Renset bomull. 
Alminnelig gas (uoppklipper). 
Bandasje. 
Gastamponer i ruller. 
Gips. 
Vatt. 
Gasbind. 

Arrowroot . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amylum Marantae (stivelse 
fra vestindisk sale p). 

Benger's Food . . . . . . . . . . . . . . En blanding av hvetemel og 
pankreas-ekstrakt; . stivelsen 
går ved tilberedningen over i 
oppløselig form. 

ComflotiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . I England: hvetemel. I U.S. 
A.: maismel. 

Horlick's Malted Milk . . . . . . . Et kullhydratrikt, konsentrert 
næringsmiddel for småbarn. 
Inneholder 87 'lo oppløselige 
kullhydrater. 

Marmite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et gjærekstrakt som innehol
der vitaminer i B-gruppen. 

Ovaltine . . . . . • • . . • . . . . . . . . . Et konsentrat av de nærende 
bestanddeler i maltet bygg, 
melk og egg, tilsatt kakao. 

Pear/ Barley . . . . . . . . . . . . . . . . Perlegryn, dvs. raspcdc og 
polerte helegryn (byggryn). 

Karl Evang 

FRA HELSEDIREKTØREN 

På hvalfangerekspedisjonen med «Sir James Clark 
Ross,. 1944 ble det med de amerikanske og kanadiske 
myndigheters tillatelse stillet til disposisjon for utprøving 
et mindre kvantum penicillin. Dette penicillin ble av 
skipslægen dr. L. Olstad fortrinsvis brukt ved behand
ling av spekkfingrer, panaritier og infiserte sår etter 
bruk av kjøttkniv eller flensekniv. Dr. Olstad har med
delt følgende om sine erfaringer: 

Spekkfinger ble fortrinsvis behandlet med infiltrasjon 
umiddelbart etter symptomene viste seg. Det ble brukt 
en oppløsning på 5 ooo Oxford enheter pr. cm3

, og 2-3 

cm3 av denne oppløsning ble infiltrert direkte i den 
infiserte finger. Ved tidlig behandling forsvant beten
nelsen i løpet av 1 - 2 døgn. Det ble under hele sesongen 
ikke insidert en eneste verkefinger bortsett fra et par 
overfladiske panaritier med tydelig pussansamling før 
pasienten kom til læge. Det ble ikke observert noen 
bivirkning av penicillinet. Stive fingrer etter «Spekk
finger» som iakttas på alle hvalfangerekspedisjoner fore
kom ikke. Infiserte sår kunne sutureres direkte ved sam
tidig infiltrering med penicillin med umiddelbar tilheling 
som resultat. 

Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte lokal
metoder ble benyttet istedenfor den vanlige instramusku
lære injeksjonsmetode på grunn av de begrensede peni
cillinmengder som kunne skaffes da ekspedisjonen gikk 
ut høsten 1944. . 

Pl grunnlag av ovennevnte erfaringer finner Helse
direktøren å ville anmode hvalfangerselskapene og alle 
læger som tilknyttes hvalfangerekspedisjoner å tilse at 
det finnes tilstrekkelig penicillin i medisinforrådene om
bord. Penicillinet må oppbevares under kjøling, og friske 
oppløsninger lages ved bruken. 

Vanligvis anses 10-15 millioner enheter tilstrekkelig 
som forråd for en sesong for et kokeri med om lag 300 

mann. For forskafning av penicillin bes læger og hval
rederier å henvende seg til Helsedirektøren. 

Karl Evang. 

STATSTJENESTEMANNS
FORBUNDET 

Fra Statstjenestemannsforbundet har Den norske læge
forening mottatt sålydende skrivelse, datert 10. septem· 
ber i år: 

«Fra Statstjenestemannsforbundets representantskaps· 
møte som ble avholdt 7. og 8. september 194 5, sendes 
den ærede organisasjon den beste takk for det utmerkede 
samarbeid som resulterte i det meget omtalte brev til 
Reichskommissar, datert 15. mai 1941. 

Håkon Ruud, 
formann. 

INNBYDELSE TIL STIFTELSE AV ET 
NORSK FARMAKOLOGISK SELSKAP 

Mai 1936 ble det stiftet et «Norsk Farmakologisk 
Selskap» som i tiden fram til februar 1940 holdt i alt 
syv møter. På generalforsamlingen 3· juli 1945 ble det 
enstemmig besluttet å oppløse dette selskap. Det har 
imidlertid vist seg at det er stor interesse for å få startet 
en ny organisasjon på bredere basis. 

Undertegnede vil herved innby til stiftelsen av et 
nytt norsk farmakologisk selskap. 

Konstituerende møte holdes i auditorium nr. q, tors
dag 25. oktober kl. 20,15. 

jens Bjørneboe, Ottar Dybing, 
Mikael Kobro, Per La/and, 

Birger Ofstad, Erling Rustung, 
Lauritz Schmidt. 

Axel ]ermstad, 
Einar Langfeldt, 

Bjarne Samdahl, 
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ET TILFELLE AV 
RHIN O GEN MENINGITT 

BEH AN DLET MED P ENI CILLI N 

A v KARL BERG 

(Fra Bodø sykehus' øre-nese-halv savd. Sjef: Over/æge 

Fredrik Hoyer Dahl.) 

Ved Bodø sykehus' øre-nesc-halsavd. er nylig et til
felle av rhinogen meningitt behandlet med penicillin. 
Kasus skal omtales da det tidligere, før penicillinets an
vendelse, meget sjelden lyktes ~ helbrede en pasient med 
denne sykdom. 

En ~ o 3r gammel kvinne ble innlagt i avdelingen JO. 
nov. 1944. Sykehistorien er følgende: høyresidig masto
idektomi et ~r før innleggelsen. Senere stadig sekresjon 
fra øret s~ vel som fra en retroaurikulær fistel i opera
sjonsshet. Hun ble derfor innlagt her til revisjon og 
for om mulig ~ U. fistelen lukket. Like etter innkomsten 
fikk hun imidlertid difteri hvorfor hun ble isolert en 
tid inntil 4· januar 1945 da hun ble reoperert pl høyre 
øre. Der fantes rikelige cellcrcster som ble skrapet ut; 
men selv etter dette holdt det seg stadig sekresjon s~ vel 
fra øret som f ra fistelen bak øret. 

2 mndr. senere begynte hun å få symptomer fra nesen 
med purulent sekresjon fra høire nesekavitet, sprengende 
smerter og etter noen dager tiltagende hevelse over nese
roten og omkring høyre øye. T emperaturstigning. Det 
ble derfor utført en endonasal etmoidalreseksjon hvor
ved fantes rikelig puss og morskne celler. Etter dette 
inngrep bedredes hennes tilstand igjen og hevelsen gikk 
tilbake. 

En mnd. senere fikk hun a kutt otitt pl venstre, altså 
det tidligere friske øre, og 23. april 1945 ble utført 
venstresidig mastoidektomi. Også på denne side holdt 
det seg stadig sekresjon bll.de fra øret og fra en fistel i 
operasjonsshet. 

Hun var så en tid ganske kjekk inntil 4· juni 194 5 
da hun, etter noen dagers tetthet i høyre nesekavitet, 
plutselig ble syk med nakkestivhet, sterk pannehodepine 
og tp.stign. til 40,7 o. Rtg.bihuler viste skygge over hele 
høyre side og en spinalpunksjon 73 12.1J celler samt tall
rike mikrober i direkte preparat. Dyrking av spinal
væsken ga som resultat hemolytiske streptokokker. l en 
blodkultur samme dag kom ingen vekst . Etter en blod
transfusjon ble det utført høyresidig radikal pannehule
operasjon a. m. Ba ran y. D et fantes rikelig puss under 
trykk i pannehulen; i etmoidalregionen en del granula
sjoner, men kun sparsomme cellerestcr. 

Etter inngrepet ble det straks innledet behandling med 
penicillin. Hun fikk daglig 20 ooo Oxfordenheter intra
spinalt i doser a to ooo E. morgen og aften de første 5 
døgn. D et første døgn ble dessuten gitt 6o ooo E. i. m. 
i doser a ro ooo E. hver J. time. Etter 5 døgn begynte 
hennes tilstand ~ bli s~pass god at dosen ble redusert til 
10 ooo E. daglig, og denne dose ble så gitt de følgende 
6 døgn hvoretter penicillin ble seponert. Hun fikk s~-

ledes i alt I 6o ooo E. intraspinalt + 6o ooo E. i m. 
Stoffet ble i overveiende grad gitt intraspinalt da det 
ved intramuskulære injeksjoner ikke går over i cerebro
spinalvæsken. De intramuskulære injeksjoner ble gitt for 
~ forsøke å pllvirke den i dette tilfelle alvorlige lokal
infeksjon. D e intraspinale injeksjoner ble gitt i en slik 
fortynning at r cm3 inneholdt I ooo E. penicillin, dvs. 
10 cm3 ved hver injeksjon. Til intramuskulært bruk 
ble anvendt en mer konsentrert oppløsning, ~ ooo E. i 
h ver cm3• 

Hennes tilstand bedredes · raskt. Få dager etter be
handlingens slutt klarnet hun opp, og tiende dag etter 
operasjonen var hun afebril. Dagen etter ble penicillin 
seponert; men man var forberedt på å måtte begynne 
behandlingen igjen hvis det skulle komme tegn til residiv. 

Celletallet i spinalvæsken ble kontrollert daglig. 
Operasjonsdagen var det 7312/ 3· Neste dag steg det til 
I 5872/3 for deretter å falle jevnt. t o dager etter opera
sjonen var celletallet sunket t il 49 d 3 og ved siste under
søkelse 1 1. juli, dvs. ~ uker etter operasjonen, var celle

tallet 64/3. 
De først tatte spinalvæsker ble alle sådd ut pl buljong. 

I den første buljongku!tur kom det oppvekst av hemo
lytiske streptokokker, mens det i buljongkultur av spinal
væsken tatt etter første intraspinale dose penicillin ikke 
kom oppvekst. Heller ikke i senere kulturer kom det 
vekst. 

De hvite blodlegemer ble regelmessig tellet, var dagen 
etter operasjonen 38 ooo. Holdt seg omtrent uforandret 
de neste par uker for deretter ~ falle jevnt og var ved 
siste undersøkelse ro. juli 16 6oo. 

S. R. var de siste mndr. før operasjonen stadig for
høyet, mellom 6o og So mm. Steg en del like før opera
sjonen, til 130 mm for i de nærmeste uker etterpå li falle 
til de samme verdier som før og har senere holdt seg her. 

Hun er nå, 6 uker etter operasjonen, i ganske god 
almentilstand og føler seg frisk. 

Før penicillinbehandlingen var det ganske rikelig se
kresjon fra begge ører, og det hadde rent i lengre tid. En 
ukes tid etter penicillinbehandlingens avslutning var 
venstre øre blitt tørt og sekresjonen fra høyre øre avtok 
ogsll. atskillig. Om dette gode resultat for hennes dob
beltsidig øresykdom skyldes penicillinet eller om det er 
et tilfeldig sammentreff er vel ikke godt å si. 

H ele sykdomsforløpet peker her på en rhinogen menin
git t. At hennes ørelidelse skulle være utgangspunkt for 
meningitten er ikke sannsynlig. Sykdommen begynte 
med voldsomme symptomer, sterk temperaturstigning, 
ncsetetthet med sterke smerter i pannen og for øvrig de 
vanlige tegn på en meningitt. Likeledes tyder operasjons
funnet absolutt på a t meningitten har en rhinogen hsak; 
det ble funnet puss under trykk i pannehulen. Hun 
hadde riktignok i lengre tid hatt sekresjon fra begge 
ører; men bortsett fra sekresjonen hadde hun ikke hatt 
alvorlige øresymptomer. Spesielt hadde hun ingen sym
ptomer som kunne tyde på noe fokus i pyramidespissen, 
og heller ikke var det ved røntgenundersøkelse av ørene 
p åvist celler eller noe fokus her. Det ml derfor anses 
overveiende sannsynlig at det her har foreligget en rhi
nogen og ikke en otogen meningitt. 
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Spinalvæskefunnene må sies ~ være bemerkelsesverdige. 
Det forelå ikke bare en alvorlig meningitt med høyt 
celletall, men det ble også påvist hemolytiske strepto
kokker i spinalvæsken. Mikrobene ble til og med sett 
ved direkte mikroskopi. Bemerkelsesverdig var også at 
til tross for den rikelige forekomst av mikrober i første 
spinalvæske kom det i prøve nr. 2 ingen vekst, hvilket 
m~ sies å være et slående bevis på penicillinets impo
nerende virkning. Denne virkning må anses å bero ute
lukkende på de intraspinale injeksjoner, da penicillin 
ved de intramuskulære injeksjoner, ifølge litteraturen, 
ikke skal gå over i spinalvæsken. 

Den rhinogene meningitt er en meget alvorlig sykdom. 
Sykdomsforløpet er vanligvis hurtig med voldsomme 
symptomer og en rask dødelig utgang som resultat. Syk
dommen førte tidligere som oftest til døden. Mens kjemo
terapien og spesielt da sulfat iazolet ved de otogene me
ningitter bedret prognosen atskillig, var dette bare i 
meget liten grad tilfelle ved de rhinogcne meningit ter. 
Prognosen var for disse fremdeles meget slett, og kun en 
sjelden gang lyktes det å få en pasient igjennom. I det 
omtalte kasus hvor det ved siden av de voldsomme 
symptomer ble funnet rikelig hemolytiske streptokokker 
i spinalvæsken, måtte prognosen anses meget slett, selv 
om det var blitt innledet en intens sulfatiazolbehandling. 
Uten penicillin ville hun nesten sikkert ha dødd i løpet 
av få dager. 

På grunn av det begrensede kvantum penicillin som 
finnes i landet, er det kun tillatt anvendt ved en del syk
dommer. Av disse er infeksjoner med hemolytiske strep
tokokk er som har vist seg upåvirket av vanlig kjerna
terapi. Man kan ikke absolutt si at de rhinogene menin

gitter er upåvirkelige av vanlig kjemoterapi; men man 
kan trygt si at mulighetene for å helbrede sykdommen 
ved vanlig kjemoterapi er relativt små. Det omtalte til
felle var så alvorlig at man ikke fant det riktig først å 
avgjøre om sykdommen var sulfatiazolresistent eller ikke. 

FENEMALFORGIFTNING 

Lettere former av lumjnaleksantem er en alminnelig 
og ubetydelig komplikasjon. Det finnes dog alle over
ganger inntil de sværcste med dødelig utgang. S v en d 

Bach e har i 1943 meddelt to tilfelle av luminal
eksantem lios barn med dødelig utgang. 

Det fremkom i begge tilfelle under forløpet av en kik
hoste og oppstod etter inntagelsen av små doser luminal 
(henholdsvis o, Io g og 0,05 g daglig i 4-10 dager). 

Sykdomsbilledet var karakterisert ved: r) En hud
affeksjon som begynte med spredte, etterhhden konflu
erende, sterkt røde, litt opphøyde makler, hvoretter det 
utviklet seg blærer med serøst innhold med stor tendens 
til sammenf!ytning, således at epidermis til sist avløstes 
i ansikt, på kropp og ekstremiteter. 2) Purulent, dobbelt
dig conjunctivitis. 3) Stomatitis. 4) Balanoposthitis ell.:r 
vulvitis. 5) Høy feber. 6) Ved å være oppstått under 
stadium convulsivum av kikhoste. 7) Ved at det var 
g1tt en luminalmedikasjon forut for sykdommen. 8) Ved 
å medføre døden etter ca. 3 ukers forløp. 

{Svend Bache i «Ugeskrift f. Læger• , 105: 725: 1943.) 

ET TIL FELLE AV 
CONJUNCTIVITIS GONORRHOICA 
BEHANDLE'T MED PE N IC ILLIN 

Av K. GUNDERSEN 

Pasienten, en 31 år gammel soldat, merket utflod fra 
urethra den ro. aug. 1945. Den r8. aug. søkte han batal
jonslægen, R a g n a r A a k r e, som påviste gonokokker 
i utflodet. - Den 2 I. aug. merket pasienten rødhet og 
svie i begge øyne. Den 22. aug. fant A a k re at til
standen var sterkt forverret og at sykdomsbilledet til 
svarte det man kunne vente å finne ved en gonorreisk 
conjunctivitis. Pasienten ble derfor henvist til meg om 
formiddagen den 23. aug. med anmodning om å overta 
den videre omsorg for øynene. A a k r c meddelte sam
tidig at det var igangsatt penicillinbehandling fra samme 
dags morgen og at pas. allerede hadde fått 6o ooo en
heter intramuskulært i nates. Han ville få i alt 240 ooo 
enheter i dagens løp. 

Status ved første undersøkelse hos meg 2 3. august: 

Begge øyne: Ø yelokkene er sterkt ødematøse, spente 
og røde. Ømfintlige. Øyenspa:ltene er shidt åpne at 
pasienten kan se. De er så godt som ubevegelige. Det 
flyter et blodig-serøst, lett pusstilblandet sekret fra øyen
spaltene. Conjunctivæ bulbi er chemotiske. Conjunctivæ 
tarsi er sterkt injisert, fortykket med knudret.e betennel
sesinfiltrater og lett blødende. l høyre øyes conjunctiv.1 
bu/bi nedad, fra overgangsfolden og opp til limbus cor
r.eæ strekker seg et gr&tt, nekrotisk infiltrat av 2 ·mm 
bredde. l limbtts støter infiltratet til et segment/armet 
infiltrat i cornea, 1 mm høyt og J mm langt. Ellers 
normale corneæ, irides, pupiller, bakenforliggende medier 
og øyenbunn. 

Det ble påvist gonokokker i sekret fra begge øynes 
conjunctivæ. 

Som lokal behandling ble instituert: Skylling 4 ganger 
daglig med hypermangar'tas kalicus-oppløsning (t-sooo), 
drypping r gang daglig med r pst. lapis og kalde omslag. 

24. august. Pas. fikk i går 240 ooo enheter penicillin 
intramuskulært fordelt på 8 doser i løpet av 18 timer. 
Han føler seg bedre. Øyelokkene er mindre spent og 
lite smertefulle. Øyelokkene kan åpnes litt mer. Sekre
sjonen er mer purulent, men ikke særlig rikelig. lnfil
trater.e i høyre cornea og conjunct. bulbi er svunnet. 
Hornhinneinfiltratet har ikke etterlatt seg noen pato
logisk forandring. Epitelet er helt regenerert og normalt. 

2 5. august. Betydelig bedring. Øynene åpnes aktivt 
så hornhinnene kan inspiseres uten vanskelighet. De er 
normale. Ubetydelig purulent sekresjon. Ødemet i øye
lokkene betydelig svunnet, likeledes chemosen og beten
nelsen i conj. tarsi, som er glattere og blekere. 

26. august. Lett ødem i øyelokkene. Øynene åpnes na 
uten vanskelighet. Chemosen svunnet. Ubetydelig for
tykkelse og rødhet i conj. tarsi, som nå er helt glatr. 
Normale corneæ. Ubetydelig muko-purulent sekresjon. 

27. august. Ubetydelig ødem i øyelokkene. Lett kon-



PENI CILLINBEHAND LIN G 
AV BLAND I NGSINFISERTE, FISTULØSE 

TUBERK ULØSE EMPYEMER 

Av ]OH AN HOLST 

Foranlediget ved en rekke forespørsler fra kolleger, 
skal jeg tillate meg å meddele følgende: 

Penicillinbehandling av blandingsinfiserte fistuløse 
tuberkuløse empyemer er ikke noe ufeilbarlig middel. 
Ved mange av disse blandingsinfeksjoner forekommer 
også mikrober som ikke er penicillinsensitive. Men peni
cillin har i en del tilfelle av blandingsinfiserte tbk. · 
smpyemer vist seg som et meget kjærkomment tillegg 
til de behandlingsmetoder vi for tiden har. I et visst 
antall tilfelle oppnås sterilisasjon av empyemet og luk
ning av fistelen. Det ser ut som om en i en del av disse 

the manufacturers it is stated that this preparation is an 
excellent remedy for oxyuriasis and further that it is 
a good desinfectant for the urinary ducts. Moreover, 1t 
is said to be well suited for destruction of pediculi capitis. 
The author warns against the assertion generally made by 
the manufacturers that phenothiazine is a noninjurious 
substance, the anemia-inducing effect of which does not 
arise until after doses far exceeding those employed 
therapeutically. In this connection the author refers 
to a case · of anemi a with fatal issue observed by 
H u m ph r c y s after use of doses only slightly above 
those usually prescribed. 

The author gives an account of this investigations of 
the blood in l i children who had been given phenothia
zine. The investigations show that phenothiazine when 
given to children aged from 4 to IO years in total doses 
of o.J0-0.65 g per kg of body weight almost invariably 
produces a more or less pronounced hemolytic anemia of 
toxic nature. One such case is specially described. (See 
table and figure.) 

The author has also investigated the anthelmintic 
effect of phenothiazine in I 5 children with oxyuriasis and 
finds the results attained to be rather meagre. For this 
reason and owing to the considerable risk of anemia 
that exists he concludes by advising against the use of 
phenothiazine. 
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tilfelle vil kunne unngå operasjon, men observasjons
tiden er ennå for kort og materialet for lite til at en 
endelig dom herom kan felles. Penicillinet bør i disse 
tilfelle anvendes lokalt, intraplet,ralt. Som bekjent tren
ger penicillin fra blodbanene ikke, eller i liten utstrek
ning gjennom de serøse hinner i pleura og ledd. Ved 
behandling av empyemer bør penicillin derfor gis lokalt, 
intrapleuralt. 

Følgende fremgangsmåte bør benyttes: 

Puss fra pleura til bakteriologisk prøve aspireres ved 
punksjon av pleurahulen tttenfor fistelen. Antas, etter 
bakteriologisk undersøkelse de blandingsinfiserende mi
krober å være penicillinpositive, gås fram således: 

1. Før behandlingen begynner tømmes pleura så full
stendig som mulig for puss. Eventuelle drenrør fjernes. 
Fistlene dekkes av tørr, lett bandasje, eventuelt etter 
først å være insufflert med penicillinpulver. 

2. 50-100 ooo enheter penicillin i 10-20 cm3 sterilt 
saltvann injiseres i pleura som punkteres høyt oppe i 
empyemhulen. (NB. Husk å spyle igjennom punksjons
nål og sprøyte med rikelig fysiologisk saltvann før 
penicillinet trekkes opp. Følg nøyaktig forskriftene for 
oppbevaring av penicillin og vær oppmerksom på at 
oppløsninger av stoffet er meget lite holdbare.) 

3· Hver annen dag i 8 dager punkteres pleura utenfra 
fistelen, høyt opp og langt fortil i empyemhulen. Pasi
enten ligger på maven med senket overkropp, og puss 
fra pleura a~pireres. Dretter injiseres nye 50-100 ooo 
enheter penicillin. 

Oppnås ikke effekt etter 8-u dager, og behandlin
gen er riktig og omhyggelig utført, er blandingsinfek
sjonen antagelig ikke påvirkelig av penicillin. 

Foruten penicillinbehandlingen er det av viktighet å 
holde væskespeilet av pusset i pletJrahulen nedenfor 
fistel og punksjons&pninger. 

Sitter fistelen baktil, bør pasienten under behandlin
gen ligge på maven. 

De hyppige punksjoner fortsetter til fistelen antas å 
være grodd, ikke bare til den er tørr. Deretter kan en, 
forutsatt at temperaturen er normal, la hulen fylle seg 
med væske, og kun punktere hvis trykksymptomer opp
står. Er cmpyeroet sterilisert og fistelen lukket, bør det 
altså punkteres sjeldnest mulig. Væske i pleura uten 
trykk og fortrengningsfenomener gir i disse tilfelle i 
alminnelighet ikke indikasjon for punksjon. Ved for 
hyppige punksjoner i slike tilfelle risikerer en bare å 
få nye fistler. 

Det minnes om at også før en fikk penicillin, kunne 
en av og til ved omhyggelig behandling sterilisere et 
blandingsinfisert empyem, få fistelen lukket og unngå 
operasjon. N år en tar i betraktning de mutilcrende, 
besværlige og farlige inngrep, og den lange behandlings
tid som kirurgisk terapi i disse tilfelle betyr, er det all 
grunn til omhyggelig å utnytte alle muligheter for 
konservativ behandling. 
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Korrespondanser 

PENICILLIN BEHAN DLING A V SPEKKFINGER 

Herr redaktør. 
I «Tidsskriftet»s nr. 7 i år er inntatt en meddelelse, 

også referert i dagspressen, fra Helsedirektøren. Den 
gjelder tildeling til hvalfangstekspedisjoner av penicillin, 
under henvisning til skipslæge Ol s tads pav1snmg 
av helbredelse av spekkfinger med penicillin på en slik 
ekspedisjon i Antarktis. 

Denne sykdom var inntil krigens utbrudd meg bekjent 
ikke påvist blant hvalfangere gjennom 30 hs fangst i 
Antarktis. Selv har jeg blant 300 mann under 6 måne
ders arbeid i isen ikke diagnostisert sykdommen. Mann
skapet på det kokeri vi koopererte med, frembød heller 
intet tilfelle, samme tidsrom og størrelse av besetningen. 
Jeg har spurt kolleger, tidligere skipslæger i Antarktis, 
om forekomsten av spekkfinger der, med samme nega
tive resultat. Skipshygieniske publikasjoner fra hval
fangst inneholder intet om spekkfinger. Det foreligger 
til dels omfattende publikasjoner om spekkfinger i 
Arktis, om den samme sykdom i Antarktis ingen. I Møre
byene er de sene amputasjoner etter hjemkomsten (jfr. 
lidelsen torpide natur) ikke så sjeldne blant selfangerne. 
Sådanne amputasjoner i slik utstrekning at de har vært 
bemerket, er ukjent i Vestfoldbyene. Som nevnt fore
kommer spekkfinger blant selfangerne, og selen angis 
som årsak. Norske hvalfangstekspedisjoner driver ikke 
selfangst. 

Også av flere grunner som det vil føre for langt å 
gå inn på her, må det anses høyst usannsynlig at det på 
den i meddelelsen nevnte ekspedisjon har vært behandlet 
tilfelle av spekkfinger. 

Det er all grunn til å være Helsedirektøren takk
nemlig for at han i en tid hvor penicillin er så vanskelig 
tilgjengelig i Norge, har kunnet skaffe hvalfangstekspe
disjonene en tildeling. Mindre heldig er den form med
delelsen har fått. 

Med en viss stolthet har det vært nevnt at • Tids
skriftet» går utenfor Norge. Nærværende sak har for 
uten en skipshygienisk en generell medisinsk side som 
man også må beklage. Det kan tenkes at interess!rte 
ute, siden det dreier seg om et nytt og for de fleste 
ukjent indikasjonsområde for penicillin, får tak i 
publikasjoner om spekk fingeren, således M a t h i ese n, 
Hå u p l og T h j ø t tas i Videnskapsselskapets skrif
ter. Der vil de finne at ingen kjent mikrobe er fastslått 
som årsak til spekkfinger. « Vielmehr warscheinlich 

. scheint es uns zu sein, dass die Erkrankung entweder 
von einem bis jetzt unbekannten filtrierbaren Virus ver
ursacht wird oder moglicherweise von einer rickettsia
form-- -.» 

Ifølge Helsedirektørens meddelelse er det altså kon -
. statert penicillineffekt ved en mulig virus- eller rickettsia

sykdom, hvilket vel tør betegnes som oppsiktsvekkende. 
Det skal ikke stor fantasi til for å forestille seg en 
reklamemessig utnyttelse av en slik meddelelse, heller 
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ikke nh saken kanskje undersøke.s under forskningens 
skarpe lys, en rimelig skepsis fra vitenskapelig hold 
overfor hva det lanseres av norsk medisin. 

Sandefjord, 6. oktober 1945· Johan Knap. 

PENICILLIN OG · SPEKKFINGER,. 

Herr redaktør. 
•Spekkfinger» er en yrkeslidelse som utelukkende opp

trer hos selfangere eller folk som har med sel og sel
produkter å gjøre. Blant alle de hvalfangerstasjoner jeg 
har undersøkt, det være seg stasjonære eller flytende, har 
det aldri vært rapportert et eneste tilfelle av denne 
lidelse. Som læge ved fi re flyt.ende kokerier i Sydisen 
traff jeg heller aldri på denne sykdom blant hval
fangerne. Senere har en kollega rapportert spekkfinger
lidelsen blant hvalfangere i Antarktis, men da hadde 
hvalfangerne drevet selfangst der nede i en tid av 
sesongen da det var liten tilgang på hval. Det skulle 
derfor interessere om kollega L. O l s t a d kunne gi opp
lysning om det også i 1944 var drevet .. blandet» fangst 
på feltet. H vis så ikke er gjort, er diagnosen •Spekk
finger» uriktig. 

Spørsmålet penicillin-spekkfinger vil muligens få sin 
store betydning, når nå om ikke lang tid vår selfanger
flåte skal ut i Kvitesjøen eller Vesterisen. 

Da det sikkert er av stor betydning at det primære sår, 
som danner inngangsporten for den senere betennelse 
s:>m utvikler seg til en spekkfinger, blir behandlet så 
hurtig som råd er, vil det være rasjonelt at hver eneste 
dfangerskute får med seg en porsjon penicillin. Riktig· 
nok følger ingen lægc med på disse ekspedisjoner, men 
skipperne ombord på disse selfangerne er så våkne og 
gløgge at jeg ikke ville nære den minste betenkelighet ved 
å oppøve dem i å sette en sprøyte. Hvis penicillinet skulle 
vise seg å være botemidlet, ville da mangen finger, som 
nå amputeres, kunne spares. 

Ålesund 4· oktober 1945. A. F. Mathiesen. 

KONTROLL A V SULFATIAZOL-UTSKILLELSEN 
I URINEN 

Herr redaktør. 
Som et apropos til de to artikler om sulfonamid

behandling i nr. 6 ville det glede meg om De kunne avse 
plass for følgende meddelelse. 

En hyppig bruk av E hr l i c h s dimetylamidobenzal
dehydreaksjon ved avdelingen beriket oss ved et tilfelle 
(det gjaldt et kasus av cholangitt som ble kjemobehand
let} med den erfaring at E h r l i c h s urobilinogen
reagens også lettvint kan anvendes til kontroll av sulfa 
tiazolutskillelsen i urinen . 

Ved tilsetning av Ehrlichs reagens på vanlig måte til 
urinen fremkommer det under bruk av sulfatiazol en 
felning av et amorft gulrødt bunnfall. Bunnfallets stør
relse og fargens intensitet øker med sulfatiazolkonsentra
sjonen i urinen . 

Sulfatiazolkonsentrasjonen i blodet kan nok forholds
vis enkelt kontrolleres i den tid kjemoterapien varer; 
men jeg skulle tro at selv ved de kliniske avdelinger blir 
denne bestemmelse ofte sløyfet, og i den daglige prak -



lhres metod1kk: o,s- 1 mg. histamin subkutant. 
Acidltetlkurve: Syretall når opp til o,IO•O, I4 n.lut. Nomrtdt. 
Volum: MinSt 70- 8o cm3 pr. 6o'. N ormalt. 

Under 70 cm1 pr. 6o'. Større feilkilder, likesl slim
sekresjonens nøytraliserende 
virkning. 

O ver 160- 170 cm3 pr. 6o'. Hypersekresjon. 

AGIDITETSii.URVE: VOLUM : 

Subnormal Normalt 

Subnormal H ypersckr. 

Høygradig senket Normale el. 
lite senket. 

Sikkert tegn pl gastritisk 
forandret slimhinne. 

Peker ogsl pl gastritt, van
li~vis med hypenrofisk slim
hmne. 

Kronisk gastritt med øktt 
slirn.sekresjon. 

et ter alkoholm! ltidet, sll denne bufferkapasitet må skrive 
seg fra noe an net enn spyttets buffere. - Det f remgår 
også a v figuren hvor brått titreringstallet kan avta sam
tidig som det er tydelig gallet ilblanding. I dette t ilfelle 
kan det ikke v~re noen tvil om at nøyt raliseringen er 
skjedd ved regurgitering gjennom pylorus. Den sterke 
avtagen av pepsintallet skyldes en dest ruksjon av pep
sinet i det nesten nøytrale galleholdige miljø - det sto 
flere t imer før det ble tilblandet n/ 30 HCI.- Dessuten 
ses den psykiske innfl ytelse. Da kurven hadde forløpt 
helt rettlinjet skulle forsoket avbrytes etter ca. 3 u mer. 
D a kom en annen student som gikk og spiste av sm 
matpakke, inn i værelset. Ved synet av dette f ikk for
søksstudenten også lyst på mat, og sekresjonen tiltok 
t ydelig og holdt seg i vel en time. 

Sammenholder vi det vi har set t, bekref ter det det 
velkjente forhold at E w:1lds prøvemåltid ikke gir så 
svært sikre opplysninger. Likeså ser vi at den psykiske 
fa ktor sptller sterkt mn også ved de f raksJonerte prøve
måltider med så svake stimul i som alkohol og coffein . 

H VILKEN VERDI HAR EW ALDS PRØVEMÅL TID? 

(Foru. fra s. H O). 

tr ikkelen. Men ogsll denne metode er beheftet med feil 
og mangler, og skal en gardere seg mot disse blir metoden 
så komplisert, at den neppe kan anvendes rutinemessig 
i klinikken. 

Det foreliggende materiale viser at ca. halvparten av 
pasientene har samme syreverdier morgen og a ften, mens 
den annen halvpart viser større svingninger. I den siste 
gruppe faller sæ:rlig de pasienter som har lave syretall 
om morgenen. V i ha r tatt konsekvensen av dette og 
bruker Ewalds prøve som før ; men hvor resultatet er 
annerledes enn ventet, og spesielt hvor vi i første prøve 
finner achyli, der gjentar vi prøven på et senere tids
punkt av dagen. 

Littt rat11r: 

Fo r sg r e n, :Erik: Nord. Med. 1943: 17: 339· 
Nord. Med. 1944: ~1 : u . 
Nord. Med. 1944: 14: 1831. 

Te o re l l, T . & l h re: Nord. Med. 1941: 10 : ~036. 
Bakke, Sig v. : N. Maa· Legevid. 1934: 490· 

ET TILP 
PNEUMOKOK. 

BEHANDLET MED ·tiW~"' 

(Fra IOkshospiuhts øn-•w fMid-.,. SiøJ: 
Jr. mH Frillljof ~) 

Den pasient som jeg skal omtale, er CD 41 Ir øl· 
mann innlagt i Rikshospitalets ere-nae-halaw.m. ae. 
mai 194 s. Han har tidligere stOrt lett n:rt frisk. 

Den 11 . mars 194 s fikk han venscraådiae ._. 
av noen dagers varighet. 14 dager ICDCfC fikk haa Ø 
smerter i samme øre, men ble bra etter kon tid uacler 
bruk av salisylmikstur. 

Den 1 s. mai. ~ mndr. senere, begynte ha l fl hode
pine lokalisert til venstre halvdel av hodet, venstre 
tinningregion og venstre overkjeve. Straks etter fikk han 
også en ømfintlig hevelse ovenfor og bak venaue •re
musling slik at denne ble stlende litt fram. lUnden 
som hittil hadde vzrt god, var nå noe nedsatt. Han 
ble på dette tidspunkt innlagt i avdelingen. Det hadde 
under dette 1 Y2 mnds. sykdomsforløp ikke ven sekre
sjon fra øret, og det var ikke gjort parasentese. Inn
komstdagen hadde han hodepine. var svimmel. men var 
ikke kvalm og hadde heller ikke hatt brekninger. Han 
hadde ikke hatt frostanfall, men hadde svettet CD del 
den siste tid. Temp. var ikke mllt. 

Ved den generelle undersøkelse ble funnet felgende: 
T emp: 38. r 0 • Puls 88 regelm. Ingen sikker nillativhet. 
V. øre: D et fantes en ømfintlig fluktuerende hevelse 
ovenfor og foran venstre øremusling. Trommehinnen 
var en del injisert, frembuket og med senkning av øre
gangens tak. Hørsel: hvisken ~s cm. H . ere: normalt. 

Det forelå en sikker zygornaticus-ma.steiditt. Renqen 
av venstre tinningben viste en nøwtor oppklaring i 
zygomaticus-roten. Det ble oppfattet som CD desuuk
sjonshule, og dessuten fantes ganske sterkt datruerte 
cellebjelker ellers i processus ma.stoidcus. Ved Stenven' 
projeksjon såes cellebjelkene i pyramidapiøcn godt 
bevart. 

En mistanke om at han hadde meningitt ble bekreftet 
ved spinalpunksjon. Spinalvakea var bl.ak.kct med 
13 ooo/3 celler, vesentlig polynuklezre, ingen mikrober. 

I eternarkose ble det straks gjon m41StoUkctomitJ 
JiniJtra. Det fantes en subperiosteal abseø i zygomaticut
regionen. Fra denne abseu gikk en fistel gjenDom _.,. 
bakre benete øregangsvegg inn til en ha•lnøwcor 
absess i zygomaticus-roten. Tegmen Yar usurcn os 
absessen lå i kontakt med dura. En fjernet duraplaCCD 
her i et vel1-ere stOrt parti til friskt vev og rauet eUcn 
cellesystemet godt ut. Det var aakillig dauulujoll ay 
hele processus mastoideua som til dels nr fyk ay pull 

og granulaajoosvev. Operujoubulea IOID nr fi!IDWiia l 
stOr, ble fylt med 4 g sulfatiazol i ....,.,..., OS ._ Wc 
lukket med agraffer med ea lilaa veke i...- 'ååkeL 



\ 

Det ble s1 gjort parasentese. Behandling med sulf~tiazol 
som jeg senere kommer tilbake til, ble straks satt 1 .gang. 

S1ret tilhelte primzrt etterat agraffene var fJernet 

2 • dag. Fra øregangen sivet serosangvinolent sekret i 
8 dager. Så var øret tørt og trommehinnen klarnet opp. 

Temp. holdt seg de første 14 dager forhøyet, men var 
senere p1 det nærmeste normal. Restkvelstoffet holdt 
seg lavt. Urinen normal. Sr. viste synkende tendens fra 

1 u mm ved innkomsten. Almentilstanden var den 
første tid ikke særlig god, men bedret seg etter hvert, 
szrlig fra den tid vi første gang satte inn med penicillin. 
P1 dette tidspunkt svant også hodepinen helt. 

Da celletallet, til tross for en intens kjemoterapi, som 
jeg skal komme tilbake til, ikke gikk helt ned, mente 
vi at et restfokus ikke kunne utelukkes. Det var da 
rimelig å lete etter dette på det gamle operasjonssted. 
Vi tok igjen røntgenbillede av pyramiden som på v. 
side viste seg noe mer kalkfattig enn på høyre side. Det 
var ingen defekt av sidekantene eller tegn på hulrom. 
Trommehinnen var blek, hel, men en del fortykket. 
Revisjon av såret ble foretatt JO. juni, men man fant 
intet som kunne forklare det forhøyede celletall. For 
helt å utelukke fokus i pyramidespissen gjordes en 
Frenckners operasjon, idet det viste seg lett å forsere 
seg gjennom arkaden. Det var itet puss å se. Under 
operasjonen gikk en for langt, lederte dura ved pyra
midespissen, og spinalvæsken sivet fram i åpningen. 
Såret ble nå latt åpent. Spinalvæsken fortsatte å sive i 
14 dager, opphørte s1. Såret granulerte heretter igjen. 

Jeg skal så gå over til den medikamentelle terapi som 
er av spesiell interesse. 

Straks etterat det var gjort mastoidektomi ble det 
instituert sulfatiazolbehandling med I 2 gram de første 
s dager, dernest 9 gram i s dager og så igjen 12 gram 
i 8 dager. Den siste tid av denne periode fikk han et 
medikamentelt eksantem som svant straks midlet ble 
seponert. Han hadde da Utt I91 gram sulfatiazol i 
løpet av I4 dager. Konsentrasjonen av sulfatiazol i 
blod og spinalvæske ble hele tiden kontrollert og var i 
blodet 6-8 mg %. Under denne periode var det en 
voldsom svingning i celletallet i spinalvæsken uten ten
dens til nedgang. Da vi dertil den JO mai påviste pneumo
kokker type Ill ved dyrkning av spinalvæsken, gikk vi 
over til å behandle pasienten med penicillin. Vi gikk 
fram etter det medfølgende skjema som anga doser på 
IO ooo enheter intraspinalt en til to ganger daglig. De 
første to dager ga vi midlet både morgen og aften, senere 
bare en daglig dose. Etter 9 døgns behandling på denne 
måte gikk celletallet ned til 70/J, og vi mente å kunne 
seponere midlet. .1 dager senere viste celletallet igjen 
stigende tendens og han fikk igjen penicillin etter samme 
skjema, denne gang i 6 dager. Denne gang med dårligere 
effekt enn første gang, idet det nå kom en rask stigning 
til P48/3 celler. Penicillin ble igjen seponert og sulfatia
zol instituert i doser på I .1 gram daglig inntil I I . juli. 
Celletallet sank til 1.1o/ 3 celler, og det syntes ikke som 
om det ville synke lavere. Den I I . juli begynte vi sam
tidig som vi fortsatte med samme dose sulfatiazol, på 
ny med penicillin. Ved siden av en daglig intraspinal 
injeksjon pl 10 ooo enheter fikk han nå 10 ooo enheter 

intramuskulært hver J· time. Leter en forbigående stig
ning til .zooo/ J celler kom det nå et definitivt fall til 
JOIJ celler, og på dette nivå holdt det seg under r~sten 
av oppholdet. Sulfatiazolet ble seponert etter noen dager. 
Han hadde da i denne periode i alt fått I 64 gram sulfa
tiazol. Forløpet senere tilfredsstillende. Han stod opp 
I 9· august og ble utskrevet J I. august. 

Det er flere ting ved dette tilfelle som trenger nærmere 

omtale. 
Kasus er operert etter den teknikk som vi har benyttet 

siste % år, også ved meningitter og apicitter og som har 
bydd på store fordeler. Den består i at vi som ved de 
ukompliserte mastoiditter meisler processus mastoidcus 
meget omhyggelig ut og fyller operasjonshulen med sul
fatiazol. Såret lukkes helt, og det gror gjerne primært 
i løpet av få dager. Det kan sikkert diskuteres om det 
er riktig å lukke helt når mascoiditten er komplisert 
med en meningitt. Såret bør kanskje heller legges åpent 
for å granulere igjen, slik som det tidligere har vært 
sedvane ved avdelingen. Selv om man er overordentlig 
samvittighetsfull med å få fjernet alt sykt vev, kan jo 
et ganske lite nekrotisk benstykke vedlikeholde menin
gitten. Hva som var årsaken til det protraherte forløp 
i dette tilfelle er usikkert. Det kan ha vært små av
stengte lokulamenter i meningene som kjemoterapien 
ikke har fått bukt med. Penicillindosene kan ha vært 
for små. De intraspinale penicillininjeksjoner burde fra 
første stund vært kombinert med intramuskulære injek
SJOner. 

Et moment som er verdt å feste seg ved, er påvisnin
gen av pneumokokker av type Ill, eller streptococcus 
mucosus. Mucosusotitten er regnet som en meget ond
artet og lumsk form for otiet når den opptrer hos voksne. 
Den har et protrahert forløp, og dens trommehinne
billede gir inntrykk av en benign otitt, mens destruk
sjonen fortsetter i processus mastoideus, og til slutt inn
trer komplikasjoner i en eller annen form. Enkelte for
fattere hevder at en mucosus-otitt aldri går til spontan 
helbredelse, mens D e n k e r angir at dette skjer i .1 s pst. 

Epidemiologer regner den primære pneumokokkmenin
gitt blant de mest maligne de har. Det var iallfall før 
bare isolerte tilfelle som kom igjennom. I Barnsjukhuset 
i Goteborg er det i I o-årsperioden I 9 34- I 944 behandlet 
r 4 tilfelle av pneumokokkmeningitt, herav er bare to 
helbredet. Dette er en mortalitet som sikkert er betrak
telig redusert siden penicillinet ble innført i terapien. 

Om en sekundær pneumokokkmeningitt i tilslutning 
til en otitt har samme dårlige prognose som en primzr 
pneumokokkmeningitt, vet jeg ikke. De er sjeldne, og 
statistikker foreligger så vidt jeg vet ikke over otogene 
pneumokokkmeningitter. Vurderingen av disse vil jo 
også bli meget vanskelig, da operasjonen, fjernelsen av 
fokus, i høy grad vil influere på resultatet. 

Pneumokokkmeningitter reagerer relativt d1rlig pl 
sulfonamidpreparater (jeg tillater meg her å henvise til 
Herre 11: Penicillin and other antibiotics.), s1 også 
i vårt tilfelle. Dosene skulle være tilstrekkelig store, 
kons. i blodet tilfredsstillende, men neppe tilstrekkelig 
i spinalvæsken. Vi fant det derfor indisert l pnn"e 
penicillin. Etter de rapporter 10m foreliggu om IN!IIIf-,jj~ 



cillinbehandling av pneumokokkmeningitte k 
dl

. . r, an ogsl 
denne behan tng SV Ikte. Vanskeligheten r h . . . •gger er 1 at 
de forskjelltge pncumokokktyper varierer b d 1· . 

'b'l' f d ety e 1g 1 
sin senst 1 ttet over or ette middel D · en største sta-
tistikk er vel A n der son s på 2oo kas · . . us av pnmaere 
pneumokokkmemngttter med en mortal't å . o . letp Hpst 
Det angts na fra amenkansk hold at en skal k b' · 

· 'Il' b h dl' om mere pemct m e an mgen med sulfatiazol ell lf di . . er su a azm 
Dette er særhg fremholdt av W a ri n S · · 

d 
. g og muh 

som ved enne kombmerte behandling fø t . re I 1 av 11 
pastenter IgJennom. De benyttet sulfad1'az' · . m og angu at' 
dette mtddel penetrerer meningene best. 

Med hensyn til penicillinet er det et · . par tmg som 
kan være nødvendtg å understreke Stoff t bak . . · e er teno-
stattsk overfor enkelte mikrober men 'kk f Il • • • 1 e or a e. 
Oppløsnmgen er Ikke selvsteriliserende og mo b h dl 

·1 D o h a e an es 
sten t. et rna elst oppbevares i kJ'ølesk s . . . ap. prøyter 
og sptsser skal stenhseres ved kokning, huden skal ikke 
vaskes n:ed eter eller sprit, men med jodtinktur. Stedene 
for de mtramuskulære injeksJ'oner skal vek 1 D 

o • o • s e. et er 
o~sa grunn ttl a mmne om at penicillinet er et gult, 
f.mkornet pulver; hvis det er klumpet eller har en brun
ltg farge er d.et sannsynligvis mindreverdig, kanskje til 
og med et uvtrksomt preparat. 

Penicillinet resorberes meget raskt og diffunderer godt 
inn i ~e fleste. vev og legems~æsker, men med unntagel
ser. ~aled~s d~ffunderer det tkke inn eller i meget ringe 
grad mn 1 spmalvæsken, og settes derfor direkte inn i 
spi~alkanale.n.. Herfra diffunderer det meget langsomt 
ut ~ blodet tgJen .. Etter 24 timer er det fremdeles bety
deltge mengder ttlbake, først etter 38 timer er det for
svunnet. En daglig intraspinal injeksjon skulle derfor 
Yære tilstrekkelig. 

Flere nye publikasjoner og også vårt kasus viser at 
den intraspinale injeksjon bør understøttes av en intra
muskulær, eventuelt .en intravenøs behandling. 

I forbindelse med de intraspinale injeksjoner så vi 
hver gang en initial stigning i celletallet hvilket kan 
oppfattes som en lokalirriterende virkning. Det angis 
at det ved intravenøse injeksjoner lett kommer en trom
bosering av venen. Jeg har tenkt meg at det er denne 
samme lokalirriterende virkning som gjør seg gjeldende 
i spinalkanalen. Toksiske virkninger benektes, men den 
lokalirriterende virkning er jo verd å merke seg da den 
kan vanskeliggjøre vurderingen. 

Det vil ses av framstillingen at vi var famlende og 
usikre i vår kjemoterapi (sulfatiazol-penicillin). Men vi 
stod dengang uten litteratur og var selv uten erfaring i 
penicillinbehandling; det lyktes dog omsider å føre pasi
enten igjennom. Etter hva man nå vet, er planen for 
behandling av purulente meningitter, respektive pneu

mokokkmeningitter som følger: 
Straks diagnosen er still~ injiseres ro ooo-.10 ooo 

enheter peaicillin intraspinalt etter uttapling av til
svarende mengde spinalvieske. Dame injeksjon gjentas 
daglig. Samtidig p enCIII iatatYeDM eller iauamusku
læn 8o ooo-,~.ooo CP&c$er. Øcli& fordelt p& 8 doser, 

::!.!~:..::::~:.~g~! 
til d•••te•l.ltftll._ helst sulfadiazin 1.1 gram daglig. 

Sterk analkløe er en overmlte pi.- iilllilllllitllli 
ødelegg~r søvn~ og kan gjøre puientea bUa .... 
~ ~be1dsdykt1g. Mange pasienter f81er lfJI ~ flt 
sm hdelse og unnlater av den grunn l like ._._ 
eller venter med dette til symptomene llatell ........ 
uutholddige. 

Kløen hol~er seg oftest til analregionen, IDIIl ba Olll 
forekomme mnover i rcctum. Den kan --.1 ...;.. 

o • d ~-.... ~ 
pa ~mg1ven e regioner, slledes frei!IOYer til paiaeaaa; 

T1l 1 begynne med vil en ikke alltid kunne pbiJe 
lokale hudforandringer hos pasienter med pnuicua llli; 
men ved mere langvarig pruritus kommer det etter hwrt; 
oftest på. gru?n .av kloring, sekundzre forandriaøer i 
huden: hchentsenng med fortykkelser og infiltrajoner i 
hud og slimhinoefolder (neurodermitt), ekskoriujoacr, 
ragader, hudtagger og sekundære eksemer. 

Kløe oppfattes som en slags mildere smertefølelte, en 
mildere impuls som glr over de samme nervebaner fD1n 
smertefølelsen. Impulsen må oppstl i epidermis, ener
som dypere irritamenter ikke fremkaller kløe, og kl8e 
ikke forekommer nlr en fjerner epidermis. 

Etter årsaken kan en inndele pruritus ani i forskjdlige 
grupper. I en gruppe har en de tilfelle av pruritus 
som har sin lrsak i lokale lidelser, og i en annen gruppe 
de som har sin årsak i generelle lidelser. Til en tredje 
gruppe hører tilfelle av pruritus hvor en hverken kan 
påvise lokal eller generelllrsak. Jeg skal i korthet nnnc 
de viktigste årsaker innen de to førstnevnte grupper. 

Av lokalt drsaktr kan først nevnes p•rtUilttr. Obyuria 
forekommer svært ofte og ml alltid overveies som mulig 
årsak til pruritus ani. Også scabies og pediculosi1 kan 
gi analkløe. Dessuten kan forskjellige lnMlsJ/ulommn 
lokalisere seg til analregionen og forårsake kløe. Primzre 
tkstmtr kan vzre ledsaget av kløe. Oftest vil dog anal
eksemene være sekundære, et resultat av kløe, infeksjon 
og sensibilisering med medikamenter brukt mot kløe av 
annen lrsak. Neuroderrnitt vil kunne gi begrensede, 
kløende plaques i analregionen. Infeksjon i huden om
kring anus er en hyppig lrsak til kløe. Det gjelder oftest 
gjzrsoppinfeksjoner, men ogsl cpidermofyti og pyogcne 
infeksjoner. Den ødematøse betente hud vil leet øi aølecl
ning til ragader som igjen fremmer infeksjon og naktiv 
betennelse. Ogsl psoriasis og seborreisk eksem kan 
lokalisere seg til denne region og føre til 'VZikiq as kr.. 

Øket fuktighet i analregioncn er m "fibic kWabør. 
Proktitt, f. eks. i forbindcbe med koJiu. ~ 
videre vaginautflod m1 her tu med air cp ow.~a~~.
lrsak til kløe. Viktig er opl Wik i ct. Plll-'i(l( 



ERFAR INGER 
MED PENICILLIN I 
MILITÆRMEDISINEN 

(Fra 21. armegruppe.) 

Av O. FARNES 

Det er ved sin anvendelse i krigskirurgien at peni
cillin hittil har spilt sin største rolle. Det har i vesent
lig grad bedret prognosen for den sitrede soldat og økt 
hans chanse til å komme fra det med liv og lemmer 
i behold. 

Ved sårbehandlingen ble pen. i førstningen anvendt 
oppløsninger innstillert i sårene gjennom tynne 

gummidren. Men man kom dog etter hvert til at ge
nerell behandling med injeksjoner kombinert med pen.
pulver lokalt i sårene var en mer effektiv metode og 
som derfor ble mer og mer anvendt alt etter som til
gangen på pen. økte. Dessuten mente man at de hyp
pige instillasjoner av penicillin i såret var uheldig, da 
det svært ofte viste seg at man derved tilførte såret 
penicillinupåvirkelige bakterier som kunne fremkalle 
sekundær infeksjon. Man ga injeksjoner på I 5-20 ooo 
enheter intramuskulært hver 3· time; men etter hvert 
ble standardmetoden ved sykehus intramuskulært 
drypp, xoo ooo enh. oppløst i 500 cm3 fysiologisk salt
vann, gitt pr. døgn ved hjelp av et transfusjonssett 
med dråpeteller. Man oppnådde en jevn bakteriostatisk 
kons. i blodet, hvilket ble ansett for å være en fordel. 
Her kan dog tilføyes at ifølge senere undersøkelser kan 
penicillin i sterkere kons. også virke baktericid og ikke 
bare bakteriostatisk som tidligere antatt. Det er derfor 
et spørsmU om ikke sprøytebehandlingen med sine høye 
konsentrasjonstopper i blodet er mer effektiv selv om 
konsentrasjonen synker under det bakteriostatiske nivå 
mellom hver sprøyte. 

Det kom av og til en reaksjon på infusjonsstedet 
med mer eller mindre uttalt rubor, smerte, ømhet, diffus 
hevelse, indurasjon, og iblant feber. Disse ulemper unn
gikk man dog for en del ved å skifte infusjonssted hver 
24. time. Reaksjonen skyldtes urenheter ved pen.-stof
fet og varierte derfor med de forskjellige preparater. 
Lokalt ble sårene drysset med et pen.sulfatiazol-pulver 
(vanligvis 500 enh. pr. g); for mindre sår var dette den 
eneste pen.-behandling. For lokalbehandling av ledd og 
serøse huler bruktes injeksjoner på opp til xoo ooo enh. 
i en oppløsning av fys. saltvann med xo ooo enh. pr. cm3 • 

Ved xo8. General Hospital (Young) ble det gjort en 
del undersøkelser for å bestemme pen.-konsentrasjonen 
i blodet ved de forskjellige doseringsmåter. Man be
nyttet Oxford-metoden, hvis prinsipp er at man lager 
dobbeltfortynninger 1/ 1 , %, 1/,1, Ys etc.) av pasientens 
serum på objektglass, idet man bruker normalserum som 
fortynningsvæske, tilsetter hver fortynning en standard
dose av Oxford-stafylokokker, legger på dekkglass, for-

segler kantene med voks og hensetter det i termostat 
I8-24 timer, hvoretter man avleser under mikroskop. 
Den høyeste fortynning hvori det ikke er oppvekst av 
stafylokokker, representerer kons. i blodet. En Oxford
enhet er den minste mengde penicillin som fullstendig 
hindrer oppvekst av Oxford-stafylokokker i 50 em3 

kjøttbuljong. Dette vil med andre ord si at buljongen 
må ha en kons. på o,o2 enheter pr. cm3• I blodserum 
regnet man imidlertid med at man måtte ha en kons. 
på omkring o,o3 enh./cm3 for at dette skulle virke bak
teriostatisk . på standard Oxford-stafylokokker (en spe
siell stamme av staf. aureus.). (Under bestemmelsen av 
blodkons. vil derfor fortynningene 1/ 11 %, 1/1, % osv. 
ved avlesning av resultatet svare til henholdsvis o,oJ, 
o,o6, 0,125, 0,250 osv. enh./cm3.) Ved intramusk. drypp, 
100 ooo enh. pr. døgn fant man en kons. i serum på 
mellom 0,03 og o,o6. Omtrent de samme verdier fant 
man i sårsekret ved en litt annen taktikk. Ved intra
musk. injeksjoner av forskjellige doser nådde blodkons. 
maksimum innen de første r 5 min. Noen forsøk viste 
følgende resultater: 

Kons. i tnh.lcm1 etter lfmin. ltim. l tim. J lint . .'J,lf O,OJ 

I 5 ooo enh. (3 forsøk) 0,5 o,o6 o,o3 2 t1m. 
20000 ,. (r ,. ) 1,0 0,50 o,r2 O,OJ 3 " 
35 000 » (I » ) 2,0 0,18 o,o6 4 » 

50 000 ,. {I ,. ) 2,0 I,50 0,36 0,18 4 " 
100 000 " (I " ) J,O 2,oo o,so 0,25 5 " 

Ved subkutane injeksjoner steg kurven litt langsom
mere, men fulgte i det store og hele kurven for tilsva
rende intramusk. injeks. 

Intravenøse injeksjoner ble ikke benyttet. De hadde 
tendens til å fremkalle flebitt på injeksjonsstedet og ga 
en kurve som steg høyt, men sank hurtig. (Etter injek
sjon av I 5 ooo enh. steg den således til 4,0 enh./cm3

, 

men var allerede etter en time under o,o3 enh. 'cm3, 

Kirurgi er fremdelee den viktigste behandling av sår. 
Penicillin må betraktes mer som et verdifullt hjelpe
middel i behandlingen. Det har så langt fra erstattet 
kirurgien som det tvert imot har øket kravene til en 
omhyggelig utført sårbehandling. Denne foregikk i 2 

trin. Ved de fremre kirurgiske enheter ble det gjort pri
mær sårkirurgi med ekssisjon av såret innen de første 24 

timer eller bare debridement eller ingenting, avhengig 
av tiden etter skaden, sårets natur og arbeidspresset. 
Såret ble drysset med pen.-sulfatiazol-pulver, dekket 
med vaselingas og bandasjert. Eventuelt anvendtes im
mobilisasjon. Samtidig startet man så eventuelt den par
enterale pen.-behandling, gitt som intramusk. injeksjo
ner av 15-20 ooo enh. hver 3· time. Ved mer alvorlige 
sår ga man gjerne 100 ooo enh. som første dose. Den 
første tiden etter D-dag var indikasjonene noenlunde 
bestemt til å omfatte alle større sår og skader, som er
faringsmessig hadde størst tilbøyelighet til gassgangren. 
Sår komplisert med fraktur, nervelesjon eller leddskade 
hadde prioritet. Etter hvert som tilgangen på pen. øket, 
ble indikasjonene imidlertid videre og omfattet etter 
hvert de fleste sår. Pen.-injeksjonene ble mest mulig for-



· søkt opprettholdt under transporten bakover til base
sykehus. Ankommet dit fortsatte man eventuelt be
handlingen med intramuskulært drypp, avhengig av til
standen og sårets natur. Var almentilstanden god, ble 
såret ikke rørt før minst 4 dager etter første behandling. 
Det ble da inspisert, og hvis det viste seg å være rent 
nok, ble det gjort sekundær-sutur (forsinket primær
sutur). Hvis ikke fortsatte man pen.-behandlingen. Det 
var svært sjelden at såret ikke var rent dersom det var 
gjort en ordentlig sårekssisjon. Ubehandlede eller util
strekkelig behandlede sår ble revidert før de ble sutu
rert. Før sutureringen ble hud og sår vasket med 
cetavlon (en desinfiserende såpeoppløsning), sårflatcne 
eventuelt frisket opp, hudrandene løsnet fra underlaget 
og såret drysset med pen.-sulf.-pulver. V cd huddefekter 
kunne man i stor utstrekning lukke såret hvis man løs-

• net hudrandene tilstrekkelig fra underlaget, og selv om 
huden ble sterkt strammet helet såret allikevel svært 
ofte pr. primam. Hvis man imidlertid bare oppnådde å 
få gjort partiell sutur, så lot vanligvis såret seg lukke 
noen dager senere ved resutur. Man benyttet aldri for
senkede suturer. Til suturering brukte man Nylon-tråd, 
som viste seg å være et utmerket suturmateriale. 

Etter enhver sutur ble det gitt pen.-drypp i minst 48 
timer, men ofte lenger, alt etter sårcts beskaffenhet og 
evtl. komplikasjoner. Man la vekt på en tilbørlig im
mobi!isasjon etterpl for l gi såret de beste gromulig
heter. Flere faktorer for øvrig hadde betydning for he
Iingen av slret. Således tilstrekkelig underhudsvev, 
særlig muskulatur pl suturstedet, omsorg for ikke å 
U. noen lomme eller tomrom under suturen. D årligst 
helingstendens hadde sår på leggen hvor suturen var 
lagt direkte over ben eller fraktur. For øvrig var det 
en sjeldenhet at noenlunde rene slr ikke helet per pri
mam dersom en forskriftsmessig behandling var gjen
nomført. På grunn herav og delvis også fordi tidsfak
toren ofte spilte en stor rolle begynte man etter hvert 
ogsl å suturere infiserte og mer urene sår, og det viste 
seg at mesteparten av disse også helet per primam 

Noen fyldestgjørende statistikker fra 1 r. armegruppe 
foreligger ikke. Statistikker fra Italia viser imidlertid 
heiing per primam i 8o-9o pst. av sår som bare var 
behandlet lokalt med pulver. Statistikker fra 1 r. arme
gruppe vil sikkert vise langt bedre resultater på grunn 
av den kombinerte lokale og generelle behandling. For 
alle shede var det dessuten påbudt behandling med 
sulfapreparater fra første stund, 5 gram daglig i 5 
dager. 

For s3r komplisert med fraktur ble den samme l

trins behandling gjennomført. Man strebet etter å lukke 
såret og behandle frakturen som en simpel fraktur. 
Det gjaldt her mer enn ved bløtdelssår at det ble fore
tatt en ordentlig primær sårkirurgi med fjernelse av 
alle fremmedlegemer og alt dødt og infisert vev. Hvis 
såret ikke var for meget infisert ble løse bensplinter 
mest mulig etterlatt på frakturstedct da de antokes å 
ta del i dannelsen av nytt ben selv om blodforsyningen 
var brutt. Var derimot såret sterkt infisert ble ben
splintene fjernet for at de ikke skulle sekvestrere. Indi-

kasjonene for parenteral pen. behandling var atskillig 
videre ved komp. frakturcr enn ved vanlige bløtdels
sår, og man gav etter hvert pen. til så å si alle kompl. 
frakturer. Siden man i så stor utstrekning kunne be
kjempe infeksjonen på frakturstedet begynte man før 
man suturerte å gjøre direkte reposisjon og fiksasjon 
av vanskelig reponerbare frakturer. Resultatene var 
gode, men man advarte mot altfor utstrakt anvendelse 
av metoden ved frakturer som ellers lett lar seg re
ponere. 

Ved lukning av frakturen var det viktig å få dekket 
den med tilstrekkelig bløtdelsvev da dette ved sin kar
forsyning lettere kunne bekjempe infeksjonen og frem
me heiingen av både sår og fraktur. (Mac Farlane i 
Lancet 7-1-45). Lukningen av frakturer ga bedre 
resultater med hensyn til bentilheling og restitusjon enn 
om de ble behandlet åpne. Bentilhelingen angis å inn
tre like hurtig om ikke hurtigere enn ved simple frak
turer. Dette antas å skyldes at splintringen ved skudd
sår gir rikeligere callus, eller også hyperemien frem
kalt av en tilstedeværende kontrollert infeksjon. 

Standardmetoden for immobilisasjon av underekstre
miteten var Tobrukgips som var en anlagt Thomas
splint som ble inngipset. Den ga en god immobilisa
sjon selv ved fcmurfrakturer og ble benyttet for eva
kuering og til dels i sykehus. For høyere femurfrak
turer og hofteskader benyttet man dog hoftegips for 
transport. For øvrig behandlet man femurfrakturer 
med strekk i ramme og tidlig bevegelse av kneet, hvil
ket viste seg å gi de beste resultater. For skulder- og 
overarmskader ble for transport benyttet torakal
brakialgips med gipsning av armen inn til toraks. 

En serie på 70 kompl. femurfrakturer mottatt ved et 
kir. center (Bu rns og Young, Lancet 14-1-45}, 
viser at av 6 5 suturerte var i 40 tilfelle såret helet på 
I mnd. og i 57 på 3 mnd. Man forsøkte å lukke mest 
mulig uten hensyn til puss eller infeksjon. Med hensyn 
til selve frakturen var 61 helet på gjennomsnittlig 3 
mnd. Av 58 tilfelle behandlet med strekk i ramme og 
tidlig bevegelse av kneet viste etter 4 mnd.: 3 tilfelle 
full bevegelighet av kneet, 13 tilfelle 90 ° eller mer, li 
tilfelle 90°-45°, 9 tilfelle 45°-30°. Ca. 50 antas å 
få fullt bevegelig kne. Av disse 70 ikke utvalgte til
felle var det ingen mors, amputasjon eller sepsis. Til 
sammenligning anføres (Medical History of War 1912) 
at på slutten av forrige krig var mortaliteten for kompl. 
femurfrakturer r 5 pst., vesentlig på grunn av sepsis og 
gassgangren. 

Følgende oppgave er fra 6 ortopediske sentra i Eng
land over skader mottattt fra 2. I. armegruppe: 

461 kompl. tibiafrakturer, I amputasjon nødvendig, 
o mors. 

436 kompl. femurfrakturer, 4 amputasjoner nødven
dig, 2. mors (hepatitt). 

345 knesår, ro amputasjoner nødvendig, ·o mors (peri
tonitt). 

Amputasjon ble foretatt på indikasjonene gass
gangren og avbrutt blodtilførsel. 
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Ved åpne leddsår ble det primært gjort vanlig sår
toalette med utskylling av leddhulen med sterilt salt
vann samtidig som man best mulig forsøkte å suturere 
synovialis. Etterpå aspirasjon og lokalinjeksjon av pen. 
i leddet og forholdsvis rikelig intramusk. pen. beh. Be
grunnelsen for denne kombinerte pen. beh. var at syno
vialishinnen har vist seg å være mindre gjennomtrenge
lig for pen. Sutur av såret for øvrig ble foretatt som 
vanlig fra 4· dag. Dog strebet man etter 1 lukke så 
tidlig som mulig hvis man primært ikke hadde kunnet 
suturere synovialishinnen. Ved kneleddss1r som var de 
viktigste, ble kneet etter suturen immobilisert i Tobruk
gips med vindu for pen. injeksjoner. Disse var 50-
100 ooo enh. vanligvis annenhver dag. Ved suppurativ 
artritt ga man lokale injeksjoner hver dag, hvorved 
man i de fleste tilfelle kunne unngå å gjøre artrotomi. 
Vedrørende de ovenfor anførte 34 5 tilfelle av knesår 
med 10 amputasjoner er å bemerke at de var behandlet 
vesentlig før man var kommet fram til en rasjonell 
kombinert pen. beh., mens tilgangen på pen. enda var 
sparsom. En serie p1 101 tilfelle fra et ortopedisk cen
ter (Bur n s, Lancet 5-5-45}, hvor en tilfredsstillende 
behandling var gjennomført for de aller flestes ved
kommende, viser følgende resultater: 75 normale knær, 
15 brukbare og tr stive knær. 9 tilfelle av supp. artritt 
hvorav 4 helet pl 6 mnd. Ingen mors eller amputasjon. 
2 5 ti lfelle var ledsaget av større benskade. Til sam
menligning anføres Bur n s' tidligere resultater av kne
sår, Frankrike 1917: 845 tilfelle 8,5 pst. mors, 19,4 pst. 
amputasjoner, Nord-Afrika 1941-42 (sulfanilamidbe
handling): 273 tilfelle 2 pst. mors, 4,4 pst. amp. og 34,8 
pst. supp. artritt. 

H va angår sår med nerveskader så ga man forholds
vis rikelig med pen. Lokalt unngikk man å la pen.
sulf.pulveret komme i berøring med nerver da sulfa
stoffene ble antatt 1 fremme nekrose av nervene. For 
øvrig ble alle nerveskader evakuert til nevrologiske 
centra i England. 

Ved perforerende abdominalsår var jo hurtigst mulig 
operasjon, etter at sjokket var bekjempet, den viktigste 
behandling. Men dertil ga man rikelig med pen., opp 
til 2-3 uker etter operasjonen. En begrunnelse herfor 
var det vanskelig å komme med, da det viktigste infek
sjonsstoffet her er tarmbakterier som er upåvirkelige av 
pen. Dette kunne bare påvirke bakterier tilført uten
fra. Men svært mange kirurger ved 21. armegruppe fikk 
etter hvert det bestemte inntrykk at pen. var av verdi 
ved disse tilfelle, særlig ved de opptredende komplika
sjoner som sannsynligvis i stor utstrekning skyldtes pen.
påvirkelige bakterier. 

De første 8 mnd. etter D-dag ble det ved 21. A. G.'s 
frem re kirurgiske enheter foretatt 3 I 7 I laparOtOmier for 
abdominalslr med en helbredelsesprosent på 72,7 pst. 
Samtidig 539 operasjoner for perf. torako-abdominale 
s1r med en helbredelsesprosent på 55,8. 

Perforerende torakssår ble primært forsøkt lukket 
ved sutur av de dypere lag. Eventuell hemotoraks ble 
aspirert annenhver dag etterfulgt med lokale instillasjo
ncr av 50-roo ooo enh. pen. Man la vekt på grundig 

aspirasjon for å få lungen normalt utvidet tidligst mu
lig for å hindre koageld.annelse. 2-3 aspirasjoner var 
vanligvis tilstrekkelige. Ved små· penetrerende sår var 
det sjelden at hemotoraks ble infisert. Ved lukning av 
store og infiserte sår oppnådde man vanligvis også gode 
resultater når man samtidig med den lokale også ga 
parenteral pen. beh. Vanlige årsaker til at behandlin
gen sviktet var upåvirkelige bakterier, bronkoplevral 
fistel, adherenser, koagler, fremmedlegemer, osteomye
litt ved frakturer og utilstrekkelig pen. dosering. Med 
hensyn til adherenser antokes det at de urene pen .. pre
parater kunne fremkalle adherenser i alle serøse huler. 
Fibrinøst belegg som av og til dannet seg av koagler 
og nedslag ved for sent innsettende behandling, ble be
handlet med «decortication», hvorved man gikk inn i 
plevrehulen og flekket forholdsvis lettvint belegget av. 
Perf. torakssår ble sendt til spesielle torakscentre. V ed . 
alle sådanne centre i England fikk man inn de 4 første 
mnd. etter D-dag 1683 tilfelle som ble behandlet på 
følgende måte: Aspirasjon av hemotoraks 6 5.2 pst. 
Fjernelse av fremmedlegemer 16 pst. Fjernelse av koag
ler 5,6 pst. «Decortication• 5,5 pst. Empyem 8,7 pst. 
Der var 9 mors (o,5 pst.) hvorav 3 på grunn av andre 
sår. 

Ved penetrerende hodes3r gjorde man primært van-
lig sårtoalette, men man advarte mot å gjøre noe i dyb-
den nær dura. Svært lite pen. passerer fra blodet over 
i cerebrospinalvæsken, men man ga det intramuskulært 
vesentlig av hensyn til det ytre sår. Lokalt i såret brukte l 
man ca.-penicillin-sulfamezatinpulver (5ooo enhl gr.). 
Erfaringer fra Normandie tydet på at sulfatiazol an
vendt lokalt i hjernesår hadde en epileptogen virkning. 1 
Sulfanilamidpulver kaket seg ved sterilisasjon. Eksperi- · J 
mentelt har sulfamezatin på kaninhjerne ikke fremkalt j' 
varig skade og det lar seg lett sterilisere. Penetr. hode-
sår ble snarest mulig evakuert til spesielle sentra. Hvis f 
de ikke kunne bli evakuert innen 24-36 timer og i 
tilstanden berettiget det, ble det lumbalt gitt ro-u ooo l 
cnh. pen. Ved behandling intraspinalt av meningitt 
fremkalt av pen. påvirkelige bakterier har det vist seg 
at ro ooo enh. en gang daglig eller ved alvorligere til
felle 2 ganger daglig i de aller fleste tilfelle vedlike
holder en konstant effektiv antibakteriell konsentrasjon. 
Bakteriene forsvinner vanligvis innen 48 timer. Det er 
viktig 1 bruke rene pen. preparater. Tidligere mer urene 
preparater ga av og til reaksjoner, men med de nyere 
preparater med xoo-500 enh./mg. få r man sjelden re
aksjoner, hvis man da ikke gir for store doser. Aseptik
ken er viktig ved tillagning av pen. oppløsningen, da 
denne har vist seg å bli lett smittet med Gram-ncg. 
bakt. og har således fremkalt fatal meningitt når inji
sert intraspinalt. .Det tilrådes å filtrere oppløsningen 
gjennom Seits filter opp i sterile glass, en dose i hvert 
~lass. Det samme gjelder ved anvendelse av pen.-oppl. 
lokalt i hjernesår, hvilket i flere tilfelle har fremkalt 
pyocyaneusmeningitt. Dette er derfor forlatt til fordel 
for pulver, brukes bare ved behandling av absesser. En 
serie på 16 pnevmokokkmeningitter ble behandlet intra-



spinålt og viste 12 gunstige resultater. Ved meningo
kokkmeningitt ble sulfapreparatene foretrukket. Av 
disse var sulfadiazinct mest effektivt ved infeksjoner av 
CNS. Ved pnevmo-streptokokmeningitter var pen. be
handling unødvendig sl fremt sulfaprep. ikke sviktet. 
Fulminante former og stafylokokkmeningitter ble fra 
begynnelsen beh. med pen. intramusk. og intraspinalt. 
For øvrig ble sulfadiazinet gitt oralt ved alle meningit
ter og hjernesh, 3 gr. hver 4.-6. time i 4 dager, event. 
lengere. Av en serie p! 66o tilfelle mottatt ved 4 nevro
kirurgiske centra i England de 2. første mnd. etter D
dag ble 384 operert (179 for penetrerende kraniesår 
med 7,6 pst. mort., 64 for åpne depressjonsfrakturer 
med 1 mors, 141 for skalpsår med I mors). 

Branns3r var hyppige hos tankpersonell. Ansikt, hen
der og forarmer var vanligvis forbrent. I narkose ble 
sårene grundig vasket med cetavlon etter at bulla'ne 
var !pnet og hudtjavser fjernet. Sårene bestrødd enten 
med sulfanilamidpulver eller pen. sulfatiazolpulver og 
deretter dekket med vaselingas. Parent. pen. ved me.r 
infiserte sh og feber. 3· grads forbrenning ble evakuert 
til spesielle centra i England for hudtransplantasjon. 

Ved gassgangren var kirurgi fremdeles den viktigste 
behandling såvel profylaktisk som terapeutisk. Antitok
sin, penicillin og andre kjemoterapeutika kan bare tre 
støttende til. Når en clostridiell myositt først var etab
lert trosset den enhver behandling med både pen. og · 
antitoksin. Dog virket disse stoffer i stor utstrekning 
til å hindre sykdommens oppståen og mildne dens for
løp. De 8 første mnd. etter D-dag forekom det ved 
2. r. A. G. 2.2.9 tilfelle av an aerob myositt med en hel
bredelsesprosent p! 78,6 og 43 tilfelle av anaerob binde
vevsinfeksjon med helbredelsesprosent på 86. Blant fan
ger forekom det i samme tidsrom I I 3 tilfelle med hel
bredelsesprosent p! 50,4. I omtalte tidsrom ble det ved 
de fremre kir. enheter foretatt minst I 8 ooo operasjoner 
på alvorlig sårede som alle hadde tilbøyelighet til å få 
gassgangren (37 10 abdom. el. tor.-abdom. s!r, 5 52.4 
større kompl. frakturer, 6 I 17 større bløtdelssh, 15 55 
penetr. sår av større ledd, 486 sår med større nerve
skader og 679 med større karskader). Da undersøkelser 
har vist at 8o pst. av alvorligere s!r var infisert med 
el. Welchii, ble hyppigheten av gassgangren ansett for 
å være liten og helbredelsesprosenten gunstigere enn 
vanlig. Utviklet gassgangren behandlet man med radi
kal kirurgi, dobbelte doser pen. og store doser polyva
lent antitoksin. 

Pen. beh. var effektiv ved tilstander som akutte otit
ter, sinustromboser, flegmoner, absesser, lymfangitter, 
akutte bursitter, ulcerasjoner, furunkler, karbunkler og 
panaritier. Men ved flere av disse tilstander må man 
dog fremdeles også benytte vanlig kirurgisk behandling. 
Bursitter, enkelte absesser og supp. tendo-vaginitter be
handlet man ofte med punksjoner og pen. irtstillasjoner 
med godt resultat. Pen. beh. av kroniske otitter har 
derimot ikke vist noen nevneverdig bedre resultater 
enn tidligere metoder. Akutte osteomyelitter kan van-

ligvis behandles med penicillin uten kirurgisk inngrep. 
foruten generell beh. kan man også injicere pen. lokalt 
inn i benmargen, eventuelt etter aspirasjon av puss. 
xo-x4 dages beh. er nødvendig, og gjerne· større doser 
enn vanlig. Ved kroniske former er også pen. effektivt 
etter at eventuelle sekvestre er fjernet og pusshuler tømt. 
Før operasjonen må man gi pen. injeksjoner tor å hindre 
spredning. Ved kron. tilfelle må man fortsette beh. ofte 
flere uker p. g. :1. faren for tilbakefall. Disse kan skyl
des mulig ervervet resistens av stafylokokkene; men 
ifølge Bi g g er (Lancet 2.: 497, 1944) er det mer sann
synlig at det kan skyldes at enkelte bakterier befinner 
seg i en hvileperiode og ikke deler seg, og derfor er 
upåvirkelige av pen. Det anbefales derfor 1 gi pen. 
intermitterende. Grunnen til at pen. er mindre effek
tivt ved kroniske former enn ved akutte, formodes del
vis å være den langsommere celledeling av bakteriene 
og derfor mindre phirkelighet av penicillin (K no x, 
Lancet 5-5-45). 

Ved øyensJr ga man profylaktisk inndrypning i øyet 
hver 2..- 3. time med en oppløsning på 500 enh./cm3 

(større kons. irriterer øyet) eller salve 500 enh./gr. JO 
pst. Lanettevoks i vann 3 g. d., foruten atropindr. 
Blefaritt, konjunktivitt, og kornealucera fremkalt av 
sensible bakterier, reagerte godt på samme beh. 

Ved pnevmonier ble pen. brukt ved fulminante tilfelle, 
stafylokokkformer og tilfelle hvor sulfonamider sviktet 
eller var kontraindisert. Liksom sulfonamider var det 
uvirksomt ved primær atypisk pnevmoni og ved Fried
landers type. Jo tidligere beh. starter desto bedre virk
ning, da pen. ved inntrådt hepatisasjon ikke sl lett rek
ker bakteriene. Empyem ble behandlet med grundig 
aspirasjon og etterfølgende innstillasjon av 50-100 ooo 
enr. pen., vanligvis annenhver dag inntil hulen er tørr 
og steril. Samtidig ga man eventuelt pen. parenteralt. 
Hvis ingen sikker bedring innen 6 dager, måtte man gå 
til åpen drenasje. Men dette var sjelden nødvendig. 
Enkelte lungeabsesser reagerte også gunstig på pen. 
parent. Innånding av penicillindusj ble antatt å få be
tydning ved behandling av pnevmonier. Ved en del til
felle av Weil's sykdom var pen. meget effektiv t i store 
doser (40 ooo enh. hver 3· time, i alt ca. 1 mill. enh.). 
Kons. i gallen er nemlig høyere enn i blodet. 

Pen. var effektivt ved tonsillitter og munninfeksjo
ner, særlig ved Vincent's angina og ulcerøst gingivo
stomatitt. Lettere tilfelle behandles best med pen. pa
stiller, 500 enh. i gelatin (agar, chokolade eller tørr
plasma). Sværere tilfelle med injeksjoner. 

Hva angår veneria så ga man ved tidlig lues 40 ooo 
enh. hver 3· time, i alt 6o inj. på tils. 2. 400 ooo enh. 
Fikk ofte en lett Herxheimer reaksjon en av de første 
dager, hvilket imidlertid ikke betinget avbrytelse av 
kuren. Kontroll med Kahn etter 2. , 4, 6, 9, 12., 18 og 
2.4 mnd. Økende Kahntitre eller noenlunde sterk Kahn 
etter 4 mnd. ble regnet som feilslag. Kontroll av CSV. 
6 O!! 18 mnd. etter beh. Ved denne behandling forsvant 
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spirochetene hurtig fra primærlesjonen og denne helet 
raskt. Man hadde imidlertid ingen erfaring om sen
resultatene da man forholdsvis nylig var begynt med 
denne behandling. Men rapporter fra U. S. A. viser 
gunstige resultater med samme behandling ved primær 
og sekundær lues; også mange gode resultater ved ter
tiær lues, lues i øyet og CNS. Ved lues i CNS anvendes 
spinalinjeksjoner. Ved kongenitt lues skal resultatene an
givelig være like bra som ved tidlig lues. Profylaktisk 
anbefales det å behandle den !uetiske mor med pen. 
da dette antas å passere placenta. 

Ved frisk gonore oppnådde man minst 95 pst. hel
bredelse med en kur på I oo- I 2 0 ooo enh. ( r 5-20 ooo 
enh. hver 3· time). Sulfonamidresistente tilfelle reagerte 
også godt på denne dose. I større doser og lengre behand
ling var pen. også meget virksomt ved akutte, gon. 
epididymitter, prostatitter og vesikulitter. Ved gon. 
artritter er resultatet bedre jo friskere tilfellet er. 
Kroniske former reagerer dårligere. Man oppnådde 
best resultat ved samtidig injek. inn i leddet, eventuelt 
etter aspirasjon. Uspesifikke uretritter gir vanligvis 
50 pst. helbredelse. Man la vekt på serologisk kontroll 
3 og 6 mnd. etter beh. av gonore for å utelukke sam
tidig smitte med lues, hvis symptomer kunne være blitt 
undertrykket ved pen. beh. 

Ved hudsykdommer virket pen. godt ved impetigo, 
ectyma, sykoser, akner, infiserte eksemer og dermatit
ter i form av dusj, emulsjon eller salve i en styrke for 
samtlige på 500 enh./cm3• Eventuell virkning vil vise 
seg tydelig på 3-4 dager. Ved dypere infeksjoner gis 
inj. Som salvebase benyttes Lanettevoks SX, paraf. 
liq. og vann i like deler. 

Med hensyn til subakutt bakteriell endokarditt an
gir K o l m er i sin bok at av 409 tilfelle beh. med 
sulfaprep. ble bare 4 pst. helbredet, og av 109 beh. 
med sulfonamider + heparin ble 6,5 pst. helbredet. Av 
57 tilfelle, nylig rapportert av forskjellige forfattere, 
ble 3 5 helbredet ved høy og langvarig dosering med 
penicillin. Av 30 tilfelle skyldtes 2. 5 tilfelle strept. 
viridans. 

Det har vist seg at intramusk. injeksjoner av pen. 
blandet med bivoks I-6 pst. i peanøttolje vedlikehol
der en bakteriostatisk kons. i blodet 8-12. timer. Til
fredsstillende resultater er oppnådd (Rom ans k y) 
ved behandling av gonore med en injeksjon på 50-
roo ooo enh. (ga effektiv kons. 7-ro timer). Det an
befales dog 2. injeksjoner. 

Man har også forsøkt å sinke den hurtige utskil
lelse av pen. i urinen. Dette kan man gjøre ved sam
tidig å gi diodrast eller paraaminohippursyre uten å 
skade pen.'s virkning. Det er mulighet for at dette kan 
få klinisk betydning. 
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PENI C ILLJN BEHANDLING 
VED G O NO R E 

(Fra Norwegian C/inic, London.) 

Av OTTO SELVAAG 

Fra høsten 1944 har vi ved Norwegian Clinic, Lon
don, i stigende utstrekning hatt høve til å behandle 
sulfonamid- (og sulfonamid- + hypertermi-) resistent 
gonore med penicillin. I de siste m1neder før dette syke
hus ble nedlagt, hadde vi ogs! anledning til ! behandle 
en del pasienter direkte med penicillin. Vi har behandlet 
i alt 12o gonorepasienter, med tilsammen 143 kurer. 
Dette er jo intet stort materiale, men da det på mange 
måter bekrefter de erfaringer en har gjort i U. S. A. og 
England, kan det ha sin interesse nå når penicillinæraen 
st!r for døren her i landet. 

Dost ;::> Dost: 121,ooo1Dost: •p,oocl 
110,000. - l JO,OOO - ZC010CO 

b ~ 
> 

== ~ ~ ~ ~~~ 'O :l. ·c ~~~j~g~j c~ i <et "' 
A. Ubehandlede: 

a. Bare penicillin: 12 9 3 6 6 
b. Sulfonamidresistentc i 

sykehuset: 24 lO 4 2 2 

c. Penicillin + add.kur: 8 4 4 4 4 l l 

B. Behandlet for 
innkomsten: 

a. Bare penicillin: 9 6 3 12 9 3 l l 

b. Resistente ogs~ i 
sykehuset: 17 I 5 2 2 2 

c. Penicillin + add.kur: 6 4 2 

C. Go. chron. 3 2 l l 2 

D. Epididymitis gc. 3 3 I l 

E. Arthritis gc. 2 l 

Ialt: 82 63 I9 29 26 3 4 4 
>: ca. 2)0/ o 

mid1v 
>: ca. •c.0/ o 

ruidiv 

I tabellen er pasientene ordnet i grupper, hvorav de 
:2 største er: 

a. De som er ubehandlet ved innkomsten. 
b. De som har væ'rt resistente mot ambulatorisk sulfa

tiazolkur. (Vanligvis bestående av 48 tabletter (14 
gr.) i løpet av 5 døgn). 

En ser at samlet er det ingen påtagelig forskjell på 
resultatene i disse grupper. 

De to første grupper er igjen ordnet i undergrupper, 
a) de som bare er behandlet med penicillin, b) de som har 
fått penicillin etterat det i sykehuset er konstatert sulfo
namid resis.tens, og endelig c) de som har fått kombinert 
sulfonamid og penicillinbehandling. 

De sulfonamidresistente (undergruppe b) omfatter dels 
slike som har vært resistente mot sulfatiazol- eller sulfa-



diazinkur i kombinasjon med hypertermibehandling, dels 
mot addisjonskur med eller uten kombinasjon med 
hypertermi. Som addisjonskur har oftest vært brukt 
like deler sulfatiazol og sulfadiazin, i alt 92 tabl. 
(46 g) i løpet av 5 dager. Gruppene med penicillin + 
addisjonskur omfatter pasienter hos hvem det er phist 
sikre gonokokker helt til 3dje eller 4de dag i en slik 
addisjonskur. Disse er da blitt ansett som sulfonamid
resistente og har i 4de eller 5te døgn Utt både penicillin 
og sulfonamidcr. Vi hadde ventet at denne kombinasjon 
ville ha vært meget god; men som det fremgåf av tabel
len har den iallfall ikke gitt bedre resultater. • 

Penicillinet har for alles vedkommende vært admini
strert intramuskulært, og med H. unntagelser har ruti
nen vært injeksjon hver 3dje time i 12-15 timer. 
(Unntagelsene er ikke medtatt i tabellen og skal om
tales nedenfor). Som oftest har begynnelsesdoscn og 
2nen dose vært ca. 50 pst. høy:ere enn de følgende. 

Tabellen vil gi et inntrykk av hvordan resultatene 
bedres ved stigende doser med en residivfrekvens på ca. 
23 pst. ved doser opp til uo ooo enheter, ca. ro pst. 
ved doser på 12r-x 50 ooo enheter. Sikkert ennå 
færre residiv forekommer ved doser over dette. Dette 
stemmer godt med de fra amerikanske styrker refe
rerte iakttagelser. Senhøstes 1944 hevdet disse at op
timt~m for penicillinbehandling av gonore lå ved en 
totaldose på 200-250 coo enheter. For å spare på 
penicillinet har vi selv kun unntagelsesvis gått over 
150 ooo enheter. Et annet forhold som dessverre ikke 
framgår av denne tabell, er det forhold at en praktisk 
talt har kunnet følge den økende penicillinresistens fra 
kvartal til kvartal. De første r 2-r 5 pasienter ble i 
Norwegian Clinic behandlet med omkring 8o ooo en
heter, samtlige med godt resultat. Senere nåddes i en 
periode gunstige resultater med roo ooo enheter. Etter 
hvert er det så med disse doseringer kommet flere 
og flere residiv, så dosene stadig er øket. Det var 
under disse omstendigheter at vi forsøkte den kombi
nerte sulfonamid- og penicillinbehandling. Det vil kunne 
innvendes at det brukte preparat kanskje ikke holdt mål. 
Hertil skal bemerkes at den samme erfaring er gjort 
mange andre steder, så at vi står i fare for å bli sit
tende igjen med en rekke penicillinresistente gonokokk
stammer, er vel sannsynlig. Det er vel derfor å anbe
fale at en så snart situasjonen tillater det, går over til 
dosering i overkant istedenfor i underkant. 

Av de 22 residiver er 20 blitt behandlet med ny 
penicillinkur. 12 ble da symptomfri. Av de 8 som ikke 
ble helbredet med 2. kur, fikk 3 en tredje kur, hvor
etter alle ble symptomfri. De 2 som ikke fikk en 2. kur 
og de 5 som ikke fi kk en 3· kur, ble alle symptomfri 
etter ny sulfonamidbehandling (evt. i kombinasjon med 
hypertermi). Dette viser at en ny penicillinkur kan være 
effekt~v hvor den første kur sviktet. Ved en slik ny 
kur behøver en ellers adekvat dose ikke forhøyes. 

Den måte penicillinet vanligvis administreres på 
(oppløst i sterilt destillert vann eller saltvann), gir en 
hurtig resorpsjon og dessverre en hurtig utskillelse. Der
for må det injiseres med så korte mellomrom som 3-4 

timer for å kunne holde en viss konsentrasjon i blod 
og urin. De hyppige injeksjoner egner seg ikke til am
bulant behandling og er plagsomme både for pasient 
og sykehuspersonale. For å øke den tid hvori en har 
tilstrekkelig konsentrasjon etter en injeksjon, har C!l 

hatt to veier å gå, enten å øke dosene eller å tilføre 
penicillinet i en form som gir langsommere resorpsjon. 
Begge veier har vært forsøkt, og med ganske godt re
sultat. 

Selv har vi behandlet 5 pasienter med 2 injeksjoner 
(xoo ooo enh. + I2 timer senere 50 ooo enh.) på i alt 
qo ooo enh. med godt resultat hos 4, residiv hos x. 
En pasient er behandlet med en enkelt injeksjon på 
130 ooo, men med residiv. 

Ved West Middlesex Hospital og St. Marys Hospital 
i London har det allerede i lang tid vært brukt en 
poliklinisk behandling med 3 doser på henholdsvis 
xoo ooo, 50 ooo og 50 ooo enheter, gitt med u timers 
mellomrom. Det angas at resultatene var bedre enn med 
bare 2 doser med 12 timers mellomrom. For å få mere 
protrahert virkning gas penicillinet subkutant med litt 
novokain. Med denne behandling måtte en regne med 
ca. I 5 pst. residiv (Maj. Cokkinis). 

Som det foreløpig beste vehikel med henblikk på en 
langsommere resorpsjon er Romansky, Murphy & Ritt
man blitt stående ved en blanding av bivoks og pea
nøtolje. Med en enkelt injeksjon har de behandlet 75 
pasienter med I 50 ooo enheter, alle med godt resultat. 
Av 100 pasienter behandlet med en dose på roo ooo en
heter ble 93 helbredet, de 7 øvrige symptomfri etter en 
2. injeksjon på I 50 ooo enheter. 

For ytterligere å oppnå bedre resultater har det vært 
anbefalt å kombinere penicillinbehandlingen med lokal
behandling i form av irrigasjoner med kaliumperman
ganat. Det er hevdet at uretritten klarnet fortere, at 
faren for langvarig «pOstgonorcisk katarr» redusertes 
og at residivfrekvensen avtok. Med denne behandling 
angis mindre enn ro pst. residiv. 

Vanligvis ser en under penicillinbehandling at gono
kokkene etter få (4-6) timer degenererer, blir sterkt 
oppsvulmet, antar en mere blåfiolett farge og etter 
hvert blir ekstrasellulære. Disse ekstrasellulære, degene
rerte gonokokker kan i enkelte tilfelle holde seg i flere 
dager, endog uker etter avsluttet . behandling. Det 
hersker noen uenighet om hvilken betydning en skal 
legge på funn av enkelte slike bakterier etter kuren. Er 
det puss i uretra, og enn mere: er det puss i prostata
sekret, skal en være på vakt og være meget skeptisk 
i sin etterkontroll. Vi har selv set sikre residiver i slike 
tilfelle. Er det derimot ikke puss, men bare epitelceller 
sammen med slike mikrober, legger engelske autoriteter 
ingen vekt på dem. I· slike tilfelle vil dyrkning og kom
plementbindingsreaksjon kunne være til stor hjelp ved 
bedømmelsen. 

Residivene opptrer oftest innen 2- 3 uker. Om mu
lig bør dog pasientene kontrolleres i 3 måneder etter 
kuren, en gang pr. uke første måned, senere en gang 
hver I4. dag. Ved disse kontroller (og også ved dia-
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gnosen) bør det etter hvert bli uomgjengelig nødvendig 
at en får adgang til kulturell tmdersøkelse på gonokok
ker. Det ble ved St. Marys Hospital også anbefalt 
sondering etter 2-3-6 måneder med henblikk på 
striktur. 

Videre skal pointeres at de doser penicillin som van
ligvis brukes ved gonore, er nok til å kupere en be
gynnende sjanker, slik at en eventuell luesinfeksjon 
ikke manifesterer seg på vanlig vis. Den kan derfor gå 
upåaktet og direkte over i en lues latens. For å opp
dage en slik kasjert lues er det nødvendig at det gjøres 
serologiske luesundersøkelser hos penicillinbehandlede 
gonoreikere det første halvår etter behandlingen (f. eks. 
etter 2, 4 og 6 måneder). 

Med sulfonamider og penicillin har en nå to ypper
lige midler til behandling av gonore, både hos menn 
og kvinner, i sykehus som poliklinisk. Om en kanskje 
ikke vil se altfor optimistisk på de nåværende prepa
rater {resistens!), så er det å vente at en snart vil opp
leve ennå mere effektive midler, således som allerede 
påstått med det sll.kalte «penicillin X» . 

Det bør imidlertid ropes et varsku mot å slippe for 
tidlig av syne pasienter som kan gå omkring med me
get sparsomme symptomer og hos hvem det nårsom
helst kan dukke opp smittsomme residiver. 

Betingelsene for å anvende hurtigmetodene er derfor 
ved gonore som ved lues at en har både makt, midler 
og kompetanse til å gjennomføre den nødvendige etter
kontroll. 

O M INOKULASJONS H EPAT ITT 
Fortun fra s. lll· 
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SA MM E NLIGN EN D E 
T UBERKU LI N PRØ VE R MELLOM 
NORSK O G D ANS K T UB ERKU

LINN VÅ REN 1 945 

Av avdelingslæge GERH. H ERTZBERG 

(Fra Oslo helseråds tuberk11loseav deling. Sjef: helseinspektor 

dr. Eyolf Dahl.) 

Utover i 1944 og 45 hørte vi fra forskjellige hold 
at det norske tuberkulin fra Statens Veterinærinstitutt 
i Oslo var blitt svakere enn før. Det skulle således med 
hensyn til sin evne til å skape positive tuberkulin
reaksjoner stå tilbake for det standardiserte danske tu
berkulin fra Seruminstituttct i København. 

For vel ro år siden hadde J o h s. H c i m b e c k i 
et materiale fra Oslo helseråd sammenlignet Pirquet
yrøver med norsk og dansk tuuberkulin og funnet dem 
jevngode. Vi hen vendte oss først til prof. H o l t h 
ved V cterinærinstituttet som lager det norske tuber
kulin, for å høre om han hadde noen holdepunkter for 
å tro på at det norske tuberkulin de siste år skulle ha 
blitt mindre effektivt. Han opplyser følgende: De an· 
vender ikke den internasjonale standardiseringsmetode 
og lager således ikke det vi kaller standardisert tuber
kulin. De har brukt den samme fremstillingsmåte siden 
1918. Det ferdiglagede tuberkulins effektivitet prøves 
ved å sprøyte % cm3 tuberkulin inn i et tuberkuløst 
marsvin. Hvis så dyret dør i løpet av kort tid, anses 
tuberkulinet for godt og sterkt og sendes ut på mar
kedet. Inntil langt ut i året I 94 3 hadde instituttet be
holdninger av standardisert kjøttekstrakt og pepton
oppløsning som nødvendige næringssubstrater under .til
beredelsen av tuberkulin. Fra slutten av 1943 mhtc 
V ctcrinærinstituttet lage k jøttekstrakten selv, og sær
lig i 1944 var det kjøtt de fikk utlevert, ofte temmelig 
dårlig. Allikevel, tuberkelbasillene vist~ en yppig vekst 
av kulturer på disse selvlagede næringssubstrater, og de 
tuberkuløse marsvin døde likeså prompte av dette tu
berkulin - krisetuberkulinct om De vil - som av tid
ligere tiders tuberkulin. Prof. Holth mener at det nor
ske tuberkulin fremdeles er sterkt og godt. Såvidt pro
fessor Holth. 

Våren I 94 5 skaffet vi oss standardisert tuberkulin 
fra Statens seruminstitut i København for å gjøre sam
menlignende tuberkulinprøveforsøk mellom norsk og 
dansk tuberkulin. Vi planla to forsøksserier. Den ene 
bestod i at vi i en uke arbeidet bare med norsk tuber
kulin, for i den derpå følgende uke å arbeide bare med 
dansk tuberkulin. Det viste seg imidlertid at alders
fordelingen ble så forskjellig, at dette materialet ikke 
kunne brukes. 

Imidlertid hadde vi bestemt å holde de BCG-vaksi
nerte blant de undersøkte for seg. Vi måtte kunne gå 
ut fra at tuberkulinfølsomheten hos de BCG-vaksinerte 
var noenlunde ensartet, d. v. s. jevnt svak. Svært ofte 



W h y t e 1 har funnet sulfonamidkrystaller i urinen hos 
18 av 2 5 pasienter som hadde Ut en ukes sulfaguanidin
kur på 5 r g i det hele. 

Sulfasuxidin står på et annet plan; under de samme 
betingelser har en funnet mindre enn 2 pst. av forbin
delsen i urinen og bare spor av den i blodet. I kirurgisk 
praksis med den store begynnelsesdose som da i almin
nelighet gis, kan en somme tider finne målbare kvanti
teter i blodet. 

Det er enda ikke mulig å bestemme den relative verdi 
av de forskjellige sulfonamider i behandlingen av tarm
infeksjoner, og P a u Il e y 8 har antydet at sulfapyri
din har fordeler framfor det mer alminnelig brukte sulfa
guanidin. Men det er klart at sulfaguanidin lett resor
beres og at det også kan forårsake toksiske symptomer 
og at en må sørge for en tilstrekkelig diurese for å for
hindre at det utfelles krystaJler. Dette er særlig viktig 
d:t tilstander en i alminnelighet anvender midlet ved -
dysenteri og dysenterilignende sykdommer - fører til 
en liten, konsentrert urinproduksjon, med mindre en tar 
energiske forholdsregler mot det. Sulfaguanidin må som 
aJJe andre sulfonamider, behandles som et verdifullt, 
men muligens farlig preparat og bør ikke anvendes i 
heroiske doser som det er alminnelig i enkelte kretser i 
dag. Sulfasuxidin og muligens andre midler av samme 
type, hvor en aeyl-substituert gruppe er knyttet til NH2 -

gruppen av sulfatiazolet, synes å være mindre farlige.9 

(Lanset 1944, 18. mars, s. 378.) 

BEHANDLING A V GONORE 
MED EN ENKELT PENICILLINDOSE 

Penicillin er i dag det middel som kommer i første 
rekke ved behandlingen av gonore. Det må på alle måter 
søkes å unngå at det oppstår penicillinresistente gono
kokkstammer ved underdosering av midlet. Den fore
slåtte dosering har variert fra 50 ooo enh. til 200 ooo 
enh. eller mer. L. V. Harrison foreslår 30 ooo en-

' heter hver annen time fem ganger (i alt I 50 ooo enheter). 
Rom ans k y (1945) har funnet at ved å lage en 

suspensjon av penicillin i en blanding av pcanøttolje og 
bivoks kan en passende konsentrasjon av midlet opp
rettholdes i blodbanene gjennomsnittlig syv og en halv 
time etter I 50 ooo enh. 

Av roo mannlige pasienter med akutt gonore som 
således ble behandlet med en enkelt injeksjon av 100 ooo 
enh., ble alle uten 7 tilfelle helbredet. Av 75 tilfelle som 
fikk en enkelt injeksjon på I 50 ooo, ble samtlige hel
bredet. 

Z i n n a m o n og S e c b e r g (I 94 5) har med hell 
behandlet kvinnelig gonore på samme måte med en 
enkelt injeksjon av penicillin I 50 ooo i en suspensjon 
av sesamolje og bivoks. Dessverre er ikke disse metoder 
med bruk av penicillinsuspensjoner tilstrekkelig utarbei
det til at man ennå kan anbefale metoden med engangs
injeksjon av penicillin til behandling av gonore. 

7· W hy t c, ]. H. S.: Ibid. u. mars 1944, p. 373· 
8. P a u Ile y, ]. W. Lancct 1942, u, 592. 
9· Callomon, F.T. og Raiziss, G. W. J.: Pharmacol 

1943, 79, 200, melder ~ ha gunstige resultater hos mus med 
succinyl sulfapyrazine og malyl sulfatiazol. 

Penicillin er som bekjent også et antiluetikum, og 
bruken av midlet ved gonore reiser det store spørsmål 
om det kan maskere en samtidig infeksjon med S. pallida. 
Det er blitt meddelt tilfelle hvor bruken av midlet har 
forlenget inkubasjonsperioden for syfilis (Os mo n d, 
r 94 5 ). På grunn herav bør alle tilfelle av gonore som 
har vært penicillinbehandlet, få foretatt blodprøver for 
syfilis under en påfølgende periode på ikke mindre enn 
6 måneder. 

(L. W. Harrison, Practitioner 1945, Vol. 155, s. 223.) 

PÅVISNING AV URININFEKSJON MED 
NITRITTPRØVEN 

Kaliprøven for puss i urinen gir som regel bare sikkert 
positivt resultat ved svære pyurier (eller ved ti1b1anding 
av vaginalsekret). Nitrittprøven er en langt pålitcligere 
reaksjon. 

Det beror på det forhold at en rekke av de bakterier 
som forekommer i urinen, ved infeksjon av klinisk betyd
ning omdanner nitrat, som nesten alltid er til stede i 
urinen i tilstrekkelig store mengder, til nitritt. Dette 
gjelder således bakterier av coligruppen, stafylokokker, 
proteus o. a. Derimot er streptokokker, gonokokker og 
tuberkelbasiller ikke nitrittdannere. 

Phisningen av nitritt skjer lettest ved hjelp av det 
av G r i ess angitte reagens som har følgede sammen
setning: 

t. Acid. sulfanil. 0,5 g. Acid. acet. JO pst. r 50 g. 
2. Alfa-napthylamin 0,2 g oppløst i 20 g varm't destil

lert vann. 
Sistnevnte oppløsning filtreres ned i førstnevnte. Den 

ferdige oppløsning oppbevares på en mørk flaske. Hold
barheten er begrenset (ca. 3 mndr.), idet væske~ ved 
henstand blir rødlig. 

Reaksjonen utføres ved at det til ca. I cm3 frisklatt 
urin settes I cms nitrittreagens. I tilfelle av positiv reak
sjon vil det da framkomme en tydelig rød farge. Reak
sjonen inntrer i løpet av ca. 1fz minutt. 

Ved sammenligning mellom nitrittreaksjon og dyrking 
fra kateter-urin fant man (Be c hg a ard og Jan
s en) på et større materiale at urinen fra ca. 70 pst. av 
alle pasienter med urininfeksjoner gav nitrittreaksjon. 

Ved sammenligning mellom nitrittreaksjon og kali
prøve fant man på 1 ooo frisklatte urinprøver i so til
felle positiv nitrittreaksjon, hvor det i alle tilfelle ved 
mikroskopi eller dyrking fra kateterurin kunne påvises 
bakterier. Bare i I I av disse tilfelle var kali prøven 
positiv. 

N å r det anvendes frisklatt urin, dvs. urin som ikke 
er mer enn i høyden to timer gammel, kan man med 
temmelig stor sikkerhet gå ut fra at positiv nitritt
reaksjon er tegn på infeksjon i urinveiene, og at den ikke 
skyldes forurensning under eller etter vannlatingen. 

Urin som har stått i lengre tid, kan ikke anvendes ti l 
prøven. 

Forsøk har vist at det i urin som er tilsatt colibak
terier, ved stuetemperatur kan påvises nitritt i løpet av 
ca. 4 timer. 

J9I 

' · 



jeg derfor - først og fremst for sakens skyld, men ogs1 
for min egen - gjerne vil benytte denne anledningen 
til å korrigere. Hadde jeg sl sant fått tilsendt korrektur 
fra «Tidsskriftet», hva jeg dessverre av visse grunner 
ikke fikk, så ville i hvert fall følgende uttalefse - som 
jeg håper i virkeligheten falt litt annerledes - aldri 
sett dagens lys: «Serologi bør han (bakteriologen) vel 
drive, og patologi om han vil. Men patologisk-ana
tomiske preparater kan kanskje for den saks skyld like 
godt sendes til Bergen eller Oslo, og obdusere kan nær 
sagt hvem som helst som ikke skal operere.>> 

Det være seg langt fra at jeg, slik som det ser ut, 
'betrakter spesialisten i patologi som overflødig ved et 
sentralsykehus og mener at hans oppgaver helt eller del
vis bør overtas av bakteriologen, enn si kan overtas av 
hvem som helst. Forholdet er at jeg, etter en foreløpig 
sondering av terrenget på dette punkt fant det taktisk 
uklokt på sakens nåværende trinn å fremsette kravet om 

·egen patolog. Jeg mente en foreløpig kanskje burde gi 
kjøp til den oppfatning som har vært hevdet, at stillin
gen som patolog kanskje kunne tenkes kombinert med 
stillingen som bakteriolog og serolog. Men n1r jeg sa 
det slik, så var det ærlig talt fordi jeg følte meg over
bevist om at ingen bakteriolog i dag hverken kan eller 
vil påta seg denne dobbelte oppgaven. Så vel bakterio
logien som patologien krever sin mann fullt ut - det 
er en soleklar sak som ingen må mistenke meg for ikke 
å forstå. Og når jeg antydet at en kanskje like gjerne 
burde fortsette med den nåværende fremgangsmåten, å 
sende den histologiske preparater til de allerede eksi
sterende spesialinstitutter og la obduksjonen utføre av 
«hvem som helst», så var det i virkeligheten i 'erkjennelse 
av det faktum at når det gjelder bedømmelse av bisto
logiske preparater, er bare den beste ekspert god nok. 
Og det kan kanskje være tvilsomt om en fullt kvalifisert 
spesialist på dette område ennå vil finne tilstrekkelig 
stort arbeidsfelt i denne landsdelen. Skjønt behovet vil 
vel også her, som for bakteriologen, raskt stige når insti
tusjonen først er der. 

H va den øvrige del av patologens meget omfattende 
arbeidsområde angår, så inntar selvsagt også autopsien 
en sentral stilling, og det være seg langt fra at jeg vil 
underkjenne betydningen av spesialkunnskap også på 
dette område. De seksjoner som må utføres av hvem som 
helst, har selvfølgelig en meget begrenset verdi så meget 
mer som denne i og for seg uunnværlige hjelp til klar
leggelse av så mangt et klinisk problem under våre nå
værende forhold dessverre bare unntagelsesvis kommer 
til anvendelse. Den smule kunnskap som en ikke-fag
mann engang måtte ha ervervet seg, vil vel også under 
disse omstendigheter etter hvert gå over i glemmeboken. 
Personlig betrakter jeg klinikernes patologisk-anatomiske 
virksomhet halvveis som en laborantvirksomhet. Ved å 
gjøre det og ved å trekke konsekvensene av en slik 
betraktningsmåte, det vil si etter beste evne å beskrive 
og preparere det anatomiske materiale, det være seg 
resultat av autopsi eller biopsi, og sende det til spesial-

instituttet til videre undersøkelse så vel makro- som 
mikroskopisk, med den fremgangsmåten mener jeg en 
kanskje bør forsøke å klare seg til tiden er moden for 
den eneste virkelig tilfredsstillende ordning for et større 
sentralsykehus: opprettelsen av eget patologisk labora
torium med fullt kvalifisert spesialutdannet sjef. Når 
det gjelder bakteriologi anser jeg en slik ordning med 
forsendelse av materialet umulig. På det området er vi 
derfor fullstendig opprådd, og radikale forandringer må 
her gjennomføres straks. 

Stavanger 8. november 1945. Roald Opsahl. 

FORANDRINGER AV 
PENICILLINETS UTSEENDE 

I en artikkel i nr. 10, F i n n Bo y c sen: «Et til
felle av otogen pneumokokkmeningitt behandlet med 
penicillin» heter det blant annet: •Det er også grunn 
til å minne om at penicillinet er et gult, finkornet pulver; 
hvis det er klumpet eller har en brunlig farge, er det 
sannsynligvis mindreverdig, kanskje til og med et uvirk
somt preparat.» 

I anledning av ovenstående har Apotekkontoret med
dele følgende: 

«Man har ikke gjort noen erfaringer som tyder på at 
penicillin med de nevnte egenskaper har tapt noe av 
sin virkning. Etter det en hittil vet, synes tyert om slike 
preparater å være fullverdige.» 

KLINISKE FORELESNINGER CForu.fra s.Js s>. 

Dansken Bart el s tenker seg at lidelsen primært 
oppstår i venene. Setter den seg i levervenene, kommer 
det leverkirrose, setter den seg i miltvenen, kommer det 
trombose der. - Morbus Banti er kun et symptom i 
alle tilfelle. 

Vi kan i dette tilfelle ikke si om denne pasientens 
sykdom primært er en miltvenetrombose eller en /ever
kirrose. Men vi kan ikke komme diagnosen noe nær
mere, og vi må ta under overveielse hvilken nytte pasi
enten kan ha av en splenektomi. Hun går nå stadig i 
fare for at det kan komme nye blødninger. Det er ikke 
noe hyggelig for henne til stadighet å måtte være redd 
for at hun kan få en ny, kanskje katastrofal blødning. 
Vi har hatt flere tilfelle som dette som har blitt operert 
med gunstig resultat. En av disse pasientene hadde vi 
på forhånd måttet gi 8-xo liter blod i alt da hun holdt 
på å blø sig i hjel. Så ble hun operert og er nå kjekk. 
Jeg husker også at professor Johan Ho l s t opererte 
bort en milt på 8 kg fra en svakelig pasient. Denne pasi
enten har ganske god almentilstand. Jeg tror v~ skal 
tilrå denne fruen å la seg operere. 

(Ref. - Ø. Farbror..) 
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EN NOSOitOMI 
TREPTOKOKK-ItAT 
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Nr. Kjenn 

,, M. 
1. Kv. 

J· K''· ... M . 
f· Kv. 
6. Kv. 

l· M. 
8. M. 
9· Kv. 

tO. Kv. 
11· Kv. 

Diagnose 

App.ac. 
VIl riser 
Cic;mix l11bii 
Hern.ing. 
Gravid. Astmll 
App. 1\C. 

Hcrn. ins. 
Pscudl\ rtk rose 
App. 1\C. 

Hern. ventr. 
App. ne. 

App.ektomi . · · · · · · · · · · · · · · 
Resectio ' '· sAph. + m). · · · · 
Op. phuticl\ .. · · · · · · · · · · · · · 
Op. rlldic .... · · · · · · · · · · · · · 
Ab. prov. · · · · · · · · · · · · · · · · 
App.ektomi .. · · · · · · · · · · · · · 

Op. mdic ...... · · · · · · · · · · · 
Kirschncrs opcr ...... ·. · · · · · 
App.ektomi ....... · · · · · · · · 
Op. rndic ...... · · · · · · · · · · · 
App.cktomi ......... · · . · · · 

ctt~r opemsjoncn, i tre tilfelle i nnnet dogn og i et enkelt 
tilfelle i tredje dogn. Tre n,r pnsicntene dodc i lopct nv 
et pnr dnger (to regulære uperforerte nppcndisitter o~ 
en pseudnrtrose) og en k \'inne med nbortus provoca~us 
utfort pa grunn nv nstmn etter seks uker. P~ de ovrtgt• 
m&tte s&rene &pnes. Til dels m&ttc det gjores store insi
sjoner-. De fleste ligger fremdeles i :wdelingen. s~lt•dt·s 
to rene brokkopernsjoner. l en rekke tilfelle ble det i 
utstryk pavist streptokokker. 

Det ble t:m folgende forhold~reglcr: De infiserte til
felle ble isolert snmmen s& godt som mulig. men illu
sorisk under vlre trnnge forhold. l sykerom hvor et 
infisert tilfelle hadde ligget, ble nye pnsie.nter ikke bgt 
inn for etter r ukes forlop. Rommet ble dn forst tomt 
og grundig rengjort. Hele operasjonsnvdelinge.n ble 
vasket overalt. Alle som ferdedes der ble tilpliktet 1 
bruke maske for nnsiktet1 ikke bnre som for under opcrn
sjonene. l hnlvnnncn uke opererte vi ikke annet enn 
oyeblikkelig hjelp. Post eller propter hnr infeksjonene 
senere ikke gjentatt seg. Penicillin fikk vi forst etter nr 
infeksjonene vnr begynt. Vi hnr hatt det i sa utilstrekke · 
lig mengde eller slett ikke, slik nt det ikke kan sies ~ 
ha fatt noen «fair trint~ . Jeg nærer n~ ingen tvil om 
at det ville hn lykkes ~ sl~ de fleste nv disse infeksjoner 
ned ved øyeblikkelig innsetts nv dette middel. 

Det ble etter hvert helt tydelig nt pasientene hentet 
seg sine infeksjoner p& operasjonsstuen. Men hvorledes? 
Et operasjonss!r kan infiseres p! folgende m!ter: x. Frn 
pasientens egen hud, 1 . fra infeksjonsstoff som henger 
ved instrumenter, suturnuneri11le eller operatørens hen
der og endelig J· fra luften. At den siste infeksjons
mulighet har ~rt undervurdert like til den senere tid 
er sikkert. 

Per exclusionem kunne de to første grupper med den 
s~rste sannsynlighet utelukkes. Hele regimet pl opera
SJOnsstuen, som hadde fungert uplklagelig i en lrrekke, 
var uforandret. Katguten kunne det ikke være, da vi 
hadde et tilfelle hvor suturmateriale ikke var anvendt 
(abortus provocatus). Infeksjonene var oppstltt etter 
tre .fo~kjellige operate~r og med varierende operasjons
betJ~ng. Som overveaende sannsynlig mltte den tredje 
muli1het formoda. 
V~ inwtekommenhet fra Statens bakteriolosiske labo

raiOrium i T~ fikk 'ri tileendt et stort antall blod
aprrw, Det ble ni tatt halaprever av samtli&e lqer, 

-q / 6 dn~t·n t'tf. up. St'p~is m. _sk.u~.uin;tli.:n t·k~.tntem. Nor,, 
q / 6 dngrn l'tt. op. \'f)'SIJlt:t.,~t.~n. 111f. 
s/ 7 dngt•n ett. op. skarl.h~n. mf: . 
s/ 1 m• dngt·r t•tt. op. ~rys•pclnst..:n. 111f. 

!O 7 dngt•n ctr. op. St'p$tS. ~lors. ut. 6 uka. . 
! s17 to dngt'r t'tr. o p. st•pt•sk ulst. mt·d sk.ul.t.~n. eksantcm. 

st'ncn· strt'ptokokkpt·ritt. 
!Si l dngrn Nt. op. rrysip\·l.lslign. inf. 

liR dngcn t•tt. op. hO)' ft•bril. Mors tn·tljt• dogn. 
1/ 8 dngt•n Nt. op. s~rinf. 

~ ~~~ to drtgt•r nt. op. s~rinf. 
1o. 8 ,Ingen t'tt. op. st•psis mt•d sk.ul.lign. t•ks.lntt'lll. Mors. 

sykt·plcicrsker, dt·ver og piker p:\ avdelingene som ikke 
v:1r pl\ ferie. Disse ble st•ndt til samme laboratorium 
o~ n.\:rmerc undersokt cttt•r ett dogns inkubasjon i vlr 
t•gen tcrmost.\t av dr. L u n d. 

Det vistt' se~ :H bt·g~t· de fungt·rende opern~ionssøstre 
hadde hctnolytiske strt•ptokokk<·r i sin hals. Det samme 
fantes hos fem andre sostre o~ elever. samt hos en pike 
som intet hadde med oper.1sjons:wddingen 3 gjore. Dess
uten fantes ~ronne strt•ptokokkcr hos s.1mtlige tre opera
torer og tre andn·. For ovrig fantes i en rekke tilfelle 
gule st.1fylokokkcr og dkr Neisscr:1 c.narrhalis eller 
pcrflava. Enkelte hndde også hvite st.1fylokokker. 

Etter dette m1 en ha lov til /l anse det som praktisk 
t.\lt sikkert at den omt:tlte nosokomialc streptokokk· 
infeksjon med sitt fatale for! o p sk)' l des en luftb1rcn 
forurensning av oper:tsjonssnrene eller instrumenter med 
hcmolytiske streptokokhr f rn operasjonssostrenes hals. 

Konklusjonen bor være at alt arbeid p~ operasjons
''''dclingcn bor foreg~ med maske for ansiktet. Forskjel
lige metoder til desinfeksjon av luften er under eksperi· 
mentell utforming i sl\ vel England som U.S.A., idet 
den luftbRrne infeksjons betydning sit vel ved drlper 
som ved fine stovpnrtikler er uomtvistelig vitenskapelis 
bevist. 

Haak ou Storm Mathisen: HYPERTONI 
ENSIDIG NYRELIDELSE - - -
Fonutt fra '· <4 11, 
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første anfall ledsaget av kvalme og brekninger, og varte 
i c.t. I V2 døgn. 

Den 22. april fikk han igjen anfall, og pl anmodning 
fremstillet han seg til undersøkelse pl sykehuset. Gangen 
var ustø og tydelig besværet. Det var uttalte pareser i 
begge armer, slik at han ikke kunne løfte armene i 
været. Han greide ikke 1 utføre alminnelige knebøynin
ger, og han var nesten fullstendig hjelpeløs. Refleksene 
var sterkt svekket, sensibiliteten intakt. Man tok under 
dette anfall blodprøve til kaliumbestemmelse i serum, 
som ved dobbeltanalyse viste 16 mg % . Da imidlertid 
blodprøven ved en beklagelig feil ble st1ende nesten 
24 timec før serum ble skilt fra blodlegemene til ana
lyse, er det sannsynlig at denne verdi er betydelig høyere 
enn den virkelige serum-kalium-konsentrasjon under an
fallet. Kalium diffunderer nemlig ved henstand av blo
det fra blodlegemene over i serum, hvorved kalium
konsentrasjonen i dette forhøyes. Man ml derfor anta 
at det foresl1 en hypokaliemi under dette anfall, hvil
ket skulle bekrefte diagnosens riktighet. Pasienten har 
meddelt at han senere har hatt et par mindre anfall, 
men han har dessverre ikke fremstillet seg til under
søkelse under disse. Nlr han merker at anfall er pl 
trappene tar han gjerne et pulver bestlende av kalium
klorid 5,0, som han alltid bærer på seg til bruk i pl
kommende tilfelle. Anfallene har da vært lette, post 
eller propter. 
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PENICILLINETS OPPDAGELSE 

Hvor meget kostet undersøkelsene? 

Presidenten i Rockefeller Foundation, R a y

mon d Fos d i c k meddelte nylig at det var et 

bidrag fra the Foundation av et beskjedent beløp på 

$ 1 28o,- som førte til oppdagelsen av penicillinets 

terapeutiske egenskaper. Dr. Fosdick uttaler i en 

oversikt over The Foundations virksomhet: I mai 

1936 mottok The Rockefeller Foundation et brev 

fra dr. H. W. Fl ore y, Oxford Universitet, Eng

land, hvori han anmodet om et bidrag på nevnte 

beløp til eksperimentelt form!!. Summen ble øye

blikkelig bevilget, og sjelden har så små omkost

ninger gitt så store resultater. Det var nemlig dr. 

Florey og hans medacbeidere som etter disse eksperi

menter lanserte penicillinet ttl bruk i terapien. 

NARCOLEPSI 

Av SIGVALD REFSUM 

(Fra Rikshospitalets nevrologiske avdeling, Oslo. 
Sjef: Professor, dr. med. C. H. Monrad-Krohn.) 

(Serie 2, nr. 124.) 

Den pasient jeg skal få demonstrere lider av en 
temmelig sjelden sykdom - narkolepsi. I alt skal det 
hittil være beskrevet henimot JOO tilfelle. (I Norden er 
den beskrevet av S. W oh l f ah r t og av E. Krabbe 
og G. Mag n us s c n.) Narkolepsi er fremfor alt karak
terisert av 2 symptomer: For det første av søvnanfall, 
for det annet av anfall av affektivt tonustap, de såkalte 
kataplektiske anfall. 

Søvnanfallene - de narkoleptiske anfall i snevrere 
forstand - kan inntre når som helst, men fortrinsvis 
under forhold som også befordrer den fysiologiske søvns 
inntreden. S1ledes inntreffer de ofte etter mlltidene, 
særlig middagsmåltidet (de 4 pasientene jeg i alt har 
hatt anledning til 1 se dels pl nevrologisk avdeling og 
dels privat, har alle hatt det slik), når pasientene sitter 
ubeskjeftiget, i rolige omgivelser, i varme osv.1 En pasi
ent fortalte at hun på togreiser mhte stå for ikke å 
sovne. Men de kan også inntre under forhold da normale 
individer i alminnelighet ikke sovner, f. eks. under 
arbeid, mens de spiser, går eller sykler. Det er endog 
beskrevet enkelte pasienter som har Utt søvnanfall under 
coitus. En pasient som lå i nevrologisk avdeling for et 
par ~r siden, sovnet mens han var oppe i norsk stil til 
artium og sov i 1 time. Neste ~r gikk han igjen opp til 
artium, men da sovnet han i tysk skriftlig og sov i 1h 
time og strøk p~ ny. Til dels kan pasientene fortsette 
med automatiserte handlinger. De kan f. eks. fortsette 
l gl, men g1r da gjerne litt sjanglete, som berusede. De . 
kan pl den mhe risikere l bli arrestert. 

Søvnanfallene kan vare meget forskjellig, alt etter om
stendighetene, fra et øyeblikk til noen minutter, men 
leilighetsvis også like opptil flere timer, hvis de ikke blir 
vekket før. Det som skiller dem fra den normale søvn, 
er først og fremst den uimotst~eligc trang til søvn, den 
imperiøse karakter av søvnbehovet, og det dermed sam
menhengende forhold at de kan inntre under ufysio
logiske omstendigheter. Ellers skiller denne søvn seg 
prinsipielt ikke fra den fysiologiske søvn. Man har pekt 
på en analogi i de utmattedes søvn (f. eks. soldater på 
marsj). Pasientene kan vekkes av søvnanfallene ved 
vanlige stimuli og er da momentant vlkne som ved 
fysiologisk søvn. 

For det annet er narkolepsien karakterisert av anfall 
av af fektivt tonustap - s~kalte kataplektiske anfall 
(av Kataple'sso = sl~ ned). Tonustapet kan ramme den 
samlede tverrstripete skjelettmuskulatur og være kom
plett slik at pasientene faller over ende og blir liggende 
ubevegelige og uten J. kunne snakke, men helt bevisste. 
Oftest er det inkomplett og begrenset f. eks. til under-

1 Disse pasienter vil bli nærmere omtalt senere i forbindelse 
med en redegjørelse for resultatet av elcktro-encephalografiske 
undersøkelse. 

Demonstrasjon ved lørdagsmøtet pd Rikshospitalet. ;l 3 I945· 
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SYKEHUSINFEKSJONER 
En historisk ct•ersikt. 

Av ROBERT CRUIKSHANK M.D., M.R.C.P., D.P.H. London County Council Group Laboratory, North
Western Hospital, Hampstead. B.M.B 553· 

En hvilken som helst ansamling av mennesker øker 
chansene for infeksjonsoverføring. Det er derfor byer, 
fengsler, skip, brakker, skoler, Ja selv sykehus i uminne
lige tider har vært utklekningsanstalter for epidemier 
eller som G r e e n w o o d (I 9 35) så treffende har kalt 
dem «massesykdommer». At sykehus som har til for
mål å helbrede syke, i sin natur skal medføre øket fare 
for den som trenger deres hjelp til helbredelse, har lenge 
vært en kilde til bekymring for sykehusautoriteter. Som 
den største sykehusreformator F l o r en c e Ni g h t i o
g a l e har sagt: «det kan synes å være et underlig prin
sipp å hevde at det første en krever av et sykehus, er 
at det ikke skal gjøre den syke noen skade,., Skjønt 
problemet sykehusinfeksjon i dag er mindre alvorlig 
og av en annen art enn før L i. s te r s tid, er det frem
deles uløst, og har i de senere år gitt støtet til meget 
forskningsarbeid for å bekjempe infeksjonene eller eli
minere dem. I forrige århundre spilte britiske forskere 
en stor rolle for løsningen av dette innviklede problem. 

Sykehusinfeksjon i det 19. århundre. 

Før L i s t e r phiste den rolle bakteriene spiller for 
utviklingen av sårinfeksjoner, var de kirurgiske avde
linger i de fleste sykehus fylt av pasienter hvis sår 
(enten de var tilfeldige eller kirurgiske) nesten alltid 
ble infiserte, så at helbredelsen - hvis den inntrådte 
- først skjedde etter granulering og pussdannelse. Uhel
digvis spredde infeksjonen seg i mange tilfelle utenfor 
det lokale sår, og mer generelle infeksjoner som erysi
pelas og cellulitt. pyemi, septikemi og sykehusgangren 
var alminnelige komplikasjoner ved ethvert sår. De 
første tre av disse generelle infeksjoner ville vi i dag 
erkjenne som forlrsaket av streptokokker eller stafylo
kokker. Sykehusgangrenens bakteriologi - av C ame
r o n 1 (1907) beskrevet som en tilsynelatende smittsom 
progressiv avdøen av vevene omkring såret - kan ikke 
med sikkerhet fastslåes, da det er tvilsomt hvorvidt noe 
lignende eksisterer i dag. Resultatet av den hyppige 
forekomst av sårinfeksjon var en stor sykelighets- og 
mortalitetsprosent blant kirurgiske pasienter; nesten alle 
tilfelle av kompliserte brudd ble for eksempel infisert 
og 25-50 pst. av dem døde. Fordi almentilstanden ble 
dårligere som følge av sårinfekt:jonen og påvirket pasi
entens appetitt, ble et lett diet med lavt kaloritall fore
skrevet. Denne lette sykehusdlet ble fortsatt som en 
rutine lenge etter at grunnlaget for den var bortfalt, 
og først i dag er det på det rene at «sykehusdieten" er 

1 Sir H e c to r C a m er o n var Lord Listers elev og 
personlige venn, og i hans lille bok On the evolution of 
wound treatment during the last forty years følger han den 
moderne kirurgis utvikling fra Listers antiseptiske metoder. 

British Medical Bt,Jletin 553· 

fullstendig utilstrekkelig for de fleste pasienters behov. 
På avdelingene selv var det stadig en karakteristisk 
kvalmende lukt, og kirurgien holdt seg til et begrenset 
område - omkring % av operasjonene var amputa
sjoner - hovedsakelig fordi kirurgene fryktet resulta
tene av mer dristige inngrep. De kirurgiske avdelinger 
ved de fleste sykehus fikk et dårlig rykte, og da resul
tatene ved operative inngrep var så meget bedre når 
de ble utført i hjemmene, foretrakk mange læger å føre 
kirurgen til pasienten heller enn det motsatte. Selv så 
sent som for 30 år siden kan jeg som liten gutt huske 
at på landet kom kirurgene ofte t il de private hjem for 
å operere - ofte under store vanskeligheter - fordi 
folk J:.'å landet hadde slik frykt for å dra til sykehus. 
En kan ikke undre seg over at sykehusautoritetene ofte 
måtte nedlegge sykehusene og bygge på nytt. 

Hadde dj: kirurgiske avdelinger det dårligste rykte, 
var de ikke alene om å skape sekundær infeksjon. I 
en omhyggelig og skarp analyse av dødelighetsprosenten 
på fødselsklinikkene påviste fl oren c e Ni g h ti n
g a le at mange av disse institusjoner hadde dårlige 
resultater på grunn av puerperal sepsis med «blodfor
giftning» som en hyppig komplikasjon og med en døde
lighetsprosent for mødrene som var syv ganger så høy 
som den var ved praksis i hjemmene. Hun forstod at 
overfylte og store sykesaler med dårl ig ventilasjon øket 
faren for puerperal sepsis i disse institusjoner, og til
standens smittsomhet ble erkjrQt, skjønt hun tilsyne
latende ikke var på det rene med S em m e l w ei s' 
tidligere arbeider over bekjempelse av manuell infek
sjor.soverføring ved hjelp av håndvask i «klorvann». 

Tidligere hadde Miss Ni g h t i n g a l e, som resultat 
av sin enestående erfaring fra Krimkrigen - hvor 2 av 
5 pasienter i det store hospital i Skutari døde - med 
myndige ord henledet oppmerksomheten på hospitalenes 
lite tilfredsstillende planlegging og administrasjon, og 
hadde pekt på at det å samle et stort antall syke under 
ett tak med mangel på rom, mangel på ventilasjon (lg 
mangel på lys, var de hovedårsaker som disponerte for 
sykehusinfeksjon og utilfredsstillende resultater av syke
husbehandling. 

I barnehospitaler var tilstanden enda verre. Helt ti l 
sent i det 19. århundre hadde barnehospitaler hele Eu· 
ropa over en usedvanlig høy dødelighetsprosent, og 
foreldrene var redde for å sende sine barn til disse in
stitusjoner, «hvor de døde, ikke av den sykdom de v:u 
blitt innlagt i sykehuset for, men av det de pådro seg 
der». Således gjorde infeksjonene sitt ødeleggelsesverk 
blant medisinske så vel som blant kirurgiske pasienter. 
Den store økning i bybefolkningenc i forbindelse med 
den industrielle revolusjon var uten tvil medvirkende 



til å overfylle sykehus, hvor det var meget dårlig be
vendt med både personale og utstyr, og det er en kjent 
sak i dag at disse faktorer er de viktigste medvirkende 
årsaker til «cross-infection» i sykehus. 

En kan ikke avslutte dette alvorlige kapitel uten ~ 
yte F l o r en c c N i g h t in ga le en anerkjennelse. 
Hun som i tre tynne bøker, Notes on hospitals (r859), 
Notes on nursing (r86o) og On Lying-in institutionis 
( 187 I) hadde vist hvor godt hun forstod de viktigste 
årsaker til sykehusinfeksjoner, og hadde hevdet pri!l
sippene for god planlegging og administrasjon av syke· 
hus, og - hva som er enda viktigere - for god syke
pleie. Det er i dag særlig interessant li legge merke til 
at hun sterkt gjorde seg til talsmann for støvtørring og 
feiing ved hjelp av fuktig klut, for hun sa cluften kan 
være forurenset akkurat som vannet• . 

Listen prinsipper. 

P as t e u r s phisning av at bakterier forårsaker 
gjæring var det som stimulerte L i s t c r til å finne 
metoder som skulle forhindre sårinfeksjoner pil hans 
kirurgiske avdelinger. Da L is t c r trodde at de bakte
rier som forårsaket «putrefaction» eller sepsis som vi 
nil ville kalle det, kom fra en rekke kilder utenfor lege
met (og pll den tiden trodde han naturligvis at en hvil
ken som helst fremmed mikro-organisme var pyogen), 
innførte han antiseptnka som skulle hindre, at disse bak
terier ble overført fra hender, instrumenter, støv, luft 
etc. til åpne sår - f. eks. kompliserte brudd, insiderte 
absesser som i de dager hovedsakelig var tuberkuløse, 
og kirurgiske silr. Karbolsyre var blitt brukt som des 
infeksjonsmiddel i kloakker,1 og L ister brukte den i 
forskjellige former: Først som en rå ufortynnet væske, 
deretter som I : 20 pst. oppløsning av fenolkrystaller, 
som I : 5 oppløsning i olje, som en blanding av fenol 
i skjellak sprøytet pil stoff og til slutt som antiseptisk 
gas. Senere gjorde L i s te r, sannsynligvis plvirket av 
Ty n da Il s arbeid (r88r) over luftens forurensning 
med småpartikler, seg til talsmann for bruk av karbol
dusj for li hindre luftbårne bakterier fra å komme til 
sllret; men etter noen års erfaring i denne metode ble 
han overbevist om dens nytteløshet, siden bakteriene i 
luften syntes å være lite pa togene. L i s te r visste at 
karbolsyren skadet vevene, men dens etsende virkning 
syntes å være en lav pris å betale, når infeksjon ble 
forhindret og mange liv reddet fra septikemiens og syke
husgangrenens redsler. Det er her kanskje på sin plass 
å bemerke at proflavin, et av de mest brukbare og 
moderne antiseptika for behandling av krigssår, også 
er en vevsgift. Det viktigste ved L i s t e r s arbeid er 
at for første gang er det blitt satt en virkningsfull 
skranke mellom smittestoff og mottagelig vev. 

Det var mange samtidige som kritiserte L i s te r s 
antiseptiske kirurgi; men kritikken gjaldt vesentlig de 
anvendte metoder og ikke de prinsipper som dannet de 
første overlagte skritt henimot bekjempelse av sykehus
infeksjoner. De dramatiske resultater kan best gjengis 

1 L is ter kjente ikke til Lem a ire s bruk av karbol
syre i Frankrike før x867. 

med L ister s egne ord i I 867: «Men siden den anti
septiske behandling ble tatt i full bruk, og silr og 
absesser ikke lenger forgifter luften med gangrenøse 
utdunstninger, har mine avdelinger helt forandret karak
ter, skjønt de i alle andre henseender er fullstendig de 
samme; således at det i de siste ni måneder ikke er fore
kommet et eneste tilfelle av yemi, sykehusgangren eller 
erysipelas der. 

Da det ikke synes å herske noen tvil om årsaken til 
denne forandring, kan betydningen av den neppe over
drives.» 

Og i et brev til sin far samme år skriver han: 
• Jeg utfører nå en operasjon for å fjerne en svulst 

etc. med helt andre følelser enn tidligere; kirurgi er i 
virkeligheten blitt noe helt annet.» 

Fra antiseptisk kirurgi utviklet seg gradvis den vel 
gjennomarbeidede aseptiske kirurgi, som vesentlig bygget 
på sterilisasjon ved varme. Men som vi skal se senere 
kan den aseptiske teknikk slå feil overfor mer krevende 
forhold under en krig, til tross for at den kan være 
hensiktssvarende nok for en omhyggelig fredstids-kirurgi. 

«Cross-infection• i pediatriske og isolasjons-sykehus. 

Etter hvert som de gagnlige virkninger av antiseptisk 
kirun;i litt etter litt ble akseptert, begynte de som stod 
i spissen for medisinske avdelinger, og spesielt for barne
hospitaler, å forstå at det var et piltrengende behov for 
medisinske så vel som for kirurgiske antiseptika. F l o
r e n c e Ni g h ti n g a les kritikk hadde allerede gjort 
meget for 1 begrense den altfor store tilgang til syke
husene og forbedre ventilasjonen, men dødelighetspro
senten i barnehospitaler var fremdeles i siste halvdel 
av forrige århundre fra 20 til 40 pst. av alle innlagte. 
I tiåret x88o-r89o ble imidlertid bakteriologien en ny 
vitenskap, mange sykdommers smittsomhet var erkjent, 
og man hadde alt gjort eksperimenter for å bringe på 
det rene hvorledes smitten ble overført. De første spe
sielle forholdsregler med sikte på å redusere «cross
infection» på de medisinske avdelinger ble tatt av 
Gr an c her og Hu tine l omkring år I 890 (Gran
cher I888; Hutinel I894) i to barnehospitaler i Paris. 
I disse hospitaler ble pasienter med difteri, skarlagens
feber og meslinger pleiet side om side med ikke-smitt
somme pasienter, og dødelighetsprosenten var for eks
empel for meslinger fra 40 til 50 pst. Hu tine l inn
førte bl. a. i Hospice des Enfants Assisth· Desinfeksjon 
av lintøy, omhyggelig rengjøring av avdelingene hver 
q. dag, undersøkelse av alle nyinnlagte for angina etc.; 
streng isolering av difteritilfelle og andre smittsomme 
sykdommer; oppdeling av større avdelinger i avdelte 
rom med en eller to senger, hvor pasienter med bronko
pneumoni, peritonitt, diarre, syfilis etc. kunne isoleres; 
bruk av lerretsforklær for pleiersker og læger og hånd
vask med antiseptiske midler. 

Litt senere publiserte Fl u g g c og hans elever (I 897 
-I899) et arbeid som viste at smittsomme sm1 dråper 
som tuberkulosepasienter hostet opp, hadde en begrenset 
rekkevidde av omkring 3 fot (ca. I m.), og at marsvin 
meget lettere ble smittet ved direkte utsettelse for en 
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tuberkulosepasient enn ved innånding av inntørret, in
fisert sputum. Dette førte til læren om dusj- eller dråpe
spredning ved respirasjonssykdommer; det var her un
derforstått at overførelse bare skjer ved direkte kontakt 
og ikke ved luftspredning som Power (r88o- 8r) 
etter sine studier over barnekoppers epidemiologi hadde 
vært sånn talsmann for. Gr an c her brukte således 
skjermbrett istedenfor hele trevegger mellom hver 
pasient. Alt de forskjellige pasienter brukte, ble holdt 
for seg, og servise etc. ble kokt etter bruken. Han 
hevdet at som resultat av denne teknikk ble sekundære 
tilfelle av meslinger redusert med %, mens de for skar
lagensfebers og difteris vedkommende gikk ned fra 24 
til o pr. år. Systemet med rom-isolering ved franske 
vegger ble innført i England i 1906 av P u g h, som fant 
at bare meslinger og vannkopper kunne motstl denne 
måte å bekjempe sykehusinfeksjoner på. Istedenfor 
synlige skranker som skillevegger eller skjermbrett be
gynte C ro ok s hank (1910) for smittsomme pasienter 
å bruke «skranker» for enkelte pasienter og «senge
isolasjon• for alle pasienter på avdelingen. Denne tek
nikk innebar vesentlig at det utdannede sykepleierperso
nale tok strenge forsiktighetsregler for å forhindre over
førelse, hva enten det var ved hender eller utstyr, av 
smittestoff fra den isolerte pasient til naboene. Senge
isolasjons-teknikken ble prøvd i to små avdelinger av 
Rundle og Burton (1912). I løpet av 2 år pleiet 
man 473 pasienter som led av forskjellige sykdommer 
(puerperal feber, erysipelas, pertussis, vannkopper, ru
beola, suspekt skarlagensfeber og difteri, rekonvalesens 
etter meslinger) med bare to sekundære tilfelle av skar
lagensfeber: Det heldige utfall av sengeisolerings-tek
nikken støttet altså F l ii g g e s lære og viste den viktige 
rolle hendene spiller for smitteoverførelse. Imidlertid 
skulle krigen 1914- 18 gjøre et skår i kirurgenes selv
tilfredshet; de hadde jo nå begynt å tro at aseptisk 
kirurgi var tilstrekkelig til å bekjempe spredning av 
smittestoff på de kirurgsiske avdelinger. 

Sykehusinfeksjon av &pne s&r. 

I krigen 1914-18 var, bortsett fra gass-gangren, fore
komsten av opplagt infeksjon ubetydelig blant de sårede 
soldater ved innleggelsen i hospital; men kirurgien ble 
snart nedslått over at forholdsvis mange sår etterpå ble 
infisert eller komplisert ved omseggripende cellulitt, 
osteomyelitt, pyemi og sepcikemi. Det var nesten som i 
tiden før L ister, og den aseptiske teknikk syntes å 
være ute av stand til å forhindre denne utbredte sår
infeksjon. Bakteriologiske undersøkelser viste at i min
dre e1m 20 pst. av sårene forekom strept. pyogenes eller 
staph. aureus ved ankomsten til førstehjelpsstasjoner 
eller innleggelsesavdelinger. Derimot var 8o eller 90 pst. 
infisert med streptokokker 2 uker etter innleggelse i 
hospital. (Stokes og Tytl e r 1918; Fleming og 
P o rre o us 1919}. Vanskeligheten er naturligvis at 
krigsår ikke kunne lukkes ved en primær sutur, og det 
var derfor en mengde pasienter med åpne sår som var 
mottagelige for infeksjon og stadig utsatt for denne 
fare under den daglige forbinding. De opplagt infiserte 

tilfelle med purulent sekret og åpne sårhuler ble lig
gende i uker og måneder på avdelingene og ble en sterk 
infeksjonskilde som nyinnlagte pasienter i sin tur ikke 
kunne unngå å bli smittet av. 

Man fikk ny interesse for antiseptisk kirurgi og en 
spore til fremstilling av nye antiseptika. De mest frem
tredende av disse var: Aminoakridinforbindelsene eller 
«flaviner», introdusert for dette formål av Br o w ni n g 
og hans medarbeidere; de hadde den fordel fremfor eldre 
antiseptika at de var lite giftige for vevene og ikke ble 
inaktivert når de kom sammen med serum; og hypo
klorittcne, f.eks. eusol (S mi t h, D r e n n an, Rett i e 
og C a m p b e 11, 19 I 5; S mit h, Ri t c h i e og Re t
t i e, 1917), med sin rensende virkning på væskende 
overflater, skjønt de hurtig ble uvirksomme og ofte 
måtte fornyes som i C a r re l - D a k i n s overrislings
metode. Hadde disse nye antiseptika store fordeler frem
for L i s t e r s karbolsyre, så glemte man til gjengjeld 
ofte L ister s prinsipp å hindre patogene bakterier fra 
å komme til såret, og antiseptika ble i alminnelighet 
først brukt etter at infeksjonen allerede hadde meldt 
seg klinisk. Pus hindrer virkningen av de fleste anti
septika, og kirurgenes syn på den lokale antiseptikks 
virkningsfullhet var slett ikke bare gunstig. Da man 
vendte ti lbake til fredskirurgi ble behovet for antisep
tiske forbindinger meget innskrenket, og skjønt eusol og 
flavinene fremdeles nød en viss popularitet, var den 
nødvendige spore til oppdagelse av nye og bedre anti
septika borte.1 

Skjønt kirurgene med et lettelsens sukk var gått til
bake til aseptisk kirurgi, kunne de som ansvarlige for 
behandlingen av pasienter med brannsår eller sykdom
mer i øre, nese eller hals ikke unngå å legge merke til 
hvor lett slike pasienter ble infisert. Feber f. eks. som 
begynte annen eller tredje dag og varte en uke, var 
meget alminnelig ved annen eller tredje grads brannsår, 
mens «rene• operasjoner f. eks. for kløvet gane på 
otorinologiske avdelinger ofte ikke hadde den ønskede 
virkning på grunn av sekundær infeksjon. 

En undersøkelse av. brannsårenes bakteriologi 
(Cruikshank 1935) viste at mens det hos 11 pst. 
av nyinnlagte pasienter forekom lite hemolytiske strep
tokokker på den brente overflate, var 66 pst. av pasi
entene innen det var gått 3-6 dager sterkt infisert 
med hemolytiske streptokokker, mens 2 av roo fikk 
skarlagensfeber. Og blant sykepleierpersonalet forekom 
altfor ofte angina og fingerinfeksjoner. Hemolytiske 
streptokokker fantes i store mengder i luften og i støvet 
på brannsåravdelingene, men sjelden på de alminnelige 
kirurgiske avdelinger og slett ikke på de medisinske 
avdelinger. Året før hadde Gr i ff it h (1934) etter 
meget samvittighetsfullt forskningsarbeid publisert sitt 

klassiske arbeid aver serologisk inndeling i mange for
skjellige typer av de hemolytiske streptokokker som er 
årsak til infeksjoner hos mennesker. Anvendelsen av 

1 De lokale antiseptikas status og relative fortrin ved be
gynndsen av denne krig er dyktig sammenfattet av Ga r rod 
i L;..ncet's «War primer on wound infcction• (1940). Se ogs! 
BMB 48, en oversikt (1943) over nye fremskritt i den anti
septiske behandling av s~r av samme forfatter. 



denne teknikk på brannsårstreptokokker viste at en 
spesiell type streptokokker var til stede i mange infi
serte brannsh på samme avdeling. Dette var det første 
tydelige bevis på at det forekom overføring av hemo
lytiske streptokokker fra infiserte til uinfiserte sh, og 
at infisert støv var en mulig overføringsmetode for 
smittestoffer. I 1936 beskrev Ok e Il og E Il i o t t 14 
utbrudd av steptokokk-«cross-infcction» i løpet av 
3% h på 4 små otorinologiske avdelinger; den sekun
dære infeksjon varierte fra faryngitt, otitis, mastoiditis, 
adenitis til erysipelas, skarlagensfeber, bronkopneumoni 
og septikemi. Innførelsen av en modifisert sengeisola
sjonsteknikk som ble utført omhyggelig og intelligent 
av et instruert sykepleie- og lægcpersonale, reduserte til
fellene av «cross-infection>> på avdelingene betraktelig. 

Under den siste krig er forekomsten av sekundær 
sykehusinfeksjon i fullt mål blitt stadfestet av Mi l es 
og medarbeidere (1940) som brukte gjentatte kulturer 
og scrologisk klassifisering for å p1vise den. En krigs
tilstand gjør det meget vanskelig å unngå sårinfeksjon, 
og til tross for innføringen av en «nO-touch teknikk» og 
profylaktisk bruk av sulfonamider både lokalt og pero
ralt, er krigssår-sepsis fremdeles en stor truse!. Anti
septika er blitt moderne igjen, og hvert nytt preparat 
blir hilst velkommen som svaret på kirurgens bønn. 
Blant de antiseptika som har bevist sin betydning for 
bekjempelsen av sårsepsis i de senere år, er I pst. profla
vin pulver (Mit c h c Il og Butt le, I942); et sulfa
tiasol-proflavin pulver i forholdet 99 : I og en totaldose 
på 10-15 gr. (Mclntosh og Sclbie, 1944) 
propamidin1 og selvfølgelig penicillin i oppløsning, pul
ver eller salve.2 Det må imidlertid ikke glemmes at 
radikal kirurgi med grundig ekssisjon av forrevne sår 
eller nekrotisk vev er det viktigste for behandling av 
krigssår, og at man fremdeles ikke legger tilstrekkelig 
vekt på L is te r s prinsipp, den profylaktiske antisep
tikk. 

Luftb&rne infeksjoner.3 

Skjønt F l ii g g es læresetning at de fleste sykdommer 
i åndedrettsorganene overføres ved dusj eller små drå
!)er som krever nær kontakt mellom smittekilden og de 
nottagelige personer, lenge har vært alminnelig aner
{jent blant klinikere, er muligheten for overførelse av 
mitte gjennom luften ikke noe nytt begrep. Bortsett 
ra teoriene om mjasma er det nesten et halvt århundre 
iden Washbourn og Eyre (1902) påviste at le
·ende pneumokokker kunne isoleres fra støvet på avde
ing og laboratorium. Omtrent på samme tid utførte 
orskere en rekke prøver som viste den lange levetid 
10S naturlig inntørrede patogene mikrober som djfteri
·g tuberkelbasiller, og strcptokokker og stafylokokker. 
ilen til tross for beviset (T ho ms on 1916) for at 

1 se BMB 48 og s8. 
' se BMB 197-238. 

3 «Luftbllrne infeksjoner• brukes her for å betegne over
'relse av infeksjon gjennom luften på annen måte enn ved 
irekte cdråpe• -infeksjon, som krever nær kontakt mellom 
nittebærer og smittet (C ru i k s hank. 1940). 

smittestoffer kunne føres temmelig langt bort, er det 
først i de senere år at betydningen av «luftbårne» m
feksjoner igjen er kommet i forgrunnen. 

Dripekjerner. 

W e 11 s og hans medarbeideres arbeid i Amerika 
(r936) vekket på ny interessen for muligheten av over
førelse av infeksjon gjennom luften; de påviste at de 
små dråper som støtes ut når man snakker, hoster eller 
nyser, ikke alle sammen faller ned et par fot fra ved
kommende person, men at isteden små dråper på mindre 
enn o,r mm. i diameter, av W el l s kalt dråpekjerner, 
er så lette at de fortsetter å sveve i luften som røyk
partikler og av luftstrømnjnger kan bli ført ganske langt. 

Nøyaktige data om de utstøtte dråpcrs skjebne er 
blitt nedtegnet av B o u r di 11 on og L i d w e l l (I 940) 
som brukte <<flash>> fotografi. Når en pasient med en 
infeksjon i åndedrettsorganene hoster eller nyser beskri
ver de fleste dråper en krum bane til jorden, innenfor 
en radius av 4-6 fot (x-2 m.), slik at en mottagelig 
person ville måtte stå meget nær for å bli direkte smittet 
av de større dråper. De minste dråper fortsetter å sveve 
i luften i 30 min. eller mer, og skjønt spredningen av 
disse dråpekjerner ved luftstrømninger må bety en stor 
fortynning av materia morbi, så tyder epidemiologiske 
forhold på at i mange virussykdommer er infeksjons
dosen meget liten. Således vil en luftføring av dråpe
kjerner bidra til å forklare hvorfor infeksjonssykdom
mer som vannkopper, barnekopper, meslinger og hvalpe
syke er særlig smittsomme. A o d r c w c s og Gl o v e r 
(1941) viste at influensavirus kunne overføres fra et 
ilder-bur til et annet langs en S- eller U-formet kanal, 
som bare lot dråpekjerner eller meget fint støv passere. 

Støvbårne infeksjoner. Imidlertid er de større utstøtte 
dråper falt ned på gulvet eller på sengklærne og tørker 
inn. Hvis de inneholder bakterier som motstår naturlig 
inntørring som tilfellet er med mange luftveispatogener, 
infiserer de støvet på gulvet og loen på sengklærne. 
Arbeidet på avdelingene, spesielt feiing, støvtørring og 
oppredning av senger fører disse smittsomme partikler 
opp i luften, slik at mens en rer senger på en skarlagens
fcberavdeling kan en pasient innånde 100 a 200 inn
tørrede hemolytiske streptokokker. Allikevel har klini
kerne vært uvillige til å tro at disse inntørrede og muli
gens «svekkede» bakterier kan overvinne vevenes natur
lige motstand og forårsake infeksjon. Men tydelig bevis 
for støvbårne infeksjoner har en fått ved: 

l. Forekomsten av tonsillitt som skyldtes en spesiell 
type streptokokker hos en person som feiet et rom, for
latt 3 dager før av en puerperal pasient, infisert med 
den samme seroJogiske streptokokktype (White 1936). 

Il. To små utbrudd av puerperal sepsis hvor direkte 
overføring ved mennesker syntes å være utelukket 
(Cruikshank og Godber 1939). 

Ill. Forekomsten av et eksplosivt utbrudd av strepto
kokkinfeksjon etter influensa (C r u i k s h a n k og 
M u i r, 1940). 

IV. Bekjempelsen av sekundær streptokokkinfeksjon 
blant barn på en meslingavdeling ved å forhindre spred-
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ning av infisert støv (W right, C ru i k s hank og 

Gunn, I944)· 
Ytterligere bevis var at Br o w n og A Il is on 

(1937) fant hemolytiske streptokokkcr i store mengder 
i luften på skarlagensfeberavdelinger av samme serolo
giske type som den de fant i pasientenes øvre luftveier. 
Disse to forskere hadde tidligere (I 937) vist at de fleste 
komplikasjoner ved skarlagensfeber hos sykehuspasienter · 
skyldtes «eross-infeetion» med andre serologiske typer 
av streptokokker enn den som forårsaket den opprinne
lige sykdom. Deres oppdagelser ble i fullt mål bekreftet 
av de Waal (I94o). Anderson, McLeod og 
medarbeidere (I931, I933) påviste tre biologiske typer 
av difteribasiller, av dem kalt gravis, intermedius og 
mitis. Dette gav dem anledning til å bevise at «cross
infektion» var en hyppig om enn klinisk betydningsløs 
forekomst på difteriavdelinger. Senere viste C r os b i c 
og W r i ght (I 94 I) og W r i g h t, S h o ne og T u c k er 
(I 94 t) at infisert støv nesten sikkert lettet formidlingen 
av difterisk «cross-infection ». Av virussykdommer har 
røktere fått psittacosis etter å ha feiet papcgøyebur 
(M c C o y, I9J4), og en har nylig fått bevis for luft
og støvbåren rickettsia infeksjon, f. eks. flekktyfus (van 
den E n d e, H a r r i e s, S t u a r t - H a r r i s, S t e i g
m an og C ru i k s hank, 1943) og likeledes Q-feber 
(Ho r ni b r o o k, Ne l s o n, D y er, To p p i n g og 
B e n g t s o n, I 940 ). 

Bekjempelsesmetoder. I England er det gjort meget 
for utviklingen av disse metoder. Dou gla s, Hi 11 
og S m i t h brukte således hypoklorittsprøyter til luft
desinfeksjon så tidlig som i I928, og Master man 
(I938) utviklet teknikken og slo fast prinsippene for 
desinfeksjon som han hevdet virket i kraft av dannelsen 
av underklorsyrlig gass. Hans arbeid ble bekreftet av 
Edward og L id w el l ( 1943), og prinsippet luft
desinfeksjon ved fordampning av passende stoffer som 
metter luften og kondenserer seg på bakteriebærende 
partikler, er nå blitt godkjent overalt. Et stort forsk
ningsarbeid, hvorav meget ikke er publisert, over pro
blemer ved luftdesinfeksjon er blitt utført av grupper 
av forskere ved National Institute for Medical Research, 
London. 

V a n d e n E n d e og medarbeidere har funnet støv
fjernende midler (1940), idet de har brukt visse oljer, 
f. eks. rå paraffinolje og «teknisk hvit olje» på gulv og 
sengklær. Betydningen herav ser man tydelig i reduk
sjonen av sekundære bakterielle infeksjoner på mesling
avdelinger (W ri g h t, C r u i k s h a n k og G u n n, 
I944), i reduksjonen av «cross-infection» på skarlagens
feberavdelinger (upubliserte iakttagelser) og i infeksjoner 
i de øvrige !utveier blant tropper i treningseneheter 
(T h o m a s, I 94 I; A n d e r s on, B u c h a n a n og 
M a c P art l and, 1944). Oljing av sengetøy i syke
husvaskerier er nå praktisk gjennomførlig (H a r w o o d, 
Powney og Edwa rds, I944). 

Begeistringen for disse nye måter å rense luften på må 
ikke gjøre en blind for ventilasjonens store betydning -
spesielt om vinteren - for bekjempelsen av luftbårne 
infeksjoner. For å sitere F l o r en c e Ni g h ti n g a l e 
igjen: •vinduer ble Laget for 3 Jpnes, dører for å lukkes», 
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og sengeliggende pasienter tåler meget godt kulde. Pas
sende avstand mellom sengene, dvs. 144 kvadratfot 
(omkr. IJ m.2) pr. seng i epidemisykehus og minst Ioo 
kvadratfot i barnehospitaler og fødselsklinikker må også 
opprettholdes, for overfylte avdelinger øker faren for 
«cross-infection» som igjen medfører et lengre sykehus
opphold og en senere utskrivning av pasienter, og en 
oppnår således ikke sin hensikt med økningen av senger. 
Sykehusavdelingene bør også være lyse, for ved siden 
av det direkte solskinns og dagslys' bakteriedrepende 
virkning har Ga r rod (I944) nylig påvist at dagslys 
gjennom alminnelig glass også er bakteriedrepende. Det 
er derfor man alltid har færre tilfelle av «cross-infec
tion» i åndedrettsorganene i sommermånedene med bedre 
ventilasjon, mer dagslys og færre pasienter på avdelin
gene. Vårt mål må være å bruke alle hensiktsmessige 
metoder for å holde luftbårne infeksjoner i sykehus på 
samme lave trin sommer og vinter. 

Sykehusinfeksjon i dag. 

For en stor del takket være laboratorieundersøkelser 
har vi fått utvidet kunnskap om de forskjellige måter 
å overføre infeksjon på, og dette har i høy grad endret 
vårt nå værende syn på sykehusinfeksjon. Spesielt har 
erkjennelsen av mennesket som et infeksjonsreservoar bi
dratt til å forklare mange anomalier og fjerne mange 
gamle forestillinger om farene ved miasma, kloakkgass 
o. l. Sykehusinfeksjon kan i dag klinisk defineres som 
åpenbar luftveis-, gastrointestinal-, sår-, hud- eller slim
hinneinfeksjon som oppstår under en annen sykdom og 
bakteriologisk ved at en pasient erverver patogene 
organismer som ikke var til stede ved innleggelsen. 

Hvis klinikerne, med de moderne forbedringer i tek
nikk og utstyr, mener at «cross-infection» ikke lenger 
er noe alvorlig problem, bør en minne dem om slike 
nylig stedfunne forekomster som en sekundær strepto
kokk-infeksjonsproscnt på over 70 på meslingavdelinger, 
hvor % av barna fikk otitis media (W ri g h t, 
C ru i k s hank og Gunn, 1944); mer enn 6o pst. 
av de kliniske komplikasjoner ved skarlagensfeber 
skyldtes «Cross-infection» med et gjcnnomsnittsopphold 
i sykehus av 52 dager sammenlignet med 27 dager i 
ukompliserte tilfelle (d e W a a I, I94o); 13 pst. av 551 
barn ble «cross-infisert» med hemolytiske streptokokker 
i løpet av et år på en barneavdeling (J. W right, 
1940); utbrudd av neo-natal diarn! med en dødelighets
prosent på over 50 (Or miston, 194I; Sakula, 
I 94 3); og den altfor hyppige pyogene infeksjon på 
brannsår- og otorinologiske avdelinger. Gastro-enteritis, 
pemphigus neonatorum og difteri er andre sykehus
infeksjoner som fremdeles er altfor alminnelige. 

Sammen med, men meget hyppigere enn den åpen
bare kliniske infeksjon er den latente bakteriologiske 
infeksjon som er et uoppdaget reservoar for infeksjon 
av nye og mottagelige tilfelle. En kan således sammen
ligne «eross-infection» med et isfjell med bare 1/e av 
ismassen synlig over overflaten. Det er de 8/ø under 
overflaten som betyr virkelig fare, og det er bakterio
logens oppgave å avdekke denne skjulte infeksjon i hals, 

l 
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