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UTENLANDSK : 

Tobakk og kretsløpslidelser. 

H verken kliniske eller statistiske undersøkelser synes 
å ha gitt noe entydig eller endelig svar på spørsmålet om 
tobakkens betydning for hjerte- og kretsløpslidelser. 
Bidrag til belysning av problemet har stadig sin interesse. 

H ar a l d H o ve har gjennomført en ekstensiv 
kardiologisk undersøkelse av samtlige 26-28-åringer på 
Bornholm, og samtidig innhentet opplysninger om deres 
tobakksforbruk og -vaner. Materialet omfatter ca. 1700 
personer eller ca. 90 % av angjeldende befolknings
grupper. Ca. Vs røkte ikke, % røkte moderat, dvs. min
dre enn 10 sigaretter daglig, mens % var store eller 
meget store tobakksrøkere (fra xo-zo sigaretter eller > 
20 sigaretter). Forbruket var noe større i byene enn på 
landet og større blant selververvende kvinner enn hos 
andre kvinner. Tobakksforbruket synes ikke å stå i noen 
sikker relasjon til inntektsgruppene. 

Noen sikker skadelig virkning på hjertet eller krets
løpsorganer kunne ikke påvises. Pasienter med organiske 
hjertelidelser hadde et mindre tobakksforbruk enn gjen
nomsnittet. Dette skyldtes vel at de var blitt frarådet å 
røke. Hos «personer• med hypertensjon og isolerte elek
trokardiografiske anomalier fantes et større tobakks
forbruk enn gjennomsnittet. Forfatteren mener at dette 
forhold mest sannsynlig er et uttrykk for at den samme 
nervøse konstitusjon eller instabilitet er ansvarlig både 
for de nevnte kardiovaskulære anomalier og den økte 
bruk av tobakk, idet røykingen oppfattes som et sym
ptom på den nervøse grunnlidelse - og ikke som 
årsaken. 

(Ugeskrift for Læger, nr. 51, s. 1744-46, 1950.) 

Akutt uspesifikk, benign perikarditt. 

E.,. an 1 bar samlet I I tilfelle av akutt, uspesifikk, 
Øå·llerilkaJrdiltt fra et privat klientel. Det dominerende 

brystsmerter, som forverredes ved be-
~-... 11r· inlpirasjon. Perikardittisk gnidning ble 

-~&c forandringer, som var suspekte 
plvist bos 10. De elektrokardio

tfiiØe.I!ICD ·ligne de som forekom
Ted l følge sykdommen 

A ureomycin og vekst. 

Mellom bakteriologi og ernæringsforskning ligger et 
grenseland som i våre dager tiltrekker mange vitenskaps
menn. Resultatene av deres undersøkelser synes å kunne 
få verdifull praktisk anvendelse så vel innen landbruk 
som medisin. 

I 1949 publisertes i U.S.A. av St ok stad og med
arbeidere en meddelelse, som viste at aureomycin hadde 
innflytelse på organismens vekst. Kyllinger, som sto på 
en kost hvor søyabønnemel var proteinkilden og sikret 
en tilstrekkelig mengde vitamin B 12, fikk i tillegg en 
faktor utvunnet fra kulturer av Streptomyces aureo
faciens-organismen, som produserer aureomycin. Dette 
resulterte i en merkbar forøkelse i kyllingenes vekst, og 
samme virkning viste seg ved forsøk f. eks. med gris
unger og kalkunkyllinger. 

Senere undersøkelser har vist at den vekstfremmende 
virkning inntrådte både ved bruk av hele kulturer av 
Str. m. aureofac. samt med fraksjoner som henholdsvis 
inneholdt og ikke inneholdt aureomycin, og - skjønt 
ikke så regelmessig - ved krystallinsk aureomycin i 
meget små mengder. 12 mg til en halv kilo for ga en 
distinkt virkning, og denne var tydelig forskjellig fra 
den effekt, som må tilskrives vit. B 12, der også fantes 
i soppkulturene. Dette ble helt klarlagt ved å gi ade
kvate mengder B 12 i forsøkskosten. Dessuten påvistes 
at aureomycin forøket veksten hos dyr på en kost med 
fiskemel som proteinkilde, og derfor rik på «animal
protein factor» som B 12 synes identisk ved. Vekst
forøkelsen var størst, hvor aureomycin ble brukt som 
tillegg til et for med suboptimale mengder B 12. Dette 
førte til en formodning om at aureomycin på en eller 
annen måte reduserte dyrets B 12-behov. 

Tidligere er det vist at succinylsulfatiazol fremmer 
veksten hos dyr på en syntetisk kost, og det samme fant 
man var tilfelle for disse kyllingene på deres forsøks
kost - om enn ikke i en slik grad som aureomycinet 
gjorde. Ved analogi ble derfor spørsmålet reist om aureo
mycinet kanskje virket ved å forandre tarmens bak
terieflora slik at det trenges en mindre mengde B x 2 i 
føden og ikke ved å tilføre en ukjent ernæringsfaktor. 

Den økonomiske side av dette arbeid er klart. På 3-4 
uker U. gjennomsnittsvekten for unge, raskt voksende 
dyr som fikk et lite tilskudd av aureomycin 25-50 % 
over kontrolldyrenes. Den vitenskapelige betydning er 
også vesentlig. Ernæringsforskning er en møteplass for 
mange vitenskapelige disipliner, og det foreliggende ar
beid er en utfordring til vår nåværende inadekvate for
ståelse av den intestinale bakteriefloras betydning for 
ernzringen. (The Lancet 6611: 912, 1950.) 

Surstoffbehandling ved hjerteinfarkt 
og angina pectoris. 

For l bestemme om tilførsel av Ioo % surstoff 
evnca til l lindre smerten ved hjerteinfarkt og ........ _._ 
..... peccoriJ, har R. u •• e k og medarb. fulac s 
l!!iiU!IIII'I'"ilnll!ld.ltrie-Eq. med os urea belamainc fet 
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NORSK: 
Unt! ør døm11 r11briU 11il s~køs rø/~r~rl øl/ør røgi.strlrl all ø tlyø, "~,. 
di.sinsl:ø nbøidør av t1orslt1 /or/attørl i /rømmødø tid,ssltri/16r. 011 
" 11m11Ug for r~dalujonøn til tmhv~r tid J f 'tMI sikk~r pJ ill øthvørl 
~~rbøid ltommlr mød. Døl hlflstilløs d~r/or til kol/eg ~til J immmde 
", medd•lølse 1# 11Jr1 blad samtidig som arbøides gJr i lryltkøn. 
Br t~rbeidet øv gø11ørøll intørøssø t~edleggøs 11 kort aulore/eral. 

B c n est n d, S v c r r c: Kinidinbehnndlin.g . ved nurikultcr 
flimmer. Nord. Med. 46: 1167, 1951. 

Br c n n h ov d, I v n c O I n v : •Primær• lymfogronulomntosc 
i bensystemer. Nord. Med. 46: 1074, 1951. 

S c ho n c, R c i c r : .An .Antibiotic which inhibirs Corync
bncterium Oiphtherine Produced by the S Form of Srrcp· 
comyccs Thcrmophilus. .Antibiorics ond Chemorhcropy 
1: 176, 1951. 

S te i n e r c, R n g n n r : Tømningsklyst~rets vicknins pt\ kon· 
trasmtskillelsen ved urogrufi. Nord. Med. 46: 1172, 1951. 

Chinidinbohandling ved aurikulær flimmer. 

Den aurikulære flimmer, særlig den transitoriskc eller 
paroksysmale form, er ofte et sensymptom ved organiske 
hjertelidelser, men opptrer ogs~ of te tidlig i sykdommen. 
Da regelmessig rytme gir best blodsirkulasjon, bor man 
regularisere hvis ikke kontraindikasjoner foreligger. 
Digitalis alene forer ikke til m! let, mens chinidin er et 
virksomt middel. Kombinasjonsbch:tndlingen digitalis
chinidin synes mest 'effektiv. 
·Nyere undersokelscr har godtgjort :lt de tidligere fryk

tede kompliknsjoner ved chinidinbchandling, med embo
lien som en god nr. r, plt langt nær er sit alminnelige 
som tidligere antntt. Det er denne komplikasjon som 
tidligere hnr gitt lægcn respekt for midlet. (Det er som 
bekjent den plutselig kr:tftigcre kontr:tksjon av auriklene 
etter gjenopprettet sinusrytmc som skal presse embolus ut 
i blodb:tnen.) Man minner her om betydningen av hepa
rin og dicum:1rol. Den tidligere fryktede toksiske virk
ning av chinidinet bor heller ikke avholde læger fra a 
anvende medikamentet. 

L c v y oppstiller folgende kontraindikasjoner: Idio
synkrasi, flimmerarytmi som har varet over Y2 ar, tyde
lig hjerteforstorrclse, nktive karditter, asystoli, tidligere 
embolier, komplett eller partielt blokk, grenblokk og 
hyperthyreoser. 

Ved Diakonissehusets sykehus' med. avd. er siden 1943 
brukt den av Ha Il angitte metodikk, og i tidsperioden 
juli 1943 til februar 195 r er i :tlt behandlet 36 pasienter 
med aurikulær flimmer. Regularisering ble oppnadd hos 
27 av disse (75 %) dvs. et noe storre ant:tll enn i tidli
gere angitt materiale fra samme sykehus. Som regel er 
oppnadd sinusrytmc ved kurens 1. og 3· dag. 

Alle pasienter er først digitalisert med doser opp til 
x,6 g. Dagen for kuren gis en provedose p! o,1o X 3 
chinidinsulfat. forste dag gis o, ro X 8, neste dag o,Io 
X r6 og siste dag o,xo X 24. Ved enkelte anledninger 
er dessuten gitt Ylt-I mg nitras strychnici X 3 p& kurens 
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forstc dag. Komplikasjoner er ikke sett og medikamentet 
caltcs godt nv .1llc. Chinidin knn ogs1 gis intramuskulært 
best som chinidinsulfat i propylenglykol (10 CO), som c; 
like effektivt som mcdikasjon per os og ikke gir lokale 
symptomer p1 injcksjonsstedet, hva de tidligere .lnvcndte 
medikamenter of te gjorde (chinidinhydroklorid). Tntra
vcnos mcdikasjon f rar1dcs. 

"Primær» lymfogranulomntosc 
i bcnsystcmet. 

l V a r o l a V n r c 1\ n ho V d omtaler fra Det Norske 
Radiumhospital to p.lsientcr med lymfogr.lnulomatosc 
hvor det hos begge fantes en meget tidlig $predning til 
skjelettet, med smerter som et initialt dominerende 
symptom p~ sykdommen. 

Hos den ene av pasientene kom skjclcttmcrastasenc 
for klinisk pavisclig gbndclsvulst. 

Et ontibio ticum som hindrer veksten av 
Coryncbnotcrium diphthcrine. 

R c i c r S c h on c beskriver en stamme nv Strepto
myccs thermophilus, isolert ved 6o° C fra jord, som pro· 
dusercr en antibiotisk virksom substans med hemmende 
virkning p1 Coryncbacterium diphtheriac. Det viste seg 
at S-typcn av strcptomyces-stammcn var den biologisk 
aktive form, mens R-dissociantcn bare i liten grad vnr 
i stand til a hemme vekst nv diftcribasillcr. 

S- og R-typene av Strcptomyces (thcrmophilus), som 
tidligere ikke er omtalt i litternturcn, beskrives kort. 

T~)mningsklystercts vit·kning 
pu konttostutskillolsen ved urogt'ofi. 

Korrekt bedommclsc av rontgenbilledcr ved urogrnfi 
krever god tomning nv colon. I vart land er det vanlig 
a gi ol. ricini i ~ dager for undersokelsen og et klyst~r 
samme dag. I utlandet tar en mnnge steder avstnnd fra 
klyster samme dag fordi en mener klysccrvnnnet for
tynner kontrasten i nyrene. 

S t c in c r t har i noen forsok provd riktigheten :l'' 
denne oppfatning. 11 p:tsienter ble urografert. Alle 
torstet fra aftenen i forveien. De fikk ol. ricini i 1 dager 
for undersokelsen. Samme dag fikk 15 forst et 1 liters 
klyster som s1 ble tomt ut og m~lt etter filtrering ~n· 
nom gas. En V:! time senere fikk de igjen et 1-h~crs 
klyster som ogs& ble malt. De ovrige 7 pasienter fakk 
bare ett klyster. · Deretter utfortcs urografi med 3S ~'Ø 
10 ml kontrast. Undersokclsen var vellykket i r8 tilfelle. 
Av de 4 mislykkede er det mulig at ett tilfelle kan skyl
des retincrt klystervnnn. Pasientene retinerte fra 41S-
15SO ml vann. Dette resorberes, men prosessen g&r ~c: 
særlig hurtig. Hos en del pasienter ble det tatt b~ 'd 
av abdomen opptil 1 Vi time etter klysteret og u 
funnet v:a:ske i colon. co)oD 

Ko"k/usjo": Ved urograf.i betyr~ godt·WIIl~ysch 
en s1 stor fordel at en alltad skal ga ec 1-licert 



Terram ycin ved pnevmoni. 

Terramycin er et nytt kjemotherapeuticum, som er 
fremstillet av Fin l a y fra kulturer av Streptomyces 
rimosus. H ydrokloridet har en meget sterk antibakteriell 
effekt, og midlet virker også på rickettsiaformer og for
skjellige virusarter. Midlet kan gis per os, og den anti
biotiske virkning i~ vivo er meget god. Terramycin min
ner i sin virkning meget om aureomycin. 

Me l c her og medarb. har studert virkningen av 
terramycin ved forskjellige tilfelle av pnevmoni, dels 
pnevmokokk-pnevmonier og dels primær atypisk (virus-) 
pnevmoni. Terramycin anvendes i tabletter på ;4 gram, 
som tas per os. Forf. anser en dosering på 2 gram som 
initialdose og senere 1 gram hver 6. time som fullt til
fredsstillende. Hos en del pasienter måtte denne dose 
reduseres på grunn av ubehagelige gastro-intestinale bi
virkninger. 

I alt er det behandlet 18 tilfelle av krupøs pnevmoni 
og 7 tilfelle av viruspnevmoni. På basis av de kliniske 
data kan det slåes fast, at terramycin er et meget effek
tivt kjemotherapeuticum ved krupøs pnevmoni, og at det 
-også ved viruspnevmonier viser gode resultater. 

(J.A.M.A. 143: 1303, 1950.) 

Hypertoni og kosthold. 

Der er ofte påvist forskjell i det gjennomsnittiige 
blodtrykk hos Vestens siviliserte mennesker og hos andre 
folkeslag. Kinesere, hinduer, filippinere m. fl. har gjen
nomsnittlig lavere blodtrykk enn europeere og ameri
kanere. Kinesere og negrer som er født i U.S.A. har der
imot samme gjennomsnittlige blodtrykk som de hvite. 
Som bekjent har man i de senere år diskutert hvilken 
rolle kostholdet kan spille i denne forbindelse, idet man 
særlig har festet seg ved kostens innhold på cholesterol 
og egr,ehvite. 

Den nylig avdøde finske læge M. C h. E h r s t rom, 
som har foretatt omfattende indremedisinske undersøkel
ser i Nord-Grønland 1948- 49, har bl. a. også tatt opp 
spørsmålet om frekvensen av høyt blodtrykk og kliniske 
manifestasjoner av arteriosklerose blant eskimoene, som 
jo lever på en meget fett- og eggehviterik kost. 

Blant 1071 eskimoer i Nord-Grønland fant han i alle 
aldersgrl}pper over 30 år at det gjennomsnittlige systo
liske blodtrykk lå litt høyere (7-8 mm høyere) enn 
i et materiale på 8 57 individer i et finsk jordbruks
distrikt, mens derimot det gjennomsnittlige diasto
liske blodtrykk lå lavere. Ved hypertensjon (syst. blod
trykk < 170 mm Hg) dreide det seg i de aller fleste 
tilfelle om «psevdohypertonier» (forhøyet syst. og nor
malt diast. blodtrykk), som antas å bero på sklerose i 
aorta og i de store arterier. Dette skulle tyde på en mer 
alminnelig forekomst av arteriosklerose hos eskimoer enn 
hos finnlendere og finne bekreftelse i det faktum at eski
moer eldes tidligere enn europeere .. 

Da han imidlertid sammenlignet forekomsten av kli
niske manifestasjoner av arteriosklerose (på et nærmere 
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definert sett), viste det seg at frekvensen - sett i rela
sjon til alderen - var betydelig mindre på Grønland. 

«Detta visar betydelsen av ett poly-etiologisk tiin
kande. For att en protein-, fett- och cholesterolrik foda 
skall verka sklerosframjande, fordras synbarligen aldeles 
speciella faktorkonstellationer.» 

(Nord. Med. 44: 1823, 1950.) 

BO KANMELDEL SER: 

O l of No r m an : H ysterography in cancer of 
the corpus of the uterus. Acta Radiologica. Suppl. 
LXXIX. Lund 1950. Anmeldt av Johan Ha ff ne r. 

Forfatteren gjør rede for det røntgenologiske billede 
av corpuscanceren slik det trer fram ved hysterografien 
med vannoppløselig kontrast. Materialet bestlr av uS 
tilfelle av corpuscancer hvor diagnosen var stillet på for
hånd ved biopsi i alle tilfelle unntatt fem. 

Betydningen av hysterografien for diagnosen og 
differensialdiagnosen blir også diskutert, og betydningen 
for klassifisering av tumor og for kontrollen av terapien 
blir fremhevet. 

Arbeidet gir et solid grunnlag for kjennskapet til 
corpus-cancerens røntgen-anatomi, men emnet er svært 
spesielt og kan neppe sies å være av vesentlig praktisk 
interesse. 

P e r B c r g m a n : Sexual C ycle, Time of Ovu
lation, and Time of optimal Fertility in Women. 
Acta Obstetr. et Gyn. Scand. Vol. XXIX. Suppl. 4· 1950. 
Anmeldt av Johan Ha ff ne r. 

Dette arbeid kommer fra K vinneklinikken i Malmo, 
og det er inspirert av prof. Su ne Gene I l som tidli
gere har utført betydningsfulle undersøkelser over mo
tiliteten i genitaltractus og over spermietransporten gjen
nom uterus. 

Hensikten med de undersøkelser som omtales i arbeidet 
har vært å klarlegge forholdet mellom ovarialcyklus og 
de cykliske forandringer som gir seg til kjenne i basal
temperaturen, i endometriet og i cervix-sekretet, og her
igjennom finne tidspunktet for ovulasjonen og dermed 
også tidspunktet for den optimale fertilitet. 

Problemstillingen er enkel og klar, undersøkelsene er 
meget omfattende og omhyggelig utført, og arbeidets 
resultater er innbyrdes overensstemmende og så solid 
underbygd at de må anses som et viktig bidrag til vår 
kunnskap om ovulasjonens forhold til de cykliske for
andringer. 

Undersøkelser av basal-temperaturen utføres ved 
rectalrnåling daglig, før kvinnen står opp om morgenen. 
Registreringen av disse morgentcmperaturer gjennom en 
menstruasjonscyklus viser hos en frisk kvinne at tempe
raturen i den siste halvdel av tiden mellom menstrua
sjonene ligger O,J-0,5 ° over temperaturen i første 
halvdel. Forf.s undersøkelser viser at den økede tempe
ratur er uttrykk for en aktiv endokrin funksjon av 



P ENI CI LINBEH ANDLING AV 
AKU T TE OTIT T ER 

Av JØRGEN HUSEBY og LARS \17/NDEREN 

I den otologiske terapi er en etter hvert nådd fram 
til sikrere indikasjons.stilling i bruken av penicillin samt 
til mer adekvat dosering. Det foreligger atskillig littera
tur om dette emne, ikke minst i de nordiske land. For 
1 år siden omtalte A n t o n G u l s v i k et større materi
ale fra Ullevål samtidig som dr. W inderen og jeg 
kom med et mindre materiale fra Rikshospitalet. 

Rikshospitalets materiale av penicillin behandlede akutte 
suppurative otitter er samlet i tidsrommet fra høsten 
1946 til 31. desember 1948 og bestlir av 122 pasienter. 
Ved materialet hefter det enkelte mangler. Vi savner 
nemlig: 
x. Systematisk kontrollmateriale. 
2. Systematiske bakteriologiske prøver samt resistens

undersøkelser. 
3· Etterundersøkelser. 

Tross disse mangler mener vi å kunne trekke konklu
sjoner av en viss praktisk-klinisk verdi. 

Av de 122 pasienter med akutt supp. otitt, er det en 
liten overvekt av kvinner (65) i forhold til menn (57). 
Aldersfordelingen domineres av gruppen o-9 år med 8r 
pasienter. I denne gruppe er spesielt utskilt aldersgrup
pen o-2 år som representeres med hele 42 pasienter. 
Det er omtrent like mange som finnes sammenlagt i 
aldersgruppene over 10 år, nemlig 41 pasienter. Otitt
frekvensen faller sterkt med økende alder - se fig. 1. 

Ved gjennomgåelsen av disse pasienters sykchistorie 
finner en at det er påfallende få som får sin otitt uten 
at der samtidig foreligger en disponerende lidelse i naso
farynx. I tabell I er satt opp en oversikt over disse: 

Foredrag pJ /ortsetJelseskurset 1950, holdt av JØrgen Huseby. 
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Fig. l. 

Tabell l. 

Rhiniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hos 28 pasienter 
Veg.ad ............................... • 35 • 
Tidligere otitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 
Allergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I O • 
Sinusitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Tidl. sulfonamid- eller penicillinbehandl. . . . . • 17 
Intet spesielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 14 • 

Hos 18 pasienter forekom mer enn en av de ovennevnte lidelser. 

I neste tabell finnes en oversikt over de bakteriologiske 
funn ved innkomsten i avdelingen. Bakteriologiske prø
ver senere i forløpet er ikke tatt uten at det har fore
ligget spesiell grunn. Det kreves eksakt prøvetaking og 
spesielle dyrkningsmetoder for å få et representativt 
bakteriologisk resultat. Særlig skal nevnes Hæmophilus 
influenzae, som etter J oh s. C h r. N i el se n s arbeid 
viser seg å være langt hyppigere enn tidligere antatt. Fra 
større ørematerialer med nøyaktige bakteriologiske un
dersøkelser vet vi at stafylokokker dels skyldes for
urensning fra øregangen under prøvetakingen, dels finnes 
de i mellomøret. Sannsynligvis skjer det en sekundær 
invadering idet primære stafylokokk-otitter er sjeldne. 

Tabell 2. 

Bakteriologi ved innkomsten. 

Hemolyciske strepcokokker . . . . . . . . . . . . . . hos 
Pnevmokokker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Gule stafyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . » 

Gule scafyl. + pnevmokokker . . . . . . . . . . . . • 
Gule srrept. + hæm. strp. . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hæm. srrept. + Hæmophilus infl. . . . . . . . . . " 
Gule stafylokokker + Hæmophilus infl. . . . . • 
Pnevmokokker + Hæmophilus infl. . . . . . . . • 
Hæmophilus infl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Coli ................. · ·. · · · · · · · · · · · · 
Proteus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hvite stafylokokker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Ingen oppvekst eller manglende prØve . . . . . » 

37 pa.siemer 
13 
16 » 
2 
3 
l • 
l • 
l 
l 
l " 
l " 
8 • 
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Med hensyn til behandlingen er paracentese alltid 
utført når indikasjon har vært til stede. Dessuten har 
behandlingen bestått i vanlig hygienisk lokalbehandling. 
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Penicillin er ikke brukt lokalt. Den parenterale peni
cillindosering har fra 1946 til n1 tendert mot større 
doser. I dette materiale er som døgndose mest brukt 
75 ooo-uo ooo E. hos barn og roo ooo-r6o ooo E. 
hos voksne, fordelt på 7 injeksjoner i døgnet. I et kor
tere tidsrom benyttet vi Duracillin i doser 75 ooo
IOO ooo E. 1 ganger i døgnet. Blant orittene som er hel
bredet finnes 13 pasienter behandlet på denne måte. 
Noen sikker slutning til fordel for den ene eller for den 
annen doseringsmhe kan ikke trekkes. Merkbar forskjell 
sees ikke i resultatet. Blant de mislykte finnes 5 behand
let med Duracillin. Vanligvis er penicillinet seponert 1 
dogn etter sekresjonens opphør. 

l et nylig utkommet arbeid fra Danmark av J e r si l d 
og K i ør b o e er den diskontinuerlige penicillin terapi 
med 1-3 injeksjoner i døgnet funnet 1 gi omtrent samme 
resultat som ved tidligere anvendelse med 7-8 injek
sjoner i døgnet. J e r s i l d og K i ø r bo e benyttet van
lig penicillin, ikke depotpenicillin. 

Fig. 1 viser den anvendte penicillinmengde som er 
angitt i abscissen, hvor r svarer til 100 ooo E. Ordinaten 
angir antall pasienter. 

Den opptrukne kurve ang1r de helbredede 110 pasi
enter, og den prikkede de ikke helbredede. Feilslagcrne 
har gjerne flere sykehusopphold. Ved residiv har disse 
fatt atskillig mer penicillin, oftest 1-1 mill. E. Kurven 

for de vellykte har sitt utpregede maksimum ved 4-
500 ooo E. Da 70 av de 110 pasienter finnes i gruppen 
o-9 år, er denne gruppes medikasjon skilt ut i forhold 
til de 40 eldre pasienter, som angitt i fig. 3· 

Den anvendte penicillinmengde viser helt forskjellige 
kurver i de 1 aldersgrupper. I barnegruppen finnes igjen 
et maksimum ved 400 ooo E. og med % av materialet 
innenfor JOO ooo-700 ooo E. For eldre barn og voksne 
er kurven ujevn - (40 pasienter), men antyder et maksi
mum mellom r og 1,5 mill. E. I vårt materiale blir der
for penicillinforbruket ca. 0,5 mill. E. for barn inntil 
to ~r, og 1-1,5 mill. E. for eldre barn og voksne. 

Når vi skal drøfte resultatet av behandlingen er det 
vanskelig 1 angi tidspunktet for fullstendig helbredelse. 
Sekresjonens opphør behøver ikke være ensbetydende 
med varig godt resultat, men vi har allikevel valt dette 
som det beste kriterium. 

I fig. 5 finnes en kurve for antall dager pasienten har 
vært under behandling inntil øret er tørt. Denne kurve 
viser en markert topp ved 4 dager, med over % av 
materialet innenfor tidsrommet 1-7 dager. Den annen 
kurve betegner antall liggedager i avdelingen. 

De fleste har ligget i avdelingen 7-u dager, hyp
pigst 10 dager som følge av den nødvendige observa
sjonstid etter sekresjonens opphør. 

Mange hevder at penicillinbehandlingen bør settes inn 
tidligst mulig. Andre mener at eventuelle immuniserings
proscsser bør fl utvikle seg innen terapien begynner. 
For 1 komme nærmere inn p! dette problem har vi ord
net materialet etter otittenes varighet for penicillin
behandlingen. Dette fremgår av fig. 6. 

På denne figur markeres dagen for penicillinbehand
lir.gens start ved den vannrette o-linje. Det er i alt 164 
ører, 56 ensidige og 54 dobbeltsidige (-). Hvert øre er 
tegnet med en loddrett strek, som under den vannrette 
linje viser antall dager med sekresjon inntil terapien 
settes i gang. Over o-linjen finnes angitt antall dager 
fra behandlingens begynnelse inntil den dag da øret er 
blitt tørt. Sekresjonens varighet varierer fra I dag inntil 
41 dager, og det samlede materiale viser en jevn stigende 
kurve. Når en otitt har vart over '4 dager og sekre
sjonstendensen er økende, mil en tenke pl muligheten 
av mastoiditt. Vi kan derfor ved en 3-4 ukers otitt 
eller mer langvarig lidelse, ikke utelukke en maskert 
mastoiditt. I v1rt materiale fantes dog ingen kliniske 
tegn til mastoiditt. Kurven for behandlingsresultatet er 
uregelmessig, men viser ingen forandring enten ørelidcl
~t'n har vært langvarig eller kortvarig. Det er med andre 
ord ingen korrelasjon mellom sykdommens varighet og 
behandlingsresultatet. Behandlingsresultatet synes å være 
uavhengig av otittens varighet. Vi må presisere at dette 
gjelder hvor behandlingen har vært vellykket. 

De mislykte tilfelle, de såkalte feilslagere, utgjør ca. 
10 %, 11 av 121 pasienter. Otittens varighet hos disse 
er følgende: 1 har startet sin penicillinbehandling ved 
otittens begynnelse, 3 etter I uke, 3 etter 1 uker, 7 etter 
41 dager og r etter 8 uker. Den ene av dem som er opp
ført etter r dags varighet hadde hatt residiverende otitter 
i 4 mndr., kanskje det er riktigere å regne med 4 mndrs. 
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varighet, sannsynligvis dreier det seg om en maskert 
mastoiditt. 

Varigheten av feilslagernes ørelidelse finnes tidsmessig 
meget varierende og synes å være av underordnet betyd
ning. Det er andre momenter som vel spiller en større 
rolle. Bakteriologisk finnes det hos de mislykte på
fallende mange med gule stafylokokker. Det er hos 4 
funnet gule stafylokokker i processus mastoideus ved 
operasjon, og hos I pnevmokokker. Gule stafylokokkcr 
i renkultur i proccssus mastoideus er neppe tilfeldig for
urensning, men selve den patogene mikrobe. Sannsyn
ligvis skyldes dette sekundær invasjon av penicillin
resistent stamme. Dessverre er det ikke undersøkt på 
penicillinresistens. Hæmophilus influenzae er funnet 
hos r. Vi vet at Hæmophilus influenzae er resistent 
overfor de penicillinkonsentrasjoner som vanlig oppnåes 
ved parenteral behandling. H æmophilus influenzae er 
vel for lite representert i hele materialet på grunn av 
svikt ved prøvetakingen, som krever særskilte åtgjerder 
for denne mikrobe. 

Hva behandlingen angår er det mulig at penicillinet 
er seponert for tidlig, hvilket kan illustreres hos føl
gende pasient: En 7 års gammel pike hadde otitt med 
hemolytiske streptokokker. Hun fikk r 5 ooo E. peni
cillin X 7 i 4 dager, i alt I 54 ooo E. Penicillinet ble 
seponert samme dag som ørene var tørre. I4 dager senere 
kom det residiv. Ved annet opphold fikk hun 15 ooo X 
7 E. penicillin. Også denne gang ble ørene tørre 4· dag, 
dog fortsatte behandlingen i 7 dager med i alt I,16 mill. 
E. penicillin og med blivende resultat. T r u l s L c e
g a ard fremhevet allerede i 1947 nødvendigheten av 
sådan behandling. 

Alderen spiller øyensynlig en betydelig rolle. Selv om 
hyppigheten av otitt er størst i spebarnsalderen, er feil
slagerne overveldende hos spebarn i vårt materiale, nem
lig 8 av 11 er under 1 år. Hos spebarna kommer muli
gens spesielle immunbiologiske forhold i betraktning. 
5 av de 8 spebarn i dette materiale var kunstig ernært. 

Anatomisk er det infantile øre også særlig disponert 
ved den korte og horisontale tube som åpnes ved hver 
sugning og svelgjing. Derfor vil kompliserende infeksjon 
i de øvre luftveier kunne reinfisere øret gang etter gang. 
Karakteristisk nok finnes utpregede rhinittsymptomer 
hos 8 av feilslagerne. 

Ved mislykket resultat må derfor årsaken først og 
fremst søkes i tilstedeværende lidelser i nesen - rhinitter 
og sinusitter - samt i epifarynx - adenoide vegeta
sjoner. Dessuten må man være oppmerksom på mikrober 
som er lite påvirkelige av penicillin, spesielt fremheves 
Hæmophilus influenzae (som gjennomgående har liten 
sensibilitet overfor penicillin), samt penicilli~resistente 
stafylokokker. 

De nevnte faktorer, lidelser i nasofarynx, samt peni
cillinresistente mikrober forekommer ofte samtidig. 

Men det er enda et problem som ikke er løst ved 
penicillinet, og det er de residiverende otitter. Risk ær 
har funnet at penicillinbehandlede otitter er mer til
bøyelige til reinfeksjon og nyinfeksjoner enn pasienter 
som ikke har fått antibiotica. Han mener dette problem 
blir større i og med antistoffdannelsen sannsynligvis 
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reduseres eller opphører. Dette har J er si l d VISt hos 
scarlatinapasienter. 

Ved de såkalte residiver er det fremdeles lite klarlagt 
hvor ofte det dreier seg om reinfeksjon, nyinfeksjon eller 
oppblussen av maskerte tilstander. 

Otittene hos mindre barn er velkjent for sin hyppig
het, sitt protraherte forløp og tendens til tilbakefall. 
G. B j u g g r e n's undersøkelser viser at otogen infek
sjon med H æmophilus influenzae er meget hyppig hos 
barn under 4 år. 178 «friske,. barn ble fulgt gjennom 
5 mndr. - 12. barn, dvs. 11,4 %, var infisert med denne 
mikrobe. Hos disse fantes ti lbakefall i hele 68 %. 

Erfaringene i dag synes å gi oss disse retningslinjer 
for behandlingen av akutt suppurativ otitt: 

Uansett om en gir penicillin eller ikke, må en sørge 
for fritt avløp for sekretet ved paracentcse. I de fleste 
tilfelle kan en observere pasienten noen dager uten straks 
å gripe til penicillin, idet lidelsen oftest helbredes spon
tant. Hvis ikke sekresjonen i løpet av de første dagene 
avtar betydelig, eller hvis smerter, feber og tromme
hinneforandringer ikke bedres, bør penicillinet tas i 



tilførsel eller absorpsjon til en negativ kalkbalanse som 
igjen resulterer i at det tas kalk bort fra knoklene. 
Histologisk sees en økning av osteoid vev og en minsk
ning av benvev. Ogs~ røntgenologisk kan demineralisa
sjonen sees, men den kan være vanskelig it skille fra den 
fysiologiske demineralisasjon som følger med alderen. 

Kalsium er også delaktig i en rekke enzymatiske og 
biokjemiske prosesser, inklusive blodets koagulasjon. 
Disse funksjoner blir imidlertid bare sjelden affisert. 
Kalsiumdeficitens forhold overfor caries er ikke sikkert 
kjent, men rimeligvis affiseres tennene også med det 
ovrige skjelett. 

Smerter av en dyp og borende karakter er et konstant 
symptom veJ osteomabci. Smertene sitter oft;;st i ryg
gen, brystet og regio saeroiliaca og str~ler ut langs spinal
nervene. Derimot er symptomene på mild og begrn
nende kalsiummangcl meget usikre. En viss grad av ver
kende fornemmelse i benene, særlig om natten, er ofte 
til stede. Diagnosen avhenger ofte av en god kost
anamnese. Hvis tilstanden utvikler seg, files økning i 
alkaliske fosfataser og minsking i blodets kalsium
konsentrasjon. Normale verdier for alkaliske fosfataser 
er 3-12 Bodansky-enheter hos barn og 3-5 bos voksne. 
Normale verdier for kalsium i blodet varierer mellom 
9 og r r mg pr. 100 ml. Det daglige behov ved lettere 
former av kalsiummangel ligger omkring 1-1. g for 
barn og 2-3 g for voksne. Ved alvorligere former ligger 
behovet høyere. Det er gunstigst a administrere kalsium 
i form av laktatet; til barn kan dog Qfte fosfatet gjøre 
bedre nytte. (Forts. i neste nr.) 

CEREBRAL PARALYSE 

I de seneste h h:u den cerebrale paralyse fått en 
økende aktualitet. Nordisk Medicin 1 har vidd en leder
artikkel til dette emne. 

Etter at den cerebrale barnclamclse (cerebral palsy) 
var beskrevet av L it tl e i r853 mente man i mange 
år at sykdomsbilledet kunne oppfattes som en enhet, 
hva etiologi og symptomatologi angår. Knapt et halvt 
århundre etter L it t l e's beskrivelse viste Sigmund 
Fr e u d at Litde's sykdom kan ha forskjellige årsaker 
og forskjellige symptomer. I størstedelen av det følgende 
halve hhundre var det ortopedene som viste størst in
teresse for denne sykdomsgruppes behandling. Først i 
:irene etter annen verdenskrig holder den oppfatning på 
K vinne utbredelse at man ved en konservativ behandling 
av disse barn kan bedre prognosen betydelig. 

Det terapevtisk nye bcsdh i, at man er blitt klar over 
den psykologiske faktors betydning. Man er klar over 
at disse barn både er sterkt emosjonelt hemmet, og at 
de ofte også er psevdodebile. Deres spastisitet eller athe
tose nedsetter deres muligheter for kontakt med om
verdenen i så sterk graJ at intelligcnsutviklingen hem
mes betydelig. Dette gjelder i særlig grad hvis også tale
musklene er spastiske. Man er gjennom disse betrakt-

l Nord. Med. 45: l 08, 1951. 

ninger blitt klar over at det er nødvendig å behandle 
barna på en slik måte at man Mde tar hensyn til deres 
emosjonelle tilstand, og samtidig sørger for å gi deres 
hemmede, men kanskje potensielt normale intelligens 
mulighet for utvikling. Det er særlig P h e l p s (Balti
more), Per l stein (Chicago) og C ar l s son (Long 
Island og Florida) som har fremhevet betydningen av 
~ legge vekt på den intellektuelle opplæring og emosjo
nelle stabilisering på samme tid, liksom man ved trening 
søker a oppøve de sammede motoriske funksjoner. 

I U.S.A. har arbeidet med spastisk lammede barn 
vakt stor interesse blde i lægekretser og hos publikum. 
l mange av U.S.A.'s stater arbeides det både fra offisiell 
og privat side med spørsmlllet om å skaffe behandlings
muligheter for barn med cerebral palsy. Det er opprettet 
tallrike lokale foreninger, som er sammensluttet i en 
felles sentraladministrasjon. I staten California som har 
ca. 1 o millioner innbygere, regner sunnhetsmyndighetene 
med at det er ca. 7000 spastiske barn, hvorav 70 % 
menes å være normalt begavet. Man har i California 
valgt å desentralisere behandlingen ved å plasere ambu
lante behandlingssteder utover landet i et slikt antall, 
at alle barna skulle bli boende i sine hjem og bringes 
til og fra behandlingsstedet. I Norge er det for ca. Y:! 
år siden og i Danmark i oktober 1950 stiftet foreldre
foreninger med det formlll å stotte bjernelammede barns 
behandling. 

RETTSSAK OM STREPTOMYCINETS 
OPPDAGELSE 

En i sitt slag ganske enestående rettssak har i disse 
dager funnet sin avslutning med en dom for Høyesterett 
i New Jersey, U.S.A., hvorved dr. A lb ert Sch at z 
ved Rutgers University er blitt tilkjent et beløp pli 
I million kroner for sin delaktighet i oppdagelsen av 
streptomycinet. 

Det er professor S e l m a n A. W a k s m a n som 
hittil har stått som den som i 1944 oppdaget strepto
mycinet, mens den innsats som var gjort av den dengang 
2 3-lhige student A l bert Sch at z ble fortiet. Ifølge 
domsavsigelsen betegnes han nå som mcdoppdager og 
skal ytterligere ha prosenter av de fremtidige lisens
inntekter av streptomycinet. 

S c h a t z' vitneutsagn i retten gikk ut pli, at han var 
blitt truet av W aks man til å fraskrive seg alle patent
rettigheter. I motsatt fall ville W aks man sørge for 
at han ikke skulle få noe arbeid i sitt fag. Studenten 
gikk med pl kravet under forutsetning av at ingen 
enkeltperson skulle profitere på oppfinnelsen. Men nylig 
oppdaget han at W aks man selv hadde mottatt i alt 
3 50 ooo dollars, og derpå fulgte rettssaken. 

W aks man er blitt tildelt æresbevisninger i mange 
land for oppdagelsen av streptomycinet, s1Uedes blant 
annet dansk gullmedalje i 1946, og har også vært nevnt 
som kandidat til Nobelprisen, men etter domsavsigelsen 
må han altså nll finne seg i li dele æren med A lb er t 
Sch at z. 
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nier er det phist et histologisk og klinisk slektskap mel
lom Letterer-Siwes sykdom, Christians syndrom og eosi
nofilt granulom, hvorfor disse menes å være uttrykk for 
en og samme grunnlidelse hvis årsak er ukjent. 

H årdnakket tuberkulinnegativitet. 

Us tv e d t gjennomgår de forskjellige forhold som 
taler for at en må regne med individuelle, konstitusjonelt 
betingede forskjeller hos mennesket i evnen til å reagere 
på en tuberkuløs infeksjon - den være eksperimentell, 
med svakt virulente basiller (BCG), eller naturlig, med 
høyvirulente qasiller - med utvikling av kutan tuberku
linømfintlighet, og fester særlig oppmerksomheten ved de 
individer som det ikke lykkes «å få ordentlig positive• 
selv etter 3 eller flere BCG-vaksinasjoner. Slike individer 
har ikke sjelden vært trøstet med forsikring om at de 
sannsynligvis er særlig resistente også overfor virulent 
tuberkuløs infeksjon. I virkeligheten foreligger det ikke 
noe grunnlag for en slik påstand. Us tv ed t har gjen
nomgått 12.7 tilfelle av tuberkuløs sykdom hos BCG
vaksinerte, og finner at 10 av dem er opptrådt hos indi
vider som har vært vaksinert 3 ganger eller mer (opp til 
6 ganger). Det er ingen tvil om at individer som holder 
seg hhdnakket tuberkulinnegative tross gjentatte BCG
vaksinasjoner kan bli angrepet av tuberkuløs sykdom, og 
de kan endog dø av denne. Langt vanskeligere er det å 
bringe på det rene om disse individer oftere angripes av 
tuberkuløs sykdom enn dem som blir tuberkulinpositive 
allerede etter 1ste eller 2.nen gangs vaksinasjon. Mulig
heten for at de representerer en gruppe med relativt lav 
resistens må sies å foreligge. Iallfall kan de ikke betegnes 
som i særlig grad resistente. 

UTENLAND SK : 

Automatisk kontroll av anestesi. 

R. B i c k for d ved Mayo Clinic har konstruert et 
apparat hvorved pasienten under operasjonen automatisk 
kontrollerer sin egen anestesi. Prinsippet er at elektro
potensialene i hjernen avtar under anestesi, og et rele
system som påvirkes av disse forandringer, kontrollerer 
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selve anestesien. Ved særlige reguleringer kan apparatet 
anvendes hva enten anestesien skjer ved injeksjon eller 
ved vanlig etermaske. Figuren viser apparatet. 

(Postgrad. Med., 8: 92, 1950.) 

Ba rneschizofreni og åndssvakhet. 

Alt i 1933 ga Potter uttrykk for den oppfatning 
at en i åndssvakehjem og lignende institusjoner ved nær
mere psykiatrisk undersøkelse ville kunne finne enkelte 
tilfelle av barneschizofreni. Og fra flere hold er det 
fremhevet at cbarneschizofreni ikke er så sjelden som 
man vanligvis har trodd• . 

B. W. Ri c h a r d ved Harperbury Hospital, St. Al
vans, fant katamnestisk i et materiale, hvis størrelse ikke 
er angitt, 16 tilfelle uten forutgående intelligensdefekt. 

Han fremhever særlig den komplette upåvirkelighet 
av oppdragelsen og den manglende aktivitet og beskjef
tigelse, i forbindelse med relativt god intelligens, som de 
viktigste differensialdiagnostiske kriterier overfor ånds
svakhet. 

Selv om sykdommen var begynt i tidlig barnealder, 
kunne intelligensmåling vise normal verdi ved etter
undersøkelsen. Det kliniske billede varierte atskillig i 
intensitet. Tilfelle med akutt begynnelse og massiv 
symptomatologi førte til sterkere reduksjon enn de let
tere, mer snikende former. 

De første symptomer på barneschizofreni kan være 
atferdsanomalier i hjemmet eller på skolen. I det refe
rerte materiale var en del uten videre blitt «diagnosti
sert• som åndsvake. 

(J. Ment. Se. 97: 29(}-312, 1951.) 

Neomycin - et nytt k jemotherapeuticum. 

Du n c an og medarb. omtaler ro tilfelle behandlet 
med det nye antibioticum neomycin. Dette middel, som 
er oppdaget av W a k s man og Le c h ev a l i e r, 
fremstilles fra Streptomyces fradiae, som er funnet i jord. 

Neomycin er mest virksomt i alkalisk miljø, og er ak
tivt overfor en rekke gram-positive og -negative mikro
organismer. Det har dessuten en utpreget virkning på 
tuberkelbasillen in vitro. Denne virkning er uavhengig 
av eventuell streptomycinresistens hos tuberkelbasillen. 
Midlet har in vivo en meget begrenset toksisitet overfor 
mennesker. 

Neomycin gis i doser på sooo enheter til barn og opp
til 100 ooo enheter hos voksne hver 6te time. Varigheten 
av behandlingen strekker seg fra 4 til 9 døgn. 

I de fleste av de 10 behandlede tilfelle hvor neomycin 
ble forsøkt, dreide det seg om septiske tilstander ut
gående fra infeksjoner i urinveiene forårsaket av mi
krober som coli, aerobacter, proteus og pyocyaneus. 
Midlet hadde hos alle de behandlede pasienter en slå
ende virkning. 

Hos en pasient kom det under behandlingen en lett 
hørselsnedsettelse, men ellers ble det ikke observert 
sjenerende toksiske symptomer. 

(J.A.M.A. 145: 75, 1951.) 



STRICTURA RECTI 

Bebandlet med aureomycin 

A" PETeR AHNI1ELT 

( Frt~ Nord/ami fylkessykehus, Stokmarlmes. 
Sjef: Over/æge Kaare Btmdi:cen). 

Rectumstrictur kan være av oeoplastisk natur, den 
kan være congeniral, den kan skyldes spasme eller beten
nelse. Det er nå alminnelig antatt at lymphogranuloma 
inguioale er den viktigste og muligens den eneste årsak 
til diffuse ioflammatoriske prosesser i rectum ( 1 ). Man 
har lenge visst at det er er virus som fremkaller lympho
graouloma inguinale og dennes komplikasjoner. Virus 
spres fra genitalia, som er den hyppigste inngangsport, 
gjennom lymfebanene. Spredningen kan da skje ril de 
præsakrale glandler og derfra gripe over på recrum
slimhinnen. Men virus kan angripe rectumslimhinnen 
direkte, f.eks. hos den passive partner ved homoseksu
alitet, eller hos barn ved bruk av klysterspiss som på 
forhånd er brukt av voksne med rectumstrictur (2). Til 
å begynne med vil det utvikles en procritt, denne kan 
etter hvert utvikle seg til strictur, idet betennelsen an
griper større partier av rectum i proksimal retning, idet 
de nederste cm av rectum som regel gir fri . Ved colo
stomi har man sett betennelsesprosessen spre seg proksi
malt for colostomien, og har tatt dette som bevis for at 
betennelsen spres i selve tarmveggen. På grunn av lymfe
gangenes forløp fra vagina treffes de fleste stricturer 
hos kvinnen, i en undersøkelse fra Danmark var således 
77 % kvi.nner (3). Stricturene er ofre komplisert med 
fistler og abscesser, men gir ellers alle de symptomer 
man kan tenke seg ved en slik lidelse. 

Sykdommen er ikke hyppig forekommc11de i Norge, 
men den er ikke sjeldnere enn at det i I939 lyktes 
G. Gul o w sen (4) å samle u tilfelle fra Kristiansand 
og Ullevål sykehus. 

Diagnosen av strictura recti ved lymphogranuloma 
inguinale er som regel lett, og den kan sikres ved det 
karakteristiske røotgenbillede (5) og ikke minst ved 
undersøkelse med Freis antigen hvor dette er å få. 

Behandlingen har ril for kort tid siden ikke voert sær
lig opmuntrende, den har bestått i dilatasjoner og colo
stomier samt intern behandling med sulfonamider. Fra 
Amerika, hvor sykdommen er betydelig mer utbredt, er 
det anbefalt exstirpasjon av rcctum. Denne behandling 
har gitt gode resultater (6). Selv om man ved denne 
behandling kan beholde en fungerende anus, er inngrepet 
stort og uhyre langvarig da disse pasienter som regel 
først kommer til behandling når almentilstanden er 
betydelig nedsatt. 

Det er mulig at aureomycin helt vil forandre disse 
pasienters skjebne. Det foreligger alterede en svær littera-

tur om aureomycinets nærmest fantastiske effekt ved 
enkelte ~-ykdommer, og av The Aureomycin Digest frem
går det at det allerede er skrevet meget om aureomycinets 
virkning ved lymphogranuloma inguinale. Hvorledes 
virkningen er ved strictura recti ved denne sykdom, har 
jeg ikke kunnet finne noe om i den tilgjengelige linerarur, 
hvorfor jeg tillater meg :l referere nedenstående syke
historie:. 

Lpnr. 970 48/119. G. l ., 25 !r gammel mann. Innlagt 4. ja
nuar 1949. Våren 1945 fikk pasienten sterk diare av en ulces 
vari,ghet, etterfulgt av hårdn3kket obstipasjon. Til å begynne 
med hadde han avføring 2. tjl 3. hver dag, erter hvert ble det 
verre og verre inmil det sommeren 1948 kunne gå 14 dager 
mellom hver avfØring. AvfØringen var små.knollct som sauelorr 
og ofte belagt med blod og slim. Han brukte avføringspiller 
og renset paraffin uten hjelp. Han var plaget av smerter i ende· 
tarmsregionen som ble tilskrevet hcmorroider. August 1948 
spiste pasienten en del epler, etter derte fikk ban på ny dia.re 
som vedvarte tH innleggelsen på sykehuset. Diareen bestod av 
smdige små uttØmmelser, som re,r,:el iovolomære. Han si av og 
til blod og slim sammen med uttØmmelscne, og var kontinuerlig 
plaget av smerter i endetarmen. Pasienten lå de siste månedene 
fØr innleggelsen for det meste til sengs. Han magrer av 13 kg 
etter ar diareen var begynt og fØlte seg meget slapp. Han hadde 
spist godt og drukket mcset. 

Pasienten var ved innkomsten rynn, blek og slapp. HØyde: 
l ,73 cm. Vekt: 53,5 kg. Fra enderarmen sivet det stadig mprk; 
vellingal.-rig avfpring av nesten homogen konsistens. Huden om
kring anus var sterkt injisert. Der kunne ikke sees ]lemorroidcr 
eller fistler. I der foraodtede hudområde var det sterk hevelse, 
og ved palpasjon kjemes der hårdt og infiltrert. På grunn av pm· 
her kunne det ikke foretas eksplomsjon. SR: 5 mm. Hb.: 89 %. 
Ewald: Normale syrecall. Hvite bLI. lO 900. Benlidin i avfØrin
gen avvekslende positiv og negativ. K.B.R. og W .R. negative. 
Ved eksplorasjon noen dager ener innkomsten, fames ingen 
nevneverdig spasmc av sphincrcr. Ca. 4-5 cm ovenfor anus 
kom mao inn i co ganske beytdclig srricrur i recrum, som så 
vidt vllr passabel for en finger. Stricturen fØltes ikke som en 
cnncer, men mer som resulrar av en betennelse. Sikre ulccra· 
sjoner eller tumores kunne ikke palperes. 

Man oppfattet tilstanden som en strictura rceti etter en lym
phogranuloma inguinale til tross for at pasienten benekter en· 
hver fotm for kjØnnssykdom. Det ble heller ikke funnet andre 
tegn på ar han hadde bart lymphogranuloma inguinale, og 
Freis antigen kunne ikke skaffes. Han ble til å begynne med 
behandlet med sulfatiazol, 1 alt 80 tabletter, deretter med sulfa· 
guanidin og daglige digimJe blokninger. Under denne behand· 
!ing ble avfØringene etter hverr daglig med en avføring pr. dag, 
og vekten steg til 67 kg. Etter ar almentilstanden hadde bedret 
seg noe og man hadde fått tØmt pasienten, ble der gjon recro
skopi. Denne viste ar man kunne komme 5-6 cm ovenfor anus, 
men gjennom forsnevringen i rectum lyktes det ikke å føre 
rectoskopeL imidlertid lyktes det .t få se 5-6 cm av forsnev
ringen, denne var kledd med lett injisere men ellers normal 
slimhinne. Ved rØntgenundersøkelse med bariumklyster fant 
man at nedre del av recrum dannet en trang kanal som var e.a. 
fingertykk , konturene var glane men ujevne. Colon var for 
øvrig normal. Pasienten ble ener Cl. 8• ukers sykehusopphold 
henvist til digital blokning hos innleggende læge. 

lontil april 1950 var pasienten innlag t i alt 5 ganger med 3 
til 4 måneders mellomrom. Hver gang ble han beh.andlet med 
sulfoqamider og digital blokoing, de siste ro ganger fikk han 
også langvarig penicillinkur. Når han var hjemme, gikk han 
regelmessig og ble blokker bos sin Jaege. Hans plager bestod i 
vanskeligheter med avfØringen, den var som regel daglig ved 
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utskrivningen fra sykehuset, ble etter hven tregere for til slutt 
før ny innleggelse å ende med involootær diare. Han var dess· 
uten periodevis plaget med en abscess på hØyre side av anus. 

I mai 1950 fikk sykehuset gummibougier til blokning av 
recrum. Ved fØrste blokoing lyktes det å få blokket til bougie 
nr. 12 (12 mm i diameter). Under blokningen kunne man føle 
at stricturen begynte 4-6 cm ovenfor anus, og at den strakte 
seg oppover minst 16 cm fra anus. Stricturen bestod av flere 
trange partier med noe videre partier imellom disse. Pasienten 
ble blokket annen hver dag og det lyktes etter hvert å komme 
inn med bougie nr. 16. 22. mai begynte man å behandle pasi
enten med aureomycin 2 kapsler a 250 mg hver 6. time, i alt 
26 kapsler. 

5. august kom pasienten til poliklinisk kontroll og blokning. 
Bougie nr. 16 gled da meget lett inn, men det neste nummer 
man hadde, nemlig nr. 19, lyktes det ikke å komme ion med. 
Pasienten anga imidlertid at han siden utskrivningen var blitt 
betydelig bedre med daglig avføring av betydelig tykkere kaliber 
enn tidligere. 

Det var meningen at pasienten skulle kommet til ny blok
ning i september, men han uteble da og kom først 17. novem
ber. Han anga da at han fØlte seg helt frisk, ingen besvær ved 
avfØringen, og denne var angivelig som før han ble syk i 1945. 
Ved eksplorasjon viste det seg å ha inntrådt en dramatisk for
andring i pasientens rectum. Det kunne ikke palperes noen 
strietur, og en gumtnibougie ru. 23 (23 mm i diameter) gled 
lett opp 25 cm. 

Dessverre ha r det ikke lykkes å verifisere diagnosen 
strietura recti forårsaket av lymphogranuloma inguinale 

ved Freis antigen, da dette ikke har vært å oppdrive, 
selv ved henvendelse til Rikshospitalets hudavdeling. 

Men at det har foreligget en strictur på denne basis er 
vi ikke i t vil om. At virkningen må tilskrives aureomy

cinkuren, er vi heller ikke i tvil om, da dette er det ene

ste nye medikament som ikke er prøvet tidligere. 
P asienten har temmelig sikkert hatt sin strictur under 

utvikling siden 194 5. Under disse omstendigheter er det 
forbausende a t forandringene er reversible i den grad 

som man så det hos denne pasient. 

Det er selvfølgelig vanskelig å dømme av en enkelt 
iakttagelse, men resultatet synes å tyde på a t disse pasi
enters skjebne vil bli betydelig bedre i fremtiden enn 

den ha r vært. 

Summary. 

Peter Ah n felt : Strictura recti by lymphogranu
loma inguinale. 

A brief discussion of strictura recti by lymphogranu
loma inguinale is given. 

The author reports a case of strictura recti, which 
responded favourably to aureomycin medication. 
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AUREOMYCIN VED 

ST AFYLO KOKKSEPS IS 

Av ALP CHR. ]ULSRUD 

(Fra Namdal 1ykehus, med. avd. 
Sjef: Over/æge, dr . . med. ]. H. Vogt. ) 

I norsk medisinsk litteratur er meddelelser om resul

tater av aureomycinterapi fremdeles sparsomme. En an

tar at to tilfelle av stafylokokksepsis, som sommeren 
1950 er behandlet med aureomycin ved Namdal sykehus, 

kan ha en viss interesse. I begge tilfelle var stafylo
kokkene penicillinresistente. 

Tilfelle I. 17 år gl. mann. Tidligere stort sett frisk. 15. mai 
1950 forsøkte han om kvelden å klemme ut en liten oakke
furunkel. Dagen etter ble han ved middagstider plutselig syk, 
med frysninger og nakkesmerter og måtte legge seg. 17. mai 
for det meste uklar, med sterke nakkesmerter. Innlagt om etter· 
middagen samme dag. 

Stalu! ved im1kom!len 17. mai 1950: Pas. er temmelig med· 
tatt og dØsig, men for der meste klar. Temp. 40,9. Respira· 
sjonen påfallende hurtig med spill av oesevinger. Puls 110, 
regelmessig. Virker nakkestiv. I nakken rester etter en liten 
furunkel, med en liren blodig cruste. For øvrig inter særlig ved 
den kliniske undersøkelse. 

Kompletterende under!pkel!er: Spinalpuoksjon: normal spi
nalvæske. Hb.: 90 %. Hvite bLI.: 9000. SR: 12 mm. Urin: 
fysiologisk. Diazo+. Ekg. normalt. Reg. rhorax: tvilsom for
tetning i hØyre overlapp, ellers negativt. Rtg. cranium og bi· 
huler: lett slimhinnefonykkelse i begge kjevehuler, ellers intet 
sikkert patologisk. Blodkultur: Oppvekst av gule hemolytiske 
stafylokokker som ved resistensbestemmelse in vicro viste seg 
å være penicillinresistente, men streptomycin- og sulfadiazin
påvirkelige. 

Penicillinbchandling var satt i gang like etter innkomsten, 
men ble avbrutt erter to dØgn, og det ble begynt streptomycin
og sulfadiazinbehandling. Pas. var den første uke etter inn· 
leggelsen stadig hØyfebril og medtatt. Delvis uklar. Han fikk 
en besværlig hoste som Øket i heftighet, med et rikelig, blodig, 
purulent ekspekrorat. Det kom dempning og svekket respira
sjon over begge bakflater nedad. Reg. thorax 6 døgn etter inn
leggelsen viste multiple infiltracer i begge lunger, med plevra· 
reaksjon på begge sider, med øket henfall av infiltratene ved 
rcg.undersøkelse 4 døgn senere. Tilstanden var stadig lite til
fredsstillende, og 6 døgn ener at pas. var innlagt ble det begync 
behandling med aureomycin. Temp. som hadde vært 39--40• 
sank ril 38-39°. Sulfadiazin ble seponert etter 8 dØgns be· 
handling. 14 dØgn erter innleggelsen ble det fra ekspektorat 
dyrket gule hemolytiske stafylokokker som ved in vitro forsøk 
var både penicillin-, suliadiazin- og streptomycinresistente. Strep· 
tomycin ble likevel først seponert 12 dØgn senere. 19 dØgn etter 
innleggelsen ble det gjort venstresidig plevrapuoksjon med ut· 
rømning av 1000 ml blakket, hemoragisk væske. Dagen etter 
viste prøvepunksjon på høyre side exsudat av samme utseende. 
Også fra plevraexsudatet ble det dyrket gule hemolytiske stafylo
kokker. Under den kombinerte streptomycin- og aureomycin
behandling falt temp. lytisk. Hosten ga seg, og almentilstanden 
bedret seg raskt. Aureomycin ble seponert erter 29 dØgns be
handling. I alt hadde han da fått 50,25 g. RØntgenologiske kon
troller viste rask tilbakegang av lungeforandringene. Pas. ble 
utskrevet 7. juli. SR var da fremdeles hØy, 65 mm, men med 
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Fig. l. 
Tilf. L Doseiing av streptomycin og aureomycin, samt temp.forlØp. 

fa)[ende tendens. Pas. har senere fØlt seg helt kjekk og har 
vært i fullt arbeid siden 12. august L950. Ved kontroll i januar 
1951 var SR: 3 mm, og Rrg. thorax visre klare lunger med 
sinusadheranser på begge sider. 

1'ilfe/lc 2. 53 år g l. kvinne. Tidligeie scort sett irisk. Den 
siste tid fØr iooleggelseo ambuJant varicebehandlet. Hun fikk 
sin annen injeksjon 26. mai 1950 i venstre legg. 27. mai uvel, 
slapp, dårlig matlyst. Etter hven utviklet det seg hevelse, rubor 
og calor av venstre legg og kne proksimalt for iojeksjonssreder, 
med p rogresjon de nærmeste dager langs lårets medialside opp 
til lysken. 2. juni var hun så slapp at hun måtte legge seg. 
Hun var varm og svetter srcrkr. Temp. bJe ikke målt. 5. juni 
fikk hun sting baktil, nedad til vensu:e i brystet. Hadde også en 
del åndenød, men ingen hoste. Pas. ble innlagt om kvelden 
5. juni 1950. 

Stal/li ved imskornsltn: Pas. er sterkt medtatt. l igger slapt i 
sengen. Varm og svettende. Puls 92, regelmessig. Temp. 39,6•. 
Rl>Spirasjon 34, hØrbar men ikke videre besværer. RR: 135/75. 
Lunger: dempning og en del fremmedlyd over begge bakflater, 
avtagende mor toppen. H jertet: perikardittisk g nidning i 2, ven· 
stre intercosmlrom. For øvrig inter patologisk ved den generelle 
undersøkelsen. Status localis: Fra midt på venstre legg, over 
kneet og oppover låret til lysken er det diffus hevelse, med 

intens rubor og calor. I tykklcggen sees multip le perfo.rasjoner 
og sekresjon av pus fra disse. 

K ompleJterende t~mlersøkelser: SR: 55 mm. H b. 75 %. Urin: 
fysiologisk. Ekg. normalt. Rtg. thorax: bred mediastioalskySBe 
i øvre del. Tnfiltrasjon med exsudat i venstre lunge. Begynnende 
exsudat på hØyre side. Økede lunge-kanegninger på begge 
sider. Blodku!rur: Oppvekst av gule hemolytiske scafylokokker, 
som ved in vitro forsøk viste seg å være penicillin· og suJfa. 
diaziOiesisreote med svak vekst på streptomycin. l pus fra leg
gen ble det dyrket stafylokokker med samme resistensforbolJ. 

lnnleggelseskveldcn ble det begynt sulfadiazin- og penicillito· 
behandling. Begge medikamemer ble seponert ener ue dØgn. og 
samtidig begynte man behandlins med stre_promydo og aureo· 
mydn. Temp. hadde til da holdt seg om.kring 39•, og pas. var 
mege: slapp. 10. juni ble det i kic. avd. gjort incisio på media!· 
siden av venstre lår med uttømning av Iikelig pus. Dagen etter 
fikk pas. 500 ml citratblod. Rtg. thorax lO dØgn erter innlegget· 
sen viSte Økede fortetninger i begge lunger. Under kombinert 
suepromycin-auicomycinbehandling sank temp. langsomt og ble 
cilnæ,mer normal !ta 3. juli, 28 døgn etter innleggelsen. Pasi· 
enrens al mcncilstand bedret seg. Streptomycin ble seponen etter 
14 dØgns behandling og aureomycin etter 20 dØgns behandling. 
l ale hadde hun fått 30 g aureomycin. Rrg.komroll av lungene 
en måned etter innleggelsen viste oppklaring på begge sider, 
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Fig. 2. 
Tili. 2. Dosering av su:epromycin og aureomycin, samt remp.forlØp. 
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Fig. 3. 
Tilf. l. Mulriple lungeabscesser 20 dØgn ener sykdommens 

begynnelse. Plevraexsudat på begge sider. 

og denne fortsatte ved kontroll en uke senere. Hb. steg til 90 %. 
men SR holdt seg meget forhØyet. Den var 115 mm 5 dØgn før 
hun ble utskrevet. Pas. ble utskrevet i velbefinnende 15. juli 
1950. Hun har senere vært i fullt arbeid som husmor. Ved 
kontroll i desember 1950 var SR: 8 mm, og pas. var i fullt 
velbefinnende. 

Kommentar. 

I begge tilfelle er foruten aureomycin brukt penicilJin, 
sulfadiazin og streptomycin. I begge tilfelle var stafylo
kokkene penicillinresistente ved behandlingens begyn
nelse, og penicillin ble straks seponert. I tilfelle I var 
stafylokokkene like etter innleggelsen sulfadiazin- og 
streptomycinpåvirkelige, men renkultur av stafylokokker 
fra ekspektorat var ved senere in vitro-forsøk resistente 
mot disse to medikamenter. 

I tilfelle 2 var stafylokokkene allerede fra den første 
blodkultur og fra fistlene på leggen sulfadiazinresistente 
og tvilsomt streptomycinpåvirkelige. 

Sulfadiazin ble i tilfelle 1 seponert etter 8 døgn og i 
tilfelle 2 etter 3 døgn, og kan neppe tilleges noen tera
pevtisk betydning. 

I begge tilfelle ble, selv om man hadde grunn til å 
tvile på virkningen, streptomycinbehandlingen fortsatt 
ganske lenge, nærmest fordi tilstanden var alvorlig og 
fordi man ville bruke så kraftig terapi som mulig. Men 
det må vel sies å være høyst tvilsomt om det heldige 
resultat skyldes streptomycinet. I tilfelle I var stafylo
kokkene som nevnt strep tomycinresistente ved senere in 
vitro forsøk, og i tilfelle 2. var de bare svakt strepto
mycinpåvirkelige ved behandlingens begynnelse. Det er 
kjent at stafylokokker, selv om de er streptomycin
påvirkelige ved behandlingens begynnelse, vanligvis blir 
resistente før infeksjonen er helbredet (6). Det hevdes 
også (5) at streptomycin i det hele tatt er av liten verdi 
ved stafylokokkinfeksjoner. 
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Fig.4. 
Tilf. l. Klare lunger ved kontroll 7 måneder senere. 

Sinusadheranser. 

Det er således grunn til å anta at aureomycin var det 
effektive antibioticum i disse to alvorlige tilfelle av 
sepsis med penicillinresistente stafylokokker. Viktig er det 
i denne forbindelse å huske på at resistensøkning under 
aureomycinbehandling antagelig er meget sjelden (I). 

Det er, særlig i amerikansk litteratur, flere meddelel
ser om sepsis med penicillinresistente stafylokokker som 
er helbredet med aureomycin. N i c h o l s og Ne ed
h am (6) behandlet således 6 tilfelle, hvorav de fire 
kom seg. Forff. angir at aureomycin ikke bør brukes 
som rutinebehandling ved stafylokokksepsis, men at det 
bør brukes med en gang stafylokokkene viser seg å 
være penicillinrcsistcnte, eventuelt kombinert med strep
tomycin. 

I de nordiske land er sepsis med penicillinresistente 
stafylokokker vel foreløpig en forholdsvis sjelden syk
dom. Men penicillinresistens hos stafylokokker er nå 
ikke sjelden (4), og etter hvert som penicillinresistensen 
øker, vil man sikkert oftere møte slike tilfelle av sepsis 
også her i landet. 

Behandlingen ved stafylokokksepsis ml!. settes raskt 
i gang og være effektiv. For at man skal kunne benytte 
det mest effektive medikament må man tilrå at det 
straks gjøres resistensbestemmelse på penicillin og strep
tomycin ved stafylokokksepsis. Man kan begynne be
handling med penicillin før resultatet av resistensbestem
melsen foreligger, men viser det seg at stafylokokkene 
er penicillinresistente, må man benytte aureomycin, even
tuelt kombinert med streptomycin. 

Likeledes må man anbefale aureomycin hvor det opp
trer allergiske reaksjoner under penicillinbchandling. 

I begge tilfelle er aureomycin gitt per os. S c h o en
b a c h og andre (5) anbefaler ved alvorlige stafylokokk
infeksjoner en døgndose på 50-60 mg pr. kg legems
vekt fordelt på 6 doser i døgnet hos voksne og 100 mg 



pr. kg legemsvekt hos barn. Dessuten hevdes at der bør 
gis en initialdose på 15 mg pr. kg lcgemsvekt fordelt 
på tre doser hver time hos voksne og lO mg pr. kg 
legemsvekt hos barn. Ved mer moderate infeksjoner an
befales omtrent halvparten av de ovenfor nevnte doser. 

Døgndosen i de to omtaltt tilfelle svarer nærmest t il 
hva som anbefales ved moderate infeksjoner,, og det er 
mulig at man raskere had.de kunnet beherske infek
sjonene ved å bruke høyere doser. Hvor lenge man skal 
fortsette behandlingen blir et skjønnsspørsmål, men van
ligvis bør man i de mer alvorlige tilfelle fortsette til 
temp. iallfall har vært tilnærmelsesvis normal i 4-5 døgn. 

Inir:ialdosering ble ikke brukt i de to omtalte tilfelle, 
og i tilfelle r ble døgnmengdcn fordc:lt pl tre doser. 

Der hvor aureomycinterapien svikter, bør dosene økes. 
Man kan her minne om at aureomycin kan skaffes ril 
intravenøs bruk, og det anføres at intravenøs admini-· 
strering kan bringe rask bedring der hvor acfekvate doser 
per os er benyttet uten effekt (y). 

Det forekom i våre to tilfelle ingen av de bivirkninger 
som er omtale i litteraturen. De vesentligste omtalte bi
virkninger er: anorexi, kvalme, brekninger, diare, anale 
ekskoriasjoner. Av og til opptrer en viss evfori. I den 
senere tid er det omtalt allergiske hudmanifestasjoner 
under aureomycinbehandling (7), og likes! bivirkninger 
fra slimhinner, vaginitter og glossitter (8). 

Det anbefales å gi store doser av vitamin B-komplekset 
parenteralt .samtidig med aureomycinbchandling, særlig 
hvis denne er langvarig (8), og dessuten anbefales som 
det mest effektive middel mot kvalme og brekninger et 
glass melk hver gang aureomycinkapslene inntas (l). 

Smnmary. 

] u l s ru d, A. C.: Aureomycin in Staphylococcic 
Septicemia. 

Two cases of septicemia due to infcction with peni
cillin resistant staphylococci in which cure was obtained 
following trcatment with streptomycin and aureomycin 
are reported. Aureomycin is recommended as the drug 
of choice in septicemia due to infection with penicillin 
resistant st.aphylococci. Dosage and side effects of the 
drug are bricny mentioned. 
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NYRESTEN
NYREB EKKEN T UMOR 

Av TRYGVE NATVIG MS 

(Fra Orkdal siukehr~J. Sief: 011er/(.'(Jge Ag1uir Gre11le,) 

Ved diagnostikken av nyresten er røntgenundersøkel
sen vårt beste hjelpemiddel. Inneholder konkrcmeotet 
tilstrekkelig med kalsiumsalter, og følgelig er røntgen
positivt, v:il man kunne påvise det med et enkelt over
siktsbillede av nyreregionen. Feilkilden kan dog oppstå 
ved at lignende røntgenpositive dannelser utenfor nyren 
projiseres til denne. Av de hyppigste feiJkilder kan nev
nes gallesten, fekalsten i tarmen, flebolinec, forkalkning 
i forskjellige organer, medikamenter eller kontraststoff 
i tarmen. Bedre or.ientcring får en om der foruten i 
frontalplanet også fotograferes i skråprojeksjon og ev. 
i sideplan. 

Konkrementene er sjelden kjemisk rene, oftest er de 
tilblandet kalsiumsalter, men undertiden ikke nok til å 
bli synlig på et røntgenbillede. I 2-lo % er nyrestenene 
røntgennegative (G. C l a ess c n), og sees følgelig ikke 
på et vanlig røntge.nogram. Hyppigst av disse er de rene 
uratsten. 

Foreligger muligheter for feildiagnose ved de røntgen
positive nyresten, er dette i langt høyere grad tilfelle 
med de røntgennegative. Her e.r det intravenøse ur()

gram av uvurderlig betydning. For det første gir det et 
morfologisk billede av nyren, om f.eks. nyrebekkenet 
er utspilt, og gir opplysning om nyrens funksjon. Videre 
vil et røntgennegativt kookrement i nyrebekkenet danne 
en defekt i kontrasten. Også her kan dog vurderes fei l 
idet et blodkoagel eller en nyrcbekkentumor kan gi lig
nende defekter. Spesielt viktig er å tenke på nyrebekken
tumor. I ca. 50 % av nyrebekkencancer, hyppigst ved 
de infiltrcrende fonner, foreligger samtidig sten. Det er 
nærliggende å tillegge kronisk irritasjon fra konkremen
tene og stadig infeksjon etiologisk betydrung for nyrc
bekkencancer (K. L i a v a a g). Denne betydning må 
imidlertid være liten når man tenker på de hyppige til
felle av nyresten i forhold til nyrebekkencancer. I Norge 
forekommer neppe mer enn et par nye tilfelle av denne 
cancerlokalisasjon årlig. Det er således forståelig at man 
har lett for 3. slå seg til ro med diagnosen nyresten og 
overse tumor. 

Symptomene bar mange likhetspunkter ved disse to 
tilstander. Viktigst er hematuri, som kan finnes ved 
begge. Ved tumor kan forekomme kolikksmetter som 
ved sten, men er ikke alltid til stede. De kan skyldes 
blodkoagler. 

Også når det gjelder å påvise nyrebckkentumor er 
røntgen vår største hjelp. I den senere tid har det vært 
en del diskusjon om man skal plage pasienten med retro
grad pyelografi, eller om intravenøst urogram e.r tilstrek
kelig til å phi se tumor. E.. H j o r t mener at intra
venøst urogram som regel er tilstrekkelig. T . B e r g
l i c n hevder at ureterkateterisering er kontraindisert 
ved mistanke om nyrebekkencancer p. g. a. faren for 
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notorisk er effektiv, er det neppe grunn til å stanse den 
av frykt for komplikasjoner. 

M c C l oske y's erfaringer er bekreftet også fra 
andre steder, f.eks. fra England. 

(F.M. Burnec. Proc. R. Soc. Med. nov. 1950.) 

Monilia-infek sjon er som komplikasjon 
ved terapevtisk bruk av antibiotica. 

H vis forskjellige mikroorganismer blir utsatt for 
kjemoterapi, er det ofte observert at det kommer en 
øket vekst av de upåvirkelige organismer til tross for 
en relativt høy konsentrasjon av de antibiotiske stoffer. 
Undertrykkelse av bakteriefloraen hos en pasient kan 
føre til vekst av co-eksisterende sopparter i forskjellige 
deler av det menneskelige legeme. En har særlig observert 
dette forhold ved monilia albicans. 

I mange tilfelle har en sett utvikling av en rekke 
. sjenerende symptomer fra munnhulen, f.eks. sårhet i 
munnen, håret tunge, perleche og hvitlig trøskebelegg 
som en følge av en lokal behandling med penicillin eller 
aureomycin enten som sugetabletter eller ved inhalasjon. 

J. W. W o od s og medarb. har i kultur påvist mo
nilia hos 25 pasienter som på forhånd var behandlet med 
penicillin lokalt. Tilfellene falt i 3 grupper: 
a) Oro-faryngeal infeksjon etter lokal behandling i 

munnhulen 20 stk. 
b) Pulmonal moniliasis 2 tilfelle. 
c) Intestinal moniliasis etter behandling av diare 3 tilfelle. 

Ved de intestinale former kunne monilia påvises i 
rikelig mengde i kultur fra fæces. 

Noen spesiell terapi mot moniliasis fremkalt på denne 
måte har en ikke, men etter forf.s mening har store doser 
av B-vitaminkomplekset gitt parenteralt en viss tera
pevtisk verdi. (J.A.M.A. 145: 207, 1951.) 

Oral anvendelse av cortison-ace tat. 

B o l and & Head le y har behandlet 23 pasienter 
lidende av kronisk polyartritt med peroral inngift av 
cortison-acetat. Midlet ble gitt per os enten som tabletter 
eller som en suspensjon. Doseringen var 2-300 mg i 
rste døgn og senere roo mg daglig til tilstanden stabili
serte seg. Senere ble det gitt en vedlikeholdsdose på 
25 til 75 mg daglig. Hos 14 pasienter, som tidligere hadde 
vært behandlet med cortison intramuskulært, kunne 
effekten av de to administrasjonsmåter sammenlignes. 

Hos 22 av de 23 pasienter som fikk midlet peroralt, 
kom det en markert bedring av symptomene. Den initiale 
bedring som inntrådte etter en peroral støtdose på 
300 mg, var lik den virkning som kunne observeres når 
pasienten fikk en lignende dose intramuskulært. I de 
fleste tilfelle trengtes en noe høyere vedlikeholdsdose 
ved den perorale enn ved den intramuskulære applikasjon. 

Etter peroral behandling i 150- 200 døgn kunne det 
bare i 1 tilfelle påvises en lettere hypertrichose. Ikke i 
noe tilfelle ble det observert ubehagelige gastro-intesti
nale bivirkninger ved den perorale medikasjon. 

(J.A.M.A. 145: 8, 1951.) 
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BOK ANME LD E LSER: 

G o s t a R y l a n d e r & Å k e T h o r d : Krigs
neuroserna och de m odern a stridsmedlen s p sy
kiska verkningar. Stockholm 1950. - Anmeldt av 
A. B r e t t e v i I l e - J c n s e n. 

Denne lille bok - på knappe roo sider - er utgitt 
i Stockholm i fjor som særtrykk av Kung!. Krigsvetcn
skapsakademiens H andlingar och Tidskrift (årg. 1 54). 

Utgivelsen er besørget av redaktøren for dette tids
skrift, generalmajor Helmer Bratt (Militarstaberna, 
Ostermalmsgatan 87, Stockholm). 

Boken tør formodes hittil å være lite kjent i Norge, 
og jeg har ikke sett den anmeldt i noe norsk tidsskrift 
eller i noen norsk avis. 

Slik som verdenssituasjonen for tiden arter seg, med 
økende rustninger og svære økonomiske løft i alle land 
til det militære beredskap, har denne militærpsykiatriske 
bok - dessverre man får si - fått en sørgelig aktualitet 
også i vårt land. 

På en lettlest og populær, men samtidig moderne 
psykiatrisk vitenskapelig riktig måte, gjennomgås de 
forskjellige krigsnevrosers symptomatologi, deres atskil
lelse fra krigspsykosene - og behandlingen. Stor vekt 
er videre lagt på å bibringe kunnskaper om det fore
byggende arbeid, som f. eks. bl. a. retningslinjer ved 
utvalget av soldatermateriellet osv. 

Boken bygger til dels i ganske stor utstrekning på 
psykiatriske erfaringer som er høstet fra den nest siste 
og særlig siste verdenskrig, spesielt fra anglo-amerikansk 
side. 

Det blir instruktivt redegjort for den psykologiske 
bakgrunn for krigsnevrosene. Videre for de forskjellige 
våpenarters spesielle psykiske påkjenninger. Inngående 
behandles egenskaper som angst, frykt og skrekk, med 
spesialdefinisjoner av disse begreper. Angst er som be
kjent det mest fremtredende symptom ved de fleste 
krigsnevroser (og formentlig også ved de fleste andre) 
og forff. hevder at i 75-85 % av tilfellene domineres 
sykdomsbilledet av en patologisk angst («angstnevrose»). 
Når en engstelig og redd soldat kommer i en eller annen 
prekær situasjon, vil han lett bli mer eller mindre para
lysert, og tilsvarende udyktig for sin oppgave. Forvent
ningen om hva som vil komme til å skje (av fryktelige 
hendelser) er erfaringsmessig noe av det som er mest 
egnet til å fremkalle angst - og spesielt når man er 
alene - uten anledning til å ha noen å samrå seg med. 
Ensomhetsfølelsen kombineres med frykt og fantasien 
settes i virksomhet. «Slagfeltets tomhet,» sier forff., «er 
et uttrykk med skremmende realitet,» noe som allerede 
påpekes av general Ei sen ho wc r i hans krigs
erindringer. 

At en soldat under faretruende situasjoner blir redd 
- og ofte frembyr en rekke legemlige symptomer herpå 
- er en helt normal reaksjon, og intet å skamme seg 
over. Men det er offiserenes plikt sl langt råd er å sørge 
for - så vidt mulig - at ikke angsten tar overh~nd, 
blir patologisk. De profylaktiske foranstaltninger er 
først og fremst riktig ledelse, personlig kontakt og opp-



genitte cystelunger å ledsages av infeksjon i nesens bihuler. 
Kartageners triade består av situs inversus, bronchiekta
sier og sinusitt. Frontalsinus er som regel dårlig utviklet. 

Både eksperimentelt og klinisk er det klarlagt at in
feksjon av sinus sekundærinfiserer bronchialslirnhinnen, 
og når det utvikler seg bronchiektasier, skjer dette oftest 
etterat sinusitten har etablert seg. Men at infeksjon av 
sinus kan foregå fra lungene vises bl. a. ved at det er 
påvist Lipiodoldråper i sinus etter Lipiodalbronchografi. 

Det angis i de fleste statistikker at en finner sinusitt 
hos omtrent 8o% av bronchiektasi-pasientene. Noen 

- finner lavere prosenter. 
Hvis sinusitten holdes i sjakk, blir det liten eller ingen 

sekresjon i de dilaterte bronchier. Disse «tørre bronchi
ektasier» er klinisk symptomfri. - Det kan derfor være 
indisert å utføre selv inngripende operasjoner på sinus 
for å tørre ut bronchiene. Dette gjelder hos voksne. Hos 
barn er sinus små og forholdene annerledes. 

(J. C. Hogg. Proc. R. Soc. Med. des. 1950.) 

Streptomycin 
ved lungetuberkulose hos barn. 

Ber en berg og medarb. har behandlet 27 barn 
lidende av lungetuberkulose med streptomycin. Disse 
barn hadde stort sett utbredte former av tuberkulose 
med en relativt alvorlig prognose. 

Barna ble behandlet med en daglig dose på 30- 50 mg 
pr. kg legemsvekt med en maksimumsdose på 1 gram 
daglig. Behandlingen strakk seg fra 27 til 100 dager. 
Av barna var 16 under 3 år. 

Etter forf. mening har streptomycin en utvilsom verdi 
hos barn ved relativt ferske lungetuberkuloser av exsuda
tiv og mer pnevmonisk natur. Ved de fibro-kaseøse 
fo~mer hos eldre barn er preparatet av mer tvilsom verdi, 
men det er indisert hos mindre barn i kortere behand
lingsperioder. Forf. har ikke kunnet påvise at dihydro
streptomyein byr på noen fordeler fremfor det alminne
nelige streptomycin, og toksisiteten er omtrent den 
samme. (JA.M.A. 145: 1044, 1951.) 

V iomycin ved marsvin-tuberkulose. 

Viomycin er et antibioticum som dannes av Strepto
myces floridae eller Streptomyces puniceus, en actino
mycete. Navnet viomycin har det fått fordi actinomy
ceten danner fiolette kulturer. Viomycin er ikke svært 
aktiv in vitro overfor flertallet av mikro-organismer, 
men det har vist seg å være så vel in vivo som in vitro 
aktivt overfor virulente tuberkelbasiller. Kar l son et 
al. meddeler meget gode resultater ved bruk av viomycin 
ved marsvintuberkulose fremkalt av streptomycinsensible 
og streptomycinresistente stammer. 

Det ble satt opp to forsøksserier på hver 36 dyr. I den 
ene serie infisertes dyr med streptomycinsensible tuberkel
basiller, mens dyr i den annen serie infisertes med strep to
mycinresistente basiller. 24 dager etter infeksjonen ble 6 
dyr i hver serie drept og undersøkt. De hadde da svære 
tuberkuløse manifestasjoner. De gjenværende dyr ble nå 
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delt i tre grupper på hver 10 dyr. Den ene gruppe ble 
brukt som kontrollgrupe, den annen ble behandlet med 
streptomycin og den tredje med viomycin (se fig.). Det 
ble anvendt henholdsvis 6 mg streptomycin og 20 mg 
viomycin daglig til hvert av de behandlede dyr i disse 

VIOMYCIN 
STIEPTOMTCOt-SEifSITIYt IIFECTIOM 

PIETIEATMEifT COIITIOLS 
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Fig. L 

Serie l. TuberkulØse manifestasjoner funnet ved post mortem
undersøkelse. Rektangel og oval representerer henholdsvis lever 
og milt. En ring eller sort flekk i pilen viser abscess eller sår på 
inokulasjonsstemet. Graden av tuberkuløs affeksjon er angitt 

med fra fine prikker til sort farge. 

VIOMYCIN 
STREPTOMYCIM-RESIST.IMT IMFECnOM 

PRETREATMUT COitTROL$ 
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Fig. 2. 
Serie Il. For forklaring, se tekst til fig. l. 
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l~ig. 3. Fordeling av differensen mellom 
rektal og oral temperatur hos menn. 

Fig. 4. Fordeling av 
differensen mellom 
rektal og oral tempe-

ratur hos kvinner. 

på 0,47° F, eller 0,3 o C. Vi kan altså si at 68 % av alle 
avlesninger ligger innenfor 98,:1. o F ± 0,94 (:1. X standard
avvikelsen), og hele 99,7% ligger innenfor 98,:1.° F ± 
1,41 (3 X standardavvikelsen). Nå kunne man kanskje 
anta at gjennomsnittstemperaturen hos hver enkelt mann 
vil gjøre samme nytten som et tilfeldig gjennomsnitt fra 
en tilfeldig valt mengde normale menn. Hvis denne 
hypotese var holdbar, skulle standardfeilen for en mengde 
på 1-9, som vi har her, være o,o87° F, og bare 0,3 % av 
samtlige skulle ligge utenfor grensene ± 3 X standard
feilen, i forhold til det totale gjennomsnitt (sml. oven
for). Imidlertid ligger 4 av 14 gjennomsnittstall utenfor 
disse grensene, og det er derfor uholdbart å si at det kan 
fastsettes ~n normal morgentemperatur gyldig for alle 
menn. Det viste seg at det heller ikke var tale om noen 
entydig temperaturvariasjon; grensene for denne er altså 
også varierende. 

Av fig. 2 ser man at fordelingskurven for morgen
temperaturen hos kvinner har to topper, ~n ved 98,2° F 
og~ ved 99,0° F, eller henholdsvis 36,5 co og 37,5° C. 
Noen sikker årsak til dette forhold er ikke funnet, men 
muligens spiller spesielle forhold i forbindelse med men
struasjonen en rolle. 

Fig. 3 og 4 viser fordelingen av differansen D mellom 
rektal og oral temperatur hos de to kjønn. Begge kurver 
har sitt maksimum ved r,o° F. Det viser seg ved nær
mere beregning . at det ikke kan fastsettes noen entydig 
D for hverken menn eller kvinner. Heller ikke viser 
differansen D seg å være entydig bestemt for det enkelte 
individ. 

Kommentar. 

Hva er normal legemstemperatur? Spørsmålet er ikke 
et rent akademisk spørsmål. Lægene treffer altfor ofte 
på pasienter som klager over at de «har feber» uten at 
temperaturmåling viser at tempearturen ligger over «det 
normale» til at så er tilfelle. Andre ganger kan en pasi-
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ent kanskje mangle andre objektive symptomer enn en 
lett «forhøyet» temperatur. Det må tas hensyn til de 
individuelle variasjoner. 

Målinger av oral temperatur er gjenstand for flere 
feilmulighcter enn den rektale måling. 

Som konklusjon kan sies at den rektale morgentempe
ratur hos kvinner ikke bare ligger høyere enn hos menn 
(henholdsvis 98,6° F og 98,2 o F, eller 37° C og 36,5° C), 
men at spredningen i gjennomsnittsverdiene også er 
større enn hos menn. Det kan ikke sies å eksistere noen 
enkelt entydig •normahemperatur» eller noen «normal» 
temperaturvariasjon hos menn. 

ET ANTIBIOTICUM FREMSTILLET 
FRA RØDE BLODLEGEMER 

The ]o1•rnal of the American Medical Association" 
melder om et nytt antibioticum med god effekt overfor 
både gram+ og gram+ bakterier. Det nye antibiotieum 
er fremstillet fra røde blodlegemer fra menneske. Det 
er ikke første gang man har fremstillet slike stoffer av 
animalsk opprinnelse, idet det tidligere som utgangs
materiale har vært anvendt kaninlever, human placenta 
og andre· animalske vev. 

W hitne y og medarbeidere3 samlet blod fra men
neske, hunder, kuer, kaniner og kyllinger. Blodet ble 
behandlet på særskilt måte, idet koagulatet var gjenstand 
for knusning i destillert vann med følgende tørring, til
setning av fosfatbuffer med trypsin og hensettclse i ter
mostat ved 37° C i 5 timer. Deretter ble stoffet opp
varmet til 65° C i Y:! time, og det klare, brune hydro
lysatet ble nå prøvd med hensyn til dets antibakterielle 
effekt in vitro. Det viste seg å virke hemmend~ over
for f.eks. staphylococcus aureus, streptococcus viridans, 
B. antracis og E. coli. Stoffet viste seg nontoksisk ved 
gjentatte injeksjoner intra-abdominelt på mus og marsvin. 

Dette antibioticum tåler oppvarming til 120° C i r 5 
min. ved en pH mellom 7,8 og 9,0. Det antas at den 
aktive faktor i stoffet er et peptid-aminosyre-kompleks. 

V ARIOLADIAGNOSEN 

I en redaksjonell artikkel minner Nor disk M edi1•m• 
om at vi også her i Norden til stadighet må være for
beredt på importerte tilfelle av variola. 

Jo tidligere diagnosen blir stilt ved slike importerte 
tilfelle, desto mindre er chansen til at tilfellet skal for
årsake en variola-epidemi. Sykdommens klinikk er vel
kjent, og i typiske tilfelle burde det lykkes å stille dia
gnosen med en gang, selv om variola ikke inngår i våre 
daglige differensialdiagnostiske overveielser. Variola kan 
imidlertid, særlig hos vaksinerte, fremby et meget atypisk 
forløp med manglende almensymptomer og meget få 
effloresenser. M a c C a Il u m, Ph er son & Joh n
st on e (Lancet 2: 514, 1950) har på grunnlag av er-

~ J.A.M.A. 144: 1185, 1950. 
3 Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 74: 346, 1950. 
4 Nord. Med. 45: 326, 1951. 



faringer fra den siste variola-epidemi i Skottland plpekt 
at en ved opptreden av variola må foreta laboratorie
undersøkelser av alle kontakter med miStenkelige hud
lesjoner, selv om disse klinisk kan se ut som små furunk
lcr eller acne-effloresenser. I de lette, atypiske sykdoms
tilfelle er det således ikke mulig å stille diagnosen kli
nisk. De epidemiologiske opplysninger spiller stor rolle, 
og det må legges stor vekt på å få klarlagt selv de minste 
detaljer. De springende punkter er selvfølgelig om det 
er mulighet for kontakt med variolapasienter eller med 
personer som nylig har vært kukoppevaksinert. Hvor van
skelig differensialdiagnosen variola-vaceinia kan være, 
fremgår av et tilfelle som nylig er omtalt av P. Ha os
s en (Tidsskr. for Den norske lægefor. 69: 84, 1949.) 

Heldigvis har en i dag meget pålitelige laboratorie
metoder, hvorved det nesten alltid vil lykkes å komme 
fram ril en sikker diagnose. Mest kjent og anvendt i en 
rekke år er P a u l s cornealprøve. En tar her under
søkelsesmateriale fra de mistenkelige effloresenser og 
dyrker virus på skarifisert kanincornea. Denne metode 
er usikker, da den bare gir positivt resultat i 50 %. En 
kan heller ikke skille variola og vaccinia fra hverandre. 
Øvede undersøkerc anbefaler for øvrig fargede utstryk 
direkte fra de mistenkelige effloresenscr, og hevder at 
de kan skille clemencærlegemene ved variola og vari
celler fra hverandre ved direkte mikroskopisk under
søkelse (Ro o yen & 111 ing w or th B.M.]. 2: p.6, 
1942). Ved variola har en videre kortvarig viremi. 

Det er vist av M a c C a l l u m, P h e r s o n & J o h n
s to n e, samt av O o w n i e, M c C a r t y & M a c
D on a l d (Lancet 2: 5 r 3, 1950) at en i det febrile, præ
eruprive stadium kan isolere v-irus fra pasientblod ved 
poding p1 hønseegg. En tar alminnelig veoeblod som 
koaguleres, og poder både serum og det hemolyserte 
koagel. Eggene undersøkes etter 3 døgn. Det er særlig 
de svære variolatilfellene hvor blodkulturen er positiv. 
l det eruptive stadium kan en p~ samme mlhe pode 
materiale fra effloresensene på hønseegg. P~ hønseeggets 
chorio-allantoismembran er det len a skille de makro
skopiske lesjoner ved variola og vaccinia fra h veraodre. 

·Foruten de foran nevnte metoder, som alle går ut på 
å plvise virus enten direkte dier ved kultur, kan kom
plementbindingsreaksjonen også brukes diagnostisk. En 
bruker her innhold fra efflorescnscne som antigen -
papel, vesikel, puste! eller kruste - og utfører komple
mentbinding med vacciniaserum fra kanin. Komplement
bindingsreaksjonen vil ikke k-unne skille mellom variola 
og vaccinia. Resultatet vil foreligge etter 24 rimer. En 
kan ogsll undersøke pasientserum for antihemagglutininer 
mor virus, men da disse først når sitt maksimum på 7·
ro. sykdomsdag, har metoden begrenset diagnostisk be
tydning. I enkelte tilfelle kan en H. positivt resultat på 
5· sykdomsdag. Det har stor epidemiologisk betydning 
~ få diagnosen verifisert ved laboratoriets hjelp på et 
så tidlig sykdomsstadium som mulig. I det præeruptive 
stadium kan blodkulturen benyttes. I det eruptive sta
dium anbefaler M a c C a Il u m & al. at en skraper 
3-4 vesikler eller pa p ler med en kniv eller lignende 
instrument og lager utstryk på 6 objektglass som sendes 
til laboratoriet uten fiksasjon. Materialet er meget in-

feksiøst og må behandles deretter. Ved hjelp av det inn
sendte materiale foretar laboratoriet direkte mikrosko
pisk undersøkelse, komplementbinding og dyrking på 
hønseegg. I senere st.·Hlicr tar en innhold fra 6-to vesik
ler eller pusrler i kapiUærrør, samt utstryk på objekt
glass fra basis av effloresensene. I det krustøse stadium 
trenger en xo-u kruster for å få t ilstrekkelig materiafe 
t il eo. fullstendig laboratorieundersøkelse. 

M a c C a li u m & al. antar at infeksjonen skjer ved 
at smittestaffet inspireres til lungene hvor det fremkaller 
en primærlesjon. Denne bryter i regelen igjennom til 
blodbaoene med viremi som følge. Samtidig hermed kom
mer almensymptomenc og temperaturstigningen. I al
minnelighet er pasientene ikke smirtefarlige pl dette sta
dium. En har iallfall foreløpig ikke klart å isolere virus 
fra materiale tatt fra de øvre respirasjonsvcier så tidlig 
i sykdommen. En kan imidlertid ikke se helt bort fra 
at primærfocus kan bryte igjennom tH respirasjonsveiene 
med massive uttømmelser av virus, slik at pasientene 
også blir smittefarlige i det præeruptive stadium. Når 
utSlettet er kommet, kan virus isoleres både fra respira
sjonsveiencs slimhinne og fra huden. Viremien er sann
synligvis meget kortvarig. En vet ikke hvorfor virus 
forsvinner så fort fra blodbanene. T ransplacenta:r infek
sjon synes å foregå i det præeruptive stadium (Di x on, 
]. Hyg. 46: 35 1, 1948). 

For å hindre at et importen variolatilfellc skal for-
1lrsakc en større epidemi, er det av den største viktighet 
at befollmingen er gjennonwaksinert. Dette er ikke til
felle i Norge. V&r nhærendc vaksinasjonslov er 140 år 
gammel og er lite tidsmessig. En ny vaksinasjonslov er 
under utarbeidelse i Helsedirektoratet. Det vil sikkert 
ennå vare en god tid før Stortinget kan ta stilling til 
lovforslaget. 

TERRAMYCIN 

Det går ikke sl svært lang tid mellom hver gang det 
lanseres et nytt antibioticum. Det nyeste med terapcvtisk 
virkning er som kjent terramycih. Som navnet antyder 
Stammer dette antibioticum fra en jord-actinomyces, og 
det pågh for tiden undersøkelser av jordprøver fra alle 
kanter av verden for om mulig å finne andre acti
nomycetcr med lignende muligheter. British Medical 
fos~rnal5 bringer i en lederatikkel i forbindelse med en 
publikasjon° som behandler dette nye therapeuticum, 
disse spørsmU på bane. 

Terramycin er en amfolytt, og dets natriumsalt vil 
derfor reagere basisk mens bydrokloridet har en sterk 
sur reaksjon. Terramycin bar mange likhetSpunkter med 
aureomycin, men skiller seg fra dette ved at hydro
kloridet er temm~lig stabilt. Både saltet og det rene 
terramycin besitter en utpreget antibakteriell virkning. 
l alminnelighet anvendes hydrokloridet som therapeuti
cum, og det gis peroralt:. Den vanlige dagsdose er 4 g. 

Terramycin kan påvises i blodet j 14 timer etter inn
givelsc av en enkeltdose, men konsentrasjonen i blodet 

h B.M.J. nr. 4690, 1209, 1950. 
6 B.M.J. nr. 4690, L190, 1950. 
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synker raskt etter 6 timer. Denne tid ansees derfor som 
et passende intervall mellom enkeltdosene. En ganske 
stor del av terramycinet absorberes ikke fra tarmen, og 
konsentrasjonen av stoffet i fæces er derfor relativt høy. 
Liksom aureomycin virker terramycin hemmende på den 
vanlige tarmfloraen. 

Terramycin skiller seg også fra aureomycin ved at 
bare en liten mengde av stoffet trenger inn i cerebro
spinalvæsken, derimot trenger det lett over i fosterkrets
løpet og inn i serøse væskeansamlinger, og er også blitt 
funnet i høy konsentrasjon i gallen. Etter inngivelse av 
terramycin finnes også stoffet i relativt høy konsentra
sjon i urinen. 

Terramycin har et bredt «antibakterielt spektrum» 
som noenlunde faller sammen med aureomycinets. Pro
teus er resistent overfor terramycin. M. tuberculosis har 
også vist seg å være vidtgående resistent. 

Kliniske forsøk synes å vise at aureomycin og terra
mycin praktisk talt har identisk virkning. Særlig gun
stige resultater har man nådd ved bruk av terramycin 
ved pnevmoni, sepsis og urinveisinfeksjoner. Også ved 
kikhoste har stoffet hatt god effekt, og det samme gjel
der en rekke virusinfeksjoner, f.eks. primær atypisk 
pnevmoni. For øvrig henvises det til L in se Il og 
F l et c he r's artikkel i samme nr. av British Medical 
Journal.7 

CORNEAS INNERV AS]ON 

Corneas innervasjon er et problem av både teoretisk 
og praktisk interesse. Det har vært hevdet at cornea bare 
er sensibel for smerte, men denne oppfatning motsies av 
fu~nene etter trigeminal tractotomi etter S j o q v i s t's 
metode, da man her regelmessig finner smertesansen opp
hevet både i ansiktet og i cornea på operasjonssiden, 
mens cornealrefleksen som regel er bevart og berøring 
av cornea fremdeles oppfattes. Elektrofysiologisk er det 
vist av To w e r 7 at en enkelt nervefiber til cornea 
forsyner et forholdsvis stort område av denne, og at 
disse «sensoriske,. enheter er fysiologisk uavhengige og 
griper over i hverandre. Til tross for atskillige under
søkelser over cornealnervenes anatomiske forhold har 
man imidlertid ikke hatt tilstrekkelig kjennskap til dem 
til å kunne forklare de fysiologiske og kliniske funn. 

Z a n d e r og W e d d e Il 8 i Oxford har i en om
fattende undersøkelse over corneas innervasjon brakt 
fram nye data av interesse. De har undersøkt et meget 
stort antall hornhinner fra frosk, marsvin, rotte, kanin, 
ape og menneske med forskjellige metoder: undersøkel
ser med spaltelampe og med fase-kontrast-mikroskop, 
vitalfarging med metylenblått og sølv og gull-impregna
sjoner av nervefibrene og andre mikroskopiske metoder. 

Forholdene viser seg i prinsippene · å være like hos de 
forskjellige arter. Her skal bare funnene hos menneske 
omtales nærmere. 

Hos mennesket finnes 70-80 bunter av nervefibrer 
som trer inn i cornea ved corneo-scleralranden. Omtrent 
7 

]. Neurophysiol. 3: 186, 1940. 
~ ]. Anat. 85: 68, 1951. 
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halvparten av buntene inneholder I 5-20 nervefibrer. 
Tallene gir et inntrykk av hvor rikelig nerveforsyningen 
av cornea er. Disse radiært innstrålende bunter deler 
seg opp i mange finere bunter som anastomoserer med 
hverandre, så det i corneas substantia propria dannes et 
flettverk i flere lag, fra lamina limitans interna tillamina 
limitans externa. En særlig tett fletning finnes sirkulært 
i corneas periferi. Nervefibrene mister sin margskjede ca. 
1 mm innenfor cornealranden og deler seg så gjentatte 
ganger i to finere fibrer. Diameteren av fibrene er liten, 
s-x p.. Til tross for den utpregede forgrening ble aldri 
sett at fibrer fra to forskjellige moderfibrer forente seg. 
Hver fiber med sine forgreninger beholder således sin 
individualitet. 

I substantia propria ender fibrene med små knopp
formede fortykkelser, men før fiberen til slutt ender, 
forløper den i en rekke uregelmessige slyngninger, og er 
også her forsynt med små oppsvulminger. 

Fra plexuset i substantia propria perforerer enkelte 
nervefibrer Bowmans membran og trer inn i corneas 
epitel. Idet de forlater substantia propria mister de sin 
Schwannske skjede, og ligger således nakne mellom epitel
cellen. Her deler de enkelte fibrer seg gjentatte ganger, 
og deres fine forgreninger, forsynt med knoppformige 
fortykkelser, forløper mellom epitelcellene og kan følges 
også ut i det mest overfladiske lag av cornea. Forløps
retningen av fibrene er i hovedsaken loddrett eller lett 
skrå i forhold til corneas overflate. 

Ved siden av at Z ander og W edd el l har hatt 
et meget stort undersøkelsesmateriale til disposisj~n, er 
det særlig anvendelsen av fasekontrast-mikroskopet og 
den intravitale metylenblhtfarging som har gjort det 
mulig for dem å avgjøre en del tvistepunkter mellom 
eldre forfattere og å komme et skritt lengre. Deres ana
tomiske funn av det vide utbredningsområde av en en
kelt nervefibers forgreninger gir forklaringen på at de 
«sensoriske enheter» i cornea som To w e r har registrert 
er så store, og at de griper over i hverandre. Forfatterne 
antar at selv om nervefibrene ender på samme måte i 
epitelet og i substantia propria, har de ikke samme funk
sjon. Fibrene i epitelet antas å være smerteperciperertde, 
de i propria ll tjene berøringssansen. En støtte for denne 
antagelse finner forfatterne i følgende forsøk: lnndryp
ning av en svak pantocainoppløsning fører i løpet av to 
minutter til analgesi av cornea. Men når en tynn nylon
tråd trekkes lett over dens overflate, oppfattes dette 
fremdeles som berøring hvis det fører til en deformering 
av cornea. Men også denne fornemmelse kan oppheves, 
hvis en mer konsentrert oppløsning anvendes. 

Det har vært hevdet at cornea foruten en sensibel også 
skulle ha en autonom, sympatisk innervasjon, og at bort
fallet av denne skulle spille en rolle for den såkalte 
«keratitis neuroparalytica». Bare i 3 av 300 undersøkte 
!10rnhinner fant Z a n d er og W ed de 11 autonome 
~;:nglieceller i corneas propria, og etter exstirpasjon av 
halssympathicus kunne det ikke phises noen reduksjon i 
:1erveforsyningen av cornea. Forfatterne slutter at hvis 
cornea har noen sympatisk innervasjon, må den være 

o overmate sparsom. 



Radioaktivt kul/sto/ j. 

Kullstoff14 sender ut beta-partikler•, men er ikke sær
lig imens som strllekilde. Dets halveringstid er s6oo h. 
Cl~ besitter store muligheter når det gjelder medisinsk 
diagnose og behandling, men foreløpig anvendes det bare 
eksperimentelt på dyr fordi den lange halveringstid med
f~rcr !or st~r r~siko inntil stoffets egenskaper og dets 
bwlogtske vtrkmnger er nærmere fastlagt. 

Kullstoff inngår som kjent i alt organisk stoff, og det 
er av to grunner nyttig 1 kunne syntetisere organiske 
stof~er. med innh.old av radioaktlvt kullstoff; nemlig 1 ) 

for a tilføre spestelle vev eller organer radioaktivt stoff, 
eller .z) for å ha et hjelpemiddel til undersøkelse av 
spesielle organiske stoffcrs metabolisme. Imidlertid med
fører syntetiseringen av radioaktive organiske stoffer 
visse vanskeligheter. Allikevel har man kunnet fremstille 
bl. a. radioaktivt digiroxin og andre digiralisglykosider 
radioaktivt morfin og andre opiumsalkaloider sam~ 
radioaktivt nikotin og morfin. ' 

Andre radioaktive isotoper. 

Radioaktivt gull fåes som Aul91l eller Au 199• Det 
anvendes i form av kolloidalt gull og injiseres lokalt ved 
behandling av f. eks. tumores. Radioaktivt gull fikseres 
pl injeksjonssteder. For Au 198 er halveringstiden 2,7 

dager, og for Au l99 2,3 dager. Radioaktivt gull brukes 
ogs~ i behandlingen av kronisk lcvkemi. 

Radioaktivt arsen har uten hell vært anvendt ved 
polyeytemi og canccrmetastaser. 

Konklusjon. 

Radioaktive isotoper er likeverdige med eller bedre 
enn andre behandlingsmlter ved kronisk myelogen lev
kemi, kronisk lymfatisk levkemi, lymfosarcom, lymfom 
og polycythæmia rubra vera. De har noen effekt overfor 
lymfogranulomatose, men er uten virkning ved akutt 
levkemi og multiple myelomer. Radioaktive isotoper er 
verdifulle ved diagnosen og behandlingen av spesielle 
former for cancer, fortrinsvis lokalisert til skjoldbrusk
kjcrtclen, mamma og testis. Detre gjelder både primær 
c~n.cer og metastaser. I en del tilfelle av hyperthyre
otd~sme har radioaktiv behandling vist seg gunstig. For 
øvng anvendes radioaktive isotoper i behandlingen av 
e~ del hud~ykdommer. Radioaktivt natrium har betyd
mng ved dtagnosen av en rekke kretsløpslidelser. 

AUREOMYCIN OG ANTACIDA 
Som kjent forener aureomycin en sterk kjemotera

pevtisk aktivitet med f1 og relativt ubetydelige bivirk
ninger. Hertil kommer at det hittil ikke later til at det 
er noen særlig tendens til opparbeidelse av bakterie
resistens overfor dette antibioticum. 

Aureomycin skal ikke gis iotramuskulært. Oralt admi
nistrert medfører det imidlertid visse gastrointestinale 
symptomer. Man har forsøkt l eliminere disse bivirknin-

ger ved å gi aureomycin sammen med melk eller antacida. 
TJ;e ]oMnal of the Jl.mcrican Medical Association! om
taler kort noen erfaringer som er vunnet på dette område. 

Allerede i 1948 begynte man å gi aureomycin sammen 
med aluminium-hydroksyd. Det viste seg imidlertid at 
aureomycinet ble adsorbert til hydroksydet, og at aureo
mycinkonsentrasjonen i blodet hos disse pasienter bare 
var femtedelen av konsentrasjonen hos de pasienter som 
fikk aureomycin i samme doser alene. Også klinisk viste 
det seg snart at det var uheldig å gi aureomycin sammen 
med alu~iniu~ydroksyd. Senere har det vist seg at 
aureomyc1n gitt sammen med melk har samme effekt 
som når det gis alene, og det er også funnet antacida. 
som uten risiko kan gis sammen med aureomycin. Blant 
disse antacida er mucin-alumioium-hydroksyd-magnesium 
ttisilikat og natrium-carboksymetyl-cellulose. 

ANTIBIOTICA OG VEKST 

Allerede i I 946 oppdaget man at streptomycin virket 
.~timulcreode på veksten hos forsøksdyr, idet det viste 
seg at kyllinger vokste hurtigere på en kost tilsatt strep
tomycin enn på vanlig føde. The }oztrnal of the American 
Medical Association 6 omtaler noen av de erfaringer som 
senere er gjort ang!ende denne spesielle side av anti
bioticas virkning p~ organismen. 

Under forsøk med vitamin B1.2 fant man i 1949 at 
kyllinger viste raskere vekst nlr de fikk tilført dette 
vitamin i form av et urenset konsentrat fremstillet fra 
kulturer av Streptomyces aureofacieos, enn når de ble 
tilført det rene krystallinske vitamin. Ved rensning og 
analyse av det nevnte konsentrat viste dette seg foruten 
vitamin B12 å inneholde et krystallinsk stoff med aureo
mycinets egenskaper. Nye konrrollforsøk påviste at det 
var dette stoffet som var ansvarl ig for forsøksdyrenes 
økede vekst. Senere har det vist seg at også penicillin . , 
terramycm og kloramphenicol (foruten aureomycin og 
streptomycin) har en slik vekstfremmende virkning. 

Etter publikasjonen av denne oppdagelse varte det 
ikke lenge før markedet kunne fremby f6r med tilsetning 
av antibiotica, og fjærfeholdere hevder at dyr som får 
slikt f6r, viser en vektøkning som er 30 % større enn 
andre dyrs vektøkning. 

Det vites ikke sikkert hvorledes antibiotica virker 
fr~mm~nde på veksten, men det antydes at virkningen 
skJer gjennom innvirkning på tarmfloraen. Derved skal 
spesielle veksthemmende bakterier gl til gnmne mens 
andre bakterier, som gjennom syntese av vekstfrem
mendc vitaminer og andre stoffer virker stimulerende på 
veksten, blir relativt dominerende. Noe bevis for denne 
hypotesen foreligger ikke. Imidlertid bringer den i 
erindring at aureomycin gjennom innvirkning på tarm
floraen skal kunne virke normaliserende på blodbilledet 
ved pernieiøs anemi, og noe sier den også om den nor
male gastrointestinale funksjons betydning for helsen. 

1 J.A.M.A. 146: 563, 1951. 
G J.A.M.A. 146: 479, 1951. 

683 



B e n e s ta d, Sve r r e : Kinidinbehandling ved aurikulæc 
flimmer. Nord. Med. 46: 1167, 1951. 

B c e on hov d, l va c O l av: •Primær• lymfogcanulomacose 
i bensystemet. Nord. Med. 46: 1074, 1951. 

S c h o n e, R e i e r : An Antibiotic which inhibits Coryne· 
bacterium Diphtheciae Produced by the S Form of Strep
comyces Thecmophilus. Antibiocics and Chemotherapy 
1: 176, 1951. 

Ste i ne r t, Ra g o ar: Tømningsklysterets virkning på kon· 
trastutskillelsen ved urografi. Nord. Med. 46: 1172, 1951. 

C hinidinbehandling ved aurikulær flimmer. 

Den aurikulaere flimmer, særlig den transitoriske eller 
paroksysmale form, er ofte et sensymptom ved organiske 
hjertelidelser, men opptrer også ofte tidlig i sykdommen. 
Da regelmessig rytme gir best blodsirkulasjon, bør man 
regularisere hvis ikke kontraindikasjoner foreligger. 
Digitalis alene fører ikke til målet, mens chinidin er et 
virksomt middel. Kombinasjonsbehandlingen digitalis-
chinidin synes mest effektiv. -

Nyere undersøkelser har godtgjort at de tidligere fryk
tede komplikasjoner ved chinidinbehandling, med embo
lien som en god nr. I, på langt nær er så alminnelige 
som tidligere antatt. Det er denne komplikasjon som 
tidligere har gitt lægen respekt for midlet. (Det er som 
bekjent den plutselig kraftigere kontraksjon av auriklene 
etter gjenopprettet sinusrytme som skal presse embolus ut 
i blodbanen.) Man minner her om betydningen av hepa
rin og dicumarol. Den tidligere fryktede toksiske virk
ning av chinidinet bør heller ikke avholde læger fra å 
anvende medikamentet. 

L c v y oppstiller følgende kontraindikasjoner: Idio
synkrasi, flimmerarytmi som har varet over Y2 år, tyde
lig hjerteforstørrelse, aktive karditter, asystoli, tidligere 
embolier, komplett eller partielt blokk, grenblokk og 
hyperthyreoser. 

Ved Diakonissehusets sykehus' med. avd. er siden I943 
brukt den av Ha Il angitte metodikk, og i tidsperioden 
juli I943 til februar I95 r er i alt behandlet 36 pasienter 
med aurikulaer flimmer. Regularisering ble oppnådd hos 
27 av disse (75 %) dvs. et noe større antall enn i tidli
gere angitt materiale fra samme sykehus. Som regel er 
oppnådd sinusrytme ved kurens 2. og 3· dag. 

Alle pasienter er først digitalisert med doser opp til 
I ,6 g. Dagen før kuren gis en prøvedose på 0,20 X 3 
chinidinsulfat. Første dag gis o,ro X 8, neste dag o,ro 
X I6 og siste dag o,Io X 24. Ved enkelte anledninger 
er dessuten gitt V2-r mg nitras strychnici X 3 på kurens 
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i bensystemet. 

I v a r O l a v B r en n h o v d omtaler fra Det Norske 
Radiumhospital to pasienter med lymfogranulomatose -
hvor det hos begge fantes en meget tidlig spredning til 
skjelettet, med smerter som et initialt dominerende 
symptom på sykdommen. 

Hos den ene av pasientene kom skjelettmetastasene 
før klinisk påviselig glandelsvulst. 

Et antibioticum som hindrer veksten av 
Corynebacterium diphther iae. 

Re i er Sch ø n e beskriver en stamme av Strepto
myces thermophilus, isolert ved 6oo C fra jord, som pro
duserer en antibiotisk virksom substans med hemmende 
virkning på Corynebacterium diphtheriae. Det viste seg 
at S-typen av streptomyces-stammen var den biologisk 
aktive form, mens R-dissocianten bare i liten grad var 
i stand til å hemme vekst av difteribasille~. 

S- og R-typene av Streptomyces (thermophilus), som 
tidligere ikke er omtalt i litteraturen, beskrives kort. 

T ømningsklysterets virkning 
på kontrastutskillelsen ved urografi. 

Korrekt bedømmelse av røntgenbilledcr ved urografi 
krever god tømning av colon. I vårt land er det vanlig 
å gi ol. ricini i 2 dager før undersøkelsen og et klyster 
samme dag. I utlandet tar en mange steder avstand fra 
klyster samme dag fordi en mener klystervannet for
tynner kontrasten i nyrene. 

S te i n c r t har i noen forsøk prøvd riktigheten av 
denne oppfatning. 22 pasienter ble urografert. Alle 
tørstet fra aftenen i forveien. De fikk ol. ricini i 2 dager 
før undersøkelsen. Samme dag fikk I 5 først et 2 liters 
klyster som så ble tømt ut og målt etter filtrering gjen
nom gas. En Y2 time senere fikk de igjen et 2-liters 
klyster som også ble målt. De øvrige 7 pasienter fikk 
bare ett klyster. Deretter utførtes urografi med 35 % 
20 ml kontrast. Undersøkelsen var vellykket i 18 tilfelle. 
Av de 4 mislykkede er det mulig at ett tilfelle kan skyl
des retinert klystervann. Pasientene retinerte fra 42 5-
I 5 50 ml vann. Dette resorberes, men prosessen går neppe 
særlig hurtig. Hos en del pasienter ble det tatt billede 
av abdomen opptil I Y2 time etter klysteret og alltid 
funnet væske i colon. 

Konklusjon: Ved urografi betyr en godt tømt colon 
en så stor fordel at en alltid skal gi et 2-liters klyster 



Den nødvendige chinidindose variert7 fra o,2o X 4 
oppover til o,6o X 4, sjelden mer. Pasienter som har 
anfall av ventrikulær tachykardi kan behøve mer. T åler 
pasienten først chinidin en tid, tåler han det i årevis. 
Komplikasjoner av chinidin forekommer: Bortsett fra 
dermatitt (overømfintlighet) vil De vite at de vanligste 
bivirkninger er øresus og kvalme. 2 ganger har vi sett 
synshallusinasjoner. De bør også v ite at chinidin kan 
fremkalle trombopeni med hemoragisk diatese. Første 
gang beskrevet i litteraturen av Ole Jac ob Br o c h. 
Selv har je.g sett det bare I gang. 

Et annet gunstig middel i profylaksen er sedativa 
(barbitur eller brom). 

Ut fra den erfaring at paroksystisk flimmer forekom
mer ved thyreotoxikose., har man prøvd som prophylacti
cum metyltiouracil, også der h vor thyreotoxikose ikke 
foreligger, Ovcrlæge J e r v e l l i Tønsberg har behand
let 2 slike tilfelle med gunstig effekt. Vi har ingen per
sonlig erfaring om dette. 

Det er mulig at Pronestyl vil vise seg enda mer effek
tivt enn chinidin som prophylacticum, særlig når det gjel
der paroksysmer av ventrikulær rachykardi. ·- Fore
løpig er imidlertid medikamentet så dyrt at den kontinu
erlige bruk forbyr seg av seg selv. 

T h. T h j ø t t a : BAKTERIOLOGI 
OG PRAKSIS 

Jeg er blitt oppfordret til å si noen ord om bakterio
logi og praksis. Jeg vil hermed forstå bakteriologiens 
betydning for arbeidet med den medisinske praksis, slik 
som det fortoner seg for den praktiserende læge. Men 
før vi går inn på de bakteriologiske undersøkelser som 
kreves av oss i dag, er det kanskje heldig å kaste et blikk 
bakover i t iden og se på de problemer som har preget 
forholdet mellom praksis og bakteriologi i de år som er 
gått fra begynnelsen av den forrige verdenskrig til i dag. 
Jeg velger denne periode, fordi jeg selv har vært med 
i arbeidet i disse årene og kjenner dette arbeid ut og 
inn og fordi deo leder direkte opp ril våre problemer. 

Da jeg selv begynte å arbeide i bakteriologien skaffet 
de praktiserende læger oss ikke så meget variert arbeids
materiale som de gjør i dag. Det vi fikk å stelle med 
hørte så å si alltid mer til den epidemiologiske praksis 
:on til den mer rent kliniske. D et var fekale infeksjoner, 
ryfus og paratyfus, dysenteri, Widals reaksjoner og det 
var selvsagt difteribasillundersøkelser. Og disse under
;økelser var forholdsvis enkle, for vi hadde ikke de mer 
kompliserte medier vi har i dag, Widals reaksjon var 
~nkel og .. sikker .. , der var ikke de mange muligheter for 
Feildiagnoser som vi kjenner i dag. Og vi ante ingen ting 
:>m typeforhold blant difteribasiller. En d.ifteribasill var 
!n d.ifteribasill, og vi brukte og kjente ikke slike medier 
;om skiller mellom gravis og mitistyper i dag. Men vi 
;tilte allikevel difteridiagnosen like godt som i dag. 

Noen undersøkelser for praksis vedrørende pnevmo
lwkker hadde vi nesten ikke i mine første arbeidsår. En 
;od gammel krupøs pnevmoni var fremkalr av pnevmo
'okker som rnan kunne se i mikroskop som to diplo
:<okker liggende med den bredeste ende mot hverandre 
:>g spissen utover, det var alt. Noen dyrkning av pnev
mokokker ble der aldri bedt om fra klinikerens side. 
Men sil kom der noe nytt under selve den første verdens
uig. Amerikanerne hadde lenge v%rt meget plaget av 
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poevmonier, og under krigen var det særlig galt. De 
startet derfor et forsknings:trbeid over pncvmokokkcr 
og oppdaget at pnevmokokken var slett ikJ~e en så enkel 
og Liketil bakterie som man hadde trodd, men den 
bestod av mange serologisk forskjellige typer. Og det 
beste av dette var at infeksjonen med disse forskjellige 
typer kunne nøytraliseres i deo infiserte mcnneskeorga
nisme ved hjelp av sera laget pil hester mot de forskjel
lige typer. Da fikk klinikerne det travelt med å under
søke hvilke pnevmokokker deres pnevmonipasienter var 
infisert med, og hertil måtte de ha bakteriologenes hjelp. 
Der kom altså i stand et s:tmvirke mellom læge og bak
teriolog, og i Amerika ble mange liv spart gjennom dette 
samarbeid. Her i landet ble der ikke gjort s~ meget p! 
dette område. Det innskrenket seg til en del redegjørel
ser for hvilke pnevmokokktyper våre poevmonipasien
ter var infisert. med, og det viste seg at det StOrt sett 
var de samme som i Amerika og i Danmark, hvor der 
ble gjort meget arbeid på området. Men de praktiserende 
læger hos oss beny-ttet ikke denne viten i sin behandling 
av pnevmonipasientene, merkelig nok. Det kan vel skyl
des at denne behandling var temmelig krevende både til 
laboratorieservice og til lægens kompetanse. Serum måtte 
nemlig injiseres intravenøst og i store mengder, opp til 
LOO ml flere ganger i døgnet. Behandlingen ble da selv
sagt meget dyr, og i vårt land ville den utover i distrik
tene heller ikke væn mulig på grunn av rent tekniske 
vanskeligheter for lægen. Men heller ikke klinikkene 
her i Oslo brukte behandlingen, så vidt jeg vet. Det kan 
vel ogsi komme av visse v.anskelighete.r ved den bak
teriologiske service dengang. Men sikkerlig kunne mange 
liv ha vært reddet om de norske læger hadde vist en 
større interesse for denne behandling. Jeg husker selv et 
meget triSt tilfelle h vor en ung kvinnelig medisiner døde 
av en voldsom pnevmoni, hvor alt ble prøvd uten nett
opp serumbehandlingen, som dengang var det eneste som 
kanskje kunne ha reddet pasienten. Typen kunne ha 
vært identifisert, men ingen gjorde noen foranstaltning 
til det. 

Men heldigvis kom vi for pnevmokokkens vedkom
mende opp i en ny epoke i tredveårene med oppdagelsen 
av de virksomme kjemiske medikamenter. Det første av 
disse, M & B, som de eldste vil huske, sulfapyridinet, ble 
grepet med begjærlighet, og denne gang var lægene ikke 
tilbakeholdne. Behandlingen var der så enkel, at der 
ikke krevdes noen spesielle hjelpemidler. Det var bare 
å gi pasienten en resept og forklare hvordan midlet 
skuUe tas. Og mortaliteten av pnevmoni sank straks. 
Denne epoke gled direkte over i den epoke vi nå be
finner oss i , karakterisert ved antibioticabehandlingen, 
som har gjort pnevmoniterapien enda mer effektiv. 

Ogs! Jtreptokokkarbeidene og infeksjonene fremkalt 
av streptokokker frembyr en rekke epoker. Umiddelbart 
før tyveårene skjelnet 'li jo mellom de hemolytiske og 
de grønne streptokokker, men stort mer visste vi ikke 
om disse viktige mikrober. Men omkring 1930 og i de 
første av tredveårene fant amerikanske forskere at strep
tokokkene liksom pnevmokokkcne kunne deles opp i en 
rekke grupper og gruppene i typer, og videre at de flesre 
menneskeinfeksjoner med streptokokker skyldtes gruppe 
A, som atter bestod av mange (helt opptjl 50) forskjel
lige typer hver med sitt spesielle serologiske utstyr. Da 
var det ikke lengre så vanskelig å forstå, at vi aldri 
hadde hatt noen nytte av de streptokokksera som var i 
handelen som lægemidler. De var jo fremstillet av en 
rekke sammenraskede srammer som ingen visste noe 
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nøyere om. Og nh et slikt serum ble brukt, visste ingen 
om det ogs1 virkelig passet til den type, pasienten var 
infisert med. 

På et bestemt område var den praktiserende læge 
meget interessert i streptokokkinfeksjoner. Det var i 
læren om de fokale infeksjoner, som spilte en meget stor 
rolle, særlig i tredveårene. Denne læren var jo grunnet på 
den hypotese at streptokokker (og også andre mikrober) 
kunne danne små bakteriefoci på forskjellige steder i 
kroppen og fra disse foci fremkalle sykelige fenomener 
på andre steder i organismen, dels ved sekundærfoci, dels 
ved toksisk eller allergisk påvirkning av vevene. At der 
er meget riktig i denne hypotese er der ingen tvil om. 
Men den ble drevet for langt, særlig fra amerikansk 
hold, slik at den nå er kommet noe i bakgrunnen. Men 
fremdeles ser vi pasienter som lider av uklare symptomer 
som lettes eller helbredes ved fjernelse av slike foci, 
f. eks. i tennene. Og i de senere år har vi gjennom studiet 
av streptokokkene fått en betydelig sikrere grunn å stå 
på enn vi hadde da hypotesen kom fram. Nå har vi kjenn
skap til en hel rekke enzymer som streptokokkene lager, 
og viktigst er kanskje hyaluronidasen, som er i stand til 
å løse forbindelsen mellom cellene i organismen, ved å 
løse opp hyaluronsyren som danner kitsubstansen mel
lom cellemassene. Og vi kjenner nå en metode til påvis
ning av streptokokkene i organismen uten at vi behøver 
å finne streptokokken selv, nemlig gjennom den velkjente 
reaksjon AST, antistreptolysinr~aksjonen, som alle læger 
nå kjenner og benytter seg av. Denne reaksjon viser at 
en organisme er eller har vært infisert med hemolytiske 
streptokokker, fordi organismen har produsert en større 
eller mindre mengde antistoff mot det hemolytiske toxin 
som mikroben produserer. Reaksjonen utføres i alle større 
laboratorier, for lægene krever i stadig stigende grad å 
få vite om denne reaksjon er positiv. Lægen har ikke 
annet å gjøre enn å ta en blodprøve som til en WR og 
sende denne til et bakteriologisk laboratorium, så får 
han vite om titeret ligger så høyt at det har beviskraft, 
i alminnelighet over 200. 

Gonokokkinfeksjonene og studiet av dem har også vist 
en rekke epoker. For 30- 3 5 år siden var · identifika
sjonen av gonokokker utelukkende mikroskopisk i den 
rutinemessige praksis og ble så å si bare drevet av venero
loger. Men i de første av tredveårene kom der noe mer 
fart i studiet av gonokokkinfeksjonene gjennom utarbei
delsen av gonokokk-komplementbindingsreaksjonen, som 
lægene benyttet seg av i betydelig grad. Den kaltes bare 
komplementbinding, og ble i den første tid utført i et 
stort antall årlig. Gjennom den oppdaget man obskure 
tilfelle av salpingitter, prostatitter, artritter og andre 
gonokokkinfeksjoner, og reaksjonen var meget populær. 
Den brukes jo ennå, men de positive prøver vi får inn 
er nå meget sjeldne, slik at da jeg for et par uker siden 
hadde en positiv prøve, var det den første jeg hadde sett 
på mange måneder. Og overlæge Borg c n p~ Ullev~ls 
bakteriologiske institutt forteller at heller ikke han har 
sett noen positiv prøve p~ lange tider til tross for at han 
har flere tusen prøver om året. Man kan nok snart tenke 
på å sløyfe denne undersøkelse unntagen i ganske sjeldne 
tilfelle hvor der kan være gyldig grunn til å gjøre prø
ven. Dette gledelige resultat av lægenes behandling kom
mer selvsagt av innførelsen først av sulfonamidprepa
ratene og senere av antibiotica. 

Foruten denne reaksjon fikk vi omkring 1940 en ny 
metode til dyrkning av gonokokker, og i noen år var 
gonokokkdyrkning et stadig krav fra lægenes side. Det 
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var innførelsen av McLeod Reymans medium, bestående 
av agar, hesteblod og ascitesvæske som _ga bedre vekst 
enn de eldre medier. Denne undersøkelse er nå også 
praktisk talt overflødiggjort. 

Undersøkelsene på tuberkelbasiller må vi også nevne 
med et par ord. Helt fra K o c h's tid kunne man jo 
dyrke tuberkclbasiller, men dyrkningen var så omstende
delig at vi meget sjelden brukte den i praksis. Vi nøyde 
oss med den mikroskopiske påvisning etter fargning og 
podning på marsvin. Det var først i tyveårene med 
fremstillingen av eggmediene etter L ø w enste in og 
P e t ra g n a n i at tuberkelbasilldyrkningen ble så å si 
allemannseie. I mange år har denne tekn ikk vært så 
enkel, at alle tuberkulosesanatorier og andre sykehus har 
kunnet bruke den, og nå er den så alminnelig at den 
brukes så å si i alle tilfelle av tuberkuloseundersøkelser, 
selv om vi kan påvise mikroben mikroskopisk. Dette har 
vesentlig sin grunn deri at vi må regne med forekomsten 
av saprofytære mykobakterier, foruten det at vi ved 
hjelp av kulturen og naturligvis også podningene kan 
skjelne mellom de humane og de bovine arter av denne 
mikrobe. For tiden er der under utarbeidelse metoder 
til tuberkelbasilldyrkning som tilsikter å bringe resul
tatet frem hurtigere enn ved bruken av de nevnte medier. 
Disse nye medier er bygd opp på grunnlag av det såkalte 
Dubos medium. Andre metoder har også kommet fram 
i den siste tid, f. eks. dyrkning på objektglass, hvor spu
tum strykes på et objektglass som settes ned i et fly
tende medium. Så vokser mikroben in situ og kan lett 
påvises ved mikroskopi. 

Som bekjent blir sputum eller urinsediment først be
handlet med syre eller lut, hvorved alle andre bakterier 
enn tuberkelbasillen drepes. Den beskyttes av sitt voks 
og fettinnhold. 

En morsom og interessant behandling av cystitter må 
også omtales ganske kort, den såkalte bakteriofag
behandling som grunnet seg på det velkjente fenomen 
at visse virusarter, de såkalte bakteriofager, kan drepe 
og oppløse forskjellige mikrober, særlig de som tilhører de 
gramnegative stavene, altså coliarter, tyfusparatyfus- og 
dysenteribasiller. Man laget seg da en kultur av disse 
virus, innstillet den på den mikrobe man hadde for seg 
og sprøytet denne kultur etter filtrering inn i blæren. 
I mange tilfelle hadde man god effekt, men behandlingen 
var for usikker, og der kom for mange residiver når 
behandlingen var avsluttet. (I parentes bemerket må det 
poengteres at all bakteriologisk undersøkelse av urin fra 
kvinner må foregå i kateter-urin.) Nå brukes ikke bak
teriofagbehandlingen mer, men bakteriofagstudiene fikk 
en renessanse under den siste krig, da det ble påvist at 
visse stammer av virus ble fiksert til ganske bestemte 
stammer av de nevnte bakterier, slik at man ved bak
teriofagens hjelp kunne finne ganske bestemte stammer 
av disse mikrober hos f.eks. smittebærere på en nøy
aktigere måte enn den serologiske typing kunne gjøre det. 

Vi er nå kommet helt opp til våre egne dager og de 
problemer av bakteriologisk art som særlig interesserer 
nutidens læger. H er kan vi sikkert si at den alt over
veiende interesse nå konsentrerer seg om bruken av anti
biotica. Det var ikke fritt for at mange mente at vi nå 
med disse mektige lægemidler skulle ha liten bruk for 
b1kteriologiske undersøkelser, da de nye midler skulle 
slå ned infeksjonene så snart bare lægen fikk satt noen 
sprøyter penicillin på pasienten. Men det har gått ganske 
annerledes. For den praktiserende læge som bruker anti
biotica er de bakteriologiske undersøkelser blitt enda 



Den nødvendige chinidindose varierer fra o,2o X 4 
oppover cil o,6o X 4, sjelden mer. Pasienter som har 
anfall av ventrikulær tachykardi kan behøve mer. Tåler 
pasienten først chinidin en tid, dl.ler han det i årevis. 
Komplikasjoner av chinidin forekommer: Bortsett fra 
dcrmatitt (overømfintlighet) vil De vite at de vanligste 
bivirkninge.r er øresus og kvalme. 2 ganger har vi sett 
synshallusinasjoner. De bør ogs3 vite at chinidin kan 
fremkalle trombopeni med hemoragisk diatese. Første 
gang beskrevet i litteraturen av O l c Ja cob Br o c h. 
Selv har jeg sett det bare r gang. 

Et annet gunstig middel i profylaksen er sedativa 
(barbirur eller brom). 

Ut fra den erfaring at paroksystisk flimmer forekom
mer ved thyreotoxikose,har man prøvd som prophylacti
cum metyltiouracil, også der hvor thyreotoxikose ikke 
foreligger. Overlægc Jerv c l l i Tønsberg har behand
let ~ slike tilfelle med gunstig effekt. Vi har ingen per
sonlig erfaring om dette. 

Det er mulig at Prooestyl vil vise seg enda mer effek
tivt enn chinidin som prophylacticum, særlig når det gjel
der paroksysmer av vcntrikulær tacbykardi. - Fore
løpig er imidlertid medikamentet så dyrt at den kontinu
erlige bruk forbyr seg av seg selv. 

T h. T h j ø t t a : BAKTERIOLOGI 
OG PRAKSIS 

Jeg er blitt oppfordret til 3. si noen ord om bakterio
logi og praksis. Jeg vil hermed forstå bakteriologiens 
betydning for arbeidet med den medisinske praksis, slik 
som det fortoner se_g for den praktiserende la:ge. Men 
før vi gir inn på de bakteriologiske undersøkelser som 
kreves av oss i dag, er det kanskje heldig å kaste et blikk 
bakover i tiden og se på de problemer som har preget 
forholdet mellom praksis og bakteriologi i de år som er 
gåt t fra begynnelsen av den forrige verdenskrig til i dag. 
Jeg velger denne periode, fordi jeg selv har v~rt med 
i arbeidet i disse årene og kjenner dette arbeid ut og 
inn og fordi den leder direkte opp til våre probJemer. 

Da jeg selv begynte å arbeide i bakteriologien skaffet 
de praktiserende læger oss ikke så meget variert arbeids
materiale som de gjør i dag. Det vi fikk å steJie med 
hørte så å si alltid mer til den epidemiologiske praksis 
enn ril den mer rent kliniske. Det var fekale infeksjoner, 
tyfus og paratyfus, dysenteri, Widals reaksjoner og det 
var selvsagt difteribasillundersøkelscr. Og disse under
søkelser var forholdsvis enkle, for vi hadde ikke de mer 
kompliserte medier vi har i dag, Widals reaksjon var 
enkel og «sikker•, der var ikke de mange muligheter for 
feildiagnoser som vi kjenner i dag. Og vi ante ingen ting 
om typeforhold blant diftcribasiller. En difteribasm var 
en difteribasill, og vi brukte og kjente ikke slike medier 
som skiller mellom gravis og mitistyper i dag. Men vi 
stilte allikevel diftcricliagnosen like godt som i dag. 

Noen undersøkelser for praksis vedrørende pnevmo
kokker hadde vi nesten ikke i mine første arbeidsår. En 
god gammel krupøs pnevmoni var fremkalt av pnevmo
kokker som m\ln kunne se i mikroskop som to diplo
kokker liggende med den bredeste ende mot hverandre 
og spissen utover, det var alt. Noen dyrkning av pnev
mokokker ble der aldri bedt om fra klinikerens side. 
Mens:\ kom der noe nytt under selve den første verdens
krig. Amerikanerne hadde lenge vært meget plaget av 
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pnevmonier, og under krigen var det særlig galt. De 
startet derfor et forskningsarbeid over pne vmokokker 
og oppdaget at pnevmokokkcn var slett ikke en så enkel 
og liketil bakterie som man hadde trodd, men den 
bestod av mange scrologisk forskjellige typer. Og det 
beste av dette var at infeksjonen med disse forskjellige 
typer kunne nøytraliseres i den infiserte menneskeorga
nismc ved hjelp av sera laget p;\ hester mot de forskjel
lige typer. Da fikk klinikerne det travelt med 1t under
søke hvilke pnevmokokker deres pnevmonipasienter var 
infisert med, og hertil m&tte de ha bakteriologenes hjelp. 
D er kom altså i stand et samvirke mellom lægc og bak
teriolog, og i Amerika ble mange liv spart gjennom dette 
samarbeid. Her i landet ble der ikke gjort så meget p~ 
dette område. Det innskrenket seg til en del redegjørel
ser for hvilke pnevmokokktyper våre pnevmonipasien
tcr var infisert med, og det viste seg at det stort sett 
var de samme som i Amerika og i Danmark, hvor der 
ble gjort meget arbeid p1 området. Men de praktiserende 
læger hos oss benyttet ikke denne viten i sin behandling 
av pnevmonipasicntene, merkelig nok. Det k:l.n vel skyl
des at denne behandling var temmelig krevende både til 
laboratorieservice og tillægens kompetanse. Serum måtte 
nemlig injiseres intravenøst og i store mengder, opp cil 
100 ml flere ganger i døgnet. Behandlingen ble da selv
sagt meget dyr, og i vårt land ville den utover i distrik
tene beiler ikke vært mulig p1l. grunn av rent tekniske 
vanskeligheter for lægen. Men heller ikke klinikkene 
her i Oslo brukte behandlingen, sot vidt jeg vet. Det kan 
vel også komme av visse vanskeligheter ved den bak
teriologiske service dengang. Men sikkerlig kunne mange 
liv ha vært reddet om de norske læger hadde vist en 
større intere.sse for denne behandling. Jeg busker selv et 
meget trist tilfelle hvor en ung kvinnelig medisiner døde 
av en voldsom pnevmoni, hvor alt ble prøvd uten nett
opp serumbehandlingcn, som dengang var det eneste som 
kanskje kunne ha reddet pasienten. Typen kunne h:1 
vært identifisert, men ingen gjorde noen foranstaltning 
til det. 

Men heldigvis kom vi for pnevmokokkens vedkom
mende opp i en ny epoke i tredvehene med oppdagelsen 
av de virksomme kjemiske medikamenter. Det første av 
disse, M & B, som de eldste vil huske, sulfapyridinet, ble 
grepet med begjærlighet, og denne gang var lægene ikke 
t ilbakeholdne. Behandlingen var der så enkel, at der 
ikke krevdes noen spesielle hjelpemidler. Det var bare 
å gi pasienten en resept og forklare hvordan midlet 
skulle tas. Og mortaliteten av pnevmoni sank straks. 
Denne epoke gled direkte over i den epoke vi nå be
finner oss i, karakterisert ved antibioticabehandlingen, 
som har gjort pnevmoniterapien enda mer effektiv. 

Ogs! streptokokkarbeidene og infeksjonene fremkalt 
av streptokokker frembyr en rekke epoker. Umiddelbart 
før tyveårene skjelnet vi jo mellom de hemolytiske og 
de grønne strcptokokker, men stort mer visste vi ikke 
om disse viktige mikrober. Men omkring 1930 og i de 
første av tredveårene fant amerikanske forskere at strep-· 
tokokke)le liksom pnevmokokke.ne kunne deles opp i en 
rekke grupper og gruppene i typer, og videre at de fleste 
menneskeinfeksjoner med streptokokker skyldtes gruppe 
A, som atter bestod av mange (helt opptjl 50) forskjel
lige typer hver med sitt spesielle serologiske utstyr. Da 
var der ikke lengre så vanskelig å forstå, at vi aldri 
hadde hatt noen nytte av de streptokokksera som var i 
handelen som lægemidler. De var jo fremstillet av en 
rekke sammenraskede stammer som ingen visste noe 
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viktigere enn de var tidligere_ Som bekjent kommer det 
av at man nlt må vite, hvilken mikrobe pasienten er infi
sert med for å kunne bruke det riktige antibioticum. 
Og ikke nok med det, selv om man vet hvilken mikrobe 
man har med 1 gjøre, eller rettere sagt kan slutte seg til 
det fra de kliniske fenomener, vet man ikke om den 
spesielle baktcricstamme man skal bekjempe er ømfintlig 
eller resistent like over det antibioticum, som pleier å 
virke på den bestemte mikroben. Følgen herav er at hvis 
man arbeider i blinde og bruker f.eks. penicillin ved en 
infeksjon fremkalt av stafylokokker, som jo til å be
gynne med nettopp var protOtypen på en for penicillin 
ømfintlig mikrobe, så kan det godt være at man ikke 
får noen som helst virkning av behandlingen, fordi denne 
spesielle stammen er helt resistent mot penicillin. Ja, det 
er blitt slik nå :'It vi finner flere resistente stammer av 
stafylokokker enn ømfintlige. Mikroben har under den 
intense antibiotiske behandling, som har vært drevet 
siden midlet kom fram utviklet en slik overvekt av uøm
fintlige stammer, at penici1linet sannsynligvis kommer 
til etter hvert å bli ubrukbart i disse infeksjoner, dersom 
forandringen fortsetter med samme fart som hittil. Det 
samme gjelder for flere av de øvrige antibiotica. En 
rekke ruberkelbasillstammer er nå helt resistente mot 
meptomycin, ja, der er påviSt Stammer som er blitt helt 
avhengige av dette stoff, slik at de ikke kan vokse uten 
å H. tilskudd av streptomycin i kulturene. Vi bar derfor 
fått et ekstra arbeid med å undersøke resistensen hos 
alle tuberkelbasillstammer fra tuberkuløse som skal ha 
behandling med dette stoff. Selvsagt er dette forhold av 
stor betydning. ror hvis de resistente stammer gjennom 
infeksjon fra smittekilder spres videre, vil der etter
hånden oppstl flere og flere resistente stammer, og der
med , . j[ nytten av denne behandling ved tuberkulose bli 
stadig mindre. Riktignok har man forsøkt å fremstille 
nye varianter av streptomycin, som sies å va:re både 
mindre giftige og mindre tilbøyelige til å gi resistente 
mberkelbasiller, f. eks. neosrreptomycin og viomycin. 
Men om det holder stikk i det lange lop, vet vi ikke ennå. 

Den naturlige følge av dette er den, at vi nlt får oss 
tilsendt materiale fra de forskjelligste infeksjoner, eks
pektorat, urin, puss, sinusinnhold osv. med anmodning 
om å identifisere mikrobene og gjøre resistensbeStem
melser. Dette har nFt tatt slik overhånd, at vi ml bruke 
en meget stor del av v1r tid og arbeidskraft på disse 
undersøkelser. Ja, lægene er blit så ivrige på dette om
råde, at det ofte er drevet ut i den rene urimelighet. 
Vi f:lr f.eks. ofre prøver fra eldgamle bronkitter med 
store bronchiektasier med anmodning om 1 gjøre resi
stensbestemmelser p1 alle de mikrober som vi kan finne 
i den suppen. Nll. vet de fleste at i slike ekspektorater 
finnes der en vrimmel av mikrober både aerobe og anae
robe, kokker og staver, hvorav de fleste sikkert er rene 
saprofytter, og skulle hver enkelt av disse prøves i alle 
de tilfelle som kommer inn, s~ fikk vi sannelig ikke 
annet å gjøre. Og resultatet av behandlingen ville ikke 
bli det minste bedre, for det har lenge nok vist seg at 
slike tilfelle overhodet ikke påvirkes av amibiotica. 
Gjelder det derimot en akutt oppblussen av en broncho
pnevmoni f.eks., så kan vi med støue grunn gjøre disse 
undersokelser, for da har vi lettere for å utpeke den 
sannsynlige bakterielle årsak og kan konsentrere oss 
om den. 

Hva behandlingen med antibiotica for øvrig angår, 
vil jeg si, at de nye stoffer vi har fått, aureomycin, chlo
romycctin og terramycin bar en temmelig bred virkning 

og bar ennå ikke alet opp så mange resistente stammer, 
men også her finner vi ofte at mikrober av nøyaktig 
samme art reagerer forskjellig på det samme stoff. Føl
gen herav er at der nll. forlanges resistensbestemmelser 
likeoverfor alle de antibiotica som er i bruk. Vi gjør 
detre p! en forholdsvis enkel måte. Vi bruker blodagar
skåler som dekkes i flere felter med smll runde filtrer
papirstykker som er impregnert med oppløsninger av de 
forskjellige stoffer. Etter en kort tid tas disse vekk og 
kulturen blir sådd over skålen. Det er da lett å se hvilke 
stoffer som virker og hvilke som er uvirksomme. Lægen 
Ur så oppgitt hvilke han kan bruke og gjeme tilføyd 
at et bestemt stoff vil egne seg best. Nå er det selvsagt 
slik a~ mange læger begynner sin behandling med et anti
bioticum uten å vite hvilken mikrobe han har for seg 
eg om den er ømfintlig eller ikke. Og det kan selvsagt 
gå meget godt . Men vi har altfor mange eksempler på 
behandlinger som hat· vært drevet i lang eid uten spor 
av virkning og hvor vi da kan vise at den forel iggende 
mikrobe er helt resistent mot det brukte antibiotieum. 
Da denne behandling jo er temmelig kostbar, er det å 
kaste pengene på sjøen. Et tilfeUe vi hadde for en tid 
siden er særlig illustrerende. En pasient hadde feber og 
var meget syk. Lzgen gikk i gang med en lang penicillin
behandling uten undersøkelse og uten noen virkning på 
pasienten. Da denne etter en lang behandling ble inn
lagt på en klinikk, og vi fikk prøver, fant vi snart at 
mannen hadde paratyfus, og paratyfusbasillen lar seg 
ikke påvirke av penicillin. Og nettopp i disse dager har 
jeg hatt til undersøkelse en ung sjømann som fikk en 
gonore og ble penieillinbehandlet, hvilket jo var riktig 
nok. Men etter denne lidelse får han en katarr som ikke 
var gonore, og han har nå i alle de havner han har 
besøkt i et helt år vært behandlet med så mange peni
cillinsprøyter, at han selv ikke hadde tall p1 dem. Og 
han har ikke hatt noen som helst virkning av alle disse 
kurene. Slikt hører jo ingen steder hjemme. Man kunne 
fristes til å kalle den slags behandli11g for mala praxis. 

En annen behandling som drives altfor ofte, må jeg også 
nevne, behandlingen av den kroniske fu run ku lose med 
penicillin. Her er lægene altfor snare til å gripe til peni
cillinsprøyten. Pasienten kan nok få en forbigående 
bedring av en enkelt fu runkel. Men furunklene kommer 
igjen. Det er her som i det gamle ordspråk .. NatMam 
furca peL/as ex, de11 kommer dog igjen den heks•. Hvor 
mange ganger har jeg ikke hørt pasientene beklage seg 
over de mange penger som bar vært utgitt til denne 
nytteløse behandling. 

Men - når det er slik, hva skal da lægen gjøre, når 
han står overfor et meget alvorlig tilfelle av sykdom, 
hvor han ikke tør vente på noen identifikasjon av mi
krober med følgende resistensbestemmelse, som jo kan ta 

ett eller et par døgn? Og særlig gjelder det selvfølgelig 
læger som må sende materialet lange veier for 1l H 
undersøkelsene gjort. Jo, da får han bruke den ~likalte 
kombinasjonsbehandling. Han m1i samtidig bruke to eller 
flere antibiotica, f. eks. penicillin kombinert med aureo
mycin eller ch loromycerio eller terramycin for derved 
å dekke mulighetene for i hvert fall å ha ett stoff som 
virker på infeksjonen, hva det nå kan være. Men før 
behandlingen settes i gang, bør han sende prøver inn 
til et laboratorium, som senere vil underrette ham om 
hvilket stoff han bør bruke. Så kan han sjalte ut de 
andre og fortsette med det riktige, hvis det fremdeles 
skulle være nødvendig. 

Jeg har gått så vidt nøye inn på dette emne, fordi det 
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er så overmåte viktig nettopp nå, og fordi disse medika
menter faller så dy~e, hva enten pasienten eller Staten 
betaler dem. Vi har liten råd til å sløse med pengene 
her i landet nå for tiden. 

Et lite punkt til må jeg nevne i forbindelse ·med anti
biotica-behandlingen. Det er den eiendommelige opp
treden av soppinfeksjoner hos pasienter som har vært 
under lang behandling. Disse infeksjoner kan opptre som 
betennelser i slimhinnene i svelg og luftveier, i lungene, 
og til og med i blæren har vi sett dem. Et lite barn som 
var behandlet lenge med forskjellige antibiotica viste 
seg senere ved en rekke undersøkelser å gi en urin som 
var full av gjærsopp. Det ser ut til at soppartene ikke 
bare er helt resistente likeoverfor alle antibiotica, men 
de aktiveres også når en pasient som huser noen uskade
lige sopper hist eller her, får slik behandling. At soppen 
er uømfintlig er jo rimelig, for soppene er jo leveran
dørene av antibiotica med en unntagelse, tyrothricinet, 
som kommer fra en grov jordbakterie. Dette er et for
hold som man må ha in mente når man er nødt til å 
bruke et antibioticum forholdsvis lenge. Det riktige er 
derfor under denne behandling å gi så store doser man 
kan av det riktige stoff i så kort· tid som mulig og slutte 
hvis pasienten viser tegn til begynnende soppbelegg, 
f. eks. i svelget. 

Jeg vil så nevne noen ord om soppinfeksjoner uten 
forbindelse med antibioticabehandlingen. Vi er i de siste 
årene blitt oppmerksomme på at soppinfeksjoner sann
synligvis spiller en større rolle for sykdommer i lungene 
enn vi her i landet har vært helt oppmerksomme på. 
Det er vel kjent at der i varme land forekommer en 
rekke soppinfeksjoner, ofte av dødelig art, særlig i lun
gene. Vi kan tenke på histoplasmose og coccidioides
mykose i Amerika, som er betydelig utbredt, den siste 
særlig i California. Hos oss har vi ikke funnet noen av 
disse farlige sopparter, men vi har i mange tilfelle funnet 
en nær slektning, Geotrichum, som har opptrådt i lun
gene hos en rekke pasienter, riktignok som en mild in
feksjon, men dog med røntgenologiske forandringer, 
hoste og atskillig dyspnoe. Flere av disse pasienter har 
ligget til observasjon i tuberkulosesanatorier og -hjem 
med negative basillfunn og med negative tuberkulin
reaksjoner. Lægene er blitt oppmerksomme på disse for
hold, og vi får ofte prøver fra praktiserende læger, som 
regner med denne mulighet. 

Så endelig noen ord om de ordinære katarrer i de øvre 
luftveier, de kroniske forkjølelser og tilbakevendende 
bronkitter og den bronchiale astma. Her er det blitt mer 
og mer alminnelig at lægene ber om å få fremstillet vak
siner til bruk hos sine pasienter. De mikrober det her 
dreier seg om er streptokokker, pnevmokokker, coli
basiller, forskjellige Neisseria-arter osv. Ved forsendelse 
av slike prøver må alltid brukes sterile glass med en grun
dig kokt kork for ikke å få fremmede mikrober med. 
Og pasienten bør først skylle munn og svelg godt for 
at vi ikke skal få med for meget av den saprofytære 
munnflora. Denne vaksine ligner altså den kjente anti
katarrvaksine, som kan kjøpes på apotek. Men de er 
autogene, det vil si, fremstillet fra pasientens egen flora. 
Ofte virker disse vaksiner meget godt, og mange pasi
enter er sine læger meget takknemlige for å skaffe vak
sinen og behandle dem på denne måte. Naturligvis vil 
der være feilslag av og til, men forbausende ofte kan 
lægen notere en sukse'ss. Det samme gjelder vaksinene 
mot furunkulose, men her er virkningen som regel meget 
god, slik at vi kan si at ved kroniske furunkuloser er vak-
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sinebehandlingen overlegen overfor all annen behandling. 
Selve behandlingen med disse vaksiner fortjener noen 

ord. Det viser seg nemlig ofte at mange læger ikke har 
den riktige forst3else av hva en vaksinebehandling er. 
Som regel ber lægene om å få et skjema å gå etter i 
behandlingen slik at han kan injisere en bestemt dose 
med så og så mange dagers mellomrom. Og det Ur han 
også. Men det må ikke glemmes at et skjema er bare 
et skjema, og en enkelt pasient kan reagere ganske anner
ledes enn gjennomsnittet av pasienter. Det kommer av at 
der kan være en meget stor variasjon i pasientenes tole
ranse likeoverfor vaksinen. En vaksine er jo et biologisk 
produkt med en rekke antigener, som pasienten kan være 
meget overømfintlig for. Når en læge kommer over en 
slik pasient og får en voldsom reaksjon, vil han ofte si, 
at nei, denne vaksinen kan jeg ikke bruke, og han sender 
den undertiden tilbake til oss med den begrunnelse at 
vaksinen mi være usteril. Det er den selvsagt ikke. Ingen 
vaksiner sendes ut uten etter en omhyggelig sterilitets
prøve. N ei, det er pasienten som er overømfintlig, og 
sel ve overømfintligheten viser nettopp at den riktige 
mikroben er med i vaksinen. Behandlingen skal da ikke 
oppgis, men lægen må finne den dosen som passer. Det 
bør i alminnelighet gjøres før behandlingen begynner, 
og kan meget lett gjøres gjennom noen få intrakutane 
injeksjoner av en fortynning av vaksinen. Teknikken 
med dette er så enkel som mulig: Man trekker med sin 
sprøyte en liten mengde ut av vaksineflasken, f.eks. 
o,x ml, trekker så opp i samme sprøyte en steril fysio
logisk saltvannsoppløsning til x,oo ml. Så er vaksinen 
fortynnet 1 : xo. Vil man fortynne videre, blander med 
o,x av den første fortynning med 0,9 ml saltvann og har 
da en fortynning på 1 : xoo. Dette kan enhver læge 
gjøre på sitt kontor, og sterilt saltvann kan man få fra 
apoteket. Så setter han en ganske liten dråpe av den 
minste fortynning (1 : xoo) intrakutant som ved en intra
kutan tuberkulinreaksjon. Neste dag kontrollerer han 
reaksjonen, og er denne tilfredsstillende, kan han gjøre 
forsøket med den neste fortynning (1 : to), og er resul
tatet tilfredsstillende her også, kan han trøstig gå i vei 
med selve den subkutane injeksjon av selve vaksinen 
ufortynnet. I alminnelighet brukes som laveste dose o,x 
eller 0,2, så stiges alt etter reaksjonen med o, r eller o,2 
og med 3-4-5 dagers mellomrom inntil man er kom
met opp i en dose på I ml. H ermed fortsettes med i alt 
xo-u injeksjoner, sjelden mer. Er det et hårdnakket 
katarrtilfelle kan man fortsette med å gi pasienten en 
injeksjon hver 3-4 uke utover hele den farlige sesong. 
Men hvis der nå under en slik behandling ved en bestemt 
dose kommer en uventet sterk reaksjon, f.eks. ved 0,5 ml, 
da må man ikke fortsette med stigende doser, men gå 
tilbake til den siste dose som ga en rimelig reaksjon. 
Så kan man øke litt om gangen ganske forsiktig og kan 
da ofte se at nå tåler pasienten den dosen som første gang 
ga en for Sterk reaksjon. Man må for all del ikke presse 
seg fram nh man ser rødt lys. For det kan være meget 
farlig. Pasienten kan få et sjokk som det kan være van
skelig å bringe ham over. Det er derfor alltid heldig å 
ha en adrenalinsprøyte liggende fylt ved siden av seg 
når man behandler pasienter som man har grunn til ~ 
anta er overømfintlige for vaksinen. Det er de samme 
regler som gjelder ved injeksjonsbehandling av høyfebe1 
eller andre proteinallergier. Men heldigvis ser vi slike 
reaksjoner sjeldnere i bakterieallergi enn ved protein· 
allergier. 

Bruken av W R er så godt kjent at jeg ikke skal bruke 



mange ord på den. Det kan være nok å si, at vi i de 
siste årene har fått et nytt WR antigen, som fremstilles 
kjemisk fra· oksehjcrtcr, det såkalte kardio/ipin1 som gir 
kraftigc:re og sikrere realujoner enn det gamle simple 
hjertcekmakt. Ved sidc:n av WR brukes nå alltid en 
eller to fellingsreaksjoner. Vi bruker Menickes reak
sjon, som titreres i samrne doser som WR. Lægen kan 
gjennom slike -ritreringer følge helbredelsen hos sin pasi
ent, idet tirerct under behandlingen stadig syt1ker, inntil 
reaksjonen blir negativ. 

Til slutt noen ord om forholdet mellom lægm og 
laboratoriet. Det er uten videre klart at der ml bestå et 
gjensidig forhold mellom den medisinske praksis og det 
laboratoriemessige bakteriologiske arbeid. De prakti
serende læger skaffer oss det medisinske materiale som 
vi skal bearbeide og som lægen på sin side skal få resul
tatene av for bedre å kunne hjelpe sine pasienter. På 
denne måte må vi yte de praktiserende læger en så god 
service som mulig for at de på sin side kan yte sin beste 
service ti l pasienten. Hertil kreves et tillitsforhold mel
lom læge og bakteriolog, likeså vel som mellom læge og 
pasient. På samme vis som lægen må få alle de opplys
ninger pasienten kan gi om sin sykdom, må bakterio
logen U alle de opplysninger la:gen kan gi for at bak
teriologens service skal bli optimal. Dette er idealet, men 
meget ofte klikker det. Hvor ofte får vi ikke inn prøver 
uten en eneste opplysning, ikke engang angitt hvorfra 
preparatet skriver seg og uten noen opplysninger om 
sykdomsfenomenene klinisk. Dette er en gammel slend
rian som temmelig sikkert skriver seg fr:t en helt falsk 
oppfatning av forholdet mellom laboratoriet og klinik
ken. Man mente en tid for lenge side11, at laboratoriet 
ikke skulle ha noen opplysning om sykdommen, men 
bare undersøke prøven og gi klinikeren resultatene, så 
fikk denne selv innpasse disse i sykdomsbilledet. På den 
måte fikk ikke klinikercn noen nytte av den erfaring og 
jnnsikt laboratoriemannen sitter inne med, men måtte 
nøye seg med de nakne bakteriologiske data, som frem
gikk av vedkommende undersøkelse. Noen faglig vur
dering av disse i relasjon til sykdomsfenomenene kunne 
ikke ventes, og laboraroriemannen kunne ikke godt gjøres 
særlig interessert i ~ løse det problem hegen i øyeblikket 
stod overfor. 

Merkelig nok har denne innstilling holdt seg hos en
kelte, mens heldigvis hovedmassen av de heger som sender 
materiale til undersøkelser, også gir alle opplysninger 
om pasienten. Jeg vil benytte anledninge.n ti l å gjøre 
opmerksom på dette forhold. Lægcne kan aldri få så 
god service som de burde få når alle opplysninger stikkes 
under stolen, og det er bare naivt å gjøre det. 

V i k t orG a us tad : PRIMÆR ATY
PISK PNEVMONI 

Det har vist seg å væ.re vanskelig å finne fram til 
en tilfredsstillende klassifikasjon av pnevmoniene. Her 
hjemme er fremdeles betegnelsene krupøs eller lobær pnev
moni og bronchopoevmoni mest brukt - en meget bred 
klassifikasjon basert på patologisk-anatomiske og ):di
niskc funn. Særlig fra amerikansk hold har en Strevd 
med å finne fram til en ctiologisk klassifikasjon. På 
de ete grunn lag har betegnelsene typiske og atypiske 
pncvmonicr oppstått. Typiske pnevmonier er alltid 

(nesten?) fremkalt av pnevmokokker - typisk pnevmo
kokkpnevmoni.. Pnevmokokker fremkaUer imidlertid 
ogslt atypiske pnevmonier. Disse kan dessuten fremkalles 
av en rekke andre mikrober, og de benevnes da som 
atypiske med et tillegg av vedkommende mikrobes navn, 
for eksempel atypisk pnevmokokkpnevmoni, atypisk 
streptokokkpnevmoni osv. I årene før siste krig og 
likeledes under denne ble det fra U.S.A. omtalt en 
rekke pnevmoniepidemier med en tilsynelatende ny 
pnevmonitype. Det var den epidemiske opptreden og 
visse kliniske særpreg som gjorde at en ble oppmerksom 
på sykdommen. Disse pnevmonier ble beskrevet under 
en rekke forskjellige navn. For å råde bot på den for
virrende nomenklatur bestemte U.S. Anny Commission 
on Pneumonia i 194~ at sykdommen skulle kalles 
«primary atypical pneHmonia, etio/ogy unknown•. Ved 
siden av denne betegnelsen er viruspncvmoni også brukt. 
Ingen av navnene er særlig gode. 

Da det ved sideJ1 av den epidemiske opptreden var 
visse kliniske særpreg som gjorde at en ble oppmerksom 
på de primære, atypiske pnevmonier (P.A.P.), faller det 
naturlig å begynne med en klinisk beskrivelse av syk
dommen. P.A.P. begynner sjelden helt akutt. Den be
gynner gradvis med lette symptomer fra respiras~ 
tracrus, som slrhet i halsen, hoste og feber, dvs.~ 
katarralske fenomener. Feberen er cil å begynne med 
moderat. l de lette tilfelle utvikler ikke sykdommen seg 
videre. De katarralske symptomer holder seg i noen 
uker og svinner s~. I ~~li&;,te tilfcl~ øker de p~. 
Feberen stiger. Pasientene blir mer mediåi't med almen
symptomer, men de er sjelden så medtatte som ved typisk 
pnevmokokkpnevmoni. Pasientene klager over hodepine, 
har småfrysninger og svettetokter. Symptomer som cy~
nose og dyspnoe er sjeldne. Jipsren blir sjenerend«r" og 
voldsom. Det typiske er tøtr, hakkende hosre. som varer 
i u~ og som er Jite p~virkelig av hostestillenCie medika- • 
menter. Den kan ledsages av heshet eller afoni. Hosten 
kan være så karakteristisk at en fristes ril ~ stille dia
gnosen på den. Sikkert er det at hosten kan være en 
god veileder ved fami!ieepidemier. Det er sagt at ribbe
frakturer på grunn av hoste er den hyppigste komplika
sjon ved P.A.P. Oppspytt<=t er spar•nt:Qt1 eller det kan 
mangle helt. Der er i tilfelle sparsomt og seigt, det kan 
inneholde striper av friskt blod. Mer massiv blodtilblan
ding er sjelden og skyldes da oftest epistaxis som sees i 
en del tilfelle. Rubiginøst oppspytt forekommer ikke. 
Fra amerikansk hold angis sterk hodepine som et typisk 
trekk. Svensken L a ur el l fant hodepine bos bare 
30% av sine Ill tilfelle. I de alvorlige tilfelle når febe
ren opp i 39-40° C. Den holder seg høy i noen dager, 
i alvorlige tilfelle i uker, og faller lytisk. Den er ofre 
~av remirterende type. Relativ bradykargj er et vanlig 
funn. Respiratorisk hold som tegn på affeksjon av 
plevra er ikke vanlig. Pasientene klager ofte over en 
intens smerte eller sårhet lokalisert retrosternalt, et 
symptom som i enkelte tilfelle kan føre til forveksling 
med hjerteinfarkt. L a u c e Il påpeker i sin beskri
velse av sykdommen at P.A.P. ikke belt sjelden begynte 
mer akutt, og han fant ikke at den gradvise utvikling 
var særlig hyppig i hans materiale 

Ved fysikalsk undersøkelse av pasienten finner en i 
regelen lire eller intet. En kan påvise bronkitciske lyder • 
eller lokaliserte blærer. Dempet perkusjonslyd og for
andring av re;pirasjonslyden, fysikalske funn som tyder 
på mer utbredte infiltrasjoner eller atelekta'ser, finnes i 
en del tilfelle. Det kan være sterk kontrast mellom de 
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grav med tennene. Den sykes ernæring er derimot en 
vanskelig og asketisk vei til helse. Alt for ofte økes hans 
byrder med en diet som er blottet for fantasi og smak, 
ensrettet av fiskebollenes hvite diktatur. 

Sverre Aarseth : BAKTERIELL 
ENDOKARDITT 

Det er rimelig ved denne anledning å minnes «en av 
de smukkcsce oppdagelser norsk medisinsk forskning bar 
å oppvise•, for å bruke H a r b i t z' ord. Den 20. mai 
r869 demonstrerte Hjalmar Heiber g og Emanue l 
W i n g e i Det Norske Medicinske Selskab «roscnkrans
formig anordnede, runde legemer - ganske som lepto
trix-kjeder» på tricuspidalklappene ved ulcerøs endo
karditt. De samme dannelser fantes også i trombemasser 
i nyrearterienc og i miliære abscesser i hjertemuskula
turen. W ing e var av den oppfatning at endol<arditten 
skyldtes «sopp• som fra -det primære sår på tåen var 
trengt inn i blodet og hadde infisert først hjeneklappene 
og derpå andre indre organer. Endokarditte.ns infeksi.
øsitet var dermed konstatert for første gang. 

De tidJigere anvendte betegnelser malign endokarditt, 
ulcerøs endokarditt og endocarditis lenta bør helst utgå 
og erstattes med bakterien endokarditt. Ved denne til
stand kan det ved seksjon alltid påvises tallrike bakte.rier 
i utstryk ellc:r snitt fra de valvulære lesjoner, som består 
av polypøse eller ulcerøse prosesser. P lhisningen i blodet 
av de mikrober som vanligvis fremkaller bakteriell endo
karditt er i og for seg ikke tilstrekkelig for diagnosen. 
Pc bakterielle endokarditter deles i akutte og subakutte. 

Akutt bakteriell endokarditt forløper i alminnelighet 
på mindre enn 6 uker, skyldes oftest pyogene bakterier 
fra en aktiv lokalisert infeksjon og er et symptom ved 
sepsis. Subakutt bakteriell endokarditt varer i alminne
lighet lengre enn 6 uker, oftest i måneder, opptil flere 
år, og skyldes som regel relativt lavvi.rulente bakterier, 
·aller oftest ikke-hemolytiske grønne streptokokker. Ved 
denne tilstand domineres sykdomsbilledet av endokar
ditten. 

Bakteriell endokarditt er ingen sjelden sykdom. I de 
medisinske avdelinger i Ullevål sykehus har det i de 
siste 6 år vrert behandlet gjennomsnittlig 1 o tilfelle om 
året. De aller fleste er subakutte, i Ullevålsmaterialet 
mer enn % av tilfellene. De fleste tilfelle av subakutt 
bakteriell endokarditt forekommer i aJderen 20-40 år, 
men ingen alder går fri. I vårt materiale var den yngste 
pasient 10 måneder og den eldste var 78 år. Alders
fordelingen i derte materiale fremgår av tabell I. 

Tabell l. 
Afder.r/ordding av 49 tilfelle av subakutt bakteriell e11dokarditt. 

Alder (~r) . . . . . . • . 0-19 20-39 40-50 60-79 

Antall pasienter . . . . S 18 15 11 

Hos oss er det således påfallende mange eldre, idet 
mer enn halvparten er over 40 år og noe mindre enn 
fjerdeparten er over 6o år. Det kan i denne forbindelse 
vrere verd å minnes hva C ar l M ii Il c r har vist tidli
gere, at aortastenosc er den hyppigste isolerte klappefei.l 
hos oss, og det alt overveiende antall aorcascenoscr fore
kommer hos gamle mennesker. 

Utgangspunktet for infeksjonen vil det i de fleste til
felle av subakutt bakteriell cndokardirt ikke lykkes å 

bringe på det rene. I noen tilfelle finnes sannsynlig ut
gangspunkt. En 2.7 år gammel kvinne med vcntrikel
septumdcfekt fikk bakteriell endokarditt i tilslutning til 
abort, og en 32 år gammel kvinne med kombinert aorta
mitralfeiJ fi kk symptomer etter partus. En 54 h gammel 
mann med aortafeil ble syk knapt en uke etter ekstrak
sjon av to plomberte tenner. En 37 år gammel ma11J1 
med ventrikelseptumdefekt og subakutt bakteriell endo
karditt hadde en paradcntitt med vekst av fekalc strepto
kokker fra ekstraherte, rotfylte tenner. 

Infeksjonens art lykkes det som regel, men ikke alltid, 
å bringe pli det rene. Det er dels avhengig av hvor lenge 
man finner det forsvarlig å observere pasienten før be
handlingen påbegynnes og hvor mange blodkulrurer 
som blir lagt . Dessuten forekommer det, som særlig 
L i bm a n har påpekt, bakteriefri stadier av sykdom
men, da mikroben ikke kan påvises i blodet. Med de 
muligheter man i dag har til å oppnå full helbredelse, 
vil det i mange tilfelle bli satt i gang behandling på en 
klinisk sannsynlighetsdiagnose, før diagnosen er verifisert 
ved blodkulturcr. 

Resultatet av de bakteriologiske undersøkelser i Ulle
våls-materialet er vist i tabell 1.. Undersøkelsene er fore
tatt i Det bakteriologiske laboratorium, Ullevål sykehus, 
sjef dr. med. L. Borgen. I alminnelighet anføres det 
at 90-95 % av de subakutte bakterielle endokarditter 
er forårsaket av streptococcus viridans. Den klassiske 
endocarditis Jenta (Sch o t t m u lier) fremkalt av 
denne mikrobe har betydelig bedre prognose enn de 
øvrige. 

Tabell 2. 

ltsfshiolums art i 49 tilfelle av sub4ktm bakterie!! endokardiJJ. 

Mikrobe Antall 

St.reprococcus viridans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Streptococcus bæmolyticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Streptoeoccus fæcalis . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
St"phylococcus au.reus . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Stapbylococcus albus . . . • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pneumococcu.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
E. coli .. • .•......... ..... . . ............. .... ... 
Hæmophilus influenzae . . . ..... .... . ..... . ......... l 
(Gaffkya tetragena i l kulrur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Negativ blodkuJtur .... , . ... ............. . ........ 10 
lkke undersØkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 5 

Gule stafylokokker, hemolytiske streptokokker og 
pnevrnokokker finnes oftere ved akutt enn ved subakutt 
bakteridl endokarditt. Hos 7 pasienter med akutt bak
teriell endokarditt i Ullevåls-materialet fantes gule sta
fylokokker i 4 tilfelle, hemolytiskc streptokokker i 2 

tilfelle og fekale strektokokker i r tilfelle. 
Hvite stafylokokker i blodkulrur vil oftest skyldes 

fo rurensning eller forbigående, betydningsløs bakteriemi. 
Men sikre tilfelle av subakutt bakteriell endokarditt for
årsaket av hvite stafylokokker er beskrevet bl. a. av 
] oh s. B ø e. De bar gjerne dårlig prognose. 

Hos en 54 år g:unmel mann med revmatisk aormfeil og 
klinisk sikker subakutt bakteriell endok.lrditt kom det i 3 blod
kulturer vcksr av hvite, koagulasenegacive stafylokokkcr. Han 
ble behandlet med kjempedoser av penicillin og fikk i tillegg 
aureomycin, chloromycetin og srreptomycin. Han døde av hjerre
ruptur. 

Andre vanligvis apatogene, saprofytære mikrober, som 
Micrococcus tctragenus, kan en sjelden gang være årsaken 
til subakutt bakteriell endokarditt. Men funn av slike 
mikrober i en enkelt blodkuJtur sier lite cller intet. 
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Coli-endokardittcn er sjelden og har en meget dårlig 
prognose. 

En gruppe subakut te bakterielle endokarditter som 
i den senere tid har vakt stor interesse, er de som skyldes 
cnterokokker (Streptococcus fæcalis). Fra Ullevål har 
G a r d bor g & B or g c n nylig rremhevet at disse 
forekommer oftere enn før antatt. Blant 34 streptokokk
endokarditter i tidsrommet 1940-50 fantes typiske 
enterokokker i 5 tilfelle. 

Symptomene ved subakutt bakteriell cndokarditt kan 
deles i 3 hovedgrupper: x) hjertesymptomer, z) generelle 
symptomer og 3) vaskulære symptomer forårsaket av 
embolier eller lokal betennelse. 

Nesten alltid oppstår subakutt bakteriell endokarditt 
på basis av tidligere klappefeil eller medfødt hjertefeil. 
Akutt bakteriell endokarditt opptrer derimot ikke sjel
den hos individer som ikke har organisk hjertelidelse på 
forhånd. I Ullevålsmaterialet hadde 48 av 49 pasienter 
med subakutt bakteriell endokarditt tidligere klappefeil 
eller medfødt hjertefeil. I pasient hadde vitium hyper
tonicum cordjs med hjerteinfarkt. Det er bemerkelses
verrug at hjerteinfarkt, som svært ofte ledsages av be
tydelige endokardie-forandringer, meget sjelden følges 
av subakutt bakteriell endokarditt. Hjertelidelsens eti
ologi i de 48 tilfelle var: Revmatisk i 28, medfødt i xo, 
arteriosklerotisk i 8 og !uetisk i 2 tilfelle. De fleste hadde 
således revmatisk klappefeil på forhånd. Men ikke rrun
dre enn femteparten hadde congenitt vitium. 5 hadde 
septumdefekt, 2 Fallots tetrade, I Lutembachers syn
drom, I spaltedannelse i aortaklapp og I ductus Botalli 
persistens + pulmonalstenose. D en tilbøyelighet indi
vider med medfødte hjertefeil har til å f1 subakutt bak
teriell endokarditt er et moment av betydning når det 
er spørsmål om operativ behandling av hjertefeilen. D e 
arteriosklerotiske hjertefeil er som regel kalkstenoser av 
aortaostiet , ofte kombinert med insuffisiens, hos gamle 
mennesker. Subakutt bakteriell endokarditt har hos dem 
en slett prognose. Klappefeilens lokalisasjon fremgh av 
t:J.bell 3· 

Tabell 3. 

Klappe/ei/em lokalisasiotl i 48 tilfelle av subakutt bakterie/J 
endokarditt. 

Klappefeil Antall 
Aortastenose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Aortainsuffisiens 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 
Aonastenose og -insuffisiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Mitralstenose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mitralinsuffisiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mitralstenose og -insuffisiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kombinert aorta-mitralfcil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Medfødt hjertefeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

1 Herav 2 med aorta·anevrysme. 

Det f remheves ofte at bakteriell endokarditt fore
kommer meget sjelden ved flimmer. Er det påvist flim
mer pll. forh~nd, skal diagnosen subakutt bakteriell endo
karditt være usannsynlig. I Ullevålsmaterialet fantes 
imidlertid flimmer forholdsvis hyppig. Av IO pasienter 
med akutt bakteriell endokarditt hadde I flimmer på 
forhånd og I paroksystisk flimmer under forløpet. 
nlant 49 pasienter med subakutt bakteriell endokarditt 
fantes paroksystisk flimmer i 5 t ilfelle og permanent 
flimmer i 5 tilfelle. Hos 4 var flim mer sannsynligvis til 
stede før den subakutte bakterielle endokarditt begynte. 

Hjertesymptomene ved bakteriell endokarditt skyldes 
dels den klappefeil eller medfødte hjertefeil som er til 
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stede på forMnd, dels forandringer som skyldes de endo
kardiale ekskrescnser og dels ekstrakardiale årsaker som 
anemi og feber. Bilyder over cor er et nesten konstant 
funn. På grunn av de klappeforandringer som selve 
den bakterielle endokarditt f remkaller, kan bilyden(e) 
forandre styrke og karakter under forløpet. Klappe
destruksjonen kan føre til irreparable forandringer som / 
ikke sjelden gir hjertesvikt. Dessuten må man også regne r 
med myokardskade. Jjjerresyikt er ofte dødsårsak_b åde 
under behandlingen og etter at det er oppnådd bakterio
logisk helbredelse. 

De generelle symptomer skyldes toxcmien. Feber er 
konstant, men feberkurven kan ha et høyst varierende 
utseende. Ingen fcbertype er karakteristisk. Perioder med 
normal eller ganske lett forhøyet temperatur er almin
nelig forekommende. Anemi, som kan nå svære grader, 
sees hyppig og kan være det mest dominerende symptom. 
Anemien og f~n forklarer den uttalte matthet som 
g'jer'iie følger med. Anorexi med svær avmagring er ikke 
sjelden. En 25 år gammel mann i eget materiale tok av 
18 kg i vekt i løpet av 3 måneder. Mange har muskel
og lcddsmerter.-Oft.est finnes en betydelig.. forhøyet SR. 

De vaskulære symptomer skyldes emboliske proseser 
som oftest rammer store og middelstore arterier og kan 
føre til dødelig utgang. Det kan oppstå symptomer fra 
de forskjelligste organsystemer. Lungeembolier er ikke 
sjeldne. Pnevmonier sees ofte; plevritter av og til. 
Hjerneemboli kan være dødsårsaken, eller gi meningitt 
eller herruplegi. En sjelden gang kan en embolus føre til 
coronarokklusjon med infarkt. Milt- og nyreinfarkter 
kan gi karakteristiske symptomer. 

Hudforandringer forekommer nesten konstant. Pasi
entene er bleke, og noen får en cafe-au-lait-lignende 
hudfarge. Petecbjer r.r de vanligste hudlesjoner, idet de 
skal finnes i omkring 8o % av tilfellene. Somme ganger 
har petechiene et lwitgult sentrum. De finnes også i 
munnslimhinnen, i conjunctivae og r øyebunnen. 

Mer spesifikke enn petechiene er de såkalte Osler'sks:,. 
knuter, som skal forekomme i minst 50% av tilfellene. 
Oslerske knuter er r~e eller blåfiolette. er:xn.:_.tiL~n:-. 
score danAølsu :Cc gir ofte spontansmerter og er alltid 
ømfintlige. D e forekommer oftest på fingertuppene eller , 
tåspissene, under neglene, i håndflåter eller fotsåler, men 
også på fingrenes sidepartier, på underamene og på øret, 
men sjelden på truncus. De har vært betraktet som em
boliske, men i senere tid har det vært hevdet at de skulle 
skyldes lokale, toksisk-allergiske karforandringer. For
uten Oslerske knuter finnes i en del t ilfelle røde, små 
macler eller maculopapler som er uømfintlige, oftest i 
hlndflater og fotsaler ( «]åneway-lesjoner" ). Et annet 
symptom er streklignende subungvale blødninger, som 
H o r der kalte «splinter hemorrhages"' fordi de ligner 
en flis under neglen. 

Trommestikkfinerer gppstår i ikke fll. tilfelle av sub
akutt bakteriell endokarditt av lengre varighet. 

Av andre kliniske tegn som har stor diagnostisk be
tydning, er galpabel milt. Dette symptom forekommer 
overmåte hyppig, i det fullt utviklede sykdomsbillede i 
80-90 %. Milten kan bli meget betydelig forstørret og 
nå umbilicaltransversalen, men i de fleste tilfelle er den 
lett eller moderat forstørret. Miltinfarkter kan gi sterke 
smerter og gnidning i miltregionen. ~matnU-er også et 
kardinalsymptom. Store nyreinfarkter kan gi blodig 
urin. Som regel er hematurien bare mikroskopisk, be
roende på fokalnefritt, gjerne ledsaget av protcinuri og 
cylindruri. 



l praksis md diagnosen subak1m bakteriell endokarditt 
IJas j,l mente hos enhver pasient med klappefeil eller 
medfødt IJjercefeil som får feber av ukjent llrsak. Klappe
feil, feber og petec/Jier med gulhvitt sentrum eller Osler
ske km1ter betyr i alminnelig/Jet mbakutt, bakteriell 
cndokardut. Diagnosen bekreftes av palpabel milt, 
trommestikkfingrer, anemi og mikro sko pisk hernt.~turi. 
Har man i tillegg til dim symptomer positiv blod/mlt~~r 
eller en okkludcrcnde embolus i en stor arterie, er bevis
kieden sluttet. 

I sykehus er den viktigste diagnostiske prosedyre an
leggelse av blodkulrur( er). Diagnosen kan være meget 
vanskelig. I Ullev1ls-materialct var den riktige diagno
sen stillet eller antydet av innleggende læge hos mindre 
enn fjerdeparten. Den hyppigste innleggclsesdiagnose var 
vitium cordis, i mange tilfelle med tillcggsdiagnoser som 
feber dier anemi. Mange innlegges ogs! for febris causae 
ignotae. Av andre innleggelsesdiagnoser kan nevnes 
anemi, pyclitt, icterus, apoplexi og pnevmoni. 

Før penicillinets æra var de muligheter man hadde 
til :\ oppn1 helbredelse ved subakutt bakteriell endo
karditt d minimale ar man i nesten alle tilfelle kunne 
følge sykdomsutviklingen usque ad mortem. Før eller 
senere vilJe da gjeme diagnosen by seg. I dag er dette 
forhold totalt forandret. Med riktig behandling kan de 
fleste pasienter med subakutt bakteriell cndokard.itt 
helbredes. Men hvis sykdommen har vart lenge for be
handlingen institueres, vil den gjerne ha ført til en så 
betydelig forvcrrclsc av hjertefeilen at mange pasienter 
bukker under av hjertesvikt. Det gjelder i slli til så tidlig 
som mulig. Derved vil en del av de symptomer som er 
nevnt foran, ikke rekke å utvikle seg. For den prakti
serende l.ege mJ regelen være: En pasient med hjertefeil 
og 11/orklarlig feber av 1 ukes varighet eller mer bør 
ir111legges i sykehus tiltrengmde øyeblikkelig hjelp på 
mistanke om bakteriell endokarditt. 

Behandling. Hovedmidlet er penicillin. Man ble hurtig 
klar over at subakutt bakteriell endokarditt krevde 
ganske annerledes massive doser og lengre behandJingstid 
enn de van lige infeksjonssykdommer som p1virkcs av 
penicillin. Undersøkelser som ble foretatt bl. a. av British 
Medical Council ved C h r i s t i e viste at de fleste til
felle av subakutt bakteriell endokarditt kunne bringes 
under kontroll ved å gi 500 ooo E . penicillin daglig i 
minst 1 måned. En senere oppgjøre1se av et stort materi
ale viste imidJertid at resu1tatet ble bedret betraktelig 
hvis dagsdosen sattes opp til 2 ooo ooo E. i 4-6 uker. 
Hvis man har med meget resistente mikrober å gjøre, 
m:l. dagsdosen økes til 10- 40 ooo ooo E. For å oppnå 
tilstrekkelig høy penicillinkonsentrasjon i blodet, har 
man i noen tilfelle brukt caronamid eller andre stoffer 
som sinker pcnicillinutskillelsen. Da det i enkelte tilfelle 
under behandlingen kommer en resistensøkning av ved
kommende mikrobe, er det viktig at dagsdosen settes 
tilstrekkelig høyt fra begynnelsen av. 

I Ullev!Hsmaterialet er ingen pasient i live som fikk 
mindre dagsdose enn soo ooo E. penicillin. 9 av r r døde 
under behandlingen og 2. senere. Av 16 pasienter som 
fikk I oooooo E. daglig, er 13 i live, mens I døde under 
behandlingen og 2 etter avsluttet behandling. Et eksem
pel på vellykket behandling av subakutt bnkteriell endo
karditt forårsaket av relativt penicillinresisrcnte mikro
ber er følgende: 

En 27 åt gammel kvinne [Ued ventrikelseptw:ndcfekt hadde 
hatt symptomer på subakurt bakteriell endokarditr i 5 måneder 

da hun i november 1949 ble innlagt i avd. Vll I flere blod· 
kulrurer kom det vekst av felcale streptokokker, som ble beteg· 
net som penidWnresisrente. Hun fikk først peniciUin 1 000 000 
E. daglig i 6 dager og deretter 2 000 000 E. da~lig i 7 da~er. 
Blodkultur var fremdeles positiv. Med en dagsdose på 10000000 
E. oj.>pnådd.cs en pcnicillinkonsentrasjon i blodet som var 4 
ganger stØrre enn den laveste penicminkonsenuasjon som hem· 
mct veksten av streptokokkene in vitro. Blodkultu.rene b!e varig 
negative, og alle symptomer gikk tilbake. Hun fikk tilsammen 
371 000 000 E. penicillin. Hun ble helbredet uten tegn på 
hjertesvikt, har senere giftet seg og fått barn. 

Dagsdosen fordeles i slike tilfelle på injeksjoner hver 
3· tjme. Med langsomt resorbcrbare preparater kan an
tallet injeksjoner reduseres betydelig. En riktig gjennom
ført behandli.ng forutsetter god bakteriologisk service, 
hvori inngår resistensbestemmelser av bakteriene. Resi
stensbestemmelser er blitt så meget mer betydningsfulle 
som man i dag rår over en rekke høyt potente anti
biotica som kan være effektive hvor penicillinet sv-ikter 
eller som kan settes in n ved siden av penicillin. Disse 
antibiotica er streptomycin, aureomycin, ch loromycetin 
og terramycin. 

Men man vil stå overfor tilfelle som trosser det sam
lede arsenal. 

En 30 år gammel kvinne med congenitt vitium har siden 
juni 1950 vært behandlet i avd. VJII for subakutt bakteriell 
e.ndokuditt. Deo isolerre mikrobe er en •uklassifiserbar gr,Ønn 
streptokokk• som vokser meget vanskelig i blodkulrur. J lØpet 
av l år har hun hatt 4 residiver tross enorme d05er 11ntibioiica. 
Hun har fått penicillin i dagsdoser opptil 20 000 000 E., til· 
sammen nesteo 1,5 milliarder E., og i tillegg er hun behandler 
med samtlige de nevnte antibiotica i til dels store doser, for
uten med sulfudiazin. Det hele så temmelig håplØst ut. l april 
1951 fikk hun salicyl i mode.rare doser, og det merkelige hendte 
at hun ble afebdl med betydelig bedring av almenc.ilstanden - • 
og negative blodkulrurer. 

Understøttende, symptomatisk behandling vil det ofte 
være bruk for. Ved betydelige grader av anemi kan 
blodtransfusjoner va:rc av stor nytte. Hjertesvikt be
handles etter de vanlige prinsipper. Og endelig må man 
huske at man behandler en pasient og ikke en sykdom. 

Profylaktisk bør man gi penicillin til pasienter med 
hjertefeil før og etter tannekstraksjoner, tonsillektomier 
og lignende inngrep. 

Prognosen avhenger av mange faktorer, hvorav noen 
er nevnt i det foregående. Pasientens alder og almen
tilstand, kompJi, erende sykdommer, klappefeilens lokali
sasjon, infeksjonens art, sykdomsvarigheten før behand
lingen p!begynnes og behandlingens intensitet og varig
het er de viktigste momenter. 

Selve infeksjonen kan man med riktig behandling 
gjøre regning med å bekjempe i over 90 % av tilfellene, 
og omtrent % av pasientene kan vente å oppnå hel
bredelse. Mange bukker under for hjertesvikt eller em
bolier til lunge eller hjerne, og noen dør av nyresvikt. 
Etter endt behandling må pasienten kontrolleres. Resi
diver er ikke sjeldne. Pe fleste residiver kommer i almin
nelighet innen 2 måneder etter avsluttet behandling, 
men det er ogd. sett rcsidiv så sent som 50 måneder etter 
avsluttet behandling. Senresid.ivene i det store britiske 
materiale utgjorde omkring 2. % pr. år. 

Alt i al t må man si at behandlingen av subakutt bak
teriell endokarditt er blitt en både takknemlig og interes
sant oppgave. Når man tenker på den nærmest håpløse 
prognose ved denne sykdom for bare f1 år tilbake, er 
det berettiget å si at nettopp her har penicillinet feiret 
en av sine smukkcste triumfer. 
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