
: 

hormon etter hypofysektomi reduserer thyreoideas akti
vitet. 

Thyreoidea har en vesentlig betydning: Thyroksin
tilførsel reduserer som før kjent muskelkreatin og fosfor
kreatin og fremkaller kreatinuri. Denne virkningen synes 
~ ramme gjennom fosforkreatinet. Hos thyreoprive dyr 
finnes derimot forhøyede fosforkreatinverdier og -
mindre tydelig - forhøyede kreatinverdier. En må der
for gå ut fra at thyreoidea hos normale har en stadig 
nedtrykkende virkning p~ fosforkreatinnivået, omtrent 
som insulin har det på blodsukkerniv~et. 

På den annen side har skjoldbruskkjertelen ingen 
ubegrenset virkning: Ved fortsatt thyroksintilførsel vil 
den økte kreatinutskillelse synke igjen til meget lave 
verdier. Samtidig synker merkelig nok også kreatinin
utskillelsen til et meget lavt nivå, noe som m~ taes som 
et nytt tegn på den formodede nære forbindelse kreatin
kreatinin. Denne synkning av kreatin- og kreatinin
utskillelsen oppfattes som utslag av en mekanisme som 
beskytter muskelkreatindepotene. 

En må anta at thyreoidea virker slik: Normalt ut
øver kjertelen en reduserende virkning på musklenes 
fosforkreatininnhold og dermed deres kreatininnhold, 
slik at det vanligvis best~r et balanseforhold. Enhver 
forstyrrelse som direkte eller indirekte øker thyreoideas 
aktivitet vil forskyve denne balanse og mobilisere krea
tin fra musklene. Dette kreatin utskilles da i urinen. 
P~ denne måte forklares den eiendommelige og for
virrende opptreden av økt kreatinutskillelse ved s~ 
mange helt forskjellige almenforstyrrelser, og denne 
kreatinuri må anses som et helt uspesifikt fenomen. Dette 
gjelder naturligvis ikke kreatinurinen ved lokaliserte 
muskelsykdommer, lammelser osv., hvor mekanismen jo 
er klar. Kreatininets rolle og forhold til kreatinet er 
stadig uoppklart. 

UTENLANDSK: 

PENICILLIN-INHALASJONER 

Inhalasjon av medikamenter kan i visse tilfelle by på 
fordeler fremfor injeksjoner, f. eks. ved adrenalin
behandling av asthma bronchiale. Det l~ derfor nær 
ogs~ ~ prøve inhalasjoner av kjemoterapeutika og anti
biotika ved visse lungelidelser. 

Ved inhalasjonsmetoden er det ofte vanskelig å dosere 
medikamentet nøyaktig. Dette spiller mindre rolle ved 
asthma bronchiale hvor effekten av adrenalin-inhala
sjonen overveiende er av lokal natur. Sulfonamid- og 
penicillinbehandling derimot krever en langt nøyakti
gere dosering. Mens sulfonamidenes lokale slimhinne
irriterende virkninger er for sterk til at disse midler 
med fordel kan inhaleres, har penicillin-inhalasjoner 
vist seg meget effektive bl. a. i pnevmonibehandlingen. 
Penicillinet resorberes s~ raskt fra lungene over i blodet 
at forholdene ligger nær opp til den intravenøse injek
sjon. Imidlertid er nytteeffekten meget mindre. Ved 
intramuskulær injeksjon av 50 ooo E penicillin oppnås 
f. eks. en høyere serumkonsentrasjon i et lengre tidsrom 

enn ved inhalasjon av 200 ooo E. På den annen side 
tør en ved sistnevnte metode regne med en betydelig 
lokal virkning. 

Forstøvningen av penicillinoppløsningen til den hen
siktsmessige dråpestørrelse, 1-12 my, skjer lettest 
ved et elektrisk inhalasjonsapparatur. P. G ei s ser, 
K. S c h a u b og H. S t a u b har behandlet 2 5 pnev
monipasienter med penicillin-aerosol. 

De har ikke holdt seg til noe bestemt doseringsskjema. 
Oftest har de benyttet to daglige inhalasjoner a I times 
varighet med en penicillinmengde på 200 ooo E. Forf. 
regner da med at pasientene har Utt en effektiv peni
cillinmengde p~ xoo ooo E. 

Av 25 pas. ble 17 afebrile etter 1. og 2. inhalasjon, 
og det videre forløp var tilfredsstillende. 

Hvis bedring ikke inntrådte etter 36 timer ble videre 
inhalasjonsbehandling ansett som nytteløs. I 4 tilfelle 
uteble effekten på grunn av kjemoresistente mikro1>er. 
I 4 tilfelle skyldtes det dårlige resultat svikt i selve 
behandlingsmetoden. 

Ved de lobære pnevmonier kreves en forholdsvis ·høy 
penicillinkonsentrasjon i blodet, og i disse tilfelle er 
inhalasjonsbehandlingen lite egnet. 

Penicillin-aerosolbehandlingen er tilsynelatende uøko
nomisk, men forf. mener at dette kompenseres ved den 
utmerkede lokale virkning. 

Forf. legger ikke skjul p~ at sterk dyspne, delirier, 
bevisstløshet samt sterke smerter umuliggjør en gjen
nomført inhalasjonsbehandling, som de dog i alminne
lighet anser for å være behageligere for pasientene enn 
injeksjonsbehandling. 

Av denne grunn er også aerosol-inhalasjoner indisert 
ved behandling av krol)iske basillære lungelidelser på
virkelige av penicillin. 

(Schweiz. Med. W.schr. 76: 285, 1946.) 

SPRUE 

Den tropiske sprue har følgende hovedsymptomer: 
Flatulens, utspilt abdomen, hyppige, rikelige avføringer. 
Avføringen er avfarget, skummende, fettet. - Cheilose, 
glossitt, anemi, emaciasjon er sekundære om enn viktige 
symptomer. 

Klinisk er den primære dysfunksjon en svikt i tar
mens resorpsjonsevne. Årsaken er ikke kjent. De sekun
dære symptomer skyldes vitaminsvikten, svikten i kull
hydrat- og fett-resorpsjonen og endelig at det anti
perniciøse prinsipp ikke opptas av tarmen. 

De patologisk-anatomiske forandringer som beskrives, 
særlig i tarmen, finnes ikke i sykdommens begynnelses
stadier og må betraktes som sekundære. At disse for
andringer i sin tur kan spille en rolle i sykdomsbilledet 
er sannsynlig. - Den hurtige bedring av symptomene 
under riktig behandling taler mot at sykdommen skyl
des anatomiske eller histologiske forandringer. Det har 
ikke lykkes å fremkalle sykdomsbilledet eksperimentelt 
på dyr. 

Etiologisk er infeksjonsteorien igjen p~ moten, men 
ikke bevist. Etter St annus skyldes svikten b~de av 
fett-, kullhydrat- og vitaminresorpsjonen en forstyrrelse 



av fosforyleringsprosessene. Den perniciosalignende anemi 
finner sin forklaring ved at det anti-perniciøse prin
sipp ikke resorberes. En kan se denne anemi også uten 
achyli. Denne teori forklarer uanstrengt likheten mel
lom den perniciøse anemi og anemien ved sprue. 

Den lave blodsukkerkurve etter glykosebelastning 
skyldes at tarmen ikke resorberer glykosen raskt nok. 

For infeksjonshypotesen taler at den tropiske sprue 
ofte opptrer i endemier. For teorien om svikt i tarm
resorpsjonen taler at den dietetiske behandling stort sett 
ikke fører fram, heller ikke vitaminer per os. Nikotin
syre i adekvate doser per os fremkaller ikke den typiske 
nikotinsyrereaksjon, heller ikke klinisk bedring. Der
imot kan sykdommen helbredes eller symptomene iall
fall bringes til å svinne ved parenteral terapi. Denne 
parenterale terapi består i injeksjoner av urensede 
ekstrakter ( «crude extracts») av lever. Denne iakt
tagelse anses som sikker og må danne grunnlaget for 
vh fremtidige terapi. R ho ad s og Mi I ler (1934) 
og C as t l c (1935) har æren for den nye terapi. 

Ved siden av leverekstraktinjeksjonene ( «crude ex
tracts» !) brukes ingen annen terapi. Pasientene står på 
hospitalets vanHge kost. - Som det er poengtert er 
ikke alle leverekstrak'ter virksomme. Ekstraktene må 
ikke være for rene. Sannsynligvis finnes det i de urene 
ekstrakter et ikke isolert stoff som er ansvarlig for den 
gode terapeutiske effekt. Det bør settes meget inn på å 
isolere dette stoff .1 

Etter en tids behandling kommer tarmresorpsjonen i 
gang. Dette kan en dels vise ved at nikotinsyren nå 
utfolder sin reaksjon også gitt per os. En iakttar en 
rask vektøkning under behandlingen (gj.sn. 12 kg i 
forf.s materiale). I løpet av en uke blir avføringen nor
mal. -Den eneste ulempe ved behandlingen er at injek
sjonene ofte er smertefulle. Etter ca. 2 uker ser en 
gjerne et forbigående ødem på underekstremitetene. Det 
er mulig at dette skyldes natrium-rctensjon. 

Som eksempel på behandlingens effektivitet i langt
komne tilfelle omtaler A. L. W i n g f i c l d en kvinne 
fra India som under dietetisk behandling var kommet 
ned i en vekt av 33.5 kg. Under injeksjonsbehandling 
steg vekten til 6 r kg i løpet av 5 måneder. 

Som konklusjon kan settes: Dieten har liten betyd · 
ning for behandlingen. Det er urene leverpreparater 
som er virksomme. Sannsynligvis virker de ved på en 
eller annen måte å normalisere fosforyleringsprosessene. 

Dis~c iakttagelser bringer tanken hen på at Hepto B 
kan ha en meget heldig virkning iallfall hos enkelte 
pasienter med cocliaki. (Sml. Kåre Johnsen: Nord. Med. 
I 3: I65, 194 I.) 

(Proc. of The Royal Soc. of Med., July 1946.) 

AKUTT LEVERA TRO Fl 

I mat-Juni I 946 opptr1dte det i I3asel plutselig en 
~el tilfelle av dødelig forløpende akutt gul leveratrofi 
uten at det samtidig ble registrert noen økning av akutt 
epidemisk hepatitt i sin alminnelighet. 

1 Jfr. tidligere artikler om folie acid i « Tidsskriftet• (Red.) 

H. S t a u b (Universitetsklinikken i Basel) omtaler 
I r av disse tilfelle, hvorav de 8 var kvinner. 

Sykdommen rammet individer i alderen 19 til 64 år 
som på forhånd ikke frembød noen påviseHg svekket 
kondisjon. 

Om årsaken var et nytt hepatittvirus eller om den 
«vanlige>> epidemiske hepatitts virus var blitt mer 
malignt kunne ikke avgjøres. 

(Leptospiroseundersøkelser ga neg. resultat, og in
toksikasjoner eller galleveisobstruksjoner kunne ikke 
påvises.) 

Sannsynligvis dreide det seg om en peroral infeksjon 
(ingestionssykdom) med inkubasjonstid på mellom 16 
og 30 dager. Ominøse symptomer var: Normal eller 
subnormal SR. Nedsatt fibrinogeninnhold, hypoprotein
emi, ascites samt raskt avtagende leverdempning. 

Terapien var lite oppmuntrende. Glykose-insulin
injeksjoner, binyrebarkhormoner samt tilførsel av de 
forskjellige vitaminer var uten påviselig effekt. 

Verdien av peroral aminosyretilførsel er sub judice. 
Forf. har prøvd blodtransfusjoner fra rekonvalesenter 

etter gjennomgått hepatitt ut fra kjennskapet til at 
injeksjoner med gamma-globulin muligens har så vel 
profylaktisk som terapeutisk effekt (på samme m1te 
som ved enkelte andre virussykdommer, f. eks. mes
linger). Noe sikkert resultat tør han ikke meddele. 
Smittestoffet er ved akutt virushepatitt påvist i pasi
entens blod og avføring i de første dager av sykdom
men i det pre-icteriske stadium (Havens). 

Profylaktiske tiltak iverksettes derfor vanligvis for 
sent. Men det er av interesse 1 notere at St a u b tar de 
samme beskyttelsesforholdsregler ved hospitalsbehand
lede tilfelle av akutt virushepatitt som ved tyfoidfeber. 

(Schweiz. Med. W.schr. 76: 6.13, 1946.) 

BEHANDLING A V AKUTT OSTEOMYELITT 

MED PENICILLIN 

R. V a u g h a n H u ds on har hatt til undersøkelse 
400 penicillinsensible infeksjoner. 37 av disse viste seg 
1 være akutt eller subakutt osteomyelitt. I 30 tilfelle 
fremkaltes infeksjonen av staphylococcus aureus, i 7 til
felle av streptococcus pyogenes. Pasientene var mellom 
I og 70 år. Infeksjonen hadde vart fra 4 til I 50 dager. 

Ostcamyelitt er en av de mest tragiske sykdommer 
et barn kan få. I anamnesen hører en ofte om kar
bunkler, furunkler, forkjølelser osv. Noen få uker senere 
opptrer symptomene på osteomyelitt. 

En tilsynelatende primær sepsis skyldes meget ofte 
osteomyelitt, og en sepsis som varer en tid, fremkaller 
like ofte en osteomyelitt. - Et tilfeldig traume hos en 
pasient med bakteriemi kan være foranledningen til at 
det lokaliserer seg en osteomyelitt. Et kirurgisk inngrep, 
f.eks. sinusoperasjoner, incisjoner av infisert vev eller 
fjernelse av en negl ved paronychi, er ansvarlig for ca. 
20 pst. av osteomyelittilfellene. 

Når en skal bedømme effekten av penicillinbehand
lingen, må en ha in mente at osteomyelittsykdommen 
kan ha et meget variert sykdomsbillede. Infeksjonen 



kan falle til ro i årevis og blusse opp ved en eller annen 
foranledning. Hos en pasient kan hele marghulen i en 
knokkel være infisen, hos en annen finner vi mange 
store eller små foci, hos en tredje er bare deler av en 
enkelt knokkel affisert. 

I de intervallene da osteomyelitten ikke gir sym
pto~er på aktivitet, kan det ikke påvises mikrober i 
eller omkring focus. Når prosessen blusser opp, finner 
en mikrober i Ioo pst. av tilfellene. 

Vevet omkring benfocus er ofte affisert, og røntgen
undersøkelse vil derfor ofte ikke gi det rette inntrykk 
av prosessens utbredning. 

Best virkning har penicillinbehandlingen ved den 
akutte hematogene osteomyelitt, bedre jo tidligere en 
kommer til med behandlingen. Ved den akutte resi
diverende og den subakutte residiverende form er det 
som regel affeksjon av bløtdelene, og dette kompliserer 
behandlingen. I disse tilfelle vil penicillinbehandlingen 
helbrede bakteriemien og den akutte eller . subakutte 
osteomyelitt omdannes til en kronisk. Det avhenger av 
den kirurgiske behandling av denne tilstand hvordan 
resultatet blir til slutt. 

Den akutte hematogene osteomyelitt uten abscess
dannelse vil i regelen helbredes bare med penicillin
behandling. 

I V a u g h a n Hu d s o n s materiale døde 3, dels 
p. g. a. dødelige metastaser, dels p. g. a. underdosering 
av penicillin. 34 pasienter lever. 

Den rutinemessige behandling har vært først å dosere 
penicillin og event. gå til operativ behandling når en 
har sett virkningen av penicillinbehandlingen. 
. På denne måte er I 3 pas. helbredet med penicillin 
alene, 7 med penicillin + drenasje og 8 med penicillin 
og kirurgisk behandling, som fjernelse av dødt ben, 
åpning av marghulen osv. I disse tilfelle har det som 
regel vært tvingende grunner for kirurgisk behandling 
fordi viktige organer har ligget i nærheten av focus 
- hjerne, plevra, seneskjeder. 

6 pasienter er behandlet samtidig med penicillin og 
kirurgiske inngrep. Resultatene er dårligere i disse til
felle. 5 pasienter må behandles radikalt senere. 

Doseringen var i begynnelsen 20 ooo O.E. hver 3· 
time i ro til u dager, senere øket til 6o ooo O.E. i 
enkeltdosen. Sannsynligvis .hør doseringen økes til denne 
dose i ca. 3 uker. 

Lokalbehandling med penicillin bedrer ikke resul
tatene. 

Konklusjon: Penicillin lokaliserer prosessen til initial
focus og helbreder eller hindrer komplikasjoner. 

J. Truet a har behandlet 30 kasus hvorav 27 barn 
med en sykdomsvarighet av 48 timer til 6 uker. Også 
Truet a avventer virkningen av penicillinbehandlin
gcn før han tyr til operative inngrep. Hvis det ikke 
har dannet seg abscess, helbredes osteomyclitten med 
penicillin alene. 

Hvis det har dannet seg abscess, blir den kliniske 
bedring langsom, og røntgenologisk kan det påvises 
fortsatt utbredelse av prosessen i 8-ro uker før repara
sjonsprosessene setter inn. Stafylokokker kan påvises i 
pusset i en måned. 

I disse tilfelle bør det derfor settes inn radikal kir
urgisk behandling, med åpning av abscessen og OPP
boring av benet + sutur. 

I materialet forekom ingen dødsfall, ingen metaSJ:a.cet, 
ingen leddkomplikasjoner. 7 tilfelle ble helbredet bare 
med penicillinbehandling. 

E. C. Butler fant i et materiale fra 19I8-37 
25 pst. mors på 500 osteomyelittpasienter. Mortaliteten 
ligger nå sannsynligvis mellom 3 og 5 pst. Hvis en kan 
få pasientene tidlig under behandling vil mortaliteten 
reduseres ytterligere. 

(Proc. of The Royal Soc. of Med., May 1946.) 

POL YNEVRITT A V GUILLAIN & BARRE'$ TYPE 

VED PURULENTE HUDLIDELSER 

R e is n er beskriver 14 tilfelle av polynevritt av 
Guillain & Barre's type med slappe, oppadstigende 
pareser og albumino-cytologisk dissosiasjon. Det fantes 
ingen forandring av spinalsukker eller de serologiske 
reaksjoner. Liquor-forandringene gikk tilbake parallelt 
med den kliniske bedring av polynevritten. I tilfelle 
gikk ad mortem under tegn på bulbærparalyse. 

I 4 tilfelle oppsto polynevritten i tilslutning til et 
infisert gnagsår, og i 5 tilfelle så man den etter pyo
dermier og furunkulose. Dessuten var enkelte forårsaket 
av infiserte brannsår og panaritier. Inkubasjonstiden 
for polynevritten lå mellom 2 og IO uker. Det kliniske 
billede minte mest om L an d r u s oppadstigende para
lyse. I 4 av 14 tilfelle hadde pasienten også bulbære 
symptomer. 

Pasientene hadde ikke feber, og SR og blodbilledet 
viste normale verdier. Symptomene gikk i de fleste til
felle tilbake i løpet av noen uker opptil ~ år. Det ble 
observert en viss opphopning av tilfellene under den 
kalde årstid. 

Etiologisk har man forsøkt å forklare polynevrittens 
oppståen som en allergisk reaksjon på bakterieprodukter 
resorbert fra huden og med lokalisasjon til forhorn
cellene i ryggmargen. 

(Wiener klin. W.schrift 58: 6r, 1946.) 

TOMOGRAFI I DIAGNOSTIKKKEN 

A V LUNGETUMORES 

Den røntgenologiske differensialdiagnose mellom pri
mær lungecancer, mediastinaltumor og lungemetastaser 
er ofte vanskelig, til dels umulig. Og likevel kreves 
det en stadig finere diagnostikk fordi de terapeutiske 
muligheter er blitt bedre og terapien må bygge på en 
differensiert diagnostikk - enten det gjelder den kir
urgiske behandling eller strålebehandlingen. 

Bronkoskopien svikter ikke sjelden når tumor sitter 
i deler av bronkialtreet som er vanskelig tilgjengelig for 
inspeksjon. Det er derfor bare de positive bronko
skopiske funn som kan tillegges avgjørende vekt. 

Røntgenundersøkelsen kan gi opplysninger om tu

mors utbredning, hvilket er av interesse for spørsmålet 
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MENINGITT 

MED HEMORRAGISK DIATESE 
(WATERHOUSE-FRIDERICHSENS SYNDROM) 

HELBREDET VED PENICILLIN

SULFATIAZOLBEHANDLING 

Av HALVOR VERMUND 

(Fra Vestfold fylkessykehus, med. avd. 

Sjef: Overlæge, dr. med. A. Jervell.) 

l «T.skr. f. Den norske lægeforening» nr. q, 1946, ga 
H a a k o n S t o r m M a t h i s e n en oversikt over 
Waterhouse-Friderichsens syndrom og omtalte fra Aker 
sykehus 2 pasienter med dette symptornkompleks. Begge 
pasienter døde få timer etter sykdommens begynnelse 
tross behandling etter moderne retningslinjer. 

Som et supplement til St orm Mathisens publi
kasjon har vi ment det kunne være av interesse å offent
liggjøre et tilfelle som har vært behandlet i Vestfold 
fylkessykehus.1 

Pasienten frembød et sykdomsbillede som lignet meget 
på W.F.s. og var nærmest moribund ved behandlingens 
begynnelse, men kom seg etter kombinert penicillin
_sulfat iazolbehandling og ble utskrevet helbredet. 

Lp.nr. 1404/46. S. L. - en 16 mnd. gl. gutt - ble innlagt 
i med. avd., V.F.S., den 25/3 1946 under diagnosen feber, 
kramper, purpura. 6 uker før innleggelsen hadde han hatt 
kikhoste, men denne var p! det nærmeste avløpen da han 
halvannet døgn før innkomsten plutselig fikk høy feber led
saget av kortvarige krampeanfall. Han var urolig, hadde et 
par brekninger og ville ikke spise. Ca. Yz døgn før innleggel
sen fant moren en liten blårød flekk i huden p1!. h. legg. Den 
tiltok raskt i størrelse og var utp!l natten ca. 2-ørestor. I løpet 
av natten kom det tallrike lignende flekker av forskjellig stør
relse over hele kroppen. Almentilstanden forverret seg raskt. 
Han ble slapp og døsig, var til dels uklar, og den tidligere 
blussende febervarme ansiktsfarge vek for en bl!lblek, gusten
grå hudfarge, som virket ytterst foruroligende p!l de pårørende. 

Ved innkomsten kl. 7 om morgenen var han i dårlig almen
tilstand med dårlig tonus, men i bra hold. Han virket soporøs 
og uklar, men skrek av og til ganske kraftig ved undersøkel
sen. Huden var blek og klam med et cyanotisk anstrøk. 

Tp. 40,3. P. 160 regelm., liten og bløt. Resp. 48 overfladisk. 
Tg. hvitlig belagt, fuktig. Fauces intet patologisk. Det var 
en lett strabismus alternans. Pupillene normale. Over hele 
kroppen fantes et temmelig symmetrisk utbredt eksantem, som 
bestod av fra nålespisstore petecchier til gryn- og ertstore 
ecchymoscr, som hist og her fløt sammen til mer uregelmessige, 
opptil 1-ørestore efflorescenser. I conjunctiva og enkelte ste
der i munnslimhinnen fantes flere punktformige og enkelte litt 
større blødninger. Det var ingen glandelsvulst, og over de 
indre organer ble intet patologisk påvist. Det var lett nakke
stivhet. Fontanellen på det nærmeste lukket. Refleksene liv
lige og symmetriske. Det ble forsøkt å ta blodprøver til labo-

1 Pasienten ble demonstrert på ~staff meeting• i V.F.S. 
r. april 1946. 

ratorieundcrsøkelser, men det mislyktes, da man ikke fikk 
det til å blø fra øreflippen til tross for temmelig dypt snitt. 
Venepunksjon mislyktes ogst Et par timer etter innkomsten 
var tilstanden betydelig forverret. Gutten var nå helt kolla
bert, komatøs med blåblek, livid hudfarge og kjølige ekstremi
teter. Pulsen var neppe følbar, respirasjonen meget hurtig, 
overfladisk, surklende, og utslettet var muligens ennå mer ut
bredt. Nakkestivheten var nå utpreget. 

Det ble straks satt i gang penicillinbehandling med 1 injek
sjoner a 10 ooo Oxford-enheter i. m. med en times mellomrom, 
senere 10 ooo. enheter hver 3· time - i alt 5 30 ooo enheter i 
løpet av 8 dager. En spinalpunksjon en t imes tid etter første 
injeksjon av penicillin viste purulent spinalvæske som stod 
under høyt trykk og inneholdt 10 400 celler pr. mm3• Heller 
r/30 +, r/50 ...;-, Nonne Il3 +, r/5 ...;-. Det ble deponert 
10 ooo enheter penicillin intraspinalt daglig de første 3 dager 
etter forutgående uttømmclse av purulent spinalvæske . 

Det videre forløp må nesten betegnes som dramatisk. 
Pasienten virket ved behandlingens begynnelse moribund. 

Almentilstanden bedret seg imidlertid raskt. Allerede 7-8 
timer etter innkomsten begynte pas. !l klarne opp, drakk rike
lig med nypesuppe, og det var mulig per os å tilføre sulfatiazol 
i doser på lh g hver 4· time, tilsammen i alt 71h g på 3 døgn. 
Han kastet opp noen ganger det første døgn, senere beholdt 
han alt han fikk i seg. Temperaturen var allerede innkomst
dagen sunket til 37,7, steg neste dag til 39,1, hvoretter det 
kom lytisk temperaturfall, og etter 10 dager var pas. afebril. 
Blekheten og cyanosen vek hurtig for en friskere hudfarge, 
og det kom ingen nye hud- eller. slimhinneblødninger. Der
imot utviklet det seg i løpet av de følgende dager noen ert
store pustler på håndrygg, rygg og sete inneholdende tykt, 
gult puss. Spinalvæsken klarnet etter hvert opp, og celle
tallet sank fra 10 400 til 3 300 2 . dag, 920 3· dag, og 5· dag 
var det nede i ~JO pr. mm3• 3-4 timer etter innleggelsen 
lyktes det å få tatt blodprøver, som viste: Hemoglobin 90 pst., 
levkocytter 2 400 pr. mm3, SR 6 mm, trombocytter 40 ooo. 
Neste dag var hemoglobinkonsentrasjonen gått ned i 65 pst. 
som tegn på at sjokket ved hemokonsentrasjonen var gått til
bake, og lcvkocyttallet var øket til 2 1 6oo pr. mm3, hvilket 
ble tatt som tegn på at organismens resistens mot infeksjonen 
var øket. 

Det lyktes ikke å påvise mikrober i spinalvæske tappet ut 
en times tid etter åt penicillinbehandlingen var påbegynt, 
hverken direkte eller ved utsed av denne på blodagar. l timer 
etter at penicillinbehandlingen var instituert, lyktes det å få 
gjort venepunksjon og anlagt blodkultur, men det kom ingen 
oppvekst. Det ble senere tatt prøver fra de pussfylte bullae 
som ikke inneholdt mikrober i direkte reparat eller ved kultur. 

Pasienten kom seg raskt og var ved utskrivningen Il dager 
etter innkomsten helt restituert. 

Epikrise: En 16 mndrs. gl. gutt frembød tegn på 
Waterhouse-Friederichsens syndrom med høy feber, 
hemorragisk diatese, hud- og slimhinneblødninger samt 
trombopeni. Almentilstanden forverret seg hurtig og det 
utviklet seg høygradig kollaps ledsaget av bevisstløshet 
og purulent meningitt. Det lyktes ikke å påvise mi
krober. Etter kombinert penicillin-sulfatiazolbehandling 
gikk sykdommen raskt til helbredelse. 

Vårt tilfelle viser at penicillin-sulfatiazolbehandlin~en 
kan være livreddende selv i langt fremskredne stadier 
av W.F.s. 

Vår pasient hadde purulent ·spinal væske, hvilket skulle 
betinge bedre prognose ved behandling med penicillin 
og kjemoterapi enn hva tilfelle er hos pasienter med 
klar spinalvæske (Gul dager og Hø j ga ard etter 
sitat av Storm Mathisen). 



11en selv om enkelte av disse pasienter nå kan reddes 
ket være moderne lægemidler, er prognosen for pasi
er med W.F.s. fremdeles alvorlig, og døden kan inn
i løpet av få timer. Det er av avgjørende betydning 
diagnosen blir stillet på et tidlig stadium før sjokk
randen blir altfor manifest. 
:or den privatpraktiserende læge er det derfor meget 
tig å være fortrolig med sykdomsbilledet. En høy
ril pasient med hudblødninger bør betraktes som 
pekt på W.F.s., særlig gjelder dette småbarn. I over 
pst. av tilfellene rammer W .F.s. barn under 2 år 
i e r k e t e r p). Utvikles dertil tegn på kollaps med 
tig forverrelse av almentilstanden, er det periculum 
mora. Nakkestivhet og andre symptomer på menin
, kan være lett å overse hos disse pasienter, og i en 
tilfelle, hvor det har vært infeksjon med særlig viru

te meningokokker, inntrer døden før det kommer til 
ikling av meningitt. Men ofte overraskes man over 
inne purulent spinalvæske hos små barn, selv om de 
1iske symptomer på meningitt er lite utpregede. 
atskillige tilfelle av plutselig død i løpet av få timer, 

>r det er blitt krevet rettslig obduksjon for å utelukke 
minelle forgiftninger som dødsårsak, er det funnet 
n på hemorragisk diatese med blødninger i hud og 
re organer, i en del tilfelle også i binyrene, og det er 
nmet oppvekst av meningokokker fra blod, spinal
;ke og indre organer, i likhet med W.F.s. (A n d r e
n og G orm sen). 
~n hyppig feildiagnose ved W .F.s. intra vitam er 
:vmoni, bronkopnevmoni eller bronchiolitis capillaris. 
r autopsi ikke foretatt, er man avskåret fra å stille 
1 riktige diagnose. Ofte figurerer sepsis på døds
esten, eller man nøyer seg med den symptomatiske 
gnose purpura fulminans. 
Vårt kasus kan også tjene som grunnlag for et disku
~sinnlegg i spørsmålet om patogenesen ved W .F.s. 
)et har vært atskillig diskusjon om hvilken rolle bi
:eblødningene spiller for sykdomsbilledet og det videre 
løp. Enkelte har lagt avgjørende vekt på blødningene 
har søkt å forklare hele sykdommen ut fra teorien 
den akutte binyresvikt. Rabin o w it c h m. fl. 

· ikke kunnet finne mikrober selv post mortem som 
ak til W.F.s. og benekter infeksjonens betydning. De 
:ar at binyreblødningene skal kunne oppstå på trau
risk basis f. eks. i tilslutning til fødselen eller som 
,d i en morbus hæmorrhagicus neonatorum p. g. a. 
vitaminmangel. 
W.F.s. skulle, etter disse forfattere, kunne oppstå på 
ren endokrin basis. Fr ider i c h sen var også av 
~ mening at hudblødningene skyldtes binyresvikt. De 
ste forfattere hevder imidlertid nå at det langt over
iende antall tilfelle av typisk WF.s. skyldes en per
utt, fulminant forløpende septisk infeksjon, hvorved 
kterietoksiner plutselig oversvømmer hele organismen. 
nnsynligvis som følge av toksisk beskadigelse av de 
,ddannende organer, muligens med opptreden av 
,mbopeni, oppstår det en akutt hemorragisk diatese 
:d blødninger på forskjellige steder i organismen, i 
d og slimhinner og også i binyrene. Som følge av 

den voldsomme septiske infeksjon utvikles en svær kol
laps med dehydrering. Tilhengere av den endokrine 
teori hevder at symptomene ved W.F.s. ligner meget 
på krisene ved Mb. Addisoni (blodtrykksfallet, det lave 
blodsukker, det forøkede urinstoff i blodet, de gastro
intestinale forstyrrelser etc.). Disse symptomene er imid
lertid på ingen måte patognomoniske for den akutte 
binyresvikt. De finnes også som følge av alvorlig krets
løpssvikt. Eksperimentelle undersøkelser støtter heller 
ikke teorien om binyresvikt som årsak til W.F.s. 
Eksstirpasjon av begge binyrer medfører således ingen 
hemorragisk diatese, og dyrene gh ikke så hurtig ad 
mortem som tilfelle er ved W.F.s. Det er enn videre 
bevist at hudblødningene ved W.F.s. kan oppstå ved 
beskadigelse av endotelcellene i coriums kapillærer 
p. g. a. fagocyterende meningokokker. 

Ved injeksjon av både bakterielle og kjemiske gift
stoffer kan det fremkalles binyreblødninger hos forsøks
dyr. Hos barn døde av forskjellige akutte infeksjons
sykdommer sees hyppig småblødninger i binyrene. Men 
det er nesten utelukkende ved meningokokkinfeksjon 
at man ser de virkelig voldsomme blødninger med de
struksjon av binyre vev. Grunnen til at blødningene 
skal bli så utpregede akkurat i binyrene er ukjent. Man 
har forsøkt å forklare det ved at det blir en ekstra stor 
påkjenning for binyrene under en slik plutselig svær 
infeksjon med betydelig aktiv kongestion i kjertlene til 
følge. 

Det benektes ikke at det forekommer virkelig trau
matiske binyreblødninger uten infeksjon. Men disse pasi
enter frembyr ikke billedet av W.F.s. De dør en ren 
blødningsdød, og autopsien avslører store indre blod
ansamlinger, undertiden med gjennombrudd til peri
tonealhulen. Ha m i 11 har gjennomgått en del av de 
sykehistorier hvor W.F.s. angivelig var oppstått på 
traumatisk basis. Han anfører at i alle disse tilfelle 
forelå tegn som kunne tyde på sepsis. 

Kliniske erfaringer taler for at det finnes jevne over
ganger fra en vanlig meningokokkmeningitt over en me·· 
ningitt ledsaget av petecchier ( «Spotted feven>) fram 
til de alvorlige former av meningokokksepsis med hud
og slimhinneblødninger, blødninger i indre organer, un
dertiden også i binyrene, identisk med W .F.s. W .F.s. 
oppfattes således nå i alminnelighet som et sykdoms
billede som utvikles på grunnlag av den akutte fulmi
nante meningokokksepsis med høygradig hemorragisk 
diatese. Binyreblødningene er ingen absolutt betingelse 
for utviklingen av W.F.s., og sviktende hormonproduk
sjon i binyrene skulle være uten betydning for sykdoms
billedet. 

Begrepet akutt binyreapopleksi kan derfor ikke opp
rettholdes, liksom det er vanskelig å beholde W.F.s. som 
egen nosologisk enhet, idet avgrensningen mot vanlig 
meningokokkmeningitt med petecchier blir helt flytende. 
For terapien får denne nye oppfatning av W.F.s. de 
største konsekvenser. Oppmerksomheten rettes først og 
fremst mot bekjempelsen av infeksjonen og bort fra 
hormonterapien, som tok sikte på å eliminere den for
modede binyresvikt, men som aldri hadde kunnet gi 



annet enn slette resultater ved sykdomsbilleder be
skrevet som W.F.s. 

I penicillinet og de moderne kjemoterapeutika har vi 
nå fått virksomme midler til bekjempelse av disse syk
dommer. Resultatet av behandlingen av den ovenfor 
omtalte pasient støtter også på en avgjørende måte teo
ncn om infeksjonens betydning for fremkomsten av 
W.F.s. 

Litteratur. 

Haakon Storm Mathisen: Tidsskrift f. Den norske lægefor. 
66 : 468, I 946, hvor det finnes utførlig litteraturfortegnelse. 

Trykkfeil. 

MET ANO L-FORGIFTNING 

Av CHR. M.. SINDING-LARSEN 

V cd en beklagelig feil kom nomogrammet til natron
konsentrasjonen i Sinding-Larsens artikkel i nr. 20 for 
1 5. oktober r 946 til å stå på hodet. Vi gjengir her alle 3 
nomogrammer i riktig stilling. 
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Kliniske forelesninger. 

AN URI 

Referat av professor, dr. med. 
H. A. Salvesens lørdagsforelesning 

5· oktober 1946. 

Jeg skal i dag vise dere en sjømann på 37 år. 
har tidligere vært hvalskyttcr. Som gutt fikk han p 
myelitt med pareser i venstre legg og fot. Det var 
så meget, og han ble arbeidsfør som voksen. Mens: 
f6r som styrmann nå under krigen (1942) fikk har. 
plevritt på venstre side og ble lagt inn i sykehus i 1 

rika. Han ble senere flyttet over i et sanatorium 
de påviste lungetuberkulose. Han lå der til i a1 
r 94 5. På sanatoriet ble det gjort thorakoplastikk 
seanser, den første i februar I943· I februar 1945 
det tydeligvis en komplikasjon, idet de la pne• 
thoraks på h. side. Men den ble seponert allerede i 
samme år. Han ble senere sendt hjem, og i april 
kom han inn i et sanatorium her. Da var han frem 
basillær. I midten av august i år gjorde man ek 
plevral pnevmolyse på venstre side. Men 10 dager 
operasjonen inntrådte en komplikasjon. Han fikk s 
ter og hevelse i flere ledd. Tilstanden ble oppfattet 
en rheumatismus acutus. Som behandling ga de ham 1 

cillin i store doser, men det var uten effekt. Der 
september kom det abscess rett nedenfor operasjons~ 
Den ble punktert, og den har ikke reprodusert seg se 
De fant gule stafylokokker i pusset, altså til trOS! 

penicillinbehandlingen rett før. Ni dager etter dette 
de tegn til akutt nefritt. Han hadde litt ødem c 
blodtrykk på 16o/9o. I urinen var det albumin OJ 
skillig blod. Mikroskopien viste tallrike røde blod 
mer, enkelte hvite, noen kornete sylindrer og en 
bevegelige staver. Han var angivelig subfebril. Da 
diurese stadig gikk ned, ble han lagt inn hos 05 

fortsatt behandling. Det var den 28. september 1 

Siden diuresen begynte å minke, har han vært plage 
kvalme og hyppige brekninger. Han brekket seg 
under transporten hit. V ed innkomsten var han se 
og kvalm, men han forklarte seg greitt og virket 
Hvis en ikke stadig fanget hans oppmerksomhet, 
han dog straks i dyp søvn. Der var lette ødemer. P• 
var regelmessig og 96 pr. min., temperaturen bare 
Blodtrykket var 15 5 /8o. For øvrig fant en over lun 
noen knatrelyd på venstre bakflate nedad. Over 
var det rene toner og regelmessig aksjon. Annen pu 
naltone var lett aksentuert. Det var ikke noe å rr 
ved abdomen. Achillesrefleksen Ur en ikke fram ~ 
side, men det er vel bare en minning etter poliomyeli 
Etter at han kom inn her, har han vært plaget av h: 
Han har fått det midlet vi pleier å bruke for det, ne 
Dolantin. Stoffet har vært sterkt anbefalt mot h: 
og vi synes ofte det virker godt. 

Pasienten har i dag en del ødemer og muligem 
ascites. Det første døgnet han var her, skilte han 
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PENIC ILLIN

BRUK OG MISBRUK 

Etter hvert som penicillin er blitt tilgjengelig for 
klinisk bruk i nær sagt ubegrensede mengder, er 
dets jndikasjoner og virkeområde klarlagt, og vi 
har i dag godt begrunnede terapeutiske retnings
linjer så vel med hensyn til indikasjonsområde som 
dosering. 

frigivelsen av penicillinet har medført en rask 
utglidning på dette ·område. Fra Amerika meldes 
at publikum i stigende utstrekning anvender peni
cillin ved de mest banale affeksjoner og penicillin
upåvirkelige tilsta~der. Det er i ferd med å bli et 
~universalmiddel» som fra fabrikkene lanseres i de 
forskjelligste preparater som salver, munnvann, 
tyggegummi, pastiller, hudvann og innsatt i kom
presser for sårbehandling foruten de vanlige former 
til parenteral og peroral bruk. Fra kompetent me
disinsk hold er det angitt at ca. 8o pst. av det 
penicillin som for tiden brukes i U. S. A. anvendes 
uten nytte. En må frykte en lignende utvikling hos 
oss når de forskjellige · penicillinpreparater blir til
gjengelig i ubegrenset mengde. 

Penicillinet ble for kort tid siden ansett som et 
helt ufarlig medikament, idet så vel eksperimentelle 
under$økelser som kliniske erfaringer viste at det 
var uten direkte toksisk eller irriterende virkning. 
(Det sees her bort fra den intraspinale anvendelse 
i høy dosering som undertiden kan fremkalle al
vorlige reaksjoner.) Et tøylesløst penicillinforbruk 
-skulle for så vidt ikke medføre annen skade enn 
det økonomiske tap. Med det stigende forbruk blir 
dog dette i seg selv en faktor av ikke uvesentlig 
betydning. 

Senere tids erfaringer har imidlertid avslørt an
dre og mere alvorlige følger av et uhemmet peni
.cillinbruk. Gjentatte penicillinbehandlinger har vist 

seg å fremkalle sensibilisering mot stoffet i ikke 
få tilfelle, og ved ny tilførsel av medikament 
opptrer allergisk-toksiske reaksjoner. De antige 
egenskaper er dels bundet til forurensninger i . 
kommersielle preparater, dels til selve penicillin• 
Det er således observert positiv kutanprøve, Prat 
nits-Kustners reaksjon og Arthus fenomen m 
krystallinsk penicillin. 

De allergiske reaksjoner har en broket sympt 
matOlogi: Feber, hodepine, brekninger, leddsmf 
ter og leddekssudater, eksanthemer av varieren 
utseende og hyppig svær urtikaria med angione 
rotiske ødemer eller et billede i likhet med seru1 
sykdommen. Sjeldnere opptrer anafylaktisk sjok 
akutt synkope, lungeødem, kramper og andre ce1 
brale symptomer. 

På grunn av det overdrevne penicillinforbru~ 
U. S. A. er hyppigheten av disse komplikasjor 
tiltatt raskt i løpet av de siste to år. Fra T 
Penicillin Control Committee at the Nava! Mec 
cal Centre opplyses således at det blant de før. 
2 ooo pasienter som ble penicillinbehandlet i I 9 
ikke forekom reaksjoner av denne art, mens hy 
pigheten av toksiske reaksjoner nå anslåes til 8 
1 0 pst. Fra England anføres hyppigheten fra o, 
pst. til 5,7 pst. 

H os oss er disse reaksjoner foreløpig sjeldne, m 
vi må vente en raskt økende frekvens etter hv. 
som en stadig større del av befolkningen blir uts: 
for penicillinbehandling. 

Det er viktig å merke at lokal behandling 
hud- og slimhinnelidelser med penicillin kan fre 
kalle generell sensibilisering. På den annen si 
hevder amerikanske dermatologer med stor erfari 
at lokalbehandlingen bare er virksom ved overf 
diske lidelser, særlig impetigo, men heller ikke ... 
denne lidelse er den avgjort bedre enn tidligere < 

vendt behandling. Ved kronisk inkeksiøse og c 

sematøse hudlidelser er sensibiliseringsfrekven: 
dertil meget høy, opp til JO pst. 

Sensibilisering mot penicillin betyr en potens: 
fare for individet ved senere behandling, og ka· 
mange t ilfelle avskjære vedkommende fra en eff, 
tiv terapi ved senere alvorlig sykdom. fremt 
dende dermatologer har derfor advart mot c 
overdrevne lokalbehandling med penicillin ved l 
nale lidelser, og enkelte hevder kategorisk at lo: 
penicillin.behandling er kontraindisert. 

Den annen fare ved overdrevent penicillinbJ 
i inadekvate doser er den mulighet at en slik 
handling vil fremkalle utvikling av penicil.linr• 
stente mikrober. I eksperimentelle forsøk kan b: 
·terier gjøres penicillinresistente på en lignende m~ 

Foreløpig har en ikke tilstrekkelig klinisk erfar 



å avgjøre om dette vil bli et virkelig praktisk 
blem, men de triste erfaringer fra sulfonamid
stensen gjør at en i høy grad må være oppmerk
t på muligheten av en slik utvikling. 
åvel sensibilisering som eventuell penicillinresi
ts forebygges best ved at penicillinet brukes på 
ige indikasjoner i tilstrekkelig høy dosering. 
·likum bør derfor ikke n fri adgang til bruk 
penicillin, spesielt ikke av preparater til lokal
andling, da dette uvegerlig vil medføre et ut
kt misbruk med de følger en nå opplever i 
erika. Penicillin er et så verdifullt medikament 
lets slagkraft ikke skal reduseres gjennom urik
og tøylesløs bruk. 

LEVKEMIBEHANDLING 

evkemiforskningen har i de senere å r, særlig etter 
:ørelsen av sternalpunksjonen, i vesentlig grad 
idet vårt kjennskap til levkemienes morfologi 
1 å forbedre behandlingen eller å belyse etiolo
t. Røntgenbestråling har siden århundreskiftet 
t den eneste vanlig anvendte behandling av 
e pasienter. Selv om det er sannsynlig, at den 
momsnittlige levetid for røntgenbehandlede 
•emikere ikke er større enn for ubehandlede 
•emikere, har dog de fleste pasienter med kro
: levkemi nytte av røntgenbestrålingen. 
løpet av relativt kort tid er det nå offentlig

·t meddelelser om tre nye midler: uretan, nitrerte 
1epsgasser og radioaktivt fosfor, til behandling 
levkemi og andre visstnok nærstående sykdom
. De terapeutiske virkninger og spesielt bivirk
~er kan ennå ikke oversees i sin helhet, men for 
>emiforskningen vil disse midler uten tvil bety 
remskritt. 

• llerede i 1910 viste Otto W arb u r g at 
~an, som på den tid kun ble benyttet som hypno
tm, i svak oppløsning kunne hemme celledelin-
og også hemme veksten av bakterier og proto

r. Vesentlig ut fra disse iakttagelser behandlet 
. d d o w & S e x t o n eksperimentelle rottecar
>mer med uretan og oppnådde å hemme carci-
1ets vekst ved at cellenes kjernedeling forløp 
;sommere enn normalt. 
Ted uretanbehandling av mennesker med carci
, ble det deretter påvist, at antallet av hvite 
j)egemer falt, og uretanbehandling ble derfor 
vd i levkemibehandlingen. 
1946 fremla Ha d do w, P at er son og med

eidere resultatene av behandling av 38 tilfelle 

av myeloid levkemi og 26 tilfelle av lymfatisk 
levkemi. 

2-4 g uretan daglig per os fremkalte i løpet 
av 2-6 uker en remisjon i sykdomsforløpet hos 
% av pasientene med kronisk myeloid levkemi og 
hos halvparten av pasientene med kronisk lymfatisk 
levkemi. Remisjonen viste seg ved, at antallet av 
hvite blodlegemer falt til normale eller nesten nor
male verdier. Almentilstanden bedredes, og milt-, 
lever- og itleforstørrelsen gikk tilbake. Ved akutt 
levkemi falt også antallet av hvite blodlegemer, uten 
at tilstanden for øvrig ble påvirket. Lignende virk
ning av uretanbehandlingen er observert og til dels 
også referert i de nordiske land. 

Polycytæmia vera og lymfogranulomatose påvir
kes, såvidt det nå kan bedømmes, ikke av uretan. 

Krigstidens undersøkelser av kampgasscnc førte 
til fremstilling av stoffer som stod sennepsgassene 
nær, og som foruten de vanlige toksiske virkninger 
også hadde sterk virkning på de bloddannende or
ganer. Dette viste seg ved lymfopeni, granulocyto
peni, normocytær anemi og trombocytopeni med 
hemorragisk diatese. 

Det for tiden mest prøvde av disse kjemiske for
bindelser er metyll-bis- (,8-kloretyll)-aminhydroklo
rid, også kalt «Dema•.· Regelmessig fremkaller dette 
stoff remisjon av kortere eller lengre varighet i 
forløpet av lymfogranulomatose, og i forløpet av 
visse former av lymfosarkomer. Det er tvilsomt om 
stoffet er av nytte hos pasienter med levkemi og 
polycytemi. 

Anvendelsen av radioaktive isotoper til å følge 
atomene i kjemiske, biologiske og tekniske proses
ser har allerede ført til resultater av meget stor 
teoretisk verdi, Radioaktivt fosfor, P~'2 , er gjen
nom noen år prøvd ved forskjellige «blodsykdom
mer», fordi det radioaktive fosfor etter å være av
leiret i knoklene ved sin strålevirkning på virker 
benmargen. Det er allerede vist at P 32 er det beste 
enkeltmiddel til behandling av polycytæmia vera, 
men dets plass i terapien ellers er usikker . 

Felles for alle de tre omtalte stoffer er at de 
utelukkende har en palliativ virkning, som ikke 
avviker vesentlig fra en vellykket røntgenbehand
lings, bortsett fra at de kan virke i ellers røntgen
refraktære tilfelle. Felles er også at bivirkningene, 
anemi, granulocytopeni og trombocytopeni opp
trer ganske hyppig og ikke sjelden uventet. Inntil 
videre må derfor disse midler kun anvendes i syke
husavdelinger hvor man har særlig erfaring i be
handling av blodsykdommer. 

Oppdagelsen av disse 3 midlers virkning på lev
kemi betyr en øket interesse og aktivitet på dette 
felt, som forhåpentlig om ikke lang tid vil føre til 
terapeutiske fremskritt av blivende verd. 
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THYREOTOKSIKOSENS HYPPIGHET 

I 1943 og senere kom det fra Danmark (E. M e u l c n
g ra c h t o. a.) meddelelser om øket hyppighet av thy
reotoksikose i begynnelsen av krigen. I 1942 var således 
antall innlagte pasienter lidende av thyreotoksikose i 
Bispeberg Hospital 5-6 ganger så stort som i ro-års
perioden forut. Noen årsak til denne økning kunne ikke 
påvises. for å undersøke om det forholdt seg likeens her 
i landet som påvist i Danmark, foretok R c id ar 
Gr c 11 a n d en undersøkelse av thyreotoksikosemateri
alet ved Ullevlll sykehus fra årene 1934 til 1944, om
fattende 2 53 tilfelle, for om mulig å finne etiologiske 
faktorer av betydning for denne stigning. For å få en 
større statistisk sikkerhet m. h. t. sykdomsfrekvensen i 
perioden 1934-1944, omfattende en større del av lan
det, ble antall tilfelle ved Ullevål, Trondheim, Dram
men, Rogaland og Stavanger sykehus sammenstilt. 
Det ble funnet en jevn stigning i årene før krigen. 
Bedret diagnostikk med hyppigere anvendelse av stoff
skifteundersøkelse må ansees som lhsak til denne stig
ning. I 1942 kom det en betydelig økning av antall 
tilfelle, som da var 4-5 ganger så stort sammenlignet 
med året 1934, hvoretter det kom et jevnt fall til nivået 
før krigen. Den betydelige økning i begynnelsen av kri
gen antas å skyldes en økning av manifestasjonsgraden 
for pasient med lett Basedow eller «pre-Basedow», som 
følge av den psykiske påkjenning framkalt av krig og 
okkupasjon, og den betydelige underernæring av befolk
ningen, som særlig gjorde seg gjeldende i de eldre alders
grupper. Den fallende tendens i de siste år av krigen 
antas å skyldes en adaptasjon til forholdene. Som et 
vektig argument i diskusjonen om årsaken til stigningen 
framholdes at det kom en betydelig stigning i hyppig
heten i de okkuperte land, Danmark og Norge, mens 
antall tilfelle av thyreotoksikose i det nøytrale Sverige 
holdt seg temmelig jevnt før og under krigen. 

Ved en undersøkelse av symptomatologien i perioden 
I9H-I944 fantes denne uforandret gjennom hele tidspe
rioden, men under krigen kom det et øket antall menn og 
eldre pasienter med thyreotoksikose. Den gjennomsnitt-

lige sykdomsvarighet før innleggelsen var ro 1~ 
og gjennomsnittsalderen 42,8 år. Forholdet 
menn var som 8: r. Forstørret gl. thyreoidea ble 
i 90 pst., exopthalmus i 40 pst., tremor i 72 pst. 
lyd over hjertet i 57 pst. 8 pst. av kvinnene og 2J 
av mennene hadde normal pulsfrekvens (under 8o 
min.). Økningen i det systoliske blodtrykk var 
mm Hg., hos pas. over 55 år 37-45 mm Hg., 
diastoliske blodtrykk viste normale verdier i alle 
grupper. Det gjennomsnittlige pulstrykk var 71 
Den diagnostiske betydning av kombinasjonen 
pulstrykk og tachycardi som anses som nesten 
monisk for sykdommen, og burde være den u'""w . ...,.... 
læge til stor hjelp, omtales. 

Ved den elektrokardiografiske undersøkelse 
flimmer og flutter i 26 pst., i 1.4 av tilfellene 
tisk og i o/J. permanent. Det framheves at den 
serende læge ml undersøke på andre 
symptomer og evtl. sende pasienten til 
søkelse ved et hvert tilfelle av flimmer eller fluucr 

Røntgenologisk forstørret hjerte ble funnet i 3! 
Den gjennomsnittlige serumcholesterolverdi var IJ4 
pst. Av 200 opererte pasienter fantes i 72,5 pst. 

typiske billedet av et diffust, parenchymatøst 
struma. 200 pasienter ble operert, hvorav 90 p1t. 

seanse, med en postoperativ mortalitet på o,5 pst. 

tydningen av et intimt samarbeid mellom "nd1remedlll 
og kirurg framheves. 

I p pst. av alle tilfelle ble diagnosen først stillet 
innleggelsen i sykehus. 19 pst. av pasientene ble · 
for hjertelidelse, hvorav % representerte den 
type av Morbus Basedowii. 

S v e n N i s s e n M e y e r har foretatt en 
sokelse for å belyse spørsmålet om en eventuell 
disposisjon for tuberkulose. 

Vlr vanlige tuberkulosestatistikk gir opplysning 
antall sykdomstilfelle (dødsfall) i forskjellige 
uten hensyntagen til den med levealderen varierende 
feksjonshyppighet. Dens verdi blir derfor 
tinget, idet tallene jo da vil avhenge både av en 
tuell aldersdisposisjon, og av den for alderen 
infeksjonshyppighet (dvs. av tuberkulin kurvens 
vedkommende samfunn). 

En fullstendig statistisk belysning av problemet 
omfatte oppgaver over morbiditeten (resp. 
spesifisert på de forskjellige år fra "ntc:kSJOntstt,CISP'IIDII 
og framover. Og herunder må man adskille de 
lige infeksjonsaldrer i forskjellige grupper. (En som 
fiseres 5 1r gammel og en som infiseres I 5 år 
kan jo således tenkes å framby helt forskjellig 
bllde m. h. t. den totale risiko for senere å ra 
kulose og m. h. t. det alminnelige intervall infeksjoa 
sykdom.) 

Løsning av denne oppgave vil kreve store 
med iallfall noenlunde kjent infeksjonstidspunkt, 
der selvfølgelig er vanskelig å skaffe. Man kan ikke 
oppgaven bare ved å støtte seg til tuberkul" 
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form og de vanlige morbiditetstall. Men man kan dog 
ed de nevnte hjelpemidler U et visst inntrykk av hvor 

torden totale risiko for sykdom (altså uansett om syk
donmen opptrer i ISte, 2net, 3dje osv. år etter infek
JOnen) blir etter infeksjon i de forskjellige levealdre. 
orutsetning for en slik beregning er at iallfall majorite

ten av sykdomstilfellene kommer i de første 5-7 h etter 
frksjonen og at tuberkulinkurven viser en forholdsvis 

• n stigning i de aldersperioder man vil undersøke. 
Beregningen er gjennomført ved hjelp av tuberkulin

urver fra 1927-29 (Scheel, He i m b c c k, Us t
edt) og fra 1941-43 (E. Dahl & J. Backer) 
antall anmeldte tilfelle av smitteførende tuberkulose 

ra tilsvarende tidsrom og miljø. Resultatene er tem
lig overensstemmende fra de to kalenderperioder 

::ens derimot infeksjonskurven og de vanlige morbidi
tltstall har endret seg betydelig fra I 929 til 194 r ), og 

,ar ut på at en infeksjon i alderen 7-12 J.r betinger 
· samlet risiko pJ. ca. 1-2 pst. for J. fJ. en etterføl

!e alvorlig (progressiv) tuberkulose, mens en infek
"jfJn 1 alderen 15-2 5 Jr gir en samlet risiko pJ. ca. 10 
· for senere progressiv tuberkulose. Disse tall kan man 

:l som et uttrykk for aldersdisposisjonen i de respek
le aldrer, idet de er beregnet på antall nyinfiserte og 
tsa er uavhengig av infeksjonskurvens utseende. 
En vanskelighet ved disse undersøkelser, som man 
pe kan overvinne helt, er definisjonen av begrepet 

tuberkuløs sykdom, dvs. avgjørelsen av hvilke sykdoms
'dle som skal telles med. (Det er klart at f. eks. hilus-

ldmitt og kavernøs tuberkulose ikke kan telles sammen.) 
ed å benytte antall anmeldte tilfelle av smitteførende 

:oberkulose mener man iallfall til en viss grad i de 
ICVnte tall å ha fått et uttrykk for risikoen for en al

lig, progressiv tuberkulose etter infeksjon i de nevnte 
drer. 
En videre oppgave består i å sammenligne risikoen for 
ere tuberkulose for forskjellige grupper av nyinfi

tttc (bortsett fra aldersgruppene) f. eks. for nyinfiserte 
utmerker seg ved at de i tilslutning til infeksjonen 

1r knuterosen, hilusadenitt, plevritt. Man har foreløbig 
visst noe sikkert om disse er verre stillet enn gjen

IO!Ilsnittet av nyinfiserte, og i tilfelle hvor meget. Etter
rsøkelse av erythema nodosumpasienter (Ustvedt) 
en total risiko for senere tuberkulose på bortimot 
pst., dvs. de skulle etter ovenstående ha omtrent 

Så stor sjanse for tuberkulose som gjennomsnit
al· nyinfiserte (i ungdomsårene). Etterundersøkelser 
plevrittpasienter (Scheel & Fø i en, L ange-

1 el sen, Fr os t a d m. fl.) gir en total risiko for 
IDtrt tuberkulose på over JO pst., dvs. disse pasienter 

etter ovenstående iallfall være 3 (eller kanskje 4) 
sa dårlig stillet som gjennomsnittet av nyinfi-

UTENLANDSK: 

PERORAL PENICILLINBEHANDLING 

Siden slutten av 1944 har en i U.S.A. søkt å oppnå 
llnpeutiske resultater med peroral tilførsel av penicillin 

(p.). Som bekjent utskilles p. raskt gjennom urinen. 
For å oppnå og opprettholde en terapeutisk virksom 
blodkonsentrasjon har den vanligst benyttede metode 
hittil vært injeksjoner hver tredje time. Ulempene ved 
de hyppige injeksjoner er velkjente. Mavesyren destru
erer p., og peroral tilførsel av vanlige oppløsninger 
eller tabletter var i de fleste tilfelle av liten eller ingen 
terapeutisk verdi. 

For å hindre at mavesyren destruerer peroralt tilført 
p., har en ght fram på flere måter: 
I. Anvendelse av tabletter eller kapsler med bufret p. 

Som buffersubstanser er benyttet Na-citrat, sitron
syre, aluminiumhydroksyd, Ca-karbonat, Mg-oksyd 
etc., enten i blanding eller hver for seg. 

2. Kapsler med p. i olje, f. eks. Na- eller Ca-p. i raffi
nert vegetabilsk olje. 

3· Anvendelse av p. i forbindelse med aluminium
hydroksyd-gel. 
Til å begynne med ble disse p.-preparater til peroralt 

bruk fremstilt i doser på 20-25 tusen E. Etter hen
stilling fra National Research Council er minstedosen 
nå satt til 50 tusen E. 

Kliniske forsøk med slike preparater har vist at pero
ral p.-terapi har det samme indikasjonsområde og de 
samme begrensninger som den parenterale. 

For å oppnå like høy blodkonsentrasjon som ved 
parenteral terapi, må en i alminnelighet anvende 5 gan
ger så stor dose peroralt. Maksimalt blir ca. % av det 
tilførte p. resorbert, oftest mindre. De sykdommer som 
synes best egnet til peroral p.-terapi er gonore, pneu
moni, visse streptokokklidelser samt Vinccnts angina, 
i det hele tatt hvor angjeldende bakterier i alminnelighet 
er meget ømfintlige og hvor forholdsvis moderate p.
doser parenteralt pleier å føre til målet. 

Ved septiske tilstander, bakterielle endokarditter, me
ningitter og peritonitter kan peroral p.-behandling ikke 
erstatte den parenterale. Dosen ved peroral p.-behand
ling ligger omkring roo tusen E. hver tredje hirne. I visse 
tilfelle av gonore er man kommet til mll.let med mindre 
doser. 

K e e fe r, som er sjef for kjemoterapiutvalget i 
National Research Council, anbefaler følgende spesielle 
forholdsregler ved peroral p.-behandling: 

P. per os skal gis fastende, minst % time før eller 
I% a 2 timer etter måltidene. Som standardmetode ved 
gonore foreslås too tusen E. intramuskulært etterfulgt 
av 40-50 tusen E. per os hver 4· time i I a 2 døgn. 

Ved alvorligere sykdommer tilrådes p.-injeksjoner i 
sykdommens første akutte fase. Senere kan man fort
sette med p. peroralt. Peroralt p. er uvirksomt ved 
infeksjoner med Gram neg. mikrober hvor p.-injeksjoner 
heller ikke har noen effekt (f. eks. ved tyfoidfeber, 
dysenteri etc.). 

Forutsetningen for en vellykket peroral p.-terapi -
og det ml!. poengteres skarpt - . er at p.-behandlingen 
påbegynnes tidligst mulig, at doseringen er adekvat, at 
andre understøttende terapeutiske åtgjerder blir truffet 
og at behandlingen ikke avbrytes før infeksjonen er 
di minert. 

(Ralph D. Shancr: Schw. med. W.schr. 76: 1302, 1946.) 



IKTERUS ETTER PENICILLININJEKSJONER 

I løpet av de senere år er det publisert tallrike med
delelser om ikterus etter injeksjoner av ulike medikamen
ter. En del av disse ikterustilfelle ble nok tidligere ofte 
oppfattet som følger av vedkommende medikaments 
toksiske virkning (Murra y 1930). Vi vet nå at det 
ofte dreier seg om en infeksiøs ikterus fremkalt av et 
virus som under den terapeutiske prosedyre på en eller 
annen måte er kommet inn i organismen. 

Dette kan skje på prinsipielt to ulike måter. 

J . Ved intravenøse eller intram)lskulære injeksjoner av 
humant serum eller ved transfusjoner av plasma eller 
fullblod kan hepatittvirus overføres fra gtver til 
mottaker. 

Særlig ofte har en sett infeksiøs ikterus etter an
vendelse av profylaktiske rekonvalesentseruminjeksjoner 
mot meslinger og kusma, hvor rekonvalesentserumet har 
vært samlet fra forskjellige givere og blandet sammen 
før distribueringen i mindre partier. 

På denne måte kan serum fra en eneste virusbærer 
infisere hele porsjonen av rekonvalesentserum ( «Pooled 
serum hepatit is» ). (Anvendes derimot et konsentrat av 
serumets antistoffholdige fraksjon, det såkalte gamma
globulin, vil som bekjent denne risiko elimineres, idet 
gamma-globulinet i seg selv også beskytter mot infeksjon 
med hepatittvirus.) 

l. Den infeksiøse hepatitt kan også overføres under 
ulike blodprøvetakninger ved bruk av nåler, stiletter, 
snappere o. lign. som ikke er tilstrekkelig desinfisert. 
Hepatittvirus er jo resistent overfor de vanlige desin
feksjonsmidler som sprit og eter. 

Denne form for epidemisk hepatitt er også kalt 
inokulasjonsikterus (beskrevet her hjemme bl. a. av 
I var G r o t h). 

Inokulasjonsikterus er blitt noe av et nosokomialt 
kors og representerer et viktig problem i moderne syke
hushygiene. 

Foruten prøvetakningen ved de tallrike rutinemessige 
blodundersøkelser som SR, blodtellinger, WR, og på 
diabctesavdelinger blodsukker, vil - med det stadig 
økende forbruk av penicillin - injeksjoner av dette 
medikament spille den største rolle som overførings
modus ved infeksiøs hepatitt. 

R o b c r t R. H u g h c s beskriver 2.6 ti lfelle av in
fcksiøs hepatitt etter penicillininjeksjoner. Inkubasjons
tidens lengde var karakteristisk, fra I opp til 6 mndr. 

Kontrollundersøkelser utelukket at det dreide seg om 
tilfeldige sammentreff mellom penicillininjeksjoner og 
opptreden av epidemisk hepatitt, og Hug hes anser 
det som gitt at sykdommen i praktisk talt samtlige til
felle ble overført ved penicillininjeksjonen. For å komme 
til nærmere klarhet over infeksjonsmåten, anstilte han 
noen instruktive injeksjonsforsøk. 

Han fylte f. eks. en 10 ml sprøyte med saltvann og 
injiserte I ml intramuskulært. Dro deretter ut sprøyten 
med nålen sittende på. Etter å ha tatt nålen av, under
søkte han så de følgende dråper fra sprøytens ansats 
mikroskopisk. 
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I en rekke tilfelle kunne han påvise opp til n o røc 
blodlegemer pr. mm3 i den første dråpen. 

Videre forsøk ga følgende forklaring på dette: 
I enkelte ti lfelle kunne det hende at litt av den inj 

serte væske ble presset tilbake inn i nålen, eventue 
sprøyten igjen, idet trykket på stemplet opphørte c 
den injiserte væske stod under trykk. Men oftest hendt 
det at spor av blod ble hengende ved nålespissen. Dett 
blod diffunderte så litt inn i nålens !urnen. Idet nåle 
sli ble fjernet fra ansatsen ble nålens innhold suget igjer 
nom og ble hengende som en dråpe på ansatsen. Dett 
var nok til at den neste injeksjon kunne være infeksi' 
selv om man skiftet spiss. 

(Robert R. Hughes: Brit. Med. Journ. II: 685, 1946.) 

Kommentar: 

Disse iakttagelser oppfordrer oss til .:! ta den sykehu 
messige penicillinadministrasjon opp til drøftelse. 

En særskilt sprøyte for hver penicillinbehandlet pas 
ent ville være den selvfølgelige konsekvens. Men i e1 
kelte sykehusavdelinger er antallet penicillinbehandlet 
pasienter sJ stort at sprøytebehovet da muligens ikJ. 
ville kunne dekkes. 

PJ enkelte avdelinger er det gjennomført kokning a 
sprøyten mellom hver injeksjon. Men de sprøyter so: 
for tiden er i handelen, er ofte av sd dårlig kvalitet , 
de ikke t3ler mange gangers kok. 

Det store sprøyteforbruk vil fe! økonomiske konso 
kvenser og ytterligere fordyre den kostbare penicilli1 
behandling. 

Problemet må imidlertid diskuteres, og det er tvi1 
gende nødvendig å arbeide seg fram til en rasjone 
løsning. 

Det er naturlig t! sette sitt h3p til en ytterligere effeJ 
tivisering av den perorale penicillinterapi. 

KOMBINERT SERUM -
PENICILLINBEHANDLING VED DIFTERI 

C. S c h w c n s en har behandlet to .tilfelle av sva 
svelgdifteri hos voksne og et tilfelle av krupp hos ' 
r % år gammelt barn med store doser serum kombine: 
med penicillin. Sykdomsforløpet må nærmest betrakt• 
som mirakuløst både med hensyn til lokalsymptomer 
som almentilstanden for øvrig. På grunnlag av erfarir 
gene fra disse tre tilfellene kan en sette opp følgene 
skjema for fremtidig difteribehandling: 

Svære tilfelle: Serum i store doser + penicillir 
injeksjoner + penicillin lokalt. Til den sistnevnte bo 
handling kan en anvende tabletter på 150 OE - 1 

tabletter hver halvtime. Hos små barn kan en til de 
også bruke spray med en væske på 500 OE pr. cm3

• 

Lette tilfelle: Serum + lokal penicillinbehandlin; 
Bakteriene svinner meget hurtig og membranene a' 

støtes. I kruppti!fellet kunne en derfor unngå trach• 
otomi. Det er spørsmål om serum er nødvendig. En t' 
imidlertid ikke straks avskaffe det, idet en antar at do 
nøytraliserer de toksiner som allerede er dannet inne 
penicillinet når å drepe bakteriene. 

(C. Schwensen: Ugeskr. f. Læger ro8: 975, 1946.) 



sskrifi for Den No1ske Lægeforening 
RIFT FOR PRAKTISK MEDISIN 

Nr. 9· r. mai 19.47. 

GONORE-TERAPIENS UTVIKLING 
ETTER OPPDAGELSEN AV GO NOKOKKEN 

Av l. ROKST AD 

(Fra Den Dermatologiske Universitetsklinikk, Rikshospitalet, Oslo. 

Sjef: Prof., dr. med. N. Danbolt.) 

ble oppdaget av Ne isser i 1879. 
anerkjennelse fant imidlertid Ne isser s 

oppdagelse først 5 8-r senere, etterat det 
Bu mm (x884) 1 dyrke gonokokken (pl 

mcnncskeserum). Ved inokulasjonsforsøk med 
pl urethralslimhinnen kunne man 

gonor~, og mikroben ble anerkjent som 
lrsak til sykdommen. 

av gonore etter at gonokokken ble opp
like inntil den siste tid gjennomg1tt mange 
de siste årene, store forandringer. Tar man 

over gonor~-terapiens historie for nevnte 
vil man stort sett kunne skjelne mellom 2. peri

skille omkring 1937, da den moderne kjemo-
fullstendig revolusjonerte gonor~behandlingen. 

inntreden kunne den tidligere så 
ofte brysomme, «gammeldagse» gonore

innskrenkes til noen få dagers inngift av 
mens lokalbehandlingen, som tidligere var det 

fra nå av temmelig snart ble fullstendig 
Sulfonamidene i all sin mangfoldighet ble 

1r senere fulgt av det enn8. mer imponerende 
.u•Jf'<'U···,._u.u, penicillin. Fremskrittene på gonore

område har det siste decennium vært 
nzrmest eventyrlige. På den annen side skal 

undervurdere hva man tidligere visste om 
på gonore-terapiens område. 

Ne isser s oppdagelse av gonokokken falt 
strid om behandlingen skulle være sympto

cller kausal. Kausalbehandlingen ble fra nl av 
Gonokokkenes tilintetgjørelse ble etter

i denne hensikt finnes i tidens løp anvendt 
behandlingsmlter og et slikt utall av medika
det i en kort forelesning bare blir anledning 
visse sider av prinsippene for behandlingen. 

s1kalte «gammeldagse gonor~-behandling» om
foruten dietetisk-hygieniske forskrifter: 

r . Lokalbehandling. 
2.. Serumbehandling. 
3· Vaksinebehandling. 
4· Feber- eller varmebehandling. 
5. I ntern medikamentell behandling. 

Av dietetisk-hygieniske forholdsregler skal nevnes 
hensiktsmessig kost, alkoholforbud og mest mulig ro 
og hvile, regler som fremdeles gjelder den dag i dag. 

Lokalbehandlingen utgjorde den viktigste del av den 
«gammeldagse• gonore-behandling, og omfattet hos 
menn urethralinjeksjoner, eventuelt skylling av urethra 
med større væskemengder (Jan e t), hos kvinner ureth-

• ralinjeksjoner, innleggelse av smeltbare urethralstaver, 
penslinger av cerviks, liksom her ogs8. innleggelse av 
smeltbare staver, innleggelse av vaginaltamponer, samt 
rektalinjeksjoner, og hos småpiker sittebad og vaginal
skyllinger. Gonor~iske komplikasjoner fordret spesielle 
foran~taltninger, således infiserte blindganger: eksstirpa
sjon, spaltning, event. kauterisasjon; infiserte kjertler og 
lakuner i urethralslimhinnen: urethroskopi og kauteri
sasjon; urethritis posterior: Janets skyllinger o. 1.; 
prostatitt og vesikulitt: massasje og lokal varmebehand
ling; flegmonØse, abscederende prosesser: kirurgisk be
handling osv. 

Ved lokalbehandlingen av gonor~ tilsiktet man gjen
nom lokal applikasjon pl slimhinnen • av baktericide 
stoffer å utrydde gonokokkene. Ikke med en gang, 
for det lot seg dessverre ikke gjøre, men ved hyppige, 
regelmessig gjentatte applikasjoner håpet man etter 
hvert å kunne tilintetgjøre gonokokkene, pl samme tid 
som man mest mulig unngikk å skade slimhinnen. Av 
stoffer anvendt i denne hensikt, finnes meget tidlig 
nevnt f. eks. karbolsyre, jodoform, hypermanganas 
kalicus, sølvnitrat og sinksulfat. Store skyllinger av den 
mannlige urethra (med hypermanganas kalicus) ble inn
ført av Jane t i 1892.. 5 år senere foreslo Ne isser 
prolongerte urethralinjeksjoner med protargol, et or-

prøveforelesning for den medisinske doktorgrad (oppgitt emne), holdt 3· juli 1946. 
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ganisk sølvpreparat, som siden har beholdt sin plass i 
lokal terapien. Blant de mange medikamenter som· etter 
hvert kom til anvendelse, finnes for øvrig sølvprepa
ratene hele tiden i forgrunnen. Som sprøyte- og skylle
væsker ble de innledningsvis anvendt i store fortynnin
ger, for senere i behandlingen 3. brukes i gradvis større 
konsentrasjoner. Sølvnitratet ble for en tid forlatt til 
fordel for de organiske sølvforbindelser (protargol, 
albargin o. m. a.) p. g. a. disse preparaters ry for bedre 
dybdevirkning. H a x t h a u s e n kunne imidlertid i 
19.2 5 eksperimentelt påvise at sølvnitrat merkelig nok 
hadde en bedre dybdevirkning enn de organiske sølv
forbindelser, liksom han i 19.28, på basis av kliniske 
undersøkelser, kom til det resultat at sølvnitrat var et 
bedre antigonoreicum enn både protargol og albargin. 
Ha x t h a u sen fant dessuten at det ikke var nød
vendig med noen konsentrasjonsendring under forløpet 
av behandlingen. Den optimale virkning for sølvnitrat 
lå omkring en femtedels og en tiendedels promille. De 
anerkjente fordringer til et brukbart antigonoreicum, 
baktericidi, dybdevirkning og vevsindifferens, ble for
mulert allerede av Ne isser, og i tidens løp ble en 
hærskare av preparater som angivelig skulle oppfylle 
nevnte fordringer, brakt på markedet, oppskrytt og 
brukt med begeistring for så etter kort tid å gå over 
i glemselen. Dette forhold vimer i høy grad om hvilken 
skuffelse den lokale gonore-terapi har vært. Enkelte 
røster hevdet endog at den var fullstendig nytteløs, ja 
snarest skadelig. Riktignok var resultatene av lokal
behandlingen lite oppmuntrende, særlig for kvinne
gonoreens vedkommende, men konsekvent gjennomført 
lyktes det dog i alle tilfelle å oppnå helbredelse. Det 
tok imidlertid lang tid, for menn i alminnelighet flere 
uker, for kvinner måneder. 

Foruten lokalbehandlingen, som utgjorde det viktigste 
ledd i den såkalte «gammeldagse gonore-behandling•, 
inngikk også i større eller mindre utstrekning, særlig 
hvor det dreide seg om kompliserte tilfelle, generell be
handling i form av serum-, vaksine-, varme- og intern 
medikamentell behandling. 

Serumbehandling (dvs. passiv immunisering) av go
noreikere ble forsøkt så vel med antigonokokk- som 
antimeningokokkserum, angivelig med noe utbytte hvor 
det dreide seg om kompliserte tilfelle, men uten noen 

· gagnlig effekt på den ukompliserte urethral- og cerviks
-gonore. Behandlingen medførte for øvrig hyppig bi
virkninger (lokale symptomer, feber, eksantemer}, og 
fikk aldri noen større praktisk betydning. Det samme 
var tilfelle med anvendelsen av andre immunsera, liksom 
egetserum og egetblod. 

Vaksinebehandling (dvs. aktiv immunisering) er der
imot hyppig anvendt i gonore-terapien. Man har an
vendt vaksine fremstilt så vel av gonokokker som andre 
mikrober, liksom blandingsvaksiner og vaksiner tilsatt 
forskjellige medikamenter, såkalte «kjemovaksiner», De 
fleste er enige om at vaksinebehandling har en gagnlig 
effekt på gonoreiske komplikasjoner, fremfor alt på 
artrittene, mens man ved de ukompliserte gonoreiske 
urethritter neppe har hatt noen nytte av behandlingen, 
bortsett fra som ledd i feber- eller varmebehandling. 
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Varmebehandlingen av gonore har sitt utgangsp 
i iakttagelsen av at den purulente sekresjon kan f 
svinne helt eller forbigående hos høyfebrile pasient" 
en iakttagelse som harmonerer med gonokokk-kultura4 
følsomhet for oppvarmning. Den tilsiktede tempera~ 
forhøyelse ble fremkalt på forskjellige måter, ved int 
muskulære injeksjoner (melk o. l.), intravenøse inj 
sjoner (bakterieoppslemminger eller filtrater av bakter' 
oppslemminger, f. eks. pyrifer), podning (malaria, 
currens) eller ved anvendelse av spesielle varmekassc! 
Mens varmebehandlingen tidligere ikke fikk særlig a! 
vendelse, er den i løpet av de siste år hyppig bruktl 
kombinasjon med sulfonamidterapi. 

Den intern-medikamentelle gonorebehandling 
fatter forsøk med en rekke stoffer. Fra gammel 
hadde man anvendt forskjellige balsamika som Copaiv: 
cubebae, oleum Santali og Kawa-Kawa, som for 
ble brukt også etter gonokokkens oppdagelse. Man 
tok til å begynne med at de anvendte balsamika, c 
utskillelse i urinen, virket drepende på gonokokk 
Det ble imidlertid snart fastsllitt at balsamika i 
hadde denne effekt., idet man kunne dyrke gonokok 
fra pasienter som i lengre tid hadde gjennomgått 
handling med f. eks. Santalolje. Virkningen var rime!' 
vis bare symptomatisk. 

En lang rekke såkalte urinveisdesinfiserende midt 
som salol, hexametylentetramin o. m. a. finnes o 
anvendt mot gonore, men uten, eller med langt min 
virkning på gonokokkene enn andre mikrober. 

Da man anså det nyttig med store urinmengder 
kunne spyle urethra, kom også diuretica til anvende! 
f. eks. folia uvae ursi, som for øvrig, p. g. a. avspal 
ning av pyrogallol og hydrochinon, dessuten ble till 
adstringercnde og desinfiserende virkning. 

I håp om å motvirke komplikasjoner som urethri 
posterior, epididymitt osv., benyttet man seg av an 
peristaltisk virkende midler som atropin, papaverin ' 
etter hvert en rekke nyere spasmolytica. Som bero 
gende midler, særlig for å unngå de smertefulle erc . 
sjoner, anvendtes brom, lupulin, luminaletter osv. ' 

Taiirike forsøk på å angripe gonokokkene via bl 
banen finnes også, dog uten positivt resultat. Av stoff 
anvendt i denne hensikt kan nevnes sølv, kvikksøl. 
gull, mangan og arsenforbindelser, samt en rekke farg 
stoffer, fremfor alt acridinfargestoffene try);lof!av· 
sanoflavin og argoflavin. Resultatet av forsøkene på 
bekjempe gonore på denne mhen var imidlertid ne 
slliende. Desto mer overveldende virket omslaget so 
inntrådte med sulfonamidene. 

Sulfonamidenes æra starter med prontosil i 1935 
innledes for gonore-terapiens vedkommende me~ sulf 
nilamid et par år senere. Den første meddelelse o 
sulfanilamidbehandlet gonore skriver seg fra ame 
kansk hold (De es og C o Il sto n) og kom i 193 
Samme år kom uliron på markedet, og i løpet av f 
år stadig mer virksomme preparater. Iflg. Møl l c. 
skal det hittil være fremstilt omkring 2000 forskjellig 
sulfonamidpreparater, men få er ennå eksperimente 
og klinisk gjennomprøvet. Det virksomme prinsipp 



er para-arninofenylsulfonamidet. Ved 
til amidgruppen forandres preparatenes 

i forskjellig grad, sl vel deres terapeutiske 
som resorpsjonshastighet, oppløsningsforhold i 

og urin, fordeling i kroppen, eliminasjonshastighet 
Den terapeutiske effekt p! gonore inn

hurtig og gjør seg gjeldende allerede innen 
rimeligvis betinget i den raske resorpsjon fra 

lbnltltr:tctllls og stort sett alminnelige fordeling i orga
Allerede fl minutter etter inngiftcn kan sulfon
registreres i blod og vevsvæsker, delvis i fri og 

i acetylert form. Utskillelsen foregh som regel 
for sulfatiazol innen 24 timer. Toleransen er stort 

pl. Av intoleransefenomener kan nevnes cyanose, 
brekninger, eksantemer, nyreblødning (p. g. a. 

utkrystallisering), ikterus, polynevritt og 
Virkningen av sulfonamidene er bak

dvs. at mikrobene ikke direkte drepes, men 
i sin utvikling av sulfonamidene. I virknings

inng1r para-aminobenzoesyre. Teorien glir 
at para-aminobenzoesyre (som utgjør et nødvendig 

for mikrobenes stoffomsetning) p. g. a. sitt 
dcktSkap med sulfonamidene, fortrenges av disse 

den følgen at mikrobenes vekst og formering hem
Mikrobenes følsomhet for sulfonamider dikteres 

behov for para-aminobenzoesyre i nærvær av 
Bakteriostasen reduseres ved overskudd 
puss, peptoner, ekstrakter av bakterier, 

osv., et forhold som ligger til grunn for den slikalte 
IMm·•~ff.•kt,. (jfr. s. 224). 

idterapiens første lir er preget av en rivende 
For gonoreterapiens vedkommende glir ut

fra sulfanilarnid over uliron og albucid til 
uliron C, sulfatiazol, sulfamecyltiazol, 

og mange andre. En rekke av disse prepa
ble snart forlatt igjen, og har nli bare historisk 

Blant de beste preparatene finnes sulfapyridin, 
og sulfapyrimidin, og som det beste av disse 

sulfatiazol, et fprhold som fremg!r av sammen
undersøkelser fra forskjellig hold. 

første erfaringer med sulfonamidene tydet p! at 
alder spilte en tydelig rolle for utfallet 

Ferske tilfelle reagerte d!rligere på 
enn eldre infeksjoner, og konsekvensen 

ble at man ventet noen dager før man satte 
med kjemo-terapi. Dette forhold gjorde seg sær

overfor de første sulfonamidene (sulfa
uliron), men mistet etter hvert sin betydning 
man fikk nye og bedre preparater. 
standardbehandling de første hene kunne det 

bli tale om. Doser og behandlingstid variertes i 
g. Etter tallrike variasjoner kom man 

hvert til at en relativ stor mengde i fraksjonerte 
fordelt p! 2, eventuelt 3 dager, mhte anses som 

hensiktsmessige. Jeg skal eksempelvis nevne 
forslag til sulfatiazolbehandling, sliledes fra 

(Ha x t ha us c n) I g x 6 i 2 eventuelt 
, fra Sverige (Hager mann) I g X 5 i 2 

Ved Rikshospitalets hudavdeling brukte vi en 
i løpet av 5 døgn, men gikk senere over til 

I g x 8 i 3 døgn slik som D a n b o l t har fremholdt 
nylig i sine artikler om behandling av venerea. I alle 
tilfelle av hensyn til faren for konkrementdannelse i 
nyrene plibys samtidig rikelig tilførsel av væske, mini
mum I 1h liter daglig. 

I sulfonamidterapiens glansperiode, omkring I 940-
4 r, oppnåddes med sulfatiazol helbredelse av gonore 
imellom 90 og xoo pst. De fleste meddelelser fra den 
tiden glimrer med primærheling i 90-95-98 pst., ja, 
fra enkelte hold med enda bedre resultater, og det 
på materialer som omfatter hundrevis av tilfelle. Dette 
gjelder ikke bare ukomplisert, men også komplisert 
gonore. Forskjellen på mannlig og kvinnelig gonore 
spilte heller ingen rolle lenger, og selv vulvo-vaginitis 
infantum reagerte godt pl behandlingen. Gonokokkene 
svant under sulfatiazolbehandlingen i løpet av Hl timer, 
og sekresjonen, som hurtig opphørte, innskrenket seg 
f. eks. for mennenes vedkommende til noen få dagers 
sparsom slimavsondring. I tilfelle residiv, kom disse 
etter få døgn eller de første uker etter behandlingen, 
sjelden senere. En omhyggelig etterkontroll var liksom 
tidligere absolutt nødvendig, eventuelt etter provoka
sjon, for kvinnenes vedkommende etter menses. Den 
plfallende hurtige og gode effekt av kjemo-terapien 
reduserte i høy grad de tidligere sli ofte besværlige 
komplikasjoner, som nl i stor utstrekning uteble, rime
ligvis fordi gonorcen ble helbredet før det tidspunkt 
komplikasjonene vanligvis pleide å innfinne seg. Epidi
dymitt, prostatitt, salpingitt osv. ble påfallende sjeld
nere, og gonorcen antok på denne måten mer og mer 
karakter av en harmløs lidelse. Situasjonen skulle imid
lertid snart bli en helt annen. Allerede de første ~rene 
kunne man registrere en viss forskjell på utfallet av en 
og samme behandling for de forskjellige klinikkers ved

kommende. Ved siden av de mange glimrende resul
tater kunne man en sjelden gang høre om mindre godt 
utbytte av behandlingen, til å begynne med sporadisk, 
siden stadig hyppigere. Ettersom tiden gikk, fikk man 
dårligere og d!rligere resultat av behandlingen. De 
terapiresistcnte tilfelle økte i en foruroligende grad. 
Hagermann fant allerede fra vinteren I94I til 
sommeren I942, i et materiale fra Malmo og Lund, en 
påfallende svikt i behandlingsresultatene med sulfatia
zol. I løpet av I 1h år kunne han påvise en stigning 
av de kjemo-resistente tilfelle fra under IO pst. til 
35 pst. 

I flukt med H a g c r m a n n s resultater fant M a d
s en i et mindre materiale fra sin privatpraksis (Oslo), 
behandlet i tiden mars I 94 3 til april I 944; sulfatiazol
svikt i halvparten av tilfellene. Det vil si en fortsatt 
øking av kjemoterapisvikten pl I 5 pst. 

M i c s c h c r angir at man i Z ii r i c h ennå på 
slutten av 1942 hadde inntrykk av usedvanlig god 
effekt av kjemoterapien ved gonore. Siden derimot har 
situasjonen totalt forandret seg. I materialet over ciba
zol (sulfatiazol-)behandlet gonore fra siste halvdel av 
1941 til siste halvdel av I943, fant Mi es c h c r (nlir 
tilfelle som tidligere hadde sviktet på sulfonamidterapi 
utelukkes) i I94I helbredelse i 96 pst., og på slutten 
av 1942 i 86 pst., men pl slutten av 1943 helbredelse 
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bare i 55,5 pst. Tilfelle med relativ svikt på behand
lingen (dvs. individer som sviktet på tablettbehandling, 
men ble helbredet etter kombinert tablett-feberbehand
ling) økte i samme tidsrom fra ca. 3 pst. til 2 3,5 pst., 
og tilfelle med total svikt på behandlingen (dvs. tilfelle 
som også sviktet på kombinert cibazol-feberterapi) økte 
fra o,6 pst. til 21 pst. Samme forhold, bare i langt mer 
uttalt grad, fant M i es c h e r når materialet omfattet 
samtlige tilfelle (også slike som tidligere hadde sviktet 
på sulfonamidterapi), således fra I94I til slutten av 
1943 senkning av helbredelsesprosenten fra 96 pst. til 
38,5 pst. Tilfelle med relativ svikt på behandlingen 
øket i samme tidsrom fra 5 pst. til 3 I,5 pst., og tilfelle 
med totalsvikt på behandlingen fra I pst. til 30 pst. 

Som det fremgh av nevnte eksempler, iakttas med 
årene en urovekkende øking av de kjemoterapi-resistente 
tilfelle. Økingen har siden fortsatt, og for tiden kan 
man neppe regne med helbredelse etter vanlig sulfatia
zolkur i mer enn 20-30 pst. 

Årsaken til sulfonamidsvikten var til å begynne med 
ikke lett å forstå. Man overveide forskjellige mulig
heter. I en rekke tilfelle fantes hos de som sviktet 
p! behandlingen, komplikasjoner i form av prostatitt, 

spermatocystitt, infeksjon av de Littreske kjertler og 
Morgagniske lakuner, videre infiserte preputiale og para
urethrale ganger eller paraurethrale abscesser. Fe l k e 
har i denne forbindelse formulert begrepet «hulroms
effekt» som uttrykk for den hemmende innflytelse 
man iakttar pl bakteriostasen i preformerte hulrom og 
abscesser p. g. a. stagnert sekret og puss. 

Som forklaring pll terapisvikten i ukompliserte til-
felle har man drøftet muligheten av: 

I. Ufullstendig resorpsjon. 
2. Sulfonarnidresistente gonokokkstammer. 
3· Insuffisiens av organismens avvergefunksjoner. 
4· Tilstedeværelsen av stoffer som hemmer sulfon

amidvirkningen. 

Man er nå klar over at årsaken til terapisvikten 
fremfor alt skyldes bestemte forhold ved gonokokk
floraen. V cd dyrkning av gonokokker på substrater til
satt forskjellige konsentrasjoner av sulfonamider, har 
man kunnet påvise en høyst forskjellig sulfonamid
følsomhet hos de forskjellige gonokokkstammer. Videre 
er det lykkes, gjennom dyrkning av gonokokker på 
sulfonamidholdige substrater, å øke mikrobenes sulfon
amidresistens, som siden holder seg i lang tid. Ved 
sammenlignende undersøkelser av gonokokkenes sulfon
amidfølsomhet og terapisvikt, har man stort sett fun
net god overensstemmelse. I tilfelle høy resistens -
som regel terapisvikt og omvendt. At årsaken til terapi
svikten skyldes terapiresistente stammer, fremgår dess
uten av behandlingsresultater for pasientgrupper med 
felles infeksjonskilde. Individer infisert med samme 
stamme, frembyr stort sett samme resultat av behand
lingen, enten godt resultat i de fleste tilfelle eller det 
motsatte - et som regel dårlig resultat. Alt taler for 
at krisen i sulfonamidterapien skyldes terapiresistente 
~onokokker. De første ~rs "&\i.mrende resu\tater av su\-
\onami.dterapi.en s\<:.y\des ri.me\i.gvis en overvekt av su\-

fonamidfølsomme stammer til å begynne med. I 
løp er imidlertid de mer følsomme stammer 
og de resistente blitt tilbake. Sulfonarnidterapien 
med andre ord medført en seleksjon innen goJnOIWI\113 
floraen. Mens de mindre skikkede for 
er glltt til grunne, har de mer resistente stammer 
påkjenningen, for siden i stadig større grad å 
holde den gonoreiske infeksjon. 

Gonokokkenes sulfonamidresistens har øvet en 
delig innflytelse pll gonoreterapiens utvikling i 
årene. Da den opprinnelige enkle fremgangsmåte, 
giften av noen f1l tabletter, som regel ikke var 
kelig lenger, forsokte man på forskjellige mher å 
sulfonamideffekten. Følgende måter kom i 

r. Økning av dosene og forlengelse 
tiden. 

2. Veksling av preparatene. 
3· Kombinasjon av flere sulfonamider. 
4· Kombinasjon med andre stoffer. 
5. Kombinasjon med feberterapi. 

Øl}ning av sulfonamiddosene, eventuelt gjentatte 
handlinger med lå d1gers mellomrom, er foretatt 
flere, angivelig med bedring av resultatene. Man 
nådde i tilfelle desto bedre resultater jo senere 
opptrltdte. En forlengelse av behandlingstiden har 
imot ikke frembudt noen særlig bedring av 
H eller ikke har forsøk med ll veksle pl 
medført noen bedring av behandlingseffekten. 
sulfatiazol, svikter som regel ogslt de øvrige 
amider i overensstemmelse med at gonokokkenes 
resistens er en gruppeegenskap. Den særlig gode 
ranse for visse sulfonamider har ogslt fristet til 
deisen av meget høye doser i den hensikt 1 heve 
amidblodspeilet så vidt høyt at terskelverdien for 
kokkenes sulfonamidfølsomhet ble overskredet. 
slike rigorøse mengder øker imidlertid faren for 
krementdannelse i nyrene. Da flere 
samme oppløsning ikke influerer. særlig pll 
heten, har man søkt å øke effekten samtidig med 
man unngikk faren for konkrementdannelse, ved å 
binere flere sulfonamider. En slik «sul .. -.. uw:.110 

terapi• fremheves av flere, blant andre av Ha 
m a n n, som meget fordelaktig. Kombinasjonen 
store doser urinstoff (som in vitro viser seg å 
gonokokkveksten) er også forsøkt, dog uten 
bevisende bedring av resultatene. Gonokokkenes 
het for varme har lenge vært kjent og delvis 
i terapien. Sulfonamidbehandling kombin.ert med 
terapi kom derfor tidlig til anvendelse. Gunstige 
tater av kombinert sulfonamid-feber-terapi 
fra en rekke klinikker. Ved Rikshospitalets huda 
har vi benyttet kombinasjonen sulfatiazol I g x 8 
daglige intravenøse injeksjoner av 
3 døgn. I overensstemmelse med tallrike 
fra utlandet har vi med denne behandling 
gode resultater : Helbredelse i ca. 8o pst. av tilfelle 
tidligere hadde sviktet p! sulfonamidterapi. 

l en rekke ti.\ie\\e svikter i.m\d\erti.d 
terapien ti.\ tross \or a\\e iorsøk på å variere 



en. I slike tilfelle måtte man for ikke lenge siden 
e tilbake på den «gammeldagse• lokalbehandling, 

!til det nyeste, og hittil mest imponerende kjemo
apeuticum ble tilgjengelig, penicillin. 

0enicillin, eller rettere sagt penicillinene, utgjør et 
elt kjemo-terapeuticum, med sikker effekt blant an-
på gonokokker. Nettopp som behovet var størst for 

kjemoterapeuticum som kunne erstatte de sviktende 
:onamider, fikk man i penicillin et middel som med 
syn til så vel terapeutisk effekt som mangel på bi
minger ikke bare erstatter, men langt overgår det 
te vi har sett av sulfonamidene. Penicillin er en svak, 
asisk syre som produseres av ·muggsoppen penicil
n notatum. Det utvinnes av soppens vekstsubstrat 
forekommer foruten som fri syre som natrium-, ka
n-, kalsium-, barium- o. a. salter. Saltene er lett opp
:lige i vann, saltvann, glykose, eksudater og andre 
svæsker, og i oppløst tilstand lite stabile, men for
~svis stabile i tørret tilstand og oppbevart kaldt. 
uten varme er penicillin følsomt for, og inaktiviseres 

av syrer, alkali, alkohol, tunge metaller (Cu, Pb, 
o. a.), oksydasjonsmidler (natriumpermanganat, 

) 2) og :ur de fleste organiske baser, som f. eks. anilin. 
ere ødelegges penicillin av visse bakterieprodukter, 
tit «penicillinase•. Særlig bekjent for sin penicil
se-produksjon er de gramnegative tarmbakterier, 
:orhold som rimelig nok vil komme i betraktning 
r det dreier seg om behandlingen av tilfelle med 
.umgonore. Administrasjonen av penicillin har hittil 
-gått intravenøst, intramuskulært, subkutant eller 
tit. Resorpsjon og utskillelse foregllr raskt. Virk
;en . er i små mengder bakteriostatisk, i større 
!r baktericid. Hvordan penicillin hemmer utviklin-
av, eller ødelegger mikrobene, er ennå ikke kjent. 

!kten skyldes rimeligvis ingen stimulering av orga-
1ens egne forsvarskrcfter, men er mer sannsynlig 
en av en direkte innflytelse pll selve mikrobene. 
It rensede preparater er merkelig fri for toksiske 
rkninger, mens urene preparater, som ble anvendt i 
mnelsen, ofte ga temperaturstigning. Et av de mest 
1tredende trekk ved penicillin, er dets lave toksisitet 
mennesket. Av alle kjcmoterapeutiske midler er det 
:n som i den grad forener lav toksisitet med høy 
peutisk effekt som penicillin. I så henseende utgjør 
icillin for tiden vllrt mest ideelle kjemoterapeuticum. 
osynkrasi for penicillin er derimot iakttatt i form 
~ermatitt, urticaria, konjunktivitt og leddfenomener. 
gonoreterapien er penicillin alle andre midler full-
dig overlegent. Penicillinbehandlingen gjennomføres 
en dag. Gonokokkene, som er meget følsomme for 
icillin, viser allerede fll timer etter første injeksjon 
1 til degenerasjon, og de kliniske symptomer går raskt 
1.ke. Noen vesensforskjell mellom sulfonamid- eller 
onamid-hypertermi-resistente og sulfonamidfølsomme 
:lle finnes ikke. Heller ikke på komplisert og ukom
!rt gonore. Dog krever som regel alvorlige kompli
oner forholdsvis større doser enn ukompliserte til
!. Særlig gjelder dette artrittene. Ved gonoreiske 
itter har man for øvrig med godt resultat benyttet 

seg av lokal applikasjon i form av intraartikulære 
penicillin -injeksjoner. 

Penicillin er forsøkt administrert på forskjellige måter. 
Den vanlige fremgangsmllte ved gonore i dag er intra
muskulære injeksjoner av penicillin oppløst i destillert 
vann eller saltvann. Denne metode gir hurtig resorp
sjon, men dessverre også en hurtig utskillelse. For å bøte 
på dette injiseres med korte mellomrom (3-4 timer), 
som er en forutsetning for å kunne holde en tilstrekkelig 
konsentrasjon i blodet. De hyppige injeksjoner egner 
seg imidlertid dårlig for. ambulant behandling, liksom 
det er besværlig så vel for pasienten som for behand
lende personale. For å kunne drøye penicillinets opp
hold i organismen og p!l. samme tid nøye seg med 
færre injeksjoner, har man økt dosene eller tilført peni
cillinet i en form som bremser pll resorpsjonen. For å 
bremse på resorpsjonen har man tilsatt adrenalin (sub
kutane injeksjoner), en fremgangsmåte som dog i visse 
tilfelle kan gi komplikasjoner i form av sårdannelse på 
injeksjonsstedet. Videre har man benyttet en blanding 
av bivoks og peanøttolje som vehikcl for penicillinet. 
Anvendt på denne måte har en injeksjon (f. eks. I 50 000 
O.E.) vist seg tilstrekkelig. 

Penicillindosene, så vel enkelt- som totaldosene, er 
variert betydelig. Resultatene bedres med stigende total
doser. Enkeltdosene finnes variert mellom 10 ooo og 
30 ooo E, og totaldosene mellom xoo ooo og 200 ooo E. 
Totaldoser på 100 ooo E gir et noe mindre sikkert resul
tat enn totaldoser p! qo ooo-160 ooo E (som muligens 
vil bli de doser man kommer til å benytte som standard
dosering). Ved Rikshospitalets hudavdeling har vi lenge 
p. g. a. begrenset tilgang på penicillin benyttet en total
dose på roo ooo E som standarddosering.1 

Residivtilfellene etter penicillinbehandling inntrer i 
alminnelighet i løpet av de første dager eller uker. 
En omhyggelig etterkontroll er liksom tidligere i gonore
behandlingen absolutt nødvendig og må utføres etter 
moderne prinsipper (bl. a. dyrkning). . 

Et overblikk over gonorebehandlingen med penicillin 
hittil gir det aller beste inntrykk. Særlig vil det kanskje 
være grunn til å legge vekt på at sulfonamidresistente 
gonokokker er følsomme for penicillin. Dette forhold 
tyder på at virkningsmekanismen for disse viktige mid
ler ikke er den samme. Mens sulfonamidvirkningen har 
relasjon til para-aminobenzoesyre, spiller denne syre 
ingen rolle for penicillinvirkningen. Tilstedeværelsen av 
en viss mengde para-aminobenzoesyre fremmer tvert 
imot penicillinvirkningen. Med hensyn til fremtidens 
gonorebehandling vil man kanskje foreløpig p! bak
grunn av sulfonamidterapisvikten nære en viss engstelse 
for fremkomsten av penicillinresistente gonokokkstam
mer. Ennå foreligger slike neppe med sikkerhet iakttatt. 
Om enn sjeldent forekommer det dog stammer som 
utmerker seg ved en noe større resistens enn vanlig, og 
selv om det hittil ikke er lykkes in vitro, må man vel 
regne med, så vel in vivo som vitro, muligheten av en 
ervervet øking av penicillinresistensen. For andre mi
krobers vedkommende er det lykkes gjennom dyrknings-

1 Tilføyelse ved korrekturen: Vår nhærende standard
dosering er p~ 200 ooo E. 

2 25 



forsøk pl medier med tiltagende mengder penicillin å 
øke mikrobenes penicillinresistens. Det er vel derfor 
neppe noen grunn til å tvile på at ikke også penicillin
resistente gonokokkstammer vil kunne forekomme, og 
at de med tiden vil kunne komme til å komplisere 
behandlingen. Imidlertid, i tilfelle det samme vi har 
opplevd med sulfonamidene virkelig skulle gjenta seg 
med penicillin, opphopning av penicillinresistente gono
kokkstammer, kan det være en trøst 1 vite at virknings
mekanismen ikke er den samme for stoffene. Svikter 
penicillinet, vil man eventuelt kunne ha nytte av 
sulfonamidene. 

En ulempe ved behandlingen av gonore med penicil
lin er faren for ll maskere en samtidig foreliggende 
!uetisk infeksjon. Muligheten for at noe slikt kan fore
komme ligger i at inkubasjonstiden er så meget lengre, 
og den nødvendige penicillinmengde så meget større 
for lues enn for gonore. Hos et individ som nettopp er 
infisert med lues, og som befinner seg i inkubasjons
perioden nllr vedkommende infiseres med gonore, eller 
hos individer som samtidig infiseres så vel med lues 
som gonore, vil de forholdsvis sm1 mengder penicillin 
som anvendes mot gonore, kunne forhale utviklingen 
av symptomene pil lues. Det foreligger allerede mange 
meddelelser om, ikke bare primærchankere som er inn
trådt senere enn vanlig, men også om !uetiske utbrudd 
uten forutgående chanker, hos individer be~andlet for 
gonore med penicillin. Da behandlingen av lues gir 
desto bedre resultat jo tidligere sykdommen kommer 
inn under behandling, vil man på denne måte kunne 
tape meget kostbar tid. Betydningen av faren for 1 
overse en !uetisk infeksjon (forsinket registrering av 
samme) p. g. a. penicillinbehandling av gonore, vur
deres noe forskjellig. Enkelte anser nevnte fare for ikke 
særlig stor, mens andre meget sterkt fremhever dette 
faremomentet og har betenkeligheter med å penicillin
behandle gonore før man med stor sannsynlighet kan 
utelukke, eller med sikkerhet fastslå tilstedeværelsen 
av !uetisk infeksjon. Et sikkert uttrykk for hvor hyp
pig, og i hvilken grad, !uetisk infeksjon vil kunne mas
keres ved penicillinbehandling av gonore, vil man rime
ligvis få når man med tiden får etterundersøkt det 
enorme materiale over gonore som under krigens press 
er penicillinbehandlet uten hensyn til eventuell kompli
serende !uetisk infeksjon. 

Gonoreterapiens historie er interessant og fengslende. 
Særlig gjelder dette siste decennium, som utgjør en 
periode med stormende utvikling, epokegjørende resul
tater, men også bitre skuffelser. Sulfonamidene lovet 
til å begynne med usedvanlig godt, men viste seg etter 
hvert ll svikte. I dag er det penicillin som imponerer 
og har sin glansperiode. Neppe noen gang har vi stått 
idealfordringen terapia sterilisans magna nærmere for 
gonoreens vedkommende enn nå med penicillinet. Allike
vel (med sulfonamidterapisvikten i friskt minne) stiller 
man seg kanskje foreløpig noe reservert med hensyn til 
fremtiden. Skulle denne reservasjon vise seg å være 
berettiget, vil man eventuelt atter måtte benytte seg av 
eldre behandlingsmetoder, hvis ikke forskningen i mel
lomtiden bringer oss nye og enda bedre kjemoterapeutika. 

SERODIAGNOSTISK 

SYFILISKONTROLL 

AV GRAVIDE KVINNER 

Av T H. M. VOGELSANG 

(Fra Dr. F. G. Gades pathologisk-anatomiske 

laboratorium i Bergen, Sero-bakt. avd.) 

lomtiden bringer oss nye og ennå bedre kjemoterapeut: 
Mars og Venus følges at. Under den forrige verde 

krig var der en sterk stigning i antallet av erver 
syfilis i Bergen. Tallet nlldde sitt høydepunkt i I! 
med .1.8,5 tilfelle pr. xo ooo innbyggere. Samtidig h 
med opptrådte der også flere tilfelle av kongenitt syfi 
I 1919 ble det derfor opprettet et Welanderhjem i E 
gen som var beregnet til å gi plass til .1.0 kctngenitt SJ 
litiske barn fra spebarnsalderen og opp til den skc 
pliktige alder. 

Imidlertid kom der i I 9 JO-årene en gledelig nedg; 
i anmeldte friske tilfelle av ervervet syfilis. Samti 
hermed ble også medfødt syfilis en sjelden sykdom, 
ledes som det fremgår av tabell x. Fortsatt drift 
Welanderhjemmet mlltte derfor anses for unødvenc 
Stadsfysikus foreslo i 1939 som følge herav at Weland 
hjemmet ble avviklet i løpet av kommende år, og 
juni 194" ble hjemmet nedlagt. 

Under den tyske okkupasjon skjedde der på ny 
stigning i anmeldte tilfelle av ervervet syfilis i Beq 
{tabell 2.). Mens mennene tidligere hadde vært i ov 
vekt, var der nå atskillig flere tilfelle blant kvim 
enn blant menn. Det gjaldt derfor best mulig å hin' 
at der opptrådte en stigning i antallet også av medf1 
syfilis og å unngå at der igjen ble behov for 
Welanderhjem i Bergen . .1.5. januar 1944 sendte Beq 
helseråd derfor ut et rundskriv hvori der ble henstil 
til byens læger, jordmødre og kontrollstasjoner å it 
sende blodprøver fra gravide for at der kunne bli fo 
tatt en systematisk serodiagnostisk undersøkelse på sy 
lis hos disse. Utgiftene ved denne undersøkelse, som l 
foretatt på Gades institutt, ble bestridd av Berg 
helseråd. 

I 1944 ble der innsendt 850 blodprøver fra gravid. 
Bergen til undersøkelse og i 1945 771 prøver. l 
samme h var der henholdsvis I 944 og .1. o28 føds: 
i Bergen. 

Imidlertid har den samme økning i hyppigheten : 
syfilis som har funnet sted i Bergen under krigen og 
gjort seg gjeldende for landet for øvrig og har ført me 

Holdt som foredrag i Det medicinske Selskap i Berge 
22. oktober 1946. 



døde også temmelig plutselig, 
av en respirasjonsparalyse. 

~a~•"~"'' viste pupilleforstyrrelser. 
opptrådte i 2 innbyrdes ubeslektede fami

på to vidt atskilte steder i Norge, i 
med 2 tilfelle (bror og søster), i den 

med 3 tilfelle (2 søstre og en. fetter av 
foreldre var i alle tilfelle beslektet, 
fetter og kusine, i den annen familie 

r,.. • ., ••. " .... analyse blir syndromet av S. Ref
som nærmest hørende til heredo-ataksi

med likhetspunkter også med den progres
(peroneale) amyotrofi, men som en egen, 

type. I sin første, foreløpige meddelelse 
(trykt i ·Nord. Med. 1945, bd. 28, 

ref. i «Tidsskr. f. D. n. lægefor.» 1946, 
7) brukte derfor R e f s u m betegnelsen: 

hemeralopica polyneuritiformis». 
klinisk synspunkt har forfatteren gjort 

på muligheten av en relasjon til den syk
som vanligvis kalles familiær amaurotisk 

har foruten infantile og juvenile former 
adulte former. Han fremhever dog sterkt 
· frembød noen markert oligofreni 

reduksjon, slik som det hittil alltid 
~lrr· .. v··~ ved denne sykdomsgruppe. Også i 

skiller forfatterens syndrom seg 
de hittil beskrevne former av denne 

til sin diskusjon av syndromets klassi
e f sum en analyse av de aktuelle syk
nosologi: nevral (peroneal) amyotrofi, 

l .n••vrs·t t . residiverende polynevritt, heredo-, 
såkalte familiære amaurotiske . idioti. 

den betydelige uenighet og uklarhet som 
område og fremhever sterkt viktig
foruten til kliniske og anatomiske 

tar hensyn til de arvebiologiske. 
anser syndromet som arvelig og disku

k.apitel dette spørsmål nærmere. Han 
sannsynlig at det foreligger en enkel 

poengterer at materialet er for 
~~t.~:telltkc::s bestemte slutninger i så måte. 

refereres resultatene av J a n 
nevra-anatomiske un

som kom til seksjon. u mikro
llU'"-'ILu~:~:.~~.c funn. Som resultat 

Cammermeyer til 
familiære syndrom 

uyu•.,,u.,,;u,; og være beslektet 
familiær amaurotisk 

etter S. 

UTENLANDSK: 

STREPTOMYCINBEHANDLING 

I PEDIATRIEN 

Siden streptomycin ble isolert av W a k s m a n i 
1943, har en rekke undersøkelser over dets virkning 
in vitro og in vivo vist at stoffet har sin største anti
bakterielle effekt på de mikrober som er mest resistente 
mot pepicillin, de gram-negative staver. H. E. A lex
a n d e r har foretatt undersøkelser i den hensikt å av
gjøre i hvilken grad in vitro-prøver kan tjene som indi
kator på stoffets terapeutiske muligheter ved sykdom
mer fremkalt av den aktuelle mikrobe. Han angir mi
krobenes følsomhet ved den minste konsentrasjon (antall 
enheter pr. ml kultur) som gjennomsnittlig er nød
vendig for å hindre vekst. 

Særlig sensible er Hæmofilus influenzae og Pasteurella 
tularensis. Videre virker streptomycin hemmende p~ 
veksten av en rekke mikrober som finnes hyppig ved 
urinveisinfeksjoner, av særlig interesse er coli og proteus. 
Forskjellige stammer av disse viser stor variasjon i føl
somhet. Av andre følsomme mikrober kan nevnes tyfus
basillen, brucella (bacillus ah. Bang m. fl.), paradysen
teribasiller, salmonellagruppen. 

Hvordan stemmer disse funn med terapeutiske forsøk 
hos mennesket? Ved tularemi er funnet god overens
stemmelse, idet streptomycin i de 7 tilfelle som hittil 
er publisert ga en så konstant og hurtig bedring at det 
utvilsomt er det beste middel som hittil er prøvd ved 
denne sykdom. 

Infeksjoner i urintraktus representerer den største 
gruppe infeksjoner hvor streptomycinets virkning er 
undersøkt. Det største antall forsøk er utført på soldater 
med urinveisinfeksjoner etter ryggradslesjoner. Resul
tatene av disse undersøkelser er ennå ikke publisert, 
men resultatene tillater den slutning at streptomycin 
representerer en verdifull økning av våre ~idler ved 
disse infeksjoner. På den annen side har utvikling av 
resisten~e stainmer skapt et alvorlig problem. Om sivile 
pasienter er fremkommet sparsomme meddelelser, som 
gir det samme inntrykk. Strålende resultater er oppn'ådd, 
men residiver forekommer, og relativt ofte er konstatert 
at mikrobene er blitt resistente. Ikke desto mindre må 
midlet betraktes som det hittil beste middel ved blandede 
urinveisinfeksjoner. Men det er nødvendig å ·gi store 
doser fra begynnelsen av, og en må unngå rikelig væske
tilførsel. 

Ved tyfoid og brucellosis (febris undulans, febris 
mellitensis) har forsøkene med streptomycin ikke vært 
oppmuntrende. Det synes allerede klart at vi ikke kan 
vente noe særlig av midlet ved disse sykdommer. Det 
er ingen overensstemmelse mellom virkningen på mi
krobene in vitro og den kliniske verdi. 

Tallrike forsøk er gjort for å finne en metode som 
ved in vitro-forsøk kan tjene som en indikator for 
følsomheten av et representativt antall H. influenzae
stamm.er, og ~ osså kan opplyse om streptomycinets 
tcr:ap=utiiakla_1):DUJljgliler.~ hos en pasient med meningitt. 

~~·.vCUL sin spesielle metode undenøkt 



b Hæmofilus influenzae. Alles vekst 
50 stammer type . 
ble fullstendig hindret ved en konsentrasJOn av !trepto-
mycin pl mellom o,8 og Io,8 E pr. ml. Noen fa stam-

. c d e og f så vel som noen stammer mer av typene a, , , , mh 
som ikke lot seg typebestemme, viste like stor følso ;c. 
Stammer isolert fra pasienter etter at de hadde. fatt 
streptomycin, viste seg å kunne trives i konsentrasJoner 

• o ·1 E pr ml. Stammene av streptomycm pa opp t1 I 000 · . 
ervervet også resistens ved å dyrkes på kulturer mne
holdende økende mengder streptomycin. V ed museforsøk 
fantes god overensstemmelse mellom mikrobe~es f~lsom: 
het for streptomycin in vitro og stoffets vt:knmg pa 
mus infisert med H. influenzae. Men en har mgen me
tode til å utskille de pasienter hvis stammer vil kunne 
utvikle resistens under behandlingen. Erfaringen støtter 
den antagelse at enhver følsom stamme, hvis ant.all:t 
mikrober er stort nok, inneholder en liten gruppe tndt
vider som har evne til å trives under påvirkning av 
effektive antibakterielle stoffer. Utviklingen av kjerna
resistens antas da å foregå på den måten at de føl
somme mikrober elimineres og de resistente førc;r stam
men videre. 

Det var god overensstemmelse mellom bakterienes føl
somhet in vitro og den kliniske effekt hos de pasienter 
hvorfra stammene var isolert. Det gjengis en tabell som 
viser at streptomycin alene er tilstrekkelig til å hel
brede lette og middels svære tilfelle av influensamenin
gitt. Hos 9 av 12 helbredede pasienter var spinalvæsken 
steril 24 timer etter at terapien var satt inn, hos de 
øvrige 3 etter 48 timer. I alvorlige tilfelle er virkningen 
ikke god hvis ikke andre midler gis samtidig. Dette skyl
des at stammene fort blir resistente. Derfor brukes i alle 
slike tilfelle streptomycin sammen med sulfadiazin og 
typespesifikt serum. Denne terapi ser meget lovende ut. 

For en rekke andre mikrobers vedkommende fore
ligger ennå ikke sikre holdepunkter angående overens
stemmelse mellom mikrobenes følsomhet i kultur og 
streptomycinets kliniske brukbarhet. 

Behandlingsskjema for pasienter med influensamenin
gitt: 20 ooo E streptomycin pr. kg legemsvekt i. m. 
daglig fordelt på doser hver 3· time og med 50 ooo E 
pr. ml. Det kan også gis ved kontinuerlig intramusku
lært drypp (i 240 ml fysiologisk saltvann pr. døgn). 
Preparatet ble også gitt intratekalt hos alle pasienter I 
gang daglig (25-50 ooo E). Ved denne dosering sås ingen 
toksiske manifestasjoner. Varigheten av behandlingen 
var bare 5 dager for alle pasienters vedkommende. 
Utviklingen av døvhet hos et betraktelig antall pasi
enter behandlet mer enn en uke gjør det tvingende nød
vendig å innskrenke behandlingstiden mest mulig. 

Etter det som hittil foreligger kan en dra følgende 
slutninger om indikasjonene for streptomycin i pedia
trien: 
A. Streptomycin alene. 

x. Lette og middelssvære tilf. av influensameningitt. 
2. Tularemi. 
3· Infeksjoner i urinveier, blod eller meninger frem

kalt av proteus psuedomonasgruppen (pyocya
neus). 

4· Alvorlige tilfelle av tyfoid og brucellose. 

B. Streptomycin + sulfadiazin. 

I. Infeksjon av blod og. meninger med en hvill 
som helst gram-negauv stav som har . ~ 

. . l Sin Oil!\ rinnelse fra gastrO-tntestma traktus. rr 

2. Alvorlige tilfelle av influensameningitt f 
av andre typer enn b. r~lllk~h 

c. Streptomycin, sulfa?iaf
1
zin og s~esi~ikt kanin~~ 

Svære tilfelle av 10 uensamemngttt fremk l at ,, 
type b. 

D. Det er grunn til å tro at streptomycin vil vi~ let 
å være effektivt ved basillær dysenteri, noen sal ' 

"fk" d mo. nellainfeksjoner og m e SJOner me K. pneumoni 
og H. pertussis, men videre kliniske forsøk er n: 
vendige før noen nærmere vurdering kan forttas. 
(H. E. Alexander: J. P ed., Vol. 29, nr. 2, august 1946.) 

MEDIKAMENTELL BEHANDLING 
A V BASILLEUTSKILLERE 

VED TYPHUS ABDOMINALIS 

H. M a l i s s a har behandlet I 18 tyfus-basillebzrerc 
medikamentelt med godt resultat. Det ble først forsøkt 
prontosil, albucid, cibazol o. a . sulfonamider uten effekt. 
En gikk så over til å gi sulfaguanidin i doser på 3- t 
tabletter a o,5 g x 3 kombinert med enterovioform Ciba 
(vioform + tilsatte saponiner) 2 tabletter x 3, og med 
disse to midler så en god virkning. Denne tablenkur 
strakk seg over I uke. Hvor ikke behandlingen forn 
fram, gikk en over til å behandle pasienten med oral· 
tetragnost i doser som ved vanlig cholecystografi. 

Medikasjonen ble påbegynt i rekonvalesensen, hm 
det stadig var positivt basillefunn i avføringen. Med 
denne kombinerte behandling ble I I I av 118 pasienter 
kvitt sine tyfusbasiller, og tallet på de varige basille· 
'Utskillere ble brakt ned i I,5 pst. mot 3-5 pst. i de 
fleste andre statistikker. Erfaringsmessig viser rekon· 
valesentene bedre resultat enn de kroniske basilleutskil· 
lere, og det er derfor av profylaktisk interesse å behJ.ndle 
disse pasienter for å forhindre at de blir varige basillc· 
utskillere. Etter forf·.s mening bør alle tyfuspasienter 
som frembyr positivt basillefunn i rekonvalesensen, be· 
handles med denne kombinerte form for tarmdesinfek· 
sjon, før en tar standpunkt til eventuell operativ 
behandling. 

(Wiener klin. Wochenschrift 56: 361, 1946.) 

BOKANMELDELSER: 
R o l f B u Il E n g e l s t a d : STRÅLETERAPI. -

Lærebok i røntgen- og radiumbehandling. 388 sider. 
Johan Grundt Tanum, Oslo 1946. Anmeldt av Tor· 
f i n n D e n s t a d. 

Radiologisk terapi er et ungt fag, hvis indikasjons· 
område ennå på langt nær er avgrenset. Særlig gjelder 
dette. rø~tgenbehandling ved revmatiske sykdommer og 
forskJellige smertefulle tilstander i ledd-muskelsystemet, 
samt ved en del funksjonelle forstyrrelser. Det er her 
ofte .vanskelig å skjelne mellom strålevirkning, spont.t~ 
bedrmg og psykoterapevtisk effekt. Vi er allerede pa 
god vei derhen, at symptomet smerte av ukjent natur, 
særlig i bevegelsesorganene, forlanges røntgenbehandlet. 
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PENICILLIN BEHANDLING AV SCARLATINA 

Av JOHS. BØE 

Penicillinbehandling av scarlatina synes å være all 
· tidligere behandling av denne sykdom overlegen. Den 
. vil komme til å medføre gjennomgripende forandringer 
i bekjempelsen av sykdommen. Men ennå er metoden 

. s1 ny at vi ikke akkurat vet hvor meget den kan yte 
og hvilke hygieniske forholdsregler den kan medføre. 

·Hvor ny metoden er fremgår kanskje best av det at i 
.Fl em ing s bok om penicillinets praktiske anvendelse 
:- den utkom i juli 1946 - omtales penicillinbehand
liogen av scarlatina bare på få linjer. 
' Når jeg skal gjøre rede for denne behandling som ennå 
'er så ny, vil en forstå at en del av det som blir sagt 

eppe vil kunne holde lenge. Nye erfaringer kommer 
glig til. Og selve medikamentet, penicillinet, er jo 

nnå under utvikling. Det gjelder dets innhold av de 
orskjellige fraksjoner, og det gjelder særlig dets admini-

asjonsmåte, som sikkert ikke enn! har fått sin ende
"ge utforming. 
. Det jeg skal legge fram er dels erfaringer høstet pl 
· ske og svenske sykehus hvor jeg har sett metoden i 

, dels erfaringer fra eget pasientmateriale, og dels 
det basert på litteraturen om emnet. Publikasjonene 
ennå U, men øker raskt i antall. 

' De fleste er nå klar over at den tidligere brukte 
andling - pl store saler hvor nye og gamle, kom

. rte og ukompliserte tilfelle lå sammen, ikke kan 
kes lenger. Denne behandling har sannsynligvis 
rt mer skade enn gagn, 

.Forsøkene på 1 bedre scarlatinabehandlingen har gått 
kjellige veier. En har søkt å komme til klarhet over 

· en rolle liggetidens lengde spilte, hvilken rolle 
"viduell isolasjon spilte, enten i sykehus eller i hjem
. En har søkt etter andre, nyere metoder til å 
dre overføring av smittestoff fra en pasient til en 
en. Og en har i økende utstrekning tatt i bruk 
ikamentell behandling. 
arlatina er en streptokokksykdom. Vel er ikke alle 
old i skarlagensfeberens patogenese og epidemiologi 
lagt helt. Men L a n c e f i e l d s og G r i ff i t h s 
ppe- og typeinndeling av streptokokkene har øket 

kunnskaper pl dette felt meget betydelig. 
forskjelligste typer av de patogene ~-hemo

e streptokokker kan fremkalle scarlatina. Selve 
eaksjonen, eksantemet, fremkalles av streptokokke
erytogene toksin og gir immunitet, noe som ellers 

uttalt ved streptokokksykdommer. Men kom-

plikasjonene etter scarlatina synes å være rene strepto
kokksykdommer. Og bortsett fra de relativt sjeldne 
toksiske tilfellene er det komplikasjonene som under 
våre forhold gir skarlagensfeberen dens preg og bestem
mer dens samfunnsmessige betydning. 

Vi skal ikke her gl i detalj med hensyn til de resul
tater som streptakokkforskningen har gitt og som i sll 
høy grad har forandret vllrt syn pl skarlagensfeberen. 
Men vi skal nevne at det nå er fastslått at en stor del, 
kanskje de fleste, av de komplikasjoner en pasient får 
på sykehus, de får han ved smitte fra sine medpasienter. 
Slik «crossinfection» kan hindres ved individuell isola~ 
sjon, en metode som er sll kostbar at den nærmest mll 
regnes for uoverkommelig. Den kan også hindres ved 
hjemmebehandling, men dette har andre iøynefallende 
svakheter som vi ikke skal komme inn på her. En kunne 
tenke seg å hindre slik erossinfeetion ved å legge pasi
enter med samme streptokokktype sammen, men dette 
er neppe gjennomførbart unntagen i meget store for
hold. Det skal også bare nevnes at en reduksjon i ligge
tidens lengde til fjorten dager nedsetter frekvensen av 
crossinfections. I motsetning til det en skulle tro - at 
en var sikrere jo lengre pasienter var isolert - er det 
altså slik at ligger han på en stor sal på en scarlatina
avdeling, er han mer infeksiøs etter fire-seks uker
isolasjon enn etter to-tre uker. 

Etterat en ble klar over hvilken rolle slik cross
infection spilte, har en også søkt å hindre støvinfeksjon 
pl avdelingene. De nyere metoder til bekjempelse av 
luftinfeksjon er i korthet følgende: for det første ultra
fiolett lys, for det annet bruk av bakteriedrepende 
midler i støvform eller gassform (glykoldamper, natrium
hypokloritt osv.). Disse metoder er virksomme, men det 
mangler ennå en del pl at de er lettanvendelige på 
sykeavdelinger. Som en tredje metode har en binding 
av støv ved behandling av gulv og sengklær, ulltepper 
osv. med støvbindende midler (paraffinemulsjon, tech
nical white oil osv.). Dette er effektivt, det er vist 
mange ganger, men ennå er metodene ikke i bruk ut
over enkelte sa:rlige eksperimentavdelinger. 

Sulfonamidene, som jo har en utpreget virkning på 
streptokokkene, har stort sett vært en skuffelse ved 
scarlatina. De har en viss komplikasjonshindrende 
effekt (og de virker jo ofte godt på selve komplika
sjonene når de først er kommet). Men i det hele har 
de ikke forandret billedet av skarlagensfeberen. 

... 

,. 
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Situasjonen med hensyn til scarlatina var før peni
cillinets tid i korthet den at det var stor uoverensstem
melse mellom det en visste var riktig og det en maktet 
1 gjennomføre. Da streptokokkenes normale tilholdssted 
er menneskets nese og hals, og da mange mennesker går 
omkring som friske streptokokkbærere, var isolasjon 
på sykehus av samfunnsmessige hensyn for å nedsette 
scarlatinafrekvensen nærmest illusorisk. Og sykehus
oppholdets verdi for den enkelte pasient var også, som 
nevnt, av betinget verdi. Han ble der ofte pHørt kom
plikasjoner som han ellers ikke behøvde å ha fått. 

Grunnlaget for all videre behandling av skarlagens
feberpasienter i sykehus bør være erkjennelsen av disse 
forhold, der det viktigste «nye» er dette: scarlatina
pasientene er like farlige for hinannen som de er for 
friske folk! 

Da streptokokkene jo nettopp ligger i penicillinets 
indikasjonsområde, var det naturligvis bare produksjons
vanskeligheter som gjorde at det ikke fra første stund 
ble brukt ved scarlatina. 

I 1945 kom den første meddelelse, idet M e ad s og 
medarbeidere ( z) da meddelte at de hadde behandlet 9 
pasienter. Streptokokkene i halsen forsvant etter 48 
timer, og hvis behandlingen fortsatte i 7 dager s1 for
svant streptokokkene for godt. Forfatterne mente at 
komplikasjoner kunne forhindres ved denne behandling. 
Behandlingen ga bedre resultat enn i en pasientgruppe 
behandlet med sulfadiazin og en som var behandlet med 
penicillin i spray. M e ad s og medarbeidere isolerte 
ikke pasientene etter behandlingen, og så crossinfection, 
et forhold vi skal komme tilbake til. 

As hl e y (z) behandlet også en del scarlatinapasien
ter og kom til at den beste behandling nl var penicillin 
+ rekonvalesentserum. Han ga da 30 ooo E ved inn
leggelsen og senere I 5 ooo E hver tredje time til pasi
enten hadde vært feberfri i 5 døgn. Dessuten ga han 
50 cm3 rekonvalesentserum. Ved et amerikansk marine
hospital (3) behandlet man tre serier pasienter med 
penicillin i vekslende mengder og i vekslende tid. I den 
første serie brukte man 240 ooo E fordelt på 3 døgn. 
I den annen brukte man 360 ooo E i 6 døgn og i den 
tredje brukte man 480 ooo E i 8 døgn. l alle tilfelle 
fant man en god klinisk virkning, men komplikasjonene 
varierte betydelig i antall, fra 3 t pst. i den første grup
pen til 8 pst. i gruppe 3, den som fikk 480 ooo E for
delt på 8 dager. Undersøkerne konkluderte med at 
480 ooo E i 8 dager er en tilfredsstillende behandling 
ved scarlatina både n1r det gjelder å nedsette komplika
sjonenes antall og å hindre pasientene i å bli strepto
kokkbærere. De fremhevet også det som nå er helt sik
kert, nemlig at den ti d som penicillinbehandlingen 
varer er av stor betydning. 480 ooo E fordelt på 3 døgn 
er slledes meget dårligere behandling enn den samme 
mengde penicillin fordelt på 8 døgn. 

På den skandinaviske kongress for indremedisin i 
Goteborg i fjor ga Tor ben J c r si l d (4) den første 
melding om den nye scarlatinabehandling her i Skandi
navia. På Blegdamshospitalet i København var det da 
behandlet 59 scarlatinapasienter med penicillin. Han 
hadde sett at hvis behandlingen bare varte i tre dager 
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kunne det kommet bakteriologisk residiv 
tilfelle. 

Senere har J e r s i l d, ifølge personlig 
inntil januar i ll.r behandlet over 700 tilfelle med 
cillin og er vel den som nå har den største np•·•nrtlføj 

erfaring på dette felt. Pasientene følges med en 
omhyggelig bakteriologisk og klinisk kontroll. J er si l 
har ikke sett en eneste tilfelle av nefritt, ingen 
og kun tre adenitter. H an angir også at selv om 
entene legges sent inn, med allerede utviklede kompl 
sjoner, virker penicillinet godt. Han behandler nri'rr .... .

med samme dosering, men fortsetter her 
til sekresjonen er opphørt, i enkelte tilfelle 
fjorten dager. 

Det er nå også fra annet hold i Danmark l<Olmm• 
resultater av penicillinbehandling (5). De er utm,erk,edeil 
men ikke så str1Uende som de J e r s i l d beretter 

I 1946 kom også et fransk arbeid om 
behandling av scarlatina, idet L am otte og 
arbeidere (6) meddelte at de hadde sett utmerkede 
tater ved maligne former av sykdommen, noe som 
verd å legge merke til. Scarlatina forløper ellers så 
nå at det særlig er på godartede former en har 
anledning å prøve behandlingen. 

Ganske nylig, i «Svenska Uikaretidningen» for 
mai i år, har overlæge A. Fl a u m (7) meddelt 
tatene av ett års penicillinbehandling av scarlatina 
epidemisjukehuset i Lund. Mens komplikasjons[ 
sen i året før penicillinbehandlingen var 45 pst., 
den hos 240 penicillinbehandlede pasienter sunket 
5,4 pst., og disse var alle lette. Det forekom heller · 
residiver. 

Men ellers er det særlig fra U.S.A. det skrives 
dette. J en n i n g s og D e L a m at c r (8) har 
1947 berettet om en endemi av sltre]pl~o·kol<lltsykdommdl 
deriblant skarlagensfeber fremkalt av en sul 
resistent streptokokk. De så en dramatisk effekt 
penicillin behandling. Hi r s h og medarbeidere (9) 
handlet 86 pasienter med enten penicillin X, 
linsk penicillin G eller vanlig handelspenicillin. De 
at behandlingen prompte resulterte i 
mindre toksisk tilstand og vjste også at det var et 
gjort fall i komplikasjonenes antall og i sm · 
frekvensen. Særlig viktig er deres melding om 
har behandlet i alt 68 pasienter med penicillin 
(100 ooo E hver fjerde time). De så også da den 
utmerkede virkning. 

Hoyne og Brown (1o) behandlet n6 
med penicillin. Dette var i Chicago hvor 
feberen nå forløper meget mi\dt, og forfatterne gjør 
også oppmerksom på at en ikke får et ordentlig 
for behandlingens verdi når epidemien er så goda~ 
De fant at penicillinbehandling og rekonvalesentserq 
behandling var likeverdige. Men penicillinet var be 
enn sulfonamidene. De mener at den største fordel 1 
penicillinet er at det nedsetter antallet av kompli 
sjoner. 

Her i Bergen har scarlatinamorbiditeten lenge ~ 
meget høy. De aller fleste tilfelle har vært isoler 
sykehus. Bare unntagelsesvis har en tillatt isolasjo 



lengre skyldes det rent praktiske vanskeligheter som i 
de aller fleste tilfelle ikke har noe med sykdommen å 
gjøre (klær, desinfeksjon, transportvanskeligheter osv.). 

Hos 8I pasienter ble det i første halskultur påvist 
hemolytiske streptokokker, og hos 62 av disse, dvs. 77 
pst., var streptokokkene forsvunnet i annen prøve, den 
som ble tatt på tredje dag. Med en finere teknikk enn 
den vi brukte, bl. a. gjentatt kulturer før behandlingen 
ble satt i gang, ville vi nok ha påvist streptokokker i 
halsen i nær Ioo pst. av tilfellene, og vi kunne også 
funnet flere i annen prøve, men våre resultater gir også 
et godt mål for behandlingens virkning på smittestoffet 
og stemmer med det andre undersøkere har funnet. 

Hos I I pasienter kom det komplikasjoner. Disse var 
følgende: 

I tilfelle med en lett adenitt. 
3 tilfelle med lett forhøyet temperatur etter avsluttet 

penicillinkur, uten at en kunne finne noen sikker år; 
sak til temperaturforhøyelsen. Det hele stod på bare 
et par dager. 

I tilfelle av rhinitt. 
2 tilfelle av bronkitt. 

tilfelle med otitt og sinusitt. 
I tilfelle med sinusitt. 

tilfelle med otitt. 
I tilfelle med otitt og nefritt. 

Da tre av de fire tilfelle med noe alvorligere kom
plikasjoner forekom i samme familie, ga det anledning 
til en del betraktninger, og jeg skal derfor omtale dem 
litt nærmere. 

En fire år gammel gutt T.H. og hans tre år gamle 
søster E. H. ble samtidig innlagt i avdelingen, begge 
for en middelstor scarlatina. Etter vanlig kur ble de 
utskrevet den 8. dag etter ukomplisert forløp og med 
negative halskulturer. En ukes tid etter hjemkomsten 
fikk begge to otitt og piken også senere nefritt og ble 
innlagt igjen. Tre uker etter at barna kom hjem fikk 
faren en middelsvær scarlatina. Han ble behandlet på 
vanlig vis og ble også utskrevet med negative hals
kulturer. Etter hjemkomsten fikk han rhinitt og sinusitt 
og angina. 

Samme dag som han kom hjem ble hans mor innlagt 
for scarlatina. Den forløp ukomplisert. 

Det mest nærliggende var her selvsagt at det dreide 
seg om et regulært returtilfelle og svikt i behandlingen. 
Men det var jo noe eiendommelig at det skulle hope 
seg slik opp i samme familie, at en etter ca. 6o vel
lykkede behandlinger, hos far og to barn Hr virkelige 
komplikasjoner. Typebestemmelse av streptokokkene 
(overlæge Vog el sang) viste at det hos alle disse 
pasientene dreide seg om gruppe A streptokokker av 
ubestemmeli~ type. En tenkte se~ at de kunne være 
penicillinresistente, men samtlige stammer var penicillin
følsomme. En tenkte seg også muligheten av at det gikk 
en uoppdaget smittekilde omkring i familien, men ingen 
slik ble funnet. Dog viste det seg at bestemoren, som 
sist ble innlagt i avdelingen, hadde en kronisk sinusitt 
som hadde blusset opp i tiden før barna ble innlagt. 

Den mulighet er altså til stede at hun har vært 
epidemiens opphav og har reinfisert sin sønn og 
barnebarn etterat disse ble utskrevet etter 
behandlingen. Og en kan spørre seg selv om ikke 
pasienter er særlig mottagelige for komplikasjoner 
opp fordi man med denne gjennomgripende 
griP.er inn i immuniseringsprosessene. 

Vi har altså, som de tidligere nevnte 
funnet penicillinbehandlingen meget verdifull. 
kasjoner, selv alvorligere, kan forekomme, men de 
for intet å regne mot hva man før så. 
forsvinner fra halsen langt før enn ellers, som 
innen 48 timer, og vi har i praksis kunnet vise at 
fullt forsvarlig å skrive pasientene ut på den 7.-8. 

Bør da alle scarlatinapasienter behandles med 
cillin? Til det må man, etter de erfaringer en nå 
svare ubetinget ja. Selv de letteste tilfelle får ofte 
plikasjoner i en eller annen form, og også disse 
enter bør nyte godt av den beskyttelse som 
behandlingen gir. 

Inntil videre blir vel normalmetoden 
sykehus. Hvilket skjema for behandlingen man 
bruker, bør behandlingen vare i seks døgn eller 
Slik som penicillinsituasjonen er her hjemme nå, 
penicillin av mange forskjellige fabrikata og av 
skjellig renhetsgrad, er det vel foreløpig sikrest å 
handle med intramuskulær injeksjon 6-8 ganger i 
net med de doser som er nevnt. Men det er 
intet i veien for at man kan gå ned til 2 eller 3 
sjoner i døgnet og heve enkeltdosene etter de regler 
gjelder. 

Det arbeides jo sterkt på å finne fram til 
metoder som er lettere både for pasient og for 
Ved penicillin i olje og voks kan man greie seg 
en injeksjon i døgnet. Foreløpig er det meget 
tilgang på dette penicillin her i landet, og det er 
dyrt så vi har ikke kunnet forsøke det. 

Det er vel ikke urimelig å anta at i nær fremtid 
peroral penicillinbehandling bli brukt i en ganske 
utstrekning enn nå. Som tidligere nevnt har Hi 
og medarbeidere behandlet 68 scarlatinapasienter 
penicillintabletter og med fullgodt resultat. 
er denne behandlingen for dyr, både fordi 
i seg selv er meget dyrt, og fordi man må 
fem ganger så store doser som ved parenteralt 

Hvorledes stiller det seg nå med pen1"c :IIII.nbl:harldlll• 
av scarlatina i hjemmet? Prinsipielt skulle det ikke 
noe i veien for det. Pasienten blir meget hurtig 
og komplikasjoner forhindres med temmelig stor 
het. Hvor det står en sykepleierske til rådighet -
det er sjelden nå - er det heller ingen praktiske 
ringer. Inntil peroralt penicillin og penicillin i ol~ 
voks blir lettere tilgjengelig kan lægen gjennomføre 
scarlatinabehand\in~ i h)emmet ved å ~i. so ooo-\ 
E to ganger i døgnet i seks døgn. 

Jeg vil ikke omtale penicillinbehandling i denne 
bindelse uten å peke på at penicillinet må 
omhyggelig, sterilt. Jo mer det kommer i vanlig 
desto lettere vil en ha for å glemme at penicillinet 
er <<selvrensende», men at det er meget selektivt i 



PENICILLINBEHANDLING 
VED SCARLATINA 

(En kort orientering pJ grunnlag av 100 

penicillinbehandlede tilfelle.) 

Av PER ANCHERSEN 

(Fra UllevJl sykeh11s, avd. r. 
Sjef: Overl~ge, dr. med. P. M. Holst.) 

I solasjonsspørsm&let. 

like til de siste år har scarlatinabehandlingen vært 
hygienisk-epidemiologisk problem. 

Spørsm~let om nødvendigheten og hensiktsmessigheten 
såpass rigorøse og kostbare hgjerdcr som sykehus-

. har flere ganger vært oppe til drøftelse 
olst I927). 

Somme steder, f. eks. i Oslo, er det tvungen isolasjon 
i 4 uker. Andre steder har en stort sett fulgt 

retningslinjer som Sosialdepartementet trakk opp i 
riv av 24. mars 1927, med sykehusisolasjon kun 

,caorltak:stilfelle hvor epidemien var særlig ondartet 
viste seg å medføre farlige komplikasjoner». 

scarlatin<>epidemien i Oslo begynte i I9J9 
Ho l s t (1942) på at man i Trondheim, hvor 

rutinemessige sykehusisolasjon var blitt opphevet i 
ikke hadde hatt større scarlatinamorbiditet enn 
Ja letaliteten var sågar mindre. 

'94S tok S t r øm isolasjonsspørsmålet opp til 
· og pekte p~ følgende forhold av interesse i 
forbindelse: For bibehold av sykehusisolasjonen 

påvisningen av en tydelig nedsettelse av den initi-
llllitterisiko, samt at pasientene av hensyn til kom

ene i mange tilfelle trengte en nøyere over
enn de kunne få hjemme. 
bibehold av sykehusisolasjonen talte bl. a. det 
at isolasjonen var uten innflytelse p~ den totale 

Og det var sågar sannsynlig at 
i den form den ble gjennomført, 
til en rekke av scarlatinakomplika-

Dtt nyere syn pd scarlatinaens epidemiologi. 

ils B. Krarup (1946) har nylig gitt en ut
oversikt over de viktigste arbeider som har vært 

!eggende betydning for v~rt moderne syn på 
epidemiologi. En viser til dette arbeid 

i•Tidsskr. f. D. n. l. f.,. nr. 1-2, 1947). 
å stille det foreliggende emne i relieff, skal en 

følgende forhold: 
hyppige forekomst av andre streptokokkioser 

scarlatina, som f. eks. streptokokkangina, ton
rhino-sinusitt, samt det relativt store antall 
streptokokkbærere gjør effekten av isolasjon 

illusorisk. 
nedsettelse av isolasjonstiden til 2 uker for 

og J uker for barn medfører ingen økning 
•infected cases» dvs. personer som foranlediger 

(G ordon 1932 og 1934). 

3· Mellom JO og 50 pst. av scarlatinakomplikasjonene 
skyldes «cross-infection», re-infeksjon med strepto
kokker av en annen type enn den opprinnelige. Av 
senkomplikasjonene - komplikasjoner som opptrer 
etter den 14. sykdomsdag - skyldes de 90 pst. en 
cross-infection. 

4· Streptokokkiosene er overveiende cair-borne infec
tions». Ved isolasjon pli. større sykehussaler er det 
rikelig anledning til cross-infection, dels ved dråpe
infeksjon, dels ved inhalasjon av forstøvede infeksi
øse dråpekjerner oppstått ved inntørring av sekret, 
særlig fra nese og ører. Dette er vel forklaringen på 
at spesielt pasienter med nesekomplikasjoner er så 
smittefarlige (Hamburger og Green 1946). 

Den terapeutiske situasjon. 

Til vår r~dighet ved behandling av scarlatina har vi: 
I. Antitoksisk serum (hesteserum eller rekonvalesent

serum). Serum har en sikker gunstig virkning på de 
toksiske manifestasjoner, som den forhøyede temperatur, 
eksantemet og den medtatte almentilstand. Men på den 
bakterielle infeksjon har serum ingen sikker virkning, 
og det influerer da heller ikke på komplikasjonene. 

2. Sulfonamider. Selv om N a uk i r c h, Zahl e 
og B a u m g a r te n fant at disse preparater nedsatte 
komplikasjonsfrekvensen i betydelig grad, synes effek
ten ennå å være noe omstridd. Det gjelder så vel den 
terapeutiske som især den profylaktiske anvendelse. 

J· Penicillin. I 1945 meddelte M e ad s, Fl i p se, 
B a r n es og f i n l an d om gunstige resultater med 
penicillin ved scarlatina. 

J er si l d, Danmark (1946) oppnådde bakteriefrihet 
og komplikasjonsløst forløp med 6 dagers penicillinkur. 

Som den beste behandlingsmåte foreslår A s h l e y 
(r946) kombinasjon av rekonvalesentserum og penicillin. 

Ved mange sykehus, både utenlands og innenlands, 
er penicillinbehandlingcn ved scarlatina tatt opp og 
satt i system med inngående bakteriologisk kontroll. 

Eget materiale. 

Siden høsten 1946 har vi først leilighetsvis, senere 
mer systematisk behandlet scarlatina med penicillin. 

I det overveiende antall tilfelle har vi gitt 10 ooo x 
8 til barn og 20 000 X 8 til voksne i 5-6 dager. 

Et materiale på 100 penicillinbehandlede fra høsten 
1946 er sammenlignet med 100 fortløpende ikke peni
cillinbehandlede fra høsten r 94 5. 

Penicillinmaterialct utgjorde i to henseender alvorli
gere tilfelle enn kontrollmaterialet: 

For det første var det i penic.-mat. kun 14 pas. med 
tp. under J8 ved innleggelsen i sykehuset, mot JO i 
kontr.mat. Penic.-mat. bestod av % under I 5 år og Va 
over I 5 år, mens kontr.mat. var 50 pst. av hver kategori. 

Bedømmelsen og vurderingen av de terapeutiske resul
tater ved en sykdom som er så lunefull i forløp og 
epidemiologisk karakter som scarlatina, byr på mange 
usikkerhetsmomenter og er lett å kritisere. 

Ved sammenligning av de to nevnte materialer s~es 
følgende: 



I penic.materialet var den samlede komplikasjons
frekvens .29 pst. mot 54 pst. i kontrollmaterialet (og 
52,4 pst. i Ho l s t s materiale fra 194.2. og Strøm s 
fra 1945 ved samme sykehus). 

Den hyppigste kompl. var adenitt med 14 pst. og 
angina med 9 pst. Nefritt, hjertekomplikasjoner og 
mastoiditt ble ikke iakttatt i penic.mat. 

Anginaen forekom oftest hos pas. over I 5 år og som 
typisk senkomplikasjon. 

Ved å undersøke i hvilket døgn pasientene ble feber
frie, fantes følgende: 

I J· døgn etter innleggelsen var 6o pst. av penic.mat. 
afebrile, mot kun JO pst. i kontr.mat. 

I 5. døgn var 90 pst. a febrile mot 6o pst. i kont.mat. 
Innen u. døgn var samtlige pasienter i penic.mat. 

afebrile, også de som fikk sine komplikasjoner før den 
initiale tp. var falt til normalen. 

Forholdet mellom tidligkomplikasjoner og senkompli
kasjoner var noenlunde likt i de to materialer. 

Nærmere detaljer i· undersøkelsen vil bli publisert 
annet sted. 

DiskMjon. 
Vi har ment å kunne konstatere en sikker gunstig 

effekt av penicillin så vel på forløpet av scarlatina som 
på komplikasjonsfrekvensen ved denne sykdom. 

Dette berettiger etter vår mening til rutinemessig bruk 
av penicillin ved scarlatina, iallfall i de sykehusbehand
lede tilfelle, selv om en er fullt klar over at penicillin 
ikke løser alle scarlatinaproblemer. 

En ytterligere senkning av komplikasjonsfrekvensen 
må kunne oppnås ved anvendelse av luftsterilisering og 
støvbindende midler som ledd i en forbedring av syke
hushygienen, individuell isolasjon de første døgn, samt 
utskrivning innen 14 dager. 

Sporsm3let om sykehus-isolasjon m3 tas opp til ny 
drøftelse. 

Utskrivning av ukompliserte penicillinbehandlede pasi
enter innen 14 dager vil etter min mening bare være 
en fordel, av følgende grunner: 
r. Pasientene blir mindre utsatt for senkomplikasjoner. 
2. Risikoen for en økning av returtilfellene blir neppe 

større, selv om en ikke alltid kan gjøre regning med 
at pasientene blir streptokokkfrie etter avsluttet 
penicillinkur. 

3· Man oppnår betydelige, effektive økonomiske be
sparelser dels på sykehusbudsjettet, dels i form av 
raskere frigjort arbeidskraft. 
Regner en med et årlig belegg på 500 pasienter, vil 

en nedsettelse av isolasjonstiden fra 4 til 2 uker i f.eks. 
8o pst. av tilfellene bety: (Sykehusdagens kostende = 
kr. 20,-). 
Direkte innsparing av liggedager ....... kr. I 12 ooo,oo 
Penicillinbehandling (500 pas.) ........ » 20 ooo,oo 

Nettobesparelse pr. 500 pas . .......... kr. 92 ooo,oo 

I denne sammenheng melder også spørsmålet seg om 
pasientenes rett til penicillinbehandling i sykehus. De 
fleste steder i vårt land blir vel dette ennå et fromt 

ønske. Lægen i marken må ta hånd om dem akkunr 
som ved f. eks. en pnevmonipasient. 

Før vi Ur penicillinpreparater som er enklere l 
administrere, f. eks. perorale preparater med tilfrcdt
stillende effekt, vil vel penicillinbehandlingen av sorJa. 
tina vanskelig kunne gjennomføres i alminnelig prakå 

Men i de deler av landet hvor sykehusforholdeac 
gjør det mulig, må det kunne treffes en ordning slik 
at pasientene på medisinsk eller sosial indikasjon U. 
bli innlagt i sykehus og eventuelt få sin peniciiU. 
behandling med samme selvfølgelige rett som a 
pnevmonipasient. 

Det vil si at trygdekassene m& gi stønad til alle sy/rt. 
husbehandlede scarlatinapasienter og' ikke som n1 balt 
en sjelden gang til behandling av ikke smim:føreodc 
komplikasjoner. Så kan helserådene med medhold a 
sunnhetslovens § r 5, i samråd med de behandiC!Idc 
læger, ta hllnd om dem som erfaringsmessig represa
terer betydelig smittefare. 

Situasjonen i dag er mange steder grotesk. En fylktt 
læge kan således uten å ha anelse om pasientens ks. 
niske tilstand med loven i Mnd si: «Er det en ukompi. 
sert scarlatina skal pasienten ligge hjemme. Fylket bf. 
taler ikke sykehusopphold for denne sykdom.» Trenpr 
pasienten allikevel sykehusbehandling og er så uhd's 
at han for anledningen ikke har noen komplikasicl, 
må han betale sykehusoppholdet selv, hvis han ka 
Fylket gjør det ikke. Trygdekassen er ikke pliktig~ 
å gjøre det. En er blitt kjent med at enkelte trygde
kasser har stilt seg velvillig ved sykehusinnleggdsen 
penicillinbehandling, men det er ennå unntagelser. 

Helsedirektoratet har tatt dette spørsmål opp, si11 
tør håpe på nye administrative retningslinjer i sallllTI 
med det terapeutiske fremskritt som penicillinbehandlit 
gen representerer. 

Tilføyelse ved korrekturlesningen: 
Etter samråd med avdelingen har Oslo helseråd dl 

28. mars 1947 besluttet å nedsette isolasjonstiden fr 
penicillinbehandlet scarlatina til 9 døgn, på nrrmat 
angitte betingelser. Komplikasjonsfrekvensen er nl 
sert til mellom 5 og zo pst. 

THE TREATMENT OF SCARLET FEVER 
Summary. 

roo cases of scarlet fever treated with penicillin 
the autumn 1946 (Oslo municipal Hospital, Epi 
ologic Department) are compared with 100 cases 
treated with penicillin, in the corresponding seasoo 
1945· 

Both materials are identical with regard to n 
and isolation methods. The isolation is for the ,. 
part effectuated i large rooms. No special preo 
for the prevention of air-borne infections are 

The penicillin material was at the time of admi 
somewhat more unfavourable with regard to age-gr 
and condition than the control material. In 
the treatment consisted of zo ooo units 8 times 
and in adults 20 ooo 8 times daily, usually for 1 
days. In both materials antistreptococcic serum was 



to the most severe cases. In the penicillin material 
frequency of complications was 29 pct., and in the 

material 54 pct. 
After 3 days 6o pct. of the penicillinmaterial was 

and after 5 days 90 pct. In the control materi
the figures were 30 pct. and 6o pct. respectively. 

Actual cleansing of the upper air passages for strepto
. was not achieved, as in a considerable number 
the patients hæmolytic streptococci were found 

after the treatment was concluded as well 
at the time of discharge. 
In the opinion of the author the penicillin-treatment 

to be extended to 7 or 8 days. On the basis of 
present knowledge of the epidemiology of scarlet 

the author is of the opinion that the frequency 
complications may further be lowered by elimination 
the air-borne reinfection during the stay in the 

by preparing the floors and bedclothes so as 
bind the dust, together with sterilisation of the air 
ultraviolet rays or propylene glycol. It is suggested 

whenever possible scarlet fever should be treated 
a hospital on medical indication, at the expence of 

Insurance Society (Trygdekassen), and that the 
· in accordance with the norwegian H ealth Law, 

only be applied in the case of special contagious 

It ought to be possible to discharge the majority of 
scarlet fever patients from the hospital in the 

of two weeks. Penicillin treatment of scarlet 
according to these principles will offer medical 

well as economical advantages. 
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PENICILLIN -OLJEVOKS

BEHANDLING A V GONORE 

Av C_. H. SCHREINER 

(Sfrfslæge ved det norske lægekontoret i London.) 

behandling av gonore ved lægekontoret i London 
brukt c The British Drug Houses» preparat 

oil-wax suspension» (P.O.W.). Penicillinets 
w•um:sau er her suspendert i arachisolje med 4,5 pst. 

i en mengde av us ooo intemasjonale units pr. 
P.O.W. administreres som intramuskulære injek-

tidsrommet r. oktober 1946 til u. februar 1947 ble 
Trd lægekontoret i London behandlet 48 pasienter 
gonore. 

I tallet 48 er ogsll. medtatt 3 tilfelle hvor behandlin
gen ble pll.begynt i september 1946, men hvor, p. g. a. 
fortsatte positive gonokokkfunn, behandlingen mll.tte 
fortsettes utover. 

Av de 48 pasienter var den alt overveiende del sjø
folk og bare ganske fli. «sivile og militære•. 2 av pasi
entene hadde gonore 2 ganger, sl!. antallet av behandlede 
tilfelle sll.ledes blir 50. 

Den yngste pasienten var 16 ll.r, den eldste 54 ll.r. 
Av interesse kan det være li. se på en liten statistikk 

over smittestedene. Av kartotekkortene fremgll.r følgende: 

Ukjent ell. ikke oppgitt 1 I 
London ............ I2 
Glasgow ........... . 
Liverpool ......... . 
Newcastle . . . . . . . . . . 3 
Genova . . . . . . . . . . . . 2 
Frankrike . . . . . . . . . . 2 

Oslo .............. . 

Danmark .......... . 
Kanariøyene ........ IO 

Messina ........... . 
Curas;ao . . . . . . . . . . . . 2 

Lisboa ........... . 
Casablanca ........ . 
Rotterdam ......... . 
Tilsammen . . . . . . . . 50 

Det fremgll.r at de hyppigste smittestedene har vært 
London og Kanariøyene. 

At London st1r som en god nr. I har sin meget natur
lige forklaring i at sjømannspoolen fantes i London og 
at der gikk ca. 175 mann og ventet pli. mønstring. 

At Kanariøyene stll.r med et sl!. stort tall har ogsll. 
sin forklaring i at Fred. Olsens 3 fruktbll.ter gll.r med 
regelmessige ukentlige anløp pli. Kanariøyene og at 
shippingen pli. Kanariøyene sll.ledes er meget livlig. En 
kan gli. ut ifra at tallet for Kanariøyenes vedkommende 
ville blitt større hvis rubrikken «ukjent eller ikke notert 
sted• hadde kunnet blitt undersøkt nærmere, fordi noen 
av pasientene under denne gruppe uten tvil var mann
skaper ombord pli. disse fruktbll.ter. 

Gonorebehandlingen ved lægekontoret i London har 
vært diktert ut fra det prinsipp at pasientene mll.tte 
behandles hurtigst mulig sl!. de skulle slippe li. gli. lenger 
enn høyst nødvendig plt land, eller i de tilfelle hvor 
båten ble liggende en del dager, slippe li. mønstre av. 

Av disse 50 tilfelle var 5 stykker blitt behandlet om
bord (etter anvisning av en av offiserene) med sulfatia
zoltabletter før de kom til behandling ved lægekontoret. 
Behandlingen hadde bestll.tt i tablettkurer fra 42 til 8o 
tabletter uten effekt. 

I var tidligere hos utenlandsk læge blitt behandlet 
med penicillin uten at vi kjenner dosen, og en hadde fll.tt 
en kombinert penicillin-sulfatiazolkur med oppgitt dose 
2 50 ooo units penicillin. 

I 4 tilfelle ble det i tillegg til gonore ogsll. funnet 
syfilis. 

Behandlingen har i alle tilfelle, med unntagelse ved 
den fortsatte behandling av fire relapser, bestll.tt i, 
straks diagnosen har vært stillet mikroskopisk, en intra
muskulær injeksjon av I87 ooo units P.O.W. Dosen 
187 ooo units ble valt fordi I Yz cm3 av det P.O.W. som 
vi bruker inneholder I 87 ooo units penicillin. 

I 4 tilfelle har vi i løpet av den observasjonstid vi har 
hatt til disposisjon sett relapser: 



Lpnr. I. 20 !r gl. mann, smittet i Glasgow ul') I')46, 
undersøkt her 26l 9 I 946, Gc. +, injeksjon av 187 ooo units 
P.O.W., kontroll hver dag med utstryk, negative funn til 
JOl'), da igjen utflod og Gc. +,injeksjon 25oooo units, kon
troll med negativt resultat hver dag til 7l IO, da pll ny utflod 
og Gc. +, ny injeksjon av 2 50 ooo units P.O.W., kontroll til 
27lu med negative funn. Ansett som helbredet. Pll ny smit
tet 2')1II, Gc. ble pl vist z/u, fikk da 187 ooo units P.O.W. 
Ble kontrollert til og med 6/x2 med negativt resultat. Møn
stret pll 6/x 2. 

Lpnr. 2. I') lr gl. mann, smittet i Genova 26l 8, undersøkt 
her først x61'), Gc. +,injeksjon x87ooo units P.O.W., x8l 9 
pll ny pllvist Gc., ny injeksjon I87 ooo units. zrl9 igjen 
Gc. +, fikk nll sulfatiazolkur 6o tabletter. Den 8/xo frem
deles Gc. +, fikk nl J75 ooo units P.O.W. og ble kontrollert 
til 2IIxo da han fremdeles var klinisk og bakteriologisk 
symptomfri. 

Lpnr. 4· 40 !r gl. mann, smittested ukjent, smittet 2JI '), 
undersøkt her JOl ') med Gc. +, 187000 units P.O.W. Den 
x4fxo relaps med Gc. + og fikk nll J75 ooo units P.O.W. og 
ble senere kontrollert til 29/xo med negative kliniske og 
bakterielle funn. 

Lpnr. 45· 20 llr gl. mann, smittested ukjent, behandlet med 
oppgitt mengde sulfatiazoltabletter, undersøkt her 28l u med 
Gc. + , fikk 187 000 units P.O.W., fikk medio desember p1 
Island relaps, behandlet der med penicillin og var symptom
fri ved gjentatte undersøkelser her senere. 

Av 50 behandlede tilfelle har lægekontoret s~ledes i 
4 sikre tilfelle, dvs. 8 pst., i løpet av den til etterkontroll 
tilgjengelige tid, sett tilbakefall etter den her oppsatte 
skjematiske behandling med P.O.W. 

Observasjonstiden - eller rettere etterkontrolltiden 
- har etter injeksjonen av P.O.W. vært høyst forskjel
lig, avhengig av hvor lenge pasienten var pl land. 

Antall tilfelle Obseruasjonstid 
Over I 5 dager 

I0-15 » 
6- IO 

I 5} Iberegnet de tidligere omtalte 4 
7 relapser. 

5 
4 

6 
2 

4 
4 J ,. 

2 ,. 4 Hvorav I skulle til Norge til 
kontroll. 

I dag 
o ,. 

I som reiste til Norge til kontroll. 

Kombinert med lucs og sl
ledes Utt kombinert peni
cillin-mapharside-Bikur. . 4 
Komplisert med epididy
mitt og saledes U.tt be
handling med flere millio
ner units penicillin. . . . . . 2 

I alt 50 tilfelle 

-·-

Kontrolltiden har - som foran nevnt - delvis vært 
avhengig av n1r sjøfolkene fikk anledning ~ mønstre 
pll, idet en ikke ansll det for riktig - i henhold til de 
resultater vi tilsynelatende hadde ved vår gonon!behand
ling - å unndra dem en god hyre og ha dem gllende 
pll Shaftesbury Hote! med bar'er og gatepiker pll hvert 
eneste gatehjørne, p. g. a . etterkontrollen. 

Vi er klar over at blant de tilfelle hvor observasjons
tiden har vært meget kort har det sannsynligvis vært 
muligheter til stede for relapser, men resultatene av 
observasjonstiden for de lengst kontrollerte taler pll den 
annen side for at antallet relapser i hvert fall har vært 

så f1 at det har vært forsvarlig å sende disse pasientcr 
til sjøs igjen etter s1 kort kontrolltid. Vi har - når dl! 
gjelder lægekontoret i London - ikke anledning til l 
ha mannskapene gllende i lang tid til etterkontroll, dl! 
gjelder ll fll mannskapene fort friske og fort t il sjøs igjen 

Den konsekvens vi her pll lægekontoret har trukklr 
av vår statistikk er at vi fra I. februar 1947 har 
engangsdosen av P.O.W. til 250 ooo units. 

FRAC TURA PROCESSUS 

SPI N O SUS VER T EBR AE 

SOM Y RK ES LID ELS E 

(«Slungbrott» - «NaV'CJies' disease» 
«Schipperkrankheit».) 

Av ElLER GREGER 

I I 94 3 søkte en ung skogsarbeider meg for Sl11CIICI 

i ryggen og nakken. Han var distinkt ømfintlig for~ 
pasjon mot nederste cervikal- og r. thorakalhviml. 
Ved røntgenundersøkelse på Drammen sykehus påvista 
en fraktur av I. thorakalhvirvel. 

Da denne tilstand ikke tidligere kan sees å rm 
observert som yrkeslidelse i Norge, og da det kan li 
interesse å kjenne til at den kan forekomme hos sk(f' 
arbeidere, tillater jeg meg å referere tilfellet 

med. selskap). 

Den pasient jeg sl var 17 ar gammel, arbeidet med l 
tømmer og dra tømmer sammen. Han hadde i ca. lh 
smerter i nederste del av nakken og matte innstille 
Han hadde ikke merket seg noen spesiell dag eller nom 
selig innsettende smerte. Ved undersøkelsen fantes ømf. 
pasjon av C. VII og Th. IV's proc. spinosus. Fri bev<~dø•• 
av hodet og armer. Han hadde noe bleke fingrer -
a ha det - og noe nedsatt følelse i fingrene. Pirquet 
Pa QliStanke om en skade av de nevnte hvirvler ble 
henvist til Drammen sykehus til røntgenfotografering. 
fant : eDer sees en halv ertstor defekt pa spissen av proc. 
Th. I og like utad nedad for processen et kalktett, 
legeme. Defekten har en skarp begrensning. Ingen 
ingen bløtdelshevelse. En kronisk betennelse kan vtl 
utelukkes, men sannsynligheten taler mer i retning av 
fikasjonsforstyrrelsc eller en aseptisk bennekrosc. -
Ossifikasjonsnekrose? Avrivningsfraktur• (Kjelland). 

Pasienten ble tilrlldet ro i 4-6 uker, hvorpå hu 
arbeidsdyktig, og følte seg sll vel at han ikke ga stg · 
a bli røntgenkontrollert. 

Han fremstilte seg nylig (18l9 1946), og der slls da 
mer markerte forandringer : Et halvmaneformet 
nedre pol sammenhengende med proc. spinosus Th. l 
grynstort, mindre mettet legeme inne i halvmånesigden. 
spinosus synes ujevnt begrenset, sklerotisk. Pll proc. 
IV, V og VI er der nebbform, mer markert 
fra 81J I94J• 

Han var fremdeles noe ømf. for palpasjon. Han 
nllr han skulle bære tyngder, særlig i bøyd stilling oc 
byrder på ryggen. 

Gutten var fremdeles Pirquetnegativ. Han hadde 
fra 180 til 187 cm. Vekt: 79 kg med klær. Han plage~ 
deles av bleke, kalde fingrer. 



Det er mulig at en kan hindre stendannelse hos pasi
enter som ligger lenge til sengs ved ~ administrere øst
rogene hormoner samt gi aluminiumhydroksyd per os. 

(R. H. O. B. Robinson. Proceedings of the 
Royal Soc. of Med. mars 1947.) 

NUCLEUSPROLAPS 

Hvordan g~r det v~re ischiaspasienter n~r de ikke 
opereres? De fleste vil si at ischiaspasientene etter hvert 
blir kvitt sine plager eller iallfall blir meget bedre. 

248 konservativt behandlede ischiaspasienter er etter
undersøkt. 2 r pst. er symptom fri, resten har smerter, 
enten stadig eller i anfall. Observasjonstiden er 3-6 ~r. 

3 ro kirurgisk behandlede ischiaspasienter er ogs~ 

etterundersøkt. 8o pst. er symptomfri. 20 pst. har smer
ter, stadig eller i anfall. Observasjonstiden er 1-5 h. 
Resultatene er etter denne undersøkelse langt bedre ved 
kirurgisk enn ved konservativ behandling. 

Operasjons funn (5 33 tilfelle): 
Skivelesjon 470, spondylolisthesis 20, rot1rntasjon 

p. g. a. osteoartritt r r, ukjent ~rsak 24, andre ~rsaker 8. 
Nesten alle ischiaspasienter er operert (svære tilfelle). 

En kan derfor slutte at nucleusprolaps (protrusion of a 
disc) er den hyppigste ~rsak til ischias. Som en god 
nr. 2 kommer spondylolisthesis. 

Young antar at skivelesjon ogs~ er den viktigste ~rsak 
til lumbago, men lumbagopasientene er ikke behandlet 
kirurgisk s~ ofte. Hos 45 pasienter som ble operert fan
tes skade av intervertebralskiven i 43 tilfelle. Lumbago
pasientene er oftest ikke s~ dhlige at kirurgene f~r tak 
i dem. Derfor er · s~ relativt U operert. 

Begynnelsessymptomer ved skivelesjon (470 tilfelle): 
Lumbago 68 pst., ischias 24 pst., lumbago-ischias 8 pst. 

Lidelsen kan i 1revis bare gi symptomer p~ lumbago. 
Diagnosen kan ofte stilles pr. telefon n~r pasienten 

har hatt hyppige anfall av smerter i ryggen. Karakter
istisk er at foroverbøyningen er innskrenket, mens side
bøyningen er fri. 

Skoliose betyr hos ischiaspasienter alltid skivelesjon. 
Sidebøyning er fri til den siden som øker skoliosen. 

Nevrologiske utfallssymptomer mangler hos 40 pst. 
av pasientene. 

Halvparten av lumbago-ischias-pasientene blir operert. 
Under det første attakk legges pasienten til sengs i 

3 uker. Hvis smerten ikke gir seg, anbefales operativ 
behandling. 

I 95 pst. er det en av de to nederste mellomhvirvel
skiver som er skadet. Ved nevrologisk undersøkelse er 
det ikke mulig ~ bestemme hvilken av de to skiver som 
er skadet. 

Konklusjon: 
r) Nesten all ischias og residiverende lumbago skyldes 

skivclesjon. 
2) Diagnosen kan stilles p~ ryggsymptomene (skoliose, 

smerter ved foroverbøyning). 
3) Bare ved operasjon har pasienten virkelig gode ut

sikter til helbredelse. 
(R. H. Y oung. Proceedings of the 
Royal Soc. of Med. mars 1947.) 

BOKANMELDELSER: 

K n u d F a b er: NORDISK LÆREBOG I 
MEDICIN Bind V. Fjerde Udgave. København 
559 sider. Pris kr. 30,00. Anmeldt av Kr. Kristian 

Femte bind av den nordiske lærebok i u' 'u""'"'"
behandler sykdommer i nervesystemet. Siden 
utgave er det skjedd visse forandringer i den 
matiske inndeling av stoffet, og en del kapitler er 
vet av nye forfattere. Etter gjennomlesningen sitter 
dessverre igjen med et noe blandet inntrykk av 
verdi som lærebok for studenter. Hvis det 
studium skal holdes innenfor rimelige grenser må 
sjonen av et slikt samleverk som denne bok 
terer, drive en hardhendt og usentimental sensur av 
faglige medarbeideres artikler, og det synes ikke å 
vært tilfelle med S v e n I n g v a r s kapitler. 
er sannsynligvis at han har sittet i selve recl~k1o_. 

komiteen som derved ikke har mestret situasjonen. 
finnes avsnitt i Ingvars kapitler som burde vært 
i en lærebok med ~rstallet 1947 p~ titelbladet. 

Rent generelt er anmelderen uenig i at lærebøker 
studenter skal være blottet for 
Som det n~ er regel finnes det spredt i teksten m 
del intetsigende navn som bare virker forstyrrende 
lesningen fordi det ikke gis studentene opplysninger 
hvor og n~r vedkommende forfatter har publisen 
arbeid. Det er da bedre ~ sløyfe mest mulig av 
teorier og gi et moderne gjennomsnitts-syn på 
blemene for s~ til slutt ~ gi den interesserte 
til spesialstudier ved ~ trykke en litteraturliste. 
kapitel om de apoplektiske foci i hjernen er etter 
skjønn et eksempel p~ hvordan en ikke bør skrive 
studenter. 

De øvrige forfatteres kapitler er til dels meget 
Jeg vil spesielt fremheve Monrad-Kr oh n s 
søkelsesmetodikk og diagnostikk, B r o d a l s lille 
merkede oversikt over cerebellums fysiologi og 
ptomatologi og M u n c h - P e t e r s e n s 
og nøkterne fremstilling av det perifere 
sykdommer. 

Det er et spørsm~l om ikke de nordiske 
i indremedisin og kirurgi har overlevd seg selv. 
representerer et sl stort apparat at de for en 
del allerede er foreldet n~r de kommer ut, og først 
radikal nedskjæring av stoffmengden kan en håpe 
slik bok kan a jour-føres s~ ofte som det er 

A lex ander Fl em ing: 
PRACTICAL APPLICATION. Butterworth & 
London 1946. 380 s. Anmeldt av Mi ka el K 

I penicillinbehandlingens første æra 
vendig l legge strenge restriksjoner for tnrll•''"""l 

midlet, og ~ ledsage restriksjonene med et noe 
tært indikasjonsregister. Med den friere 
bruken av penicillinet overlatt til den enkelte 
I og med dette følger et krav om mer utbredt 
skap til bruksomrldet. 



Dette krav har F l em i n g møtt med sin bok om 
'cillin. Den inneholder relativt lite om dets fan
<ke historie og dets farmakologi. Desto større vekt 

det lagt pi den praktisk-kliniske siden av saken, 
·,asjonene og bruksmåten. I en rekke enkeltkapitler, 
vet av forskjellige forfattere, Hr vi klart, nøkternt 
?resist rede på når og hvordan vi kan vente å se 
tat av penicillinbehandling, og n1r vi like godt 
la være å prøve den. Erfaringsområdet er nå så 
at det er unødvendig 1 famle. 

·nå er penicillinbehandlingen så tungvint at det er 
kelig 1 gjennomføre den korrekt utenfor et syke
Men boken tilføyer et eget kapitel om nir og hvor
den bør kunne brukes i alminnelig praksis. 
:sykehus vil kunne spare en del pasienter for unød-

4e plager, betjeningen for arbeid og budsjettet for 
:anter ved å ta denne boken i bruk. Og skulle den 

til kreve mer enn vi egentlig hadde tenkt å gjøre, 
vi sannsynligvis ha det igjen i bedre terapeutiske 

Ødegård, H. Sæthre, A. Brinchmann: 
. ALHYGIENE, annen utgave. Gyldendal Norsk 
't Oslo 1947. Anmeldt av Arne Ha u gen. 

ne bok kom første gang ut i 1941. Den nye ut
som n1 foreligger, er litt større enn den forrige 
og 321 s.). Dr. med. Brinchmann og dr. med. 
ird har gjennomgått og til dels bearbeidet sitt 
Det er gjort mindre tilføyelser med erfaringen 

krigstiden, og enkelte ting er sagt tydeligere enn 
lilt seg gjøre under okkupasjonen. 
erlæge Sæthres avsnitt av boken står uforandret. 
. med. Ødegård har skrevet kapitlene Mental
ens alminnelige del, Fritiden, Idrett og Kropps-

:, Alkoholmisbrukens mentalhygiene, Trekk av 
llivets mentalhygiene og Alderens mentalhygiene. 
:\S fremstilling er som vanlig velformet og klar. 
. med. Brinchmanns kapitel Barnealderens mental
e er skrevet spirituelt og iallfall så vidt anmelde

un forstå meget skjønnsomt. 
crlæge Sæthres kapitler, Den voksne alder og 
angslrene (klimakteriet} er av den høye kvalitet 
ne vente, og en må være glad for alt han har 

:.Ut seg av sin usedvanlige viten og innsikt. 
rn er lettlest og belyser pll en utmerket måte de 

den har tatt opp til behandling. Det er en 
tr\'itenskapelig bok, men den kan med utbytte 
bes av fagfolk. 

obert A. Cooke: ALLERGY IN THEORY 
PRACTICE. 572 s. W. B. Saunders Company, 
lphia & London 1947. Anmeldt av Oddvar 

atteren er sjef for allergiavdelingen pll The 
elt Hospital, New York City, fra 1932; men 
i 1919 startet han på The New York Hospital 
anisasjon som i dag kalles The American Aca

of Allergy. Det må vel derfor anses som berettiget 
sl erfaren allergist som R o per t A. C o ok e 

gir ut en lærebok i allergi, til tross for at man har inn
trykk av at etter hvert alle amerikanske allergister med 
respekt for seg selv gir ut lærebøker pll dette felt. 

The American College of Physicians har satt i gang 
fortsettelseskurser for læger, som ogsll omfatter kurser 
i allergi. Disse allergikurser er hovedsakelig organisert 
av forfatteren av nærværende bok, assistert av en rekke 
dyktige allergister, som danner kjerne i den nevnte 
allergiorganisasjon. Foreliggende bok er bygd på fore
lesninger og demonstrasjoner som holdes pi disse fort
settelseskurser. Boken som fremtrer i et hendig format 
og med et tiltalende typografisk utstyr på nydelig papir, 
kan anbefales den som står i ferd med å anskaffe en 
lærebok i allergi. for en som allerede er i besittelse av 
en amerikansk lærebok i allergi fra de siste årene, er 
det ikke maktpåliggende å kjøpe den. 

Boken omfatter følgende kapitler: Prinsipper og teori 
(Robert A. Cooke}, Spesiell serologi (Robert A. Cooke}, 
Patologisk anatomi (Paul Klemperer}, Antigenc:nes og 
antistoffenes immunkjemi (Michael Heidelberger}, «Non
infective Asthma• (W. C. Spain}, cinfective Asthma• 
(Robert A. Cooke), Bronkialastmaens differensialdia
gnose (Horace S. Baldwin}, Hyperplastisk sinusitt og 
astma (R. Clark Grove}, Allergisk rhinitt, sesongbundet 
(Albert Vander Veer og Selian Hebald) og helårstype 
(W. C. Spain}, Allergisk dermatitt, «intrinsic» (Robert 
A. Cooke) og cextrinsic», kontaktdermatitt (Louis 
Schwartz}, Dermatitis venenata (Robert A. Cooke), 
De allergiske dermatitters symptomatiske behandling 
(Dudley D. Stetson}, Andre allergiske dermatoser (Robert 
A. Cooke), Allergiske nevropatier (Robert A. Cooke), 
Migrene (Joseph Harkavy), Meniere's sykdom (Joseph 
Harkavy}, Allergi i fordøyelseskanalen (Robert A . 
Cooke}, Øyets allergi (Robert A. Cooke), Barneallergi 
(Robert Chobot}, Bakteriell allergi (Robert A. Cooke}, 
Inhalasjonsallergi (Robert Chobot}, Alimentær allergi 
(Robert Chobot),~ Allergi overfor medikamenter, endo
krine produkter og serum (Horace S. Baldwin}, Fysi
kalsk allergi (Joseph Harkavy), Hudprøver (Matthew 
Walzer}, Laboratoriemetoder (Margaret B. Strauss og 
W. C. Spain}, og som et appendiks av Robert A. Cooke: 
Ikke-spesifikke årsaker eller inflytelser i forhold til 
allergisk sykdom. 

J. Erik Jo rp es: HEPARIN IN THE TREAT
MENT OF THROMBOSIS. Sec. edition. Oxford 
med. Publications 1946. 260 s. Illustr. Anmeldt av 
N. B a c k e r - G r ø n d ah l. 

Heparinet, dette organismens middel til å hindre 
koagulasjon av blodet, har i løpet av de siste 8-ro år 
fått en stor betydning for forebyggelsen av og behand
lingen ved trombose og emboli. 

Den svenske biokjemiker dr. J. E. Jo rp es, som 
mi sies å ha være den første som kunne fremstille et 
rent, ikke toksisk virkende preparat av dette stoff, har 
gitt ut en oversiktlig bok om heparinet, dets historie, 
fremstilling, anvendelse og resultater. Dette er egentlig 
2. utgave, idet den første fra 1939 er foreldet og den 
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STREPTOMYCIN VED TUBERKULOSE 

EN OVER SIKT 

Av H. ]. USTVEDT 

Streptomycin fremstilles av en fungusart som finnes 
i jordbunnen, actinomyces (streptomyces) griseus. Opp
dagelsen av streptomycinet ble kunngjort av S c h a t z, 
Bug i e og W aks man i januar 1944. Kort etter 
meddelte S c h a t z og W a k s m an at undersøkelser 
in vitro viste hvorledes streptomycinet utøvde en bak
teriostatisk og baktericid virkning overfor mycobacte
rium tuberculosis. F e l d m a n og H i n s h a w viste 
i særdeles smukke marsvinforsøk streptomycinets frap
perende virkning på eksperimentell tuberkulose, med få 
eller ingen skadevirkninger. Kliniske forsøk på menne
sker ble påbegynt i april 1944 ved Mayo-klinikken og 
Mayo Foundation. 

Til å begynne med rådet man bare over høyst begren
sede mengder av stoffet, men etterhånden er produk
sjonen i Amerika kommet opp, slik at man der har 
kunnet behandle et stort antall pasienter, samtidig som 
en del europeiske land har fått høve til å kjøpe mindre 
kvoter. Det foreligger nå en rekke rapporter vedrørende 
de kliniske forsøk. 

American Trudeau Society har nedsatt en egen terapi
komite som ved møter i januar 1946 la fram de første 
resultatene (Amer. Review of Tub., okt.-nov. 1946). 
Det dreide seg om 63 behandlede tilfelle. Streptomycinet 
ble da funnet å ha relativt moderate bivirkninger, som 
delvis også kunne tenkes å bero på preparatets urenhet, 
slik at klinisk anvendelse må anses fullt forsvarlig. 
S. synes ikke ved tuberkulose å virke raskt helbredende 
på den måten som f. eks. penicillinet' virker ved pnevmo
kokk-pnevmoni. Ikke i noe tilfelle synes den tuberkuløse 
infeksjon definitivt helbredet ved S. Komiteen under
streker derfor nødvendigheten av fortsatte laboratorie
undersøkelser for å finne et mer effektivt middel. Over
for kroniske former av lungetuberkulose synes S. å ha 
tvilsom eller ingen virkning. Ved forskjellige former 
av ekstrapulmonal tuberkulose sees en tendens til residiv 
etter behandlingens avslutning, selv i tilfelle som syntes 
å reagere godt på behandling. Med disse reservasjoner 
fant komiteen imidlertid at S. utvilsomt hadde vist evne 
:il å innvirke gunstig på visse typer av tuberkuløs syk
:lom. I en del tilfelle var den hastighet hvormed bedring 
-nntrådr.e, høyst uvanlig. S.'s evne til å sinke forløpet 
1ed vanligvis sterkt progressive sykdommer, som tuber-

kuløs meningitt, gjør det usannsynlig at resultatene bare 
kan tilskrives naturlige helbredelsesprosesser. Sannsyn
ligvis virker S. rent «supprimerende>> overfor den tuber
kuløse infeksjon, men virkningsmekanismens natur er ikke 
klarlagt. Det gjøres også oppmerksom på Y o u m a n s 
påvisning av ut vikling av streptomycinresistens hos 
tuberkelbasillene under behandlingen. 

S. må under ingen omstendighet brukes til fortrengsel 
for de prøvede behandlingsmetoder, som ikke må ut
settes, hvis indikasjon foreligger. Ved generell miliar
tuberkulose og t uberkuløs meningitt har S.'s evne til å 
bevirke røntgenologisk tilbakegang av lungeforandrin. 
gene og forlengelse av levetiden brakt det beste bevis 
for stoffets spesifikke virkning. Ingen av de hittil be
handlede pasienter i denne gruppe kan imidlertid beteg
nes som klinisk helbredet, og komiteen stiller seg derfor 
tvilende til berettigelsen av å anvende store mengder S. 
til disse pasienter så lenge den tilgjengelige mengde er 
begrenset. Pasienter med kronisk lungetuberkulose bør 
ikke behandles med S. Stoffet bør foreløpig reserveres 
for pasienter med lungetuberkulose som får alvorlige 
akutte spredninger under behandling, særlig t il den 
kontralaterale lunge, samt for pasienter med akutte 
ulcererende lesjoner i larynks, trachea og bronkier. Til 
slutt understreker komiteen betydningen av at behand
lingen foreløpig reserveres for trenede klinikere, og at 
publisitet såvidt mulig bør unngås. 

Ved tuberkuløs meningitt og akutt miliartuberkulose 
synes S. utvilsomt å kunne forlenge levetiden ganske 
betraktelig. Etter kortere eller lengre tid ender syk
dommen i de fleste tilfellene allikevel dødelig, og de 
hittil overlevende pasientene synes alle å ha mer og 
mindre alvorlige sequelae, som kanskje snarere beror på 
en subakutt eller kronisk tuberkuløs meningitt eller 
hjernelidelse enn. på virkelige arrforandringer. I Amer. 
Rev. of Tub. for januar 1947 meddeler Bagge n
s t o s s, F el d m a n og H i n s h a w 5 tilfelle av $.
behandlet tuberkuløs meningitt og akutt miliartuberku
lose med dødelig utgang etter lengre tid, hvor det er 
foretatt inngående histologiske studier. Tegn på tilbake
gang av lungeforandringene ble observert røntgenologisk 
i 4 av tilfellene, oftalmoskopisk ble funnet tilbakegang 
av chorioidaltuberkler i 2 tilfelle, og histologisk ble det 
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påvist regresjon og delvis helbredelse av de miliære 
tuberkler i lungene og leveren i 4 tilfelle og i milten 
i 3 tilfelle. Av ganske særlig interesse er resultatene av 
de histologiske undersøkelsene av hjernen og meningene. 
Mens det i 2. tilfelle ble funnet tegn på helbredelse av 
meningitten, ble det i 4 av de 5 tilfellene funnet til dels 
ganske utbredte tuberkuløse forandringer i hjerne
substansen. Samtidig viste analyse av de forskjellige 
organenes S.-innhold at mens sp inalvæsken inneholdt 
ganske betydelige mengder S., ganske som nyrer, lunger, 
milt og lever, fantes overhodet intet S. i hjernen. Forf. 
tenker seg at en piaglial barriere av en eller annen art 
hindrer S.'s overgang i nervevevet . 

Disse funn kan muligens til dels forklare de slette 
sluttresultater ved $.-behandlingen av tuberkuløs menin
gitt. Ri c h og M c C ord o c k har fremsatt den hypo
tese at tuberkuløs meningitt i de aller fleste tilfellene 
beror på en primær hjernetuberkulosc, med små tuber
kulomer i hjcrncsubstansen, som så ved overfladisk 
lokalisasjon bryter igjennom til subarachnoidalrommet 
og gir en sekundær meningitt. Atskillige iakttagelser 
taler for riktigheten av denne hypotese, og det later 
da til at S. er ute avstand til å påvirke den til grunn 
liggende hjernetuberkulose. 

I en oversiktsartikkel i The Connecticut State Medical 
Journal for april 1947 redegjør H i n s h a w, Fe l d
m an og P y le for de første 100 pasienter som er 
behandlet. Oversikten er ganske summarisk, og man 
savner en del detaljer for å kunne bedømme resultatene. 
Intermitterende intramuskulær administrasjon angis som 
det beste, med dagsdoser mellom 1 og 3 g. Forff. legger 
atskillig vekt på intraspinal $.-injeksjon ved meningitt, 
o,t-0,4 g S. oppløst i 1-xo ml saltvann eller spinal
væske. Ved acrosolbehandling (intrabronkialt) bør in
halasjon foretas en gang i timen, 0, 5 g daglig oppløst i 
2.0-30 ml saltvann. 

Likevekts/orstyrrelser har opptrådt hos de aller fleste 
av pasientene ved lengre tids behandling, selv med bare 
1 g daglig. Kaloriske prøver har vist at vestibularis
funksjonen er nærmest utslukket før pasienten blir atak
tisk eller k lager over vertigo. I løpet av få uker utvikles 
imidlertid oftest kompensasjonsmekanismer, slik at de 
subjektive symptomer svinner. Man har ennå ikke sett 
restitusjon av vestibularisfunksjonen. Derimot synes døv
heten, som for øvrig bare opptrer sjelden og ved meget 
store doser, å være reversibel. Blodskader er ikke iakt
tatt, nyreskade i ett eneste tilfelle. 

Innenfor lungetuberkulosens område bekrefter forff. 
at S. er mest virksomt ved bronkogcne og hcmatogene 
spredninger, mens fibrokaseøse former neppe påvirkes 
nevneverdig. Behandlingstiden har variert fra r til 6 
mndr. Røntgenologisk tegn på bedring er ofte iakttatt 
etter 4-S uker, klinisk bedring kan inntre tidligere. 
Avbrytelse av behandlingen kan føre til residiv, som 
dog igjen kan påvirkes gunstig av fortsatt behandling, 
og bedringen kan fortsette etter behandlingens av
slutning. 

Ved tuberkuløst empyem og ved urogenitaltuberkulose 
synes resultatene mindre betydningsfulle, fistler reagerer 
undertiden meget pent, men residiverer etter behandlin-
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gcns avslutning. Ved hudtuberkulose synes virkningen 
ofte bare å være temporær. Hos noen få pasienter med 
ulcererende slimhinnetuberkulosc i larynks og bronkier 
har acrosolbehandling gitt frapperende resultater. 

Farrington, Hull-Smith, Bunn og McDermott 
(J.A.M.A. 2.1. juni 1947) har studert bivirkningene ved 
$.-behandling av 16 pasienter med tuberkulose, og har 
anvendt et $.-preparat som er så rent som det for tiden 
kan skaffes (95 pst.). Forf. har gitt 3 g daglig i uo 
dager. Hos 2. pasienter måtte behandlingen avbrytes 
p. g. a. anafylaktiske reaksjoner, men etter en tid kunne 
behandlingen gjenopptas hos begge. Det rensede preparat 
ga betydelig mindre irritasjon ved intramuskulær injek
sjon enn det vanlig anvendte handclspreparat. Intra
spinal applikasjon ble tålt godt ved doser på o,r g S., 
mens større doser til dels fremkalte ganske alvorlige 
reaksjoner. Histaminreaksjonene (ansiktsrødme, hode
pine, blodtrykksfall) såes ikke, og må antas å bero på 
forurensninger. Intermitterende eller konstant eosinofili 
på 5-39 pst. ble funnet hos 14 av de 16 pas. 

Tegn på vestibulær dysfunksjon ble i alminnelighet 
iakttatt på gjennomsnittlig 2.rde dag. Komplett subjek
tiv symptomfrihet inntrådte hos alle, men syntes å bero 
på etablering av kompensasjonsmckanismer. Det var 
ikke mulig å påvise at bivirkningene på dette punkt var 
mindre svære ved det rensede preparat enn ved handels
preparatet. Døvhet opptrådte hos 2. av de I6, samt i 
ytterligere 3 tilfelle behandlet med samme preparat. 
4 av disse tilfelle opptrådte etter intraspinal behandling, 
det 5te hos en pasient med uttalt nyresvikt. Cylindruri 
ble påvist til sine tider hos de fleste pasienter, og var 
alltid til stede ved sterkt sur urin. Nedsatt nyrefunksjon 
ble imidlertid bare funnet hos 2., og hos den ene ble 
nyrefunksjonen normal igjen, tross fortsatt behandling. 
Forff. betoner at bivirkningene må betraktes som så 
vidt alvorlige at S. ikke bør anvendes hvor andre terapi
former kan føre fram. 

I et foredrag ved roe-årsmøtet for American Medical 
Association i Atlantic City meddelte C or p c r og 
C oh n at de hadde kunnet sinke forløpet av tuber
kulose hos marsvin med S., men at S. ikke hindret 
dyrene i til slutt å dø av tuberkulose, og positive kul
turer ble funnet så sent som etter IS I dagers behandling. 
Mo l i to r og medarbeidere (]. Pharmacol. 86: rp, 
1946) har ved dyreforsøk med renset S. (25 mg pr. kg 
legemsvekt) fu nnet fettdegenerasjon i leveren og lei
lighetSvis også i nyrene, forandringer som syntes re
versible. 

Ved et møte i den Internasjonale Tuberkuloseunion 
i Paris i juli d. å. meddelte H i n s h a w at ca. I ooo 
pasienter nå er behandlet med S. i U.S.A. Selv hadde 
han behandlet I 50 pas. med tuberkulose.· Av 9 pasienter 
med tuberkuløs meningitt levde de 3 ved utgangen av 
rste observasjonsår, men ingen var helt syrnptomfri. 
Residiver opptrer ganske hyppig, og må behandles på 
ny- så raskt som mulig. Hin s ha w bekreftet de gun
stige resultatene ved ferske spredninger i lungene og ved 
ulcererende bronkialtuberkulose uten tendens til stenose. 
For øvrig stemte hans angivelser overens med det som 
tidligere er lagt fram. 



Et i enn e .Be r nard la fram franske erfaringer 
(r64 pasienter). Av 6o pasienter med tuberkuløs menin
gitt hvor behandlingen var påbegynt før I 5. mai, var 
de JO i live ved utgangen av juli, men tilstanden kunne 
ikke hos en eneste karakteriseres som helt t ilfredsstil
lende, og hos I 8 var den dårlig. B e r n a r d hadde 
gjentatte ganger sett sjokklignende reaksjoner på intra
spinal behandling, og tvilte for øvrig på at denne var 
nødvendig, idet man ved meningitt finner en betydelig 
konsentrasjon av S. i spinalvæsken ved ren intra
muskulær behandling. 

Påfallende var den raske tilbakegang av miliære foci 
i lungene, bedømt røntgenologisk, men slike «helbredede» 
miliærtuberkuloser dør undertiden senere av meningitt. 
Ved ferske, ekssudative lungeaffeksjoner såes påfallende 
klinisk og røntgenologisk effekt, med svinn av basiller 
:>g undertiden ogsll av kaverner. Utbredte larynks
ulcerasjoner kan i enkelte tilfelle forsvinne som ved et 
;lag, og smertene og dysfagien phirkes regelmessig. 
".crosolbehandling av ulccrerende bronkialtuberkulose 
~ ir gode resultater. Ved nyretuberkulose var resultatene 
Urlige. B c r n a r d la liten vekt på bivirkningene, 
nen kom ikke inn på vcstibularisfunksjonen. 

AMBULANT BEHANDLING A V 
EPIDERMOPHYTIA INTERDIGIT ALIS PEDUM 

Fotsopp, cpidermophytia interdigitalis pedis,er en meget 
·lagsom, temmel ig utbredt lidelse, særlig i den varme årstid. 

I de fleste tilfelle kan phises epidermophyton gyp
~um (K a u fm an n- W o l ff, Pr i es t l y). Men 
·ichofyti og gjærsopp, dyshidroser, flere allergiske og 
akterielle fotlidelser kan gi lignende kliniske billeder. 
tg ofte vil det i det foreliggende tilfelle være flere 
·emkallende årsaker. 
De subjektive symptomer består vesentlig i en ube

lgelig varmefornemmelse og en meget sjenerende kløe, 
~ dessuten temmelig sterke smerter som fremkalles av 
1pe interdigitale fissurer og væskende flater. De sub
kt ive besvær kan være helt invalidiserende slik at 
ngeleie og endog hospitalsopphold kan bli nødvendig. 
Denne fotlidelse er meget hlrdnakket og vanskelig 
behandle. Selv om det lykkes å få pas. klinisk sym
omfri, kommer det ikke sjelden residiv. Det viktigste 
å fjerne eller minske så meget som mulig den dispo

rende faktor som vel har størst betydning, nemlig 
ktigheten. Tærne med føttene trenger rikelig luft
sang og god plass i skoen. På denne mllte reduseres 
n meget utbredte fotsvetteplage. Huden på føttene 
tsseres ikke, slik at den beskytter mot sopp og bak
ieinvasjon. Den surhetsgrad som preger den moderat 
:t tende hud virker også i samme retning. Disse krav 
;odesees lettest hvis pas. bruker åpne sandaler, hen
tsmessig konstruert etter de ovenfor omtalte retnings
ier. Dette muliggjør en ambulant behandling, og 
drer residivene. Hvis det tas t ilbørlig hensyn til 
me profylakse, kan en bruke ganske svake medika
u: tynn eddiksur lerjordoppløsning, mild svovel- og 
rarobinsalve, sinkpasta. 

(Ugeskr. f. Læger nr. 33, s. 410, 1947.) 

LABILE 

METYLLGRUPPER 

SOM FAKTOR I 

STOF F SKI F T ET 

Av JACOB MOLLAND 

(Fra Yale University, Department of Pharmacology. 

Sjef: Professor 1!7. T. Salter.) 

D e siste års forskning har vist at labile metyllgrupper 
spiller en meget sentral rolle i stoffskiftet og at det 
inntrer svære forstyrrelser hvis tilførselen av metyll
donatorer er utilstrekkelig. 

I 1939 viste d u V i g ne a u d og medarbeidere ved 
foringsforsøk med rotter at en kost som inneholdt homo
cystin : 

HOOC"' / COOH 
H - C·CH · CH -S·S·CH -CH -C- H 

H2N/ 2 ~ : 2 "'NH 2 

men ikke cystin: 

HOOC"' /COOH 
H- C·CHz·S·S·CH2-C - H 

H 2N/ "'NH2 

eller metionin : 

HOOC"' 
H -- C-CH ·CH ·S-CH 

HzN/ 2 2 ~ 

eller cholin: 

H:,C"' /OH 
H C-N"' 
H:C/ CH2-CH20H 

førte til veksthemning og fett!ever. Ved tilførsel av 
metionin eller cholin kom veksten i gang igjen, og fett
infiltrasjonen i leveren avtok. De tydet dette forsøk ved 
å anta at cholin kan avgi en eller flere av sine metyll
grupper til homocystin og metylere det til metionin, og 
at muligvis omvendt metionin kan levere de nødvendige 
metyllgrupper til syntese av cholin i organismen. 

I I 940 kunne de underbygge denne hypotese ved å 
merke metyll-gruppene med tungt vannstoff (deuterium), 
CD3 • De foret rotter på en metionin-cholin-fri diet med 
deuterio-metionin, 

(HOOC) (H2N) CH-CH2·CH2·S-CD3, 

og fant igjen deuterio-cholin i en mengde svarende til 
at 57 pst. av cholinets metyll skrev seg fra metionin. 
I 1943 kunne de også føre bevis for at den omvendte 
reaksjon finner sted, idet de etter foring med deuterio
cholin kunne phise deuterio-metionin. 

I 1946 utstrakte de sine undersøkelser også til mono
metyll- og dimetyll-aminoetanol. De fant at dimetyll
amino-ctanol, 
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for det nordiske samarbeidet, og pekte på en rekke 
punk~er hvor dette måtte sies å ha vært mindre 
gunsug for Norges vedkommende En stao o 
f d . . · r na over
for en merkeltge Situasjon når kontrakten skal 
. ornyes, at istedenfor å drøfte de norske interessene 
l samarbeidet, blir en stil t overfor et helt nytt for
slag. so~ helst burde vedtas så å si på dagen. I et 
tredJe. mnlegg ble fremsatt den formodningen at 
det VISStnok var et udekket behov i Sverige for et 
generelt tidsskrift av den type som e k. . r s 1ssert 1 

planen, men under disse omstendighetene faller ikke 
:ie svenske og norske interessene sammen. 
. Representantene for N. M. på sin side gjorde 
~}eldende at situasjonen økonomisk sett var prekær, 
)g det ble lagt fram fra et regnskap noen løsrevne 
all som ble betegnet som «trøstesløse». Og enhver 
kulle kunne se at det «går åt helsinge». For å 
•ppnå en bedre økonomi vil en søke å utvide lese
:retsen blant de praktiserende lægene. Det ble imid
ertid fremholdt at N. M. også i fremtiden skulle 
tolde fas t ved den vitenskapelige linjen på samme 
id som det skulle dekke behovet hos de prakti
erende lægene (!). 

Fra forsamlingen ble uttalt ønske om å få belyst 
tærmere de forskjellige spørsmålene i denne for
•indelsen. Et forslag om å utsette avgjørelsen til 
t utvalg hadde fått høve til å drøfte saken, ble 
midlertid av N. M.'s representanter møtt med en 
terk henstilling til forsamlingen om ikke å utsette 
•ehandlingen. Utsettelsesforslaget ble deretter ned
temt, og følgende vedtak gjort: 

«Det Norske Medicinske Selskab godkjenner de 
>rinsipielle linjer i det fremlagte forslag til om
•rdning av Nordisk Medisins redaksjon. Selskapet 
•il samtidig uttrykke ønsket om at det snarest mulig 
•g helst innen I. januar I 948 etableres kontakt med 
edaksjonene for de tidsskrifter som utgis av de 
nkelte lands lægeforeninger med sikte på et rasjo
telt samarbeid mellom disse og Nordisk Medisin.» 

STREPTOMYCIN 

VED TUBERKULOSE 

Innføringen av sulfonamidene og antibiotika i 
>ehandlingen av akutte infeksjoner har hos mange 
tekket håpet om at det effektive middel mot tuber
mlose også snart vil bli funnet. Men tidligere skuf
~elser har gjort oss skeptiske, og forskjellige forhold 
tedrørende tuberkulosens patologi gjør at problemet 
1ntagelig ligger atskillig vanskeligere an enn for de 
1kutte infeksjonene. 

Et lite, men tydelig skritt framover representerte 
:ulfonene (promin, diazon, promizol) som ble inn-

ført i I939· Den effekt de viste på tuberkulose i 
dyreforsøk oversteg betraktelig hva "dl. h man tt tgere 

adde kunnet oppnå, men toksisiteten var frem-
dele~ for høy. I de senere &rene har det vist seg at 
tallnke stoffer har en bakteriostatisk og til d l 
baktericid virkning på cuberkelbasiller in vitro m:~ 
~et er et langt skritt fra dette til klinisk anv~nde
ltghet og virkning ved tuberkuløs sykdom hos men
nesket. Le h ~ a. n n s para-aminosalisylsyre (PAS) 
synes foreløp1g tkke å ha vekket interesse uten
for Sveriges grenser, og lover ikke svært meget.. 

D a vi d e og T h e o r e Il s undersøkelser over 
substanser isolert fra Bac. pyocyaneus er ennå pl 
forsøksstadiet. Derimot foreligger meget lovende 
undersøkelser fra amerikansk side over antibiotika, 
isolert fra aspergillus, streptomyces og subtilis, og 
av disse er det vel i øyeblikket vesentlig streptomy
cinet som har n~dd fram til utstrakt k linisk prøving. 

Det er grunn til å yte de amerikanske forskere, 
først og fremst W a k s m a n, H · i n s h a w og 
F e l dm a n, honnør for den nøkterne og forsik
tige måten de har lagt sine resultater fram på. De 
store vansker ved å bedømme effektiviteten av 
et medikament ved en kronisk sykdom som tuber
kulose, og den store fare for å vekke uberettigede 
forhåpninger hos de tusener av tuberkulosepasi
enter, gjør at man her er forpliktet til å gå ganske · 
usedvanlig forsiktig fram. Skjønt erfaringene ennå 
er begrenset, begynner det nå etter hvert å ut
krystallisere seg et billede av hva man har lov til 
å vente seg av streptomycinet ved tuberkulose. 

For først å ta den positive siden er det hevet 
over tvil at streptomycin har en supprimerende 
virkning på prosessen ved dødelig forløpende syk
dommer som tuberkuløs meningitt og akutt miliar
tuberkulose. At man er i stand til å forlenge leve
tiden ved tuberkuløs meningitt til I-I Y2 år, er i 
og for seg revolusjonerende, teoretisk sett. Det kan 
heller ikke være tvil om at streptomycinet har en 
sikker virkning ved ferske hematogene og bronko
gene spredninger i lungene og ved pnevmoniske 
former av lungetuberkulose. Riktignok er bedøm
melsen av klinisk effekt langt vanskeligere ved 
slike tilstander, som i et visst antall tilfelle forløper 
gunstig uten annen behandling enn sengeleiet. Men 
de ganske tallrike observasjoner, særlig fra U.S.A. 
og Frankrike, viser utvilsomt at s3 o/te og så raskt 
går slike spredninger ikke tilbake uten behandling. 
En må videre regne med at ulcererende slimhinne
tuberkuloser i de øvre luftveier kan påvirkes meget 
gunstig av streptomycin, og forskjellige ekstra
pulmonale tuberkuloseformer synes i enkelte tilfelle 
å ha tatt en gunstig vending i direkte tilslutning 
til streptomycinbehandling. 

Det kan slåes fast at man i streptomycinet har 
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et middel som er i stand til å påvirke visse former 
av tuberkulose hos mennesket på en avgjørende 
måte. Noe slikt har man ikke tidligere kunnet si 
om et middel mot tuberkulose, og streptomycinet 
representerer derfor en særdeles betydningsfull 
milepel. Imidlertid må det samtidig sies at det 
ideelle middel mot tuberkulose ikke representeres 
av streptomycm. 

For å ta den negative siden, eller reservasjonene, 
er det grunn til først å feste seg ved bivirkningene. 
Det er en vanlig erfaring at først når et nytt middel 
har vært nyttet i gansk~ stor utstrekning begynner 
man å få oversikt over dets eventuelle skadevirk
ninger. Ved streptomycinbehandlingen av tuberku
lose, som tydeligvis må gjennomføres gjennom flere 
måneder, trer virkningen på vestibularisapparatet 
i forgrunnen. Den synes nesten konstant, og fore
løpig ser det ut til at den er irreversibel. Selv om 
pasientene temmelig raskt utvikler kompensasjons
mekanismer i • de fleste tilfellene, slik at a taksi og 
venigo forsvinner, vet en ennå alt for lite om det 
senere forløp til å si hvorledes disse individer vil 
klare seg i det lange løp, når likevektssansen settes 
på prøve. Døvheten synes å representere en langt 
sjeldnere komplikasjon, og kan muligens i fremtiden 
unngås ved modifikasjon av behandlingsmåtene. 
Det er ennå for tidlig å uttale noe om hvilken 
betydning den cylindruri og eosinofili har, som 
F a r r i n g t o n og medarbeidere nesten konstant 
har påvist. Kapitlet om streptomycinets bivirknin
ger er ennå ikke tilstrekkelig klarlagt. V estibularis
funksjonens opphevelse må inntil videre betraktes 
som ganske alvorlig. 

Hva så virkningen ved de enkelte tuberkulose
former angår, må forlengelsen av livet hos pasien
tene med tuberkuløs meningitt i de fleste tilfellene 
betegnes som en diskutabel vinning. Etter kortere 
eller lengre tid synes døden allikevel å inntre, og 
i overlevelsesperioden frembyr pasientene et nytt, 
hittil ukjent sykdomsbillede: sequelae etter tuber
kuløs meningitt, i form av de forskjelligste utfalls
fenomener. Hin s ha w og Fe l dm ans påvis
ning av hvorledes de tuberkuløse foci i hjerne
substansen ikke påvirkes av streptomycinet repre
senterer muligens forklaringen på det slette slutt
resultat. 

Det fremheves videre av alle iakttagere at virk
ningen ved de forskjellige tuberkuloseformer er 
«supprimerende», og at residiv ikke sjelden opptrer 
når behandlingen avsluttes. Hvilken betydning 
tuberkelbasillenes tendens til å utvikle streptomycin
resistens vil få, er ennå uklart. 

Det område hvor man må ha lov til å vente seg 
praktisk nytte av streptomycinet, representeres av 
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de ferske spredninger ved lungetuberkulose, hvor 
almentilstand, feber og prosessens ekssudative ka
rakter gjør risikoen ved kollapsbehandling urime
lig stor. Streptomycinet kan derfor i en del tilfelle 
få betydning som forbehandling til kollapsterapi. 
Men prosessen synes å måtte være helt fersk, hvis 
man skal oppnå noe, og bivirkningenes alvorlige 
karakter gjør utvilsomt at man bør betenke seg vel 
før man går i gang med behandlingen. 

Norge får inntil videre en viss, temmelig hegren· 
set månedlig kvote av streptomycin. Behandlinger 
er foreløpig uhyre kostbar, slik at man for de 
meste er avhengi-g av bevilgninger fra offentlig 
myndigheter. Kvoten disponeres av Helsedirektc 
ratets tuberkulosekontor, som rådfører seg med ( 
sakkyndig utvalg. Foreløpig vil behandlingen b 
sentralisert til Rikshospitalet og Ullevål sykehu 
avdeling IX. I samråd med det sakkyndige utvam 
utferdiger Tuberkulosekontoret bestemmelser or 
hvilke tuberkuloseformer det kan bli tale om 
behandle. Det er viktig at lægene ved sine søk 
nader om streptomycin til tuberkulosepasienter ho 
der seg nøye til de retningslinjene som Tuberkulost 
kontoret trekker opp. 

Så lenge vår kvote er så vidt begrenset v 
behandlingen bli reservert for følgende former a 
tuberkuløs sykdom: miliartuberkulose uten menir 
gitt, hematogene spredninger i lungene med p: 
virket almentilstand og høy feber, akutte pne\ 
moniske former av lungetuberkulose som ikke umic 
delbart kan kollapsbehandles og hvor det ikke fort 
ligger utbredte forandringer på forhånd, akutt 
bronkogene spredninger ved ferske affeksjone1 
ferske kavernøse former i utpreget ekssudativ fast 
som forberedelse til kollapsterapi, samt bronkial 
glandelperforasjon med aspirasjonsspredning. Dem 
imot vil det ikke bli innvilget streptomycin til pas1 
enter hvis lidelser avgir indikasjon for kollap~ 
behandling, eller på den annen side representere 
ordinære tilfelle av langtkommen, progredierend 
lungetuberkulose. Streptomycinbehandling vil helle 
ikke bli innvilget ved tuberkuløs meningitt, uro 
genitaltuberkulose eller tuberkuløst empyem. De 
vil være nytteløst å søke om streptomycin til pasi 
enter hvis sykdomsform faller utenfor de nevnt 
indikasjoner. 

Det er av vesentlig betydning at publisitet 01 
sensasjon omkring streptomycinbehandlingen unn 
gåes. Den er ennå på forsøksstadiet, virkningen e 
begrenset og bivirkningene til dels alvorlige. De 
er lægenes plikt å sørge for at det ikke vekke 
uberettigede forhåpninger hos pasientene, og vi vi 
så sterkt som mulig understreke lægenes store ansva 
på dette punkt. 



BEHANDLING 

A V DIFFUS PERITONITT SOM 

FØLGE AV AKUTT APPENDICITT 

MED STORE DOSER PENICILLIN 

Av JOHAN HERTZBERG 

(Fra UllevJI sykehus 2. avd. 
Sjef: Over/æge, dr. med. Chr. Rosing Bull.) 

Det er i den senere tid publisert noen arbeider om 
virkningen av penicillin ved diffus peritonitt som følge . 
av akutt appendicitt. 

F a u l ey og medarbeidere undersøkte virkningen av 
penicillin på peritonitt som var fremkalt ved ligatur 
av basis av appendiks hos hunder. Mortaliteten i en 
gruppe på 27 ubehandlede hunder var 92 pst. Det var 
ingen dødsfall av peritonitt hos 48 hunder, hvor peni
cillinbehandlingen ble begynt r time etter operasjonen. 
Hos I 9 hunder hvor penicillin behandlingen ble begynt I 2 

timer etter operasjonen, var det en mortalitet på 21 pst. 
C ra i g behandlet med hell 7 tilfelle av diffus peri

tonitt etter perforert appendicitt hos menneske. Alle 
pasienter ble helbredet for sin peritonitt, men en pasient 
døde senere av lungeemboli. 

C ri le brukte penicillinbehandling hos 25 pasienter 
med diffus peritonitt og 25 pasienter med begrenset 
peritonitt, alle fodhsaket av akutt appendicitt. Alle 
pasientene var alvorlig syke. Han brukte 100 ooo en
heter penicillin hver annen time, altså så meget som 
1,2 millioner enheter i døgnet. Hvis injeksjonene var 
særlig smertefulle, ble det injisert novokainoppløsning 
samtidig. Behandlingen ble fortsatt til peritonitten 
svant, men i alle tilfelle i minst 6 døgn. Deretter ble 
dosen av penicillin gradvis redusert. Pasientens almen
tilstand bedret seg påfallende hurtig, med en unntagelse 
innen 4 døgn. Puls og temperatur ble hurtig normale. 
I 3 pasienter hadde symptomer på ileus, men denne ble 
i alle tilfelle hevet ved hjelp av en Miller-Abbotsonde. 
Ingen pasienter utskilte puss i fæces. Oppfylningene som 
skyldtes den begrensede peritonitt, gikk fort tilbake. 
Men shinfeksjoner var like hyppig som før. 

A l te m e i e r og andre har vist at kulturer av gram
negative basiller, deriblant colibasiller, ødelegger virk
ningen av penicillin. Det er derfor bemerkelsesverdig 
at peritonitter hvis årsak er en såkalt blandingsinfek
sjon, deriblant også colibasiller, skal p1virkes av peni
cillin. Det synes å være slik at hvis man gir tilstrekkelig 
penicillin i lengre tid, så blir det tilført mer penicillin 
enn colibasillcne kan ødelegge. Den mengde penicillin 
som ikke blir inaktivert er da i stand til å hindre vek
sten av virulente kokker. Det er som regel ikke coli
basillene, men de virulente kokker som er årsaken til 
den dødelige peritonitt. Hvis veksten av kokkene blir 
hindret, så er organismen i stand til å bekjempe peri
tonitten ved sin egen forsvarskraft. 

Av C r i l e s pasienter var det bare en som døde, 
og årsaken var ikke peritonitt, men mesenterialtrombose. 

Egne tilfelle. 

Tilfelle nr. r. Pasienten var en gutt, 19 1r gammel, som 
var innlagt Ullev:U 2. avd. u/r til nh 1941· Ved inn
leggelsen hadde han vært syk i 3 døgn, og var meget d:irlig. 
Han hadde svære smerter i hele maven, pulsen var xoo og 
temperatur 40,7 grader. Det var sterk ømhet over hele 
abdomen, og bukveggen var stram. 

Det ble straks etter innleggelsen i eternarkose utført: 
Appendectomia. Appendiks var sterkt betent og perforert. 
Han hadde en diffus peritonitt med stinkende puss fritt i buk
hulen. Tarmene var injiserte, utspilte og delvis belagt med 
purulente membraner. Et døgn senere var hans tilstand meget 
d1rlig. Han var forvirret, engstelig og urolig. Han kastet seg 
stadig fram og tilbake i sengen og sveivet med armer og ben. 
Pulsfrekvensen var som før, too. Temperaturen var falt litt. 
Abdomen var utspilt, og bukveggen stram. Prognosen m!tte 
ansees for 1 være d!rlig. 

Man begynte da penicillinbehandling, too oooo enheter 
hver annen time, og det ble lagt inn en duodenalsonde gjen
nom nesen. I løpet av 1 døgn kom det en påfallende bedring. 
Han ble helt rolig. Bukveggen ble bløt. Gjennom duodenal
sonden kom det først en mørk væske, som etter hvert ble 
lysere og gallefarget. Etter 5 døgn var pulsen 50, tempera-
turen 37•5• og det gikk luft. · 

Men s1 ble det igjen stopp av flatus. Abdomen ble gradvis 
igjen utspilt, og han fikk moderate kolikksmerter. Bukveggen 
holdt seg bløt. Et røntgenbillede av abdomen tatt 29/r viste 
ikke sikre tegn til mekanisk ilcus, men ved en ny røntgen
undersøkelse 2 dager senere ble denne diagnose bekreftet. 
Det ble da i spinalanestesi utført: Laparotomia. Liberatio 
intestini. Det var n! ingen tegn til peritonitt. Det var ikke 
puss i bukhulen. En slynge av ileum var strangulert av et 
tykt Mnd som forløp fra coecum til roten av tynntarmens 
mesenterium. Den strangulerte tarmslynge lå oppover langs 
colon asccndens, og var rotert r8o grader. Strengen ble sk!ret 
over, og tarmslyngen løsnet. Etter denne operasjon kom han 
seg uten videre komplikasjoner. Det m1tte sclvfølgelig til
føres store mengder blod, serum og annen væske den første 
tid. Ved utskrivningen var han kjekk. 

Tilfelle nr. 2. Pasienten var en mann, 31 år gammel, som 
var innlagt Ullevål 1. avd. I 3l3 til 2l4 1947· Ved innleggel
sen hadde han vært syk i en uke, med symptomer som tydet 
pl ileus. Røntgenundersøkelse foretatt like etter innleggelsen 
viste mekanisk tynntarmsileus. Det ble i spinalanestesi .utført: 
Laparotomia. Canalisatio. Det var ingen appcndicitt. Det 
forel! en tynntarmsileus som skyldtes at en ileumslynge var 
adhcrent nede i det lille bekken. Idet man løsnet denne tarm
slynge, ble det åpnet en abscess som ikke var diagnostisert 
og stinkende puss strømmet oppover i bukhulen. Tross at 
pusset ble suget opp hurtigst mulig, m1tte prognosen ansees 
for å være d~rlig. Det ble lagt inn dren, såret ble lukket 
og man begynte behandling med penicillin too ooo enheter 
hver annen time. I puss fra abscessen ble det funnet mikro
skopisk blandet flora, og kulturelt coli og anaerobe strepto
kokker. 

Det utviklet seg ingen diffus peritonitt, og hans ileus gikk 
fort tilbake. D et kom en del puss gjennom det innlagte dren. 
Han ble utskrevet syinptomfri. 

Tilfelle nr. J. Pasienten var en gutt, 20 år gammel, som 
ble innlagt Ullcv!l avd. 2 22/3 1947· Han hadde diabetes, 
og brukte for denne insulin u x 4 enheter. Ved innleggelsen 
hadde han diffus peritonitt som hadde vart i ca. 1 døgn. 
Det ble i evipannatriumnarkose utført: Appendectomia. Det 
forelå en perforert appendicitt med diffus peritonitt, idet det 
var tykt stinkende puss i nedre del av abdomen. Han fikk 
først penicillin i vanlige doser uten sikker virkning, idet til
standen holdt seg uforandret. Man gikk s! over til 1 gi 100 ooo 
enheter penicillin hver annen time. Det kom jevn bedring, 
og symptomene p! peritonitt svant i løpet av 4- 5 dager. 
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Diskusjon. 

Det har lenge vært den alminnelige oppfau~ing at 
penicillin ikke phirker akutt appendicitt med diffus 
peritonitt, fordi dennes årsak er flere bakterier, der
iblant coli. Det er mulig at dette ikke er riktig, og at 
store doser penicillin har virkning. Det er selvfølgelig 
ikke min mening at disse få tilfelle er noe bevis for 
dette, og det er heller ikke C r i les resultater. Men 
man må medgi at muligheten foreligger, og behandlin
gen skulle være vel verd å prøve. 

Behandlingen vil i tilfelle ha atskillig praktisk betyd
ning, ikke minst for fylkessykehusene, hvor man har 
forholdsvis flere diffuse peritonitter etter akutt appen
dicitt enn i sykehus som bare har pasienter fra byene. 

Litieratur. 

1. Craig,W.M.etal.: U.S.Nav.Bull., 44: 45 3, 1945· 
2. Crile, G., jr.: Surg., Gyn. et Obst. 83: I 50, I946. 
3· Editorial: J.A.M.A. 131 : 388, I946. 
4· Fa1dey, G. 8. et al.: J.A.M.A. u6: IIJ1, I944· 

POLYARTHRITIS 
CHRONICA 
TRAUMATICA 
EN FORSIKRINGSSAK 

Av HALVARD HEGNA 

Så vidt jeg vet er det ikke offentliggjort noe tilfelle 
av polyarthritis chronica traumatica i norsk medisinsk 
litteratur. Et tilfelle av denne art, hvor det oppstod 
tvist mellom skadede og hans forsikringsselskap om 
erstatningsansvaret, er nylig behandlet ved Oslo byrett. 
Så vel tilfellet i seg selv som dommen og dens premisser 
inneholder noq1 poeng som tør påregne interesse. 

Selve skaden med dens primære og sekundære følger 
kan i korthet resymeres s!Hcdcs: 

En tidligere frisk mann rammes 241Io I940 av en arbeids
uly~ke. Herunder skades høyre hånd, med derav følgende 
umiddelbare symptomer lokalisert til regionen om 3· og 4· 
fingers mellomhånds-fingerledd. Mens det fremdeles er ar
beidsu-:lyktighet som følge av denne skade, blusser sympto
mene :>pp uten på~isclig ytre foranledning og brer seg til 
andre ledd. Først ttl høyre arms ledd, senere til en flerhet 
av kroppens øvrige ledd. Det utvikles en kronisk leddgikt. 

Sykdommen medfører etter hvert en betydelicr invaliditet 
slik at han blir udyktig t il alt manuelt arbeid. " ' 

Invaliditeten kan skjønnsmessig settes til 90 pst. 
Ska lede var invalidcforsikret for kr. 10 ooo,oo. Selskapet 

nektN å betale, og saken gikk til retten. 

Generelle bemerkninger om kronisk leddgikt 
oppst&tt i tilslutning til traume. 

(Erklæring fra den medisinsk sakkyndige til Oslo byrett.) 
Den kroniske leddgikts hsaksforhold råder det for 

tiden ingen klarhet over. Den oppfatning som deles av 
de fleste meningsberettigede, går ut på at sykdommen 
utvikles på grunnlag av medfødt eller ervervet disposi
sjon. Denne disposisjon varierer sterkt fra individ til 

individ, og også hos det samme individ til forskjellige 
tider. Den ervervede disposisjon fremkalles oftest av 
en eller annen infeksjon, liksom det vanlige også er at 
infeksjon er den utløsende årsak til selve sykdommen. 
På grunnlag av eksperimentelle og kliniske erfaringer , 
mener man at også andre faktorer kan utløse sykdom
men, såsom sterk avkjøling og leddskader. I mange til
felle virker flere av disse faktorer sammen. 

Deo kroniske leddgikt på traumatisk basis er en sjel
den sykdom. Det største materiale av denne art som et 
samlet og offentliggjort er svensken Ry d b er g s (Acta 
med. Scand. 1943, vol. 114}. Materialet består av 19 til
felle, hvilket utgjør 2 pst. av det samlede antall poly
artrittilfellc som var behandlet på samme sykehus 
i det tilsvarende tidsrom. V cd Oslo sanitetsforenings 

. revmatismesykehus, hvis journaler velvilligst er stilt · 
min disposisjon av overlæge T a n b e r g, er det i 
perioden I 939-44 behandlet I I tilfelle av kronisk 
gikt som med større eller mindre sikkerhet er stilt 
årsaksforhold til leddtraume. Dette utgjør lf2 
av de i samme tidsrom behandlede 

Personlig kan jeg erindre å ha støtt på 3 
av denne art, 2 av disse går igjen i Revmati 
husets materiale. 

J eg har gått gjennom samtlige 30 sykehistorier i 
bergs og Revmatismesykehusets materiale. I de 
tilfelle er det de store ledd som er rammet, rorrrtnn 
kne- og ankelledd. I samtlige tilfelle har den 
polyartritt utviklet seg mens det ennå var 
symptomer fra det skadede ledd. Det dreier seg 
om betydelige skader. I Rydbergs materiale er 
infeksjon eller «posttraumatiske anstrengelser» til 
enten i kombinasjon eller enkeltvis i I 8 av de I9 

Noe tilsvarende kan ikke påvises i Revm .. wm'<"v"' 

husets materiale, men fokalinfcksjon kunne påvises i 
del av tilfellene. 

Tyske vitenskapsmenn (K l i n g e, Roe s sle) 
kunnet fremka lle traumatisk artritt på dyr som på 
Mnd var gjort overømfintlige (allergiske) ved 
hviteinnsprøytninger. Delvis på dette grunnlag har man 

· søkt å fork lare den t raumatiske polyartritt som umrvKIII!3 

for en allergisk reaksjon overfor de artsfremmede 
hvitcstoffer som dannes ved spaltning (autolyse) av 
vev og uttrådt blod på det skadede sted (v. K o c 

Dosent Gunnar Ka hl meter, Stockholm, 
helt siden 1929 med styrke hevdet at kronisk 
artritt kan utløses av t raume. Delvis som følge 
Kahlmeter og assistenters arbeid har Svenska 
forsakringsanstaltcn i de senere år godtatt en del 
felle av traumatisk kronisk polyartritt som ers1tatrung;~ 
berettiget. 

Det har ikke vært mulig å bringe på det rene 
vidt Rikstrygdeverket her har ytet 
felle av denne art. 

Resyme. 

I. Den kroniske leddgikt på traumatisk basis må 
fattes som en realitet. 

2. Tilstanden er meget sjelden, og det er ikke mulig 
et konkret tilfelle med absolutt sikkerhet å , 



;yder på at det foreligger en hypoksi, og denne antas 
a fremkomme ved at myresyren forbinder seg med 
respirasjonsfermentet. Prosessen antas å være reversibel 
og dens likevektstilstand avhengig av vannstoffione
konsentrasjonen på en slik måte at mer myresyre bindes 
til respirasjonsfermentet ved høy enn ved normal vann
stoffionekonsentrasjon i venene. Da retina i forhold til 
sitt voldsomme surstoffbehov har mindre jern enn andre 
vev, forklarer man ved denne hypotese at pasientene 
alltid blir blinde før døden inntrer. 

Den antitoksiske virkning av etyllalkohol er det 
rimelig å sette i forbindelse med den større overflate
aktivitet denne har i forhold til metanol. Alkohol vil 

fortrenge me~anol. fra respirasjonsfermentet og hindre 
d.en~ oksydasJon ttl myresyre. Hvis denne forklaring er 
nkug, må andre stoffer med høy ovcrflateaktivitet 
(høyere alkoholer, aceton etc.) ogs1 virke som motgift 
mot metanol. 

UTENLANDSK: 

CARONAMID FOR Å ØKE 
PENICILLINKONSENTRASJONEN I BLODET 

Ved penicillinmedikasjon kan man finne igjen en stor 
del av penicillinet i urinen, og man har vært på jakt 
etter stoffer som på en ufarlig måte kunne redusere den 
hastighet hvormed penicillinet utskilles for derved å 
kunne øke konsentrasjonen i blodet, selv ved rimelige 
penicillindoser. 

Det har vist seg at So pst. av det penicillin som 
utskilles gjennom nyrene kommer via tubuli, bare 20 pst. 
gjennom glomeruli. Det er derfor først og fremst tubuli
funksjonen det gjelder å blokkere. Dette kan skje ved 
intravenøs injeksjon av et av følgende stoffer: Jodopyrin 
( diodrast), para-aminohippursyre, benzocsyre eller na
trium-benzoat. D isse stoffer har delvis vist seg meget 
effektive når det gjelder å blokkere tubulifunksjonen, 
men de er kostbare, og den stadige intravenøse tilførsel 
som er nødvendig, vanskeliggjør den kliniske bruken av 
disse stoffene. 

Joum. Am. Med. Ass. for 30. aug. 1947 meddeler at 
det er funnet et stoff: Caronamid (4-carboxyphenyl
methansulfonanilid) som kan tas per os og som synes 
å fremkalle en fysiologisk og reversibel nedsettelse av 
penicillinutskillelsen i tubuli. Stoffet angis å være lite 
toksisk. Hos en rekke pasienter som hverken har hjerte-, 
nyre- eller leversykdom er det gitt 2 g caronamid per os 
hver 4· time i tillegg til penicillinmedikasjon som delvis 
ble gitt per os, delvis intramuskulært i doser på 50 ooo 
cnh. og 100 ooo enh. hver 4· time. Endelig ble midlet 
prøvet sammen med olje-voks-penicillin. Det ble tatt 
regelmessige blodprøver under forsøkene og gjort peni
cillinbestemmclser i plasma. 

Ved oral penicillinmedikasjon kunne man øke kon
sentrasjonen gjennomsnittlig 4,2 ganger, hos enkelte pasi
enter opp til 7 ganger. Ved intramuskulær injeksjon av 
50 ooo enh. penicillin hver 4· t. og samtidig 2 g caro
namid per os øket penicillinspeilet i plasma gjennom
snittlig vel 5 ganger. Også når det ble gitt roo ooo enh. 

penicillin fikk man en økning av konsentrasjonen på 2 

til 3 ganger ved samtidig caronamidmcdikasjon, 2 g hver 
4· time. Mindre rasjonelt var det å gi r g caronamid selv 
om det ble gitt hver 2. time. 

Ved olje-voks-penicillin syntes også caronamid-medi
kasjonen å ha heldig virkning, men her kreves nye forsøk 
for å bevise dette. 

Caronamid skulle således være et stoff av betydelig 
terapeutisk verdi ved sykdommer hvor det gjelder å 
oppnå en høy penicillinkonsentrasjon i !.>Jodet. 

(J.A.M.A. 134: 1528 (nr. 18), 1947.) 

TRIDIONE 
ET NYTT ANTJEPILEPTICUM 

Ved epilepsi forståes i dag periodevis opptreden av 
bevisstløshet med eller uten kramper. De to typiske 
epileptiske anfall er grand mal (krampeanfall) og petit 
mal (abscn cen). De fleste anser vd grand mal for det 
typiske epileptiske anfall, mens petit mal anses for en 

abortiv form av epilepsi. Dog er det flere nyere under
søkere som anser petit mal for den reneste form for 
epilepsi. En finner gjerne de fleste tilfelle av petit mal 
hos barn og i puberteten, mens de fleste tilfelle av grand 
mal sees hos voksne. Hvis de store epileptiske anfall 
eller absencene følger så hurtig på hverandre at pas. er 
bevisstløs mellom de enkelte anfall, snakker en om 
status epilepticus resp. petit mal-status eller absence
status. Pasienter som bare har petit mal anfall kalles 
gjerne for pyknoepileptikere. Ved elektroencefalografi 
kan en stille en ganske sikker diagnose av det typiske 
petit mal-anfall (2-3 «spir-kupler» pr. sek.). 

Rene petit mal pasienter reagerer dessverre ikke godt 
på de vanlige antiepileptica. Dette gjelder kanskje spesielt 
fenantoin ( 5, s-difeny lhydantoin, Dilantin sodium, phe
nytoin sodium). Etter amerikanske forskere gir dette 
stoff en forverrelse hos petit mal pasienter, men p repa
ratet virker godt på grand mal pas. (fordelene skulle 
være at fenantoin skulle dempe irritabiliteten uten å 
virke hypnotisk. Preparatet kan ofte forårsake gingiva
hypertrofi hos små barn). Hos petit mal pas. er det 
heller ikke alltid så lett å komme til målet med fenemal 
som vel er vårt viktigste antiepilepticum. Ketogen diet 
er ikke så lett å gjennomføre hos barn (det er jo ofte 
barn og yngre som har petit mal formen av epilepsi). 
Riktignok har boraks i oppløsning vist seg virksom 
nettopp ved denne form av epilepsi (ved lengre tids 
bruk kan det dog gi Mravfall og vekttap, dessuten fås 
ikke midlet i tablettform, men bare i flytende form, 
som ikke er særlig holdbart). Bromider vil en prøve å 
bruke så lite som mulig p. g. a. den hypnotiske støvende 
virkning, bromacne og den generelle forgiftning som 
langvarig bruk av brom ofte fremkaller. 

Amerikanske forskere har i den senere tid inn ført 
tridione i klinikken, og har sett en dramatisk virkning 
av dette, særlig mot petit mal-anfallene. 

T ridione er 3, 5, 5 - trimety loxazolidine-2,4 -dione. Det 
er et hvitt pulver med en balsamisk lukt. Det er opp
løselig i nøytralt vann til 5 pst. Det finnes både i tab
letter 0.30 og ampuller på ro ml (disse inneh. r,25 tridi-
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er jo artsfremmede;. mer opplysende vil det bli når den 
tubulære behandling · av de preformerte stoffer blir tatt 
opp, f.eks. Cl, Na, Ca osv. Det vil utvilsomt få stor 
betydning når elektrolyttutskillelsen kan bestemmes nøy
aktig, f. eks. ved sjokktilstander, forbrenninger, etter 
kirurgiske inngrep og ved hjertelidelser. 

POLIOMYELITTSMITTE I 
LABORATORIET 

J.A.M.A. har nylig i en leder t· behandlet emnet aksi
dentelle infeksjoner med poliomyelittvirus i laboratoriet 2

• 

Det første kasus var en kvinne som hadde holdt på med 
å preparere virus-suspensjoner av vev fra aper som var 
infisert med nylig isolerte stammer fra menneske. Like
ledes har W en n er og P a u l 3 rapportert et tilfelle, 
en ung mannlig laborant som deltok i fremstillingen av 
virus-suspensjoner og sentrifugering av smittestoffet som 
skulle brukes på forsøksdyrene. Det hadde vært relativt 
få tilfelle av poliomyelitt på stedet, og laboranten hadde 
ikke vært ute av byen omkring det tidspunkt da smitte 
skulle ha kunnet finne sted. To uker før han ble innlagt 
i sykehuset hadde en av apene - som ikke var inokulert 
- klort ham nokså stygt over håndleddet. Muligens 
har han fått smittestoff på hendene like etter denne 
skade. Laboranten døde 2 dager etterat han var innlagt 
i sykehuset. Sykdommen hadde da i alt vart 9 dager. 
Det ble tatt vevspreparater fra forskjeHige deler for å 
lete etter virus. S a b in og W a r d s teknikk 4 ble an
vendt. Sterile instrumenter ble anvendt for hvert enkelt 
preparat, som alle straks ble frosset og oppbevart. De 
ble undersøkt 3 uker senere. Virus ble funnet i prepa
rater fra farynks, pons, medulla oblongata og rygg
marg for øvrig, i lymfeglandler fra axillen på høyre side, 
i de mesenterielle lymfeglandler og i duodenalvcggen. 
Virus kunne ikke phises fra lymfeglandler fra axillen 
på venstre side. 

Denne pasient var blitt utsltt for smitte i laboratoriet 
med nylig isolerte virusstammer fra menneske. Det 
samme var tilfelle med den andre pasient. Disse to er 
åe eneste tilfelle man kjenner av laboratorieinfeksjon 
med poliomyelittvirus. 

Wc n n e r og P a u l fremhever faren ved å utsette 
laboranter for nylig isolert virus fra menneske. De 
mener at arbeidet med virus er meget mer risikabelt 
enn å stelle med poliomyelittpasienter. Det siste kasus 
antyder også muligheten for kutan infeksjon, idet til
stedeværelsen av virus i de høyresidige axillærglandler 
og ikke i de venstresidige er et betydningsfullt funn i 
kraft av at pasienten hadde et dypt kloresår på høyre 
håndledd like før sykdommen opptrådte. 

Vårt kjennskap til de forskjellige vira befinner seg 
fremdeles bare på forsøksstadiet. Dog vet vi nok ti l å 
kunne si at virusforskningen er forbundet med atskillig 
livsfare i og med den ekstraordinære virulens som kan 
oppstå under gunstige omstendigheter. 

1 J.A.M.A. 27. sept. 1947, s. 217. 
2 Science 94, s. 113 (aug.), 1947· 
3 Am. J. M. Se. 213, s. 9 (jan.), 1947· 
4 J. Expr. Med. 73, s. 771, 1941. 

STATISTISK AVDELING 
VED SYKEHUS 

Det blir etter hvert mer og mer iøynefallende at 
hospitalslægen trenger spesialutdannet hjelp til bearbei- . 
deise av det til dels verdifulle medisinsk-vitenskapelige 
materiale som foreligger ved de fleste sykehus. Klini
kerne har liten tid til dette arbeid, og de færreste har 
forutsetninger for å løse oppgavene på en tilfredsstillende 
m1te. Hvis de forskjellige sykehus gikk inn for å samle 
og bearbeide materialene sine etter noenlunde like me
toder, ville man også lettere komme fram til så store tall 
at det var mulig å trekke pUitelige slutninger av dem. 

I september ble det i Oxford 1 holdt et møte av ca. xoo 
læger og andre som var interessert i det som på engelsk 
kalles «hospital records•. Det ble hevdet at både stati
stikeren og sosialarbeideren burde være like selvfølgelige 
og nødvendige medlemmer av det medisinske team ved 
sykehusene som patologen, fysiologen og de andre. Etter- · 
undersøkelser burde drives mer planmessig ved alle syke
hus og ikke bare sporadisk og tilfeldig. 

En statistisk avdeling ved et sykehus ville, utenom 
det vitenskapelige arbeid, kunne p1ta seg oppgaver med 
registrering av pasienter, ordning av journaler og notater 
for hele hospitalet. Videre ville det være naturlig at 
hospitalets bibliotek og tidsskriftsamling hørte inn under 
denne avdeling etc. 

Det ville vel være ønskelig om sjefen for denne av
deling også var læge. I hvert fall måtte han ha en viss 
utdannelse i anatomi og fysiologi, medisinsk terminologi, 
organisasjonsteknikk, katalogisering, koding og klassifi
sering (eventuelt etter hullkortsystemstatistikk). Ønskelig 
var det også om han hadde kjennskap til fotografering 
og mikrofilmteknikk samt intervjuteknikk. 

Også nqrske sykehus blir utvilsomt nødt til å ta opp 
disse oppgavene før eller senere. De norske forsikrings
selskaper har i meget stor utstrekning sett hvilken betyd
ning statistikk o. l. har for arbeidet nå og i fremtiden. 

PENICILLIN 

VED TIDLIG SYFILIS 

Ifølge en redaksjonell artikkel i British Medical . 
journaP har Joseph E. Moore ·uttalt at antallet av 
syfilistilfelle behandlet med penicillin i U.S.A., og som 
nå er tilgjengelig for analyse, beløper seg til 40 ooo. En 
av konklusjonene som ble trukket ut fra de tidligste 
resultater, og som siden er blitt stadfestet, er at chansen 
for helbredelse er størst når behandlingen institueres før 
WR blir positiv. Spørsmålet om hvor langt denne tids
faktor gjør seg gjeldende har vært gjort gjenstand for 
eksperimentelle studier av H. Eagle, H. J. Mag
n u s o n og R. F l e i s c h m a n 3 ved en rekke forsøk 
med kaniner. Man har funnet at den nødvendige peni
cillindose varierer med dosen av smittestoffet. Større 

1 The Lancct 1947, 15. november, s. 733· 
2 B.M. J. 23. aug. 1947, s. 303. 
3 J. exper. M: d. 1947, 85, s. 423. 



penicillindose var nødvendig ved intratestikulær enn 
ved intrakutan inokulasjon. Tidsfaktoren ble studert ved 
~ bruke en konstant spirochætedose på l ooo spirochæter 
ved en av de ovennevnte metoder. 5 styrkegrader av 
penicillindoser ble anvendt, kombinert med 5 forskjellige 
doseringsm~ter med hensyn til tidsintervall, idet dette 
varierte fra 4 t imer til 6 uker. Den slående kjensgjerning 
som fremkom ved disse eksperimenter var at en meget 
liten, enkel penicillindose i olje-bivoks er tilstrekkelig 
til å hindre sykdommen ikke bare nh det gis innen 4 

timer, men selv om det ikke gis før innen 4 dager etter 
infeksjonen. 4 dager etter infeksjonen trenges en 7 gan
ger så stor dose, og etter 6 uker må dosen være 30 gan
ger så stor for å hindre sykdommen. 

Det kan selvsagt ikke sies med sikkerhet hvorvidt 
T. pallidum oppfører seg på samme måte .i den men
neskelige organisme - spesielt med henblikk på for
meringshastigheten i de tidlige stadier av infeksjonen -
et forhold som forfatterne anser som en meget viktig 
faktor. Skulle forholdene hos kanin og menneske her 
være det samme, vil det si at en enkelt penicillindose 

. som gis innen 4 dager etter smitten, vil kunne hindre 
sykdommen. Denne mulighet er tatt under alvorlig over
veielse, og ved å kalkulere ut fra de eksperimentelle 
data kommer en til at en dose på 15 ooo til 50 ooo 
enheter gitt innen 4 dager, eller en 10 ganger så stor 
dose i et tidsrom opp til l uker etter smitten. Riktig
heten av denne siste hypotese vil muligens kunne be
kreftes ved undersøkelser over forekomsten av syfilis 
etter gonorebehandling med penicillin. Det synes i hvert 
fall mulig at en enkelt penicillindose i olje-bivoks gitt 
kort etter kontakten med en eventuell smittekilde sikkert 
skulle kunne hindre så vel syfilis som gonore. I tilfelle 
denne mulighet kan godtas, reiser spørsmålet seg om 
profylaktiske forholdsregler rtter disse retningslinjer. 

SPONTAN HELBREDELSE 
VED SYFILIS 

I spørrespalten i The Journal of the American Med. 
Ass.1 finner vi følgende: 

Til redaktøren: I hvor stor prosent av syfilissmittede 
kan en regne med spontanhclbredelse uten noen som helst 
behandling? Finnes det noen nøyaktige arbeider ved
rørende dette spørsmlU? 

Svar: De eneste førsteklasses undersøkelser vedrørende 
spontanhelbredelse ved syfilis er de som er utført av 
E. B c u us ga ard: Ober da.s Schicksal der nicht spezi
fisch behandelten Luetiker, Arch. f. Dermat. u. Syph. 
157: 309, 1919. W. T. Sowde r har senere utført en ana
lyse av B c u us ga a cd s arbeid, likeledes har det vært 
diskutert av J. E. Mo or c. 

Det fremgår av undersøkelsene at ca. 15 pst. av syfilis
smittede helbredes spontant uten noen som helst behand
ling. Videre at ytterligere 15 pst. går over i et komplett 
latent stadium (selv om WR er positiv i blodet), de n~r 
samme alder som andre ·og dør av andre sykdommer. 

1 J.A.M.A 1 J· s:ptember 1947· Queries and Mi nor Notes. 

MEDISINSK LITTERATUR 
P A MIKROFILM 

The Army Mcdical Library, Washington, D.C., har 
en samling på mer enn en million bind samlet og kata
logisert siden I 8 36. Læger, biblioteker og andre kan få 
tilsendt mikrofilmkopier (35 mm film) gjennom mikro
film-servicen ved biblioteket. De som ønsker litteratur 
får denne tilsendt i form av kopier hvor hver side ikke 
er stort større enn et frimerke, og kan leses i en smal
filmforstørrer eller de spesielle apparater som finnes 
(bl. a. p~ U. B.). Utlånet på denne måte var i 1946 på 
over 6 millioner sider. Artikler fra medisinske tids
skrifter dubliseres for 50 cent (kr. 1,50) pr. 50 sider eller 
mindre. For bøker er prisen det dobbelte. 

HUNDRE=ARSDAGEN FOR 
FORLANINIS FØDSEL 

For akkurat xoo år siden, i I 847, ble «Oppfinneren» 
av den kunstige pncvmothoraks, C a c l o F or l an in i, 
født på Malta. Italia feirer i år roe-årsdagen for hans 
fødsel. Det er F o r l a n i n i s pnevmothoraks som den 
dag i dag brukes over hele verden, om enn selve ideen 
er blitt noe modifisert siden hans tid. 

TYSKE 
MEDISINSKE TIDSSKRIFTER 

Det tidligere Tyskland hadde som kjent et enormt 
antall medisinske, periodiske publikasjoner. Den tyske 
forlagsvirksomhet begynner nli li komme på fote igjen, 
selv om den er sterkt hemmet av papirmangel og nød
vendigheten av lisenser, som utstedes av okkupasjons
makten. Slike lisenser er allerede utstedt til en lang 
rekke forlag, og følgende tidsskrifter er nli begynt å 
utkomme regelmessig: 
Arztliche Wochenschri/P. (Springer, Berlin). 
Klinische W ochenschri/t (Urban u. Schwarzenberg, B: rlin, 

Munchen og Wien). 
Dellts~he Medizinische Wochenschri/t (Thieme, Stuttgart). 
Thcrapie der Gegenwart (Urban u. Schwar:zenberg). 
M edizinische Monatschri/ t (W issenschaftl i c he Verlagsgesell

schaft, Stuttgart). 
Medizinische Ru.ndschau (Eget forlag, Mainz). 

Av de mer kjente spesialtidsskrifter kan nevnes føl-
gen de: 

Kirurgi: 
Zentralblatt fiir Chirurgie (Thieme, Leipzig). 

Dermatologi og venerologi: 
Archiv fiir Dermatologie u. Syphilis (Springer). 

Indre medisin: 
Zeitschri/t fiir die gesamte innere Medizin (Thieme, Leipzig). 

Fa.rmakologi: 
Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur experimentelle Patho

logie 1md Pharmakologie (Springer). 
Gynekologi: 

Zentralblatt fur Gynekologie (Thieme, Leipzig). 

Det bebudes for øvrig at en lang rekke andre tids
skrifter skal ta til å komme ut i nær framtid. 

l 

l j 

l 


	1947-24
	1947-25
	1947-26
	1947-50
	1947-51
	1947-52
	1947-162
	1947-163
	1947-164
	1947-165
	1947-166
	1947-221
	1947-222
	1947-223
	1947-224
	1947-225
	1947-226
	1947-241
	1947-242
	1947-419
	1947-420
	1947-422
	1947-425
	1947-426
	1947-427
	1947-428
	1947-438
	1947-439
	1947-541
	1947-542
	1947-543
	1947-557
	1947-558
	1947-579
	1947-580
	1947-617
	1947-684
	1947-685

