
injeksjon. Fall av eosinofile på respek~ivt mer enn so_% 
o~ 91 % tyder på normal binyrefunksJon. - Adrenalm-

b o 'kk prøven ans a de for ust er. . . 
Behandling med binyrebarkekstrakt vtrker hurttg og 

gir ikke toksiske symptomer. Desoksyco~ticosteronacetat 
(DCA) virker best intramuskulært. Subhnguale tabl~tter 

· k · 'l 50 at av DCA-mn-har en vtr nm~ som svarer t1 ca. 70 

holdet. For hv:r o,5 mg DCA daglige vedlikeholdsdose 

re~ner forfatteren at en må implantere en tablett på ca. 

I 2::>5 mg. Virkningen etter implantering varer opptil ~ til 

ro mndr. Ved bruk av DCA alltid fare for overdosenng: 

ødem, hypertensjon, hjertesvikt (lungeødem) og hypo

kalemi. 
Cortison ~ir ikke så lett toksiske symptomer. Forfatte-

t) 

ren har v ist at de eosinofile celler faller hurtigere ved per 

oral enn ved intramuskulær administrasjon. Ved behand

ling av Morbus Addisonii begynte T h o r n et al. alltid 
med DCA. N år pasienten var stabilisert på dette prepa

rat, ga de cortison i tillegg. Først ca. 12,5 mg cortison 

2 ganger daglig i en måned. Hvis bedrin~, satte de dosen 
ned og fant en minimums-vedlikeholdsdose på 6,2 5 til 

12,5 mg daglig per os. Noen pasienter var noe oppspilt, 

men ble bedre når dosen ble satt ned. Tilbøyeligheten 
til hypoglykemi forsvant under cortison-behandlingen 

(R. G. S pr a g u e 2). Koksalttilførselen kunne ikke 

minskes. Hos pasienter som både hadde Mb. Addisonii og 
diabetes, bevirket cortison en stabilisering av tilstanden. 

Insulindosen måtte forhøyes noe, men blodsukkersving
ningene avtok betraktelig. 

ANTAGONISTISK VIRKNING 
AV ANTIBIOTICA 

I en redaksjonell artikkel i Nordisk M edicin 1 drøftes 
spørsmålet om antagonistisk virkning ved samtidig bruk 
av to antibiotica. 

Flere nyere eksperimentelle undersøkelser viser at 
antibiotica under visse forhold kan virke antagonistisk 
på hverandre. Dette spørsmål var nylig emne for en 
lederartikkel i J.A.M.A. (147: 513, 1951). L ank for d 
& L a c y (Texas Rep. Biol. & Med. 7: r r, 1949) 
demonstrerte antagonisme mellom aureomycin og peni
cillin og mellom aureomycin og streptomycin overfor 
stafylokokker. Hvis et antibioticum som bare er svakt 
virksomt overfor en bakterie, kombineres med et annet 
antibioticum med sterk virkning, kan virkningen av det 
siste ·bli redusert (S p i c er, J. Lab. & Clin. Med. 36: 

183, 1950). Ja w et z & al. har i en rekke arbeider 
(Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 75: 549, 1950) vist at 
aureomycin, terramycin, chloramphenicol og sulfadiazin 
virker antagonistisk på penicillin under visse forhold. 
Det såes en tydelig antagonisme i disse kombinasjoner 
både in vitro og i eksperimentelle infeksjoner på mus 
med hemolytiske streptokokker og Klebsiella, idet peni
cillinets baktericide virkning ble nedsatt. Hvis konsen
trasjonen av de antagonistisk virkende midler var for 
lav til å på virke bakteriene eller tilstrekkelig høy til å 

2 Ibid. JO: 567, 1951. 
l Nord. Med. 47: 5 74, 1952. 
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være kraftig baktericid, hvis penicillin var .
1 . f d d 'dl tt stede mmutter ør e an re mt er ble tilsatt li 00en , e er h · 

ble brukt store doser av penicillin, såes in Vts det 
. . k . k . D bl . d gen a mao tstts vtr mng. et e vt ere vist at virk . ~>00· 

'd' 'd · 'li' 'kk ntngen v enst tg, 1 et pemct m 1 e virket antaoo · · k ar 
. o ntstts å 

4 andre mtdler. I et senere arbeid (Am. ]. M S p de 
) f d f f . c. 112· 

404, 19 5 I ant e samme or attere en tilsvarend · 
gonistisk virkning av aureomycin chloramph ~ alnta-

. . ' entco 09 
terramycm overfor streptomycm som overfor e · . 1 .~ 
. . . . f k . o P ntct hn 
10 vttro og 1 10 e SJOner pa mus. Virkninoen 5• b 

o aes are 
overfor stammer som var ømfintlige for strepto . 

. myctn. 
Det ble antatt at antagomsmen skyldes at de 

gonistisk virkende antibiotica forandrer bakte~:~:~ 
egenskaper slik at de blir mindre ømfintlige for peni

cillin. Da penicillin er virksomt bare overfor bakterier 

i aktiv vekstfase, var det rimelig at bakteriostatiske 

konsentrasjoner av andre antibiotica reduserer virknin

gen av penicillin. Streptomycin virker derimot ikke som 

penicillin bare på aktivt voksende, men like godt på 

h v ilende bakterier. Allikevel mener en at også når det 

gjelder streptomycin, virker antagonisme på en lignend~ 

måte som på penicillin. Arten av det bakteriostatisk 

virkende middel synes også å være av betydning. Små, 
bakteriostatiske konsentrasjoner av penicillin eller strep

tomycin virker ikke antagonistisk overfor senere store, 

terapevtisk sterkt virksomme doser av samme anti

bioticum. Det kunne heller ikke p åvises at noen konsen

trasjon av streptomycin virket antagonistisk på peni

cillinvirkningen eller omvendt. 

Det ser ut som en kan plasere antibiotica i 2 grup· 

per etter deres synergistiske eller antagonistiske virk
ning. I en gruppe faller aureomycin, chloramphenicol 

og terramycin, som virker antagonistisk overfor med

lemmene i den annen gruppe, penicillin, streptomycin 

og kanskje bacitracin, mens disse siste virker synergistisk 
overfor hverandre og ikke antagonistisk overfor med

lemmene av første gruppe. 

ANTI HIST AMINSTOFFERS VIRKNING 
VED FLIMMER 

I 1 946 beskrev D a w e s 1 en ~en i al metode hvorved 
1:> 

man kunne måle kontraksjonshasti~heten av isolerte 
. b l 

atner, og kunne vise hvordan lokal-anæsthetica, ana · 
getica og spasmolytica alle hadde en del av kinidinets 

egenskaper. The Lancet 2 nevner nå flere arbeider soOl 
tyder på at antihistaminstoffene kan ha en uttalt 
kinidineffekt. 

De w s og G ra h am 3 har funnet at «Neoantergan• 
(pyranisamin-maleat) virket dobbelt så sterkt på atrier 
som kinidin, og lignende forhold er blitt konstatert med 
hensyn til andre antihistaminstoffer.4-6 Således påviste 

Or i as et al.G ved hjelp av elektrokardio~rafiske under· 
1:> 

~ Dawes, G. S.: Brit. ]. Pharmacol. 1: 90, 1946. 
- Lancet, nr. 6704, 408, 1952. 
3 Dews,P.B., Graham,J. D. P.: Brit J Ph l 1· 278 1946 
4 R b'd . . armaco , . , euse,}.: I 1 ., 3: 174, 1948. 
5 Dutta, N. K.: Ibid., 4: 281, 1949. 
6 Orias, 0., Gilberr, ]. L., Brooks, c. M.: J Ph macol., 97· 

492, 1949. · ar 



litteratur Loka l injeksjon av streptomycin 
ved hudtuberkulose . 

uTENLAN DSK: 

Nyrefunksjone n ved A ddisons sykdom 
og ved ned satt hypofysefunksjon. 

Det har lenge vært kjent at nyrefunksjonen er ned
satt ved Addisons sykdom. Filtrasjonen gjennom glome
ruli er d!rlig p. g. a. lavt blodtrykk, mindre blodvolum 
og svakere hj~rtefun~sjo_n enn. vanlig. Tilbakeresorp
sjonen av natnumklond 1 tubuh er nedsatt. Dette fører 
ril at kroppen mister natriumklorid i tilfelle hvor til
førselen er forholdsvis liten, mens salt retineres hvis t il
førselen er forholdsvis stor, fordi s~ lite kommer gjen
nom glomcruli. Stort sett kan nyrene alts~ delta langt 
mindre aktivt i salthusholdningen enn normalt. 

Tubuli kan heller ikke delta tilstrekkelig i regulerin
gen av kroppens vannbalanse. Urinvolumet reduseres 
ikke til normale verdier om natten eller ved dehydrering, 
og oker ikke tilstrekkelig ved rikelig væsketilførsel. 

Hvis en normalperson Hr en liter vann å drikke, for
tynnes blodet. Dette virker p~ hypofysen som nedsetter 
sin aktivitet, mengden av antidiuretisk hormon faller og 
dermed ogs! tilbakeresorpsjonen av vann i tubuli -
diuresen øker. 

Diuresen kommer normalt i gang etter en halv time 
ctttr et væskestøt, og en time senere er halvparten av 
&uilførte væske utskilt. Ved binyreinsuffisiens er diu
taal forsinket - cdelayed•. 

Ved svikt i hypofysefunksjonen finner vi de samme 
symptomer som ved binyresvikt - mangelfull evne tii 
1 rrgulerc salt- og vann utskillelsen og forsinket diurese. 
Til dette kommer de forandringene som skyldes for
styrrelser i produksjonen av veksthormon. 

(A. A. G. Lewis. Proc. R. Soc. Med. febr. 1952.) 

Levkemibehandling med co rtison 
og folie acid-antagonister. 

til~ i Iler s og medarbeidere har behandlet en rekke 
elle av levkemi dels med cortison og corticotropin 

og dels m_ed folie acid-antagonistiske midler. Selv om det 
tne av d1ssc midler svikter, kan det oppnås remisjoner 
av sykdon d 2 • • ·dd l li lmen ve a sktfte over ul et annet m1 e . 
llltd os 1 ~ barn med akutt lcvkemi som var behandlet 
~dd COrtison eller corticotropin etter at en på forhånd 
ål ke forsøkt folie acid-antagonisten aminopterin uten 
~kom det i to tilfelle god klinisk og hematologisk 
tUtt · Hos 6 barn hvor hormonbehandlingen ikke 
'Ppoånoen sikker virkning, kunne forfatteren i 3 tilfelle 

Fo feffekt p! sykdommen med aminopterin. 
r attcrens b · · k å rtte 1. o servasJoner vtser at en an oppn en 

r 1gere · · 
andr rcm1SJOn i 50 % av tilfellene med hormon· 
indl~ng elter anti-folie terapi, hvor en av disse 

mgsmctoder svikter. 

(J.A.M.A. 148: 987, 1952.) 

Kliniske undersøkelser tyder på at man i den intra
der~ale, lokale injeksjon av streptomycin har fått et 
nytttg og brukbart middel til bruk ved hudtuberkulose. 
l Year Book of Drug Therapy refereres helbredelse av 
denne sykdom hos 3 pasienter ved slik behandling. 
. Doen anvendte konsentrasjon må være t ilstrekkelig høy 

u l a etablere en sikker baktericid og bakteriostatisk 
e~fekt allerede straks, og til å tillate streptomycinet å 
v1rke både på intra- og extracellulærc tuberkelbasiller. 
I g streptomycin oppløses for dette formål i r ml 2 % 
~ntracain og 1 %o adrenalin. Det injiseres daglig 0!-r g 
mtradermalt uten blæredannelse. Av og til oppstår det 
en hemoragisk hulla på injeksjonsstedet. Behandlingen 
pågår fra 5 til 8 uker. 

H vis det affiserte område er så stort at det ikke kan 
dekkes av en enkelt injeksjon, søker man å nå størst 
mulig del av det i første injeksjon hvoretter man ved 
de senere injeksjoner etter hvert sørger for at hele 
området nåes. (Year Book of Drug Therapy 1951, IlO.) 

Fig. l. 
Tilfelle av hud
tuberkulose før be
handling med strep
tOmycin, intracain 

og adrenalin. 

Fig. 2. 
Etter behandlingen. 
Der er gitt 46,4 g 
streptomycin i alt i 
lØper av 54 dager. 
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Et gammelt klassisk symptom er den spontane ensidige 
neseblødning. Hos en pasient i canceralderen, hvor en 
slik blødning opptrer, og hvor man har utelukket hyper
tensjon som årsak, bør man foranledige spesialunder
søkelse, særlig hvis blødningen residiverer. Hvis det sam
tidig med blødningen opptrer ensidig nasalstenose i det 
blødningsfri intervall, skal mistanken i høy grad økes. 
Også uten blødning er ensidig nasalstenose hos et eldre 
individ, eventuelt ledsaget av persisterende snue et sym
ptom som vekker mistanke. Nasalstenosen er det hyp
pigste primærsymptom, det forekommer hos ca. l-1 av 
pasientene. Ofte diagnostiseres i disse tilfelle bare en 
kompliserende sinusitt som pasienten behandles for, i 
mange tilfelle bare med forbigående bedring, og kostbar 
tid spilles innen den riktige diagnose stilles. 

Smerter er et senere symptom, men allikevel det første 
i ca. 20% av tilfellene. De opptrer i begynnelsen oftest 
som en ubestemt murring i den syke sides overkjeve. 
Hvis det opptrer gingivale smerter, især hos en tannløs, 
er dette mistenkelig, men naturligvis også hvis det opp
trer tannsmerter hos en pasient med helt friske tenner. 
Et forhold som ogsll tannlæger bør være oppmerksom 
på. De helt sent opptredende smerter ved nesebihule
cancere er ofte av nevralgiform karakter, utstrålende til 
øye, tinning og nese og ledsaget av vedvarende ukarak
teristisk hodepine. 

Nllr tumor propagerer infiltrativt og exofytisk, opp
trer det alt etter dens lokalisasjon symptomer fra nabo
organer: Fremdrivning av den harde gane så protesen 
glir av. Fremdrivning i fossa canina. Ulcerasjon i sulcus 
alveolo-buccalis. Fremdrivning, ødem og infiltrasjon i 
kinnet, især opp mot os zygomaticus. Exophthalmus 
(som kan være aller første symptom), dislokasjon av 
bulbus, epiphora og synsnedsettelse stigende til blindhet. 
Endelig opptrer i ca. Y-i av tilfellene metastaser til hals
glandlene. 

Den eksakte diagnose stilles bare ved biopsi. Rhino
l~gen ~an her for Il sikre seg prøven fra vanskeligst til
gJengelige tumores utføre spesialinngrep som explorativ 
antr~tomi, aspirasjonsbiopsi, prøveboring og lignende. 

HJstopatologisk er største delen av tumores carci
nomer (7o-8o % ifølge Oh n gren). Resten sarcomer 
og andre former. Noen fil vil presentere seg som mikro
cystiske basaliomer. 

. Beh~ndlinge~ er i .dag en kombinasjon av elektro
kirurgt og radiOterapl. Især spiller den erfarne radio
terapevt en stor rolle i det intime samarbeid. 

Resultatene kan ennå visselig ikke kall d es oppmunt-
ren e. En overlevelsesprosent på omkring 3 5 etter 5 års 
forløp må i dag betraktes som meget fint. 

Men der er lyspunkter. Takket være den d 
k · 1· mo erne nar osespesza ut ser man i dag ikke mer . 

1 · b · - tross time-
ange mtu aSJOnsnarkoser hos disse ofte eld d b'l . re og e 1 e 

pasienter - postoperative komplikasJ'oner f l 
h' ra unger 

Jerte og nyrer. I «gamle dager» dvs for ca o 'd , 
f k ' · · I 5 ar SI en 
ry tet man med rette den dødelig forløpe d l , 

· · n e puru ente 
menmgJtt etter svulstoperasjoner på eth 'd l . 

k.l b h l mol a regiOnen 
og 1 e ens u e, men med de nye ant'b' . 
k l'k . l IOttca er denne 

omp l aSJOn en saga blott samtidig d . . 
· ' me at radJkalt-

teten av mngrepene er øket man er bl' d . . 
' Jtt nsttgere. 
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Endelig sikre~ røntge~di~gnosti~kens fremgang bl. a 
med tomograft nå en ttdhgere dtagnose. · 

I etterbehandlingen inntar nå plastikkirurg· . 
ten sm 

naturlige plass med korreksjon av de ofte vansi d 
. k ' . b o ren e følger. KJeve trurgten ør ogsa nevnes selv om orn 1d 

her ennå ikke er sikkert avgrenset. Svulster i ur d et 

kjeven glir mer og mer over til kjevekirurgen, og\ er
fra. er han meget rutinert i ~ for~ta den omfatten~~ 
rad1kale, totale halsglandelexstlrpasJon, et inngrep 
også er aktuelt ved noen av nesens og bihulenes svul SOm 

d d 
n~ 

In.nvikle e tannproteser me tappe og fremspring til 
blivende ganedefekter må ofte fremstilles av prot 

tit-
spesialister. Det samme gjelder øyeproteser. 

ADVARSLER VED K]EMOTERAPEVTISK 
TUBERKULOSEBEHANDLING 

The journal of the American Medical Associationa 
summerer i en lederartikkel erfaringene med isonikotin
syrehydrazid og dets derivater. Det skal for det førne 
ikke gis som eneste kjemoterapeuticum ved tuberkulose. 
Deres verdi ligger i det bidrag de kan yte når de an
vendes sammen med andre kjemoterapeutica. Man kan 
heller ikke si at disse nye stoffene på noen måte har vist 
seg kombinasjonen streptomycin-PA$ overlegen. 

En annen fare er muligheten for resistens-ervervelse 
ved bruk av isonikotinsyrehydrazid og dets derivater. 
Som ved streptomycin kan man oppleve at resistens 
erverves allerede etter meget kortvarig dosing, eller at 
der er resistens allerede før behandlingens begynnelse. 
Erfaring har vist at resistens-ervervelsen hemmes ved 
samtidig bruk av flere kjemoterapeutica med forskjellig 
virkningsmekanisme, og det anbefales derfor at de nevnte 
stoffer bare må bli anvendt sammen med streptomycin 
og PAS. 

Ytterligere et risikomoment ligger i den inadekvate 
dosering av isonikotinsyrehydrazid og dets derivater. 
Det er ikke i dag mulig med sikkerhet å fastsette noe 
skjema som kan gi full opplysning om den riktige do
sering ved alle stadier i og former for tuberkulose. 
Inntil tilstrekkelig erfaring gjør dette muli<> bør all slik 
behandling foregå der hvor pasientenes re~sjon på be
handlingen til enhver tid er under full kontroll. Det 
advares bestemt mot tilfeldig bruk på empirisk grunnlag. 

Det har ikke hittil vært påvist sikre toksiske bivirk
ninger ved bruk av isonikotinsyrehydrazid og lignende 
stof~er, ~en man må selvsagt stadig være på vakt mot 
muhge sltke bivirkninger. Fra et enkelt hold har det 
vært rapportert mors i et par tilfelle i tilslutning til 
den nevnte behandling, men det har ikke vært påvist 
noen sikker kausal sammenheng. 

Av . mindre betydelige bivirkninger nevnes hyper
ref~eksi~ . obstipasjon, postural hypotensjon, slapphet, 
eosmofdt, vanskeligheter med å få vannlatningen i gang, 
og. forekomst av protein og reduserende substanser i 
ur~nen. Da isonikotinsyrehydrazid og dets derivater ut-
sktlles ad l · 'l f . rena ve1, VI nedsatt nyrefunksjon kunne øre 
til kumulativ toksisk virkning. 
3 

J.A.M.A. 149: 1224, 1952. 



c at an z ar 0 og medarbeidere har observert 4 ti~
felle, a lle eldre kvinner, hvor diare etter chloramp~em
colbehandling førte til et sl betydelig tap av natnum
klorid at pasientene utviklet kliniske symptomer p! 

«Low sale syndrome». . .. 
Symptomene lar seg lett heve med .mtr~venøse lnJek-

sjoner av hypertonisk saltvann, hv1s tilstanden bare 

erkjennes i tide. (J.A.M.A. 149: 571, 1952.) 

P enicillinbehand l ing 

av subakutt, bakteriell endokarditt. 

H a m b u r g e r og S t e i n har behandlet 12 pasi
enter lidende av subakutt bakteriell endokarditt med 2 

ukers penicillinkur. D en daglige dose har vært 15 milli
oner enheter dels gitt intramuskulært og dels intravenøse. 

Av disse pasienter er IO levende med en observasjons
tid p! 8 til 47 m!neder. 2 pasienter er døde av hjerte
svikt eller lungeinfarkt. Den bakterielle undersøkelse 
av hjerteklappene i de fatale tilfelle viste dog a t hjerte
klappene var sterile. (J . .A.M . .A. 149: 542, 1952.) 

Virushepatitt uten icterus. 

Den ber og L e i bow it z har observert 38 til
felle av sannsynlig anikterisk virushepatitt observert i 
en periode p! I Y2 !r, herav var 6 av pasientene sykeh us
personell. Alle pasienter som hadde høyere bilirubinverdi 
i serum enn 2 mghoo ml er ekskludert av materialet. 

De vanligste symptomer var slapphet, anorexi, hode
pine, kvalme og abdominalsmerter. Ømhet i leverregio
men ble p!vist i 79 % og forstørret lever i 56 % . 
Thymolreaksjonen var positiv i a lle tilfelle og cephalin
cholesterolflokkulasjonsprøven i 86 %. Hos 6 av pasi
entene ble det p!vist et økt titer av heterofile antistoffer. 

Alle pasientene unntatt 1 ble helbredet i løpet av 4 
m!neder. (J . .A.M . .A. 149: 546, 1952.) 

Tolkning av thoraxrøntgenogrammer. 

Radiologer og thoraxspesialisters tolkning av thorax
røntgenogrammer syne å variere betydelig. For å U en 
o:ersikt over variasjonene i tolkningen har 89 thorax
bllleder vært gransket uavhengig av 6 britiske 0 'k k g 3 amen ans e røntgenologer. 

Positivt funn varierte fra 2I til 34 blant britene og 
fra 28 til 3 5 blant amerikanerne Herav ble a b · . . · v ntene 
fra 5 ul 2 0 b11leder tolket som aktive forand · .1 6 . USA nnger mot 
17 tl 2 l • 

Den prosentvise uoverensstemmelse mell 
· lk · om noen par 
l to nmgen av et billede som positivt var OI 
alle 8 11 ot l 7•7 10 av 

9. e er 23 7o av a le positive billeder for b · 
respekuve 13 5 og 01 f 'k ntene 

' . 3 I l O or amen anerne. I 2 I tilfelle 
~~e det av ~nten~ stilt røntgenologisk tuberkulose

Jagnose. mot ~. 20 tdfelle av amerikanerne. 
Matenalet VISer at det er en viss feilk'ld . lk . 

l e 1 to nmgen 
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av lungebillcder, og at denne feilkilde kan redusc 
ved avlesning av to eller flere radiologer uavhengig 

hverandre. (J.A.M.A. 149: 63 L, 19: 

R øntgenundersøkelser av lumbalcolumna. 

Samtidige franske og danske studier har vist at dealn 
nelige røntgenundersøkelser av columna- i liggende: 
ling - ikke gir tilstrekkelige opplysninger om luml 
columna's lidelser. For fremtiden er det grunn til d 
1 røntgenundersøke columna kun i sittende eller ståe 

stilling. 
Videre kan røntgenfotografering ved maksimale bt 

gelser i frontal- og sagittalplanet avsløre lidelser i c 
intervertebrales som en fotografering i liggende stil 

ikke kan gi. (E. SnorraJon, Nord. Med. 47: 544, 19 

Tetanus e tter fremmedlegemer i nesen. 

I 20 til 3 5 % av tetanustilfellene fi nnes ingen sil 
inngangsport for infeksjonen. Det er derfor mulit 
fremmedlegemer i nesen av og til kan være oversett 
stedet hvorfra infeksjonen har hatt sitt utgangspl: 

T u dor beskriver et tilfelle av tetanus hos en 4· 
pike, som utviklet seg fra en ulcerasjon i nesen frcrr 
av et fremmedlegeme {tøystykke), hvorfra det k• 
dyrkes Clostridium tetani. Tilstanden ble helbredet u 

behandling med antitoxin og penicillin. 

(J . .A.M . .A. 149: 660, l! 

Corticotropin og cortison 

ved idiopatisk trombopenisk purpura. 

Idiopatisk trombopeni kan ha forskjellig patogen 
mekanisme, og i sykdommens akutte fase kan aller 
eller immunologiske faktorer være ansvarlig for trOI 

peniens opptreden. I og med at corticotropin og cor 
kan dempe de allergiske reaksjoner ved forskjellige : 
lige tilstander, kan det synes rasjonelt 1 gi midlet 
trombopenisk purpura. Hormonene har ogd. vis 
stimulerende effekt pl benmargen, spesielt pl n 
karyocyttene. 

En rekke forfattere har fremkalt betydelige : 
sjoner av trombopenien med corticotropin eller cor• 
men tilstanden har tendens til ! residivere. Ste f a c 
og medarbeidere har i alt behandlet I I tilfelle av 
patisk trombopeni med disse hormoner, og behandl. 
har strukket seg f ra I 5 til 70 dager. 

Når behandlingsresultatene skal diskuteres rna 
differensieres mellom de akutte og kroniske forme 

sykdommen. Corticotropinbchandlingen synes særli: 
de akutte former, men da det ved disse former ofte 

kommer spontane remisjoner, er det vanskelig 1 
dømme hva som er post eller propter. Noen perm: 
helbredelse kan ikke ventes ved hormonterapi, mc 

kan oppn! 1 redusere blødningsmanifestasjonent 
bedre kapillærfragiliteten. Hormonterapi er derfor 
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Det er ikke alminnelig kjent at atropin er et preparat 
som ikke bare motvirker acetylcholin, men ogsl til dels 
histamin. Enkelte antihistaminer er i tillegg til dette 
relativt sterke parasympaticomimetica, noe som f. eks. 
medfører nedsatt spyttsekresjon og tørrhet i munnen 
ved anvendelse av disse preparater. Et av de mest kjente 
antihistaminer, difenhydramin (Benadryl, Allergin, 
Paradryl) har ogsl med hell vært innført i terapien av 

· parkinsonisme til fortrengsel for de naturlig forekom
mende parasympaticomimetica atropin og scopolamin. 

Det nye middel mot maveslr, Banthine, som har 
evnen til 1 blokere sl vel vegetative ganglier som perifer 
cholinergisk transmisjon, er ogsl meget nær beslektet 
med det sistnevnte antihistaminpreparat (og enda nær
mere beslektet med et lokalanesteticum som procain). 
Ellers kan en blant de tallrike antihistaminer finne stof
fer som enten virker sympaticomimetisk eller sympatico
lytisk. Flere antihistaminer har til og med evnen til 1 
blokere den glykolyse som adrenalin fremkaller, sam
tidig som flere av dem virker sterkere lokalanestetisk 
enn proca1n. 

Dette betegner igjen overgangen mellom de vegetativt 
virkende farmaca og den store gruppen av lokal
anestetica, hvor cocain er et relativt sterkt sympatico
mimeticum som gir kontraksjoner av perifere kar og 
mydriasis, mens procain virker fortrinnsvis sympatico
og parasympaticolytisk og dessuten har en antagon
istisk virkning overfor histamin, en virkning som ogsl 
er blitt benyttet i terapien. Procain vil ogsl i større 
doser kunne blokere den motoriske endeplate pl en mlte 
som i detaljer minner om den lammelse som curare 
fremkaller. 

Vanligvis legges det liten vekt pl det forhold at 
cocain og atropin er meget nær beslektet kjemisk sett. 
Men naturen selv har pl denne mlten gitt oss en pekepinn 
om virkningsmekanismen for lokalanestetica. Curare og 
atropin som blokerer for acetylcholins virkninger pl de 
forskjellige transmisjonssteder i organismen, er kjemisk 
beslektet med denne substans, men dette slektskaps
forhold er i grunnen meget fjernere enn det som bestlr 
mellom acetylcholin og en rekke av de mest anvendte 
syntetiske lokalanestetica. Det er et forhold som det 
er vel verd 1 legge merke til, og den teori at lokal
anestetica virker først og fremst ved 1 blokere nervens 
acety lcholin-stoffskifte vokser seg stadig sterkere. 

Eksempler pl det innbyrdes slektskapsforhold mellom 
alkaloider som vanligvis antas 1 ha temmelig spesifikke 
virkninger i nervesystemet, er legio. Alt tyder pl et 
fellesskap i det kompliserte: 

En reseptormbstans eller muligens meget nær beslek
tede reseptorsubstanser kontrollerer i forbindelse med 
de naturlig forekommende lokale hormoner effektor
cellenes tilstand. Her griper ogsd medikamenter som er 
vlrksomme i det vegetative system inn, og virker etter 
d ha forbtmdet seg med reseptorsubstansen dels hem
mende, dels fremmende, alt etter sto/ fenes karakter, 
type av vev og vevenes /tmksjonstilstand. 

En rekke faktorer medvirker til d gjøre dette sam
spill tilsynelatende mer komplisert enn det etter all 
sannsynlighet er: ~<In pluribus unum ... 
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TYFOIDFEBER 

BEHANDLET MED 

CHLOROMYCETIN 

Av EGIL PARBROT 

( Pra Slavanger sykehus, med. avd. 
Sie/: Over/æge, dr. med. T. Ho/sl-Larsen.) 

Ved med. avd., Stavanger sykehus, har vi i det for
løpne lir hatt til behandling i . alt 7 tilfelle av tyfoid
feber og r smittebærer, samtlige fra Jæren. Meget tyder 
på at vi fortsatt har smittebærere glende fri i denne 
delen av landet og at vi stadig må være forberedt pl 
nye tilfelle. Både av epidemiologiske og behandlings
messige grunner kan en omtale av en «familie-epidemi• 
muligens være berettiget. 

Det dreier seg om en familie bestående av 1 voksne 
og 3 barn bosatt ved en elv som høyere oppe går gjen
nom et av de større steder på Jæren. For lettvinthets 
skyld har familien tatt sitt drikkevann fra denne elven. 
I mars-april i lr begynte den ene etter den andre 1 
fl influensalignende symptomer med febrilia, hodeverk, 
catarrhalia etc. Vanlig penicillin-sulfonamid-terapi hadde 
ingen effekt, og først da Widal-reaksjonene avslørte 
tyfoidfeberen, ble pasientene lagt inn på sykehus og 
rett terapi iverksatt. 

H er viste det seg for det første at moren, til tross 
for samme smitteeksposisjon som de øvrige, ikke hadde 
tyfoidfeber, idet gjentatte Widals reaksjoner og basill
dyrkning fra blod, fæces og urin var negative. 

Faren, som hadde vært syk fra 5 uker før innleggelsen, 
viste som eneste tegn på gjennomgått tyfoidfeber en 
sterk positiv Widal i fortynning dr ooo mot S. ty phi. 

En r r l r gl. datter befant seg i status typhosus med 
tp. omkring 40, roseola, levkopeni, proteinuri, Widals 
reaksjon var sterkt positiv i fortynning r/rooo mot 
S. typhi. Hun var sterkt omtlket og mltte et par dager 
ernæres parenteralt. Hun fikk fra r. dag chloromycetin 
0,5 X 4, senere 0,15 X 4, i alt 20 g, og effekten var 
bemerkelsesverdig. Sensoriet klarnet opp i løpet av l 

døgn, og temperaturen sank fra 3· dag til normale ver· 
dier fra og med 5. dag (fig. r ). 

En 11 l r gl. sønn var ogsl atskillig medtatt med tp. 
omkring 40, miltsvulst, roseola, positivt basillfunn i blod 
og fæces. Widals reaksjon var positiv i fortynning rlrooo 
mot S. typhi. Chloromycetin 0,75 x 4, senere avtagende 
dose, i alt 31 g, ga kritisk temperaturfall 3· dag (fig. 1) 
og samme kliniske bedring som foreglende kasus. 

En 3 år gl. datter hadde tp. 38-39, svak roseola, 
Widals reaksjon var sterkt positiv i fortynning xlrooo 
mot S. typhi. Hun fikk chloromycetin 0,15 X 4, i alt 
II,15 g og var afebril fra 3· dag av og i velbefinnende. 

Det videre forløp hos disse 3 chloromycetinbeh:lndlede 
pasienter var komplikasjonsfritt, og samtlige ble ut· 
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skrevet etter kun 4 ukers sykehusopphold med de fore
skrevne 5 negative avførings- og urinprøver. 

Det anføres for øvrig (r og 2.) at tarmblødning og 
residivfeber sees like hyppig etter chloromycetinbehand
lingens innførelse som tidligere. For residivfeberens ved
kommende dreier det seg muligens om ufullstendig 
behandling, den reagerer prompte p1 fornyet chloro
mycetinterapi. Det er ikke iakttatt resistensutvikling hos 
S. typhi mot chloromycetin. 

Hos ingen av v1re behandlede pasienter kunne p1-
vises toksiske bivirkninger av chloromycetinet, som 
brekninger, stomatitt, kollaps etc. Det er ikke enighet 
om hvor hyppig disse opptrer (3), sannsynligvis er det 
sjelden ( 2. ). 

Det foreligger allerede en rekke utenlandske med
delelser samt et par norske (3 og 5) over chloromyce
tinets utmerkede effekt ved tyfoidfeber. Den beste 
dosering skal være (2): Initial dose 50 mg pr. kg legems
vekt, s1 0,75 g hver 6. time til normal temperatur, siden 
vedlikeholdsdose o,5 g X 4· Behandlingen varer i alt 
14 dager. Barn får omkring halvdelen av voksen dose. 
Effekten av chloromycetin er vanligvis den samme med 
reduksjon av toxemien og bedring av den kliniske til
stand i løpet av 36 til 48 timer og fall av temperatur~n 
til normalen i løpet av 3-4 døgn. - Aureomyctn 
skal ogs1 virke (4), men p1 langt na:r s1 godt som 

chloromycetin. 
Hvorvidt man ved chloromycetin-behandling kan re-

dusere antallet av kroniske smittebærere, vet man ikke 
noe sikkert om. - Og n1r det gjelder chloromycetin
behandlingen av selve smittebærertilstanden, glr. de 
fleste meddelelser ut på at den er uten effekt, hvilket 
stemmer med v1r erfaring fra et tilfelle, som kort skal 

refereres: · kild h 
En 78 1r gl. mann ble oppdaget so~ ~mlttbe •tlfe, a~ 

hadde positiv Widals reaksjon og posluve asl unn l 
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avføring og duodenalinnhold. Rtg.undersøkelse viste 
manglende kontrastutskillelse i galleblæren, som følgelig 
ble ansett som smittereservoaret. Man instituerte chloro
mycetinbehandling 0,75 X 4, i alt 24 g. Der opptrådte 
ingen bivirkninger, men heller ingen effekt, idet fæces 
fortsatt ga positive basillfunn. 

Vi har således blant våre tyfoid-pasienter kunnet 
bekrefte den alminnelig antatte mening at like effektivt 
som chloromycetin er ved tyfoidfeber, like ineffektivt 
er det ved behandlingen av kroniske smittebærere med 
cholecystopathi. 

Den praktiske konsekvens av chloromycetinbehand
lingen ved tyfoidfeber må bli at man i høyere grad enn 
før bestreber seg p1 tidlig og rett diagnose, spesielt 
gjelder dette for strøk, som her i Rogaland, hvor man 
av og til m1 vente nye tilfelle av tyfoidfeber. 

Summary. 

Eg i l Far bro t : Typhoid Fever Treated with 
Chloromycetin. 

Five cases of typhoid fever are reported, 3 of which 
were treated with chloromycetin with excellent results. 
In one chronic infection carrier treatment with chloro
mycetin was ineffective. Side effects were not observed. 

l. Bpe, l ohs.: Tidsskr. for Den norske lægefor. 71: 266, 1951. 
2. Current Therapy 1951, s. 43, W. B. Saunders Company, 

Philadelphia and London. 
3. Rolfsen, R.: Tidsskr. for Den norske lægefor. 70:446, 1950. 
4. Yearbook of Medicine 1949, s. 16, The Year Book 

Publishers, Chicago. 
5. Rekvig, 0.: Tidsskr. for Den norske lægefor. 70: 127, 1950. 
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mark har nylig overlæge, dr. med. p 0 u 1 pre u

d e n t h a l 
2 

rettet et voldsomt angrep pl den 

danske kommisjon, idet han hevder at arbeids

grunnlaget er forfeilet. F r e u d e n t h a 1 hevder 

at et sterilt ekteskap hvor ektemannen er definitivt 
steril, er ekstremt sjelden. I en artikkel i The Practi

tioner med titelen «The dual responsibility in in
fertile marriage» Uttaler R. C h ri stie B r 0 w n a 

at den alminnelige erfaring er at i et sterilt ekte-

skap bidrar som regel begge parter til infertiliteten , 
idet der er en lang rekke «subfertility factors» som 

kan finnes fordelt mellom de to ektefeller. 

Resultatene av inseminasjonene peker jo ogs1 i 

samme retning. Det viser seg at det ofte kan være 

meget vanskelig å oppn1 befruktning. Man må 

derfor i alminnelighet fortsette i flere m1neder, og 

i et materiale fremlagt av C ar y og medarbeidere 

viste det seg at ved heterolog inseminasjon ble 

befruktning allikevel bare oppn1dd i halvparten 
av tilfellene. 

* 

Problemene i forbindelse med den artifisielle 
(heterologe) inseminasjon er som kjent ikke bare av 

medisinsk karakter. Også den juridiske siden av 

spørsmålet er meget viktig og meget komplisert. 

Det er for eksempel all grunn til å regne med at 
i arvetvister vil ektemannens familie meget sterkt 

bestride inseminasjonsbarnets arverett. I vårt land 

vil dessuten spørsmålet om odelsretten i høy grad 
kunne vanskeliggjøre saken. Problemene må imid

lertid finne sin juridiske løsning- av hensyn til de 

barn som allerede er født etter kunstig inse

minasjon. 
Også når det gjelder spørsmålets sosiologiske og 

etiske sider har diskusjonens bølger gått høyt. Det 

ville bli for omfattende om en skulle komme inn på 

alle disse momenter, men vi vil gjerne innby kol

legene til en diskusjon i •Tidsskriftet»S spalter om 

inseminas jonsspørsmålet. 

Ener at ovenstående var gått i trykken, er vi blitt gjort. bekje~t 
d s e i sitt ndssknft med at forfatteren A k s e l S a n e m o 

•Årstidene• har offendiøjort en avhandling om dette eT~nde. 
ca1 · te nummer av c • s· 

Denne artikkel vil bli ruermere OØ\ t 1 nes Røtl. 
skriftet•. 

2 Politiken 24. august 1952. 
3 Practitiooer 169: 115, 1952. 

CHLOROMYCETINETS 
VIRKNING PA BENMARGEN 

Nye lzgemidler viser ikke sjelden bivirkninger, som 
n!r det er gltt en tid kan komme til 1 redusere bruken 
av dem. Det viste seg f.eks. at enkelte sulfonamider 
fremkalte hematuri og anuri i s!pass mange tilfelle at 
det ble frar!det 1 bruke dem. Oftest er det imidlertid 
den virkning enkelte kjemiske stoffer kan ha pl blod 
og benmarg, som gjør dem mindre anvendelige som 
lægemidler. I 1931 viste s!ledes Kracke & Parkert 
at det dengang meget brukte aminopyrin ikke sjelden 
fremkalte agranulocytose. Lægene ble deretter mer var
somme med bruken av midlet, og det brukes vel nl 
svært sjelden. En er i det hele blitt varsom med l bruke 
lægemidler som kjemisk sett inneholder en benzenring, 
særlig hvis den er kombinert med en amino- eller nitrat
gruppe. Chloromycetin viser seg l være et slikt stoff. 

Chloromycetin (chloramphenicol) ble omtalt i dette 
tidsskrift 2 kort tid etter at det var isolert fra en strepto
myces-art. Stoffet lot seg senere syntetisere og er frem
deles det eneste av de moderne antibiotica som kan 
fremstilles syntetisk. Sammen med streptomycin, aureo
mycin og terramycin har chloromycetin et cbredt spekt
rum• og rammer en rekke blde gram-positive og gram
negative bakterier, bestemte rickettsia-arter og visse 
virus-arter. Da chloromycetin er virksomt per os og 
sjelden fremkaller kvalme, er det rimelig at det meget 
snart fikk en stor utbredelse og anvendelse ved alvorlige 
og mer banale infeksjoner, særlig i Amerika. Hos oss har 
midlet enn! va:rt slpass dyrt at det vel neppe i særlig 
grad har vært brukt ved banale infeksjoner. 

Allerede i 1949 advarte S made 13 mot bruken av 
chloromycetin pl grunn av dets kjemiske konstruksjon 
med et nitrobenzenradikal. Senere er det kommet stadig 
flere advarsler mot en ukritisk bruk av dette læge
middel. 4, 11 Det er fra forskjellige hold referert tilfelle 
av aplastisk anemi eller panmyeloftise. Nylig har 
Dames he k 6 som redaktør av det kjente, amerikanske 
spesialtidsskriftet cBlood• fremhevet faren ved e~ lang
varig eller intermitterende bruk av chloromycetan som 
ellers betegnes som et verdifullt lægemiddel i utvalte 
tilfelle. Chloromycetin bør slledes aldri brukes ved 
banale infeksjoner eller hvor en kan komme fram med 
et av de andre, mindre toksiske antibiotica. Det for
hold at aplastisk anemi etter bruk av chloromycetin 
ennl er sjelden, er til liten trøst for de in~ivid~r SO~l 
rammes av en s1 farlig sykdom. Dette er særhg tnst hv1s 
det skyldes ukritisk bruk av dette nyttige, men tydelig
vis temmelig farlige lægemiddel. 

1 Kracke, Il. Il. & Parker, F. P.: ]. Lab. & Clin. Med. 19: 799, 
1934. 

2 Tidsskr. for Den norske lægefor. 68: 53, 1948. 
s Smadel, J. E.: Am. J. Med. 7: 671, 1949. . 
• Wilson, L. B., Harris, M. S., Henstell, H. H., Wmtherbee, O. O. 

& Kahn, J.: J.A.M.A. 149: 231, 1952. 
" 5 'l Il K r --·right G. E. & Wintrobe, M. M.: J.A.M.A. u m1 ey, • ., '-'"•w , 

149: 914, 1952. 
6 Damesbek, W.: Blood 7: 755, 1952. 
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HODEPINE 

Et av de nyeste nummer av Ugeskrift for Læger~ er 
utgitt som symposium som behandler emne~ hodepme, 
spesielt med henblikk på etiologi og behandhng. 

Det publiseres blant annet en undersø~else av 
T. D a l s g a a r d - N i e l s e n om behandlmgen a.v 

d · d · · B Arbet-migrene og psykogen ho ep1ne me v1tamlll 12· 

det er en etterundersøkelse av U r d a h l - A a s e n s 
9 

arbeid. Denne forfatter hadde som bekjent ~n~er be
handlingen av en pasient med pernic~øs a?em1 taktt.att 
at pasientens migrene svant i tilslutnmg ~~1 behandhng 
med vitamin B

12
, og han mente ut fra sme senere er

faringer med 10 migrene-pasienter å kun~e slutte at .denne 
behandling i ethvert fall var virksom 1 en del u~felle. 

D a l s g a a r d - N i e l s e n etterprøvde behandlmgen 
pi 14 migrene-pasienter og 6 tilfelle av psykogen cefal
algi og fant følgende resultat: Ingen effekt ve~ migrene, 
men derimot gunstig effekt hos 4 av de 6 pas1enter med 
p~ykogen hodepine. Effekten ble tilskrevet en alment 
stimulerende virkning. Der såes ingen ugunstige bi · 

virkninger. 
I en redaksjonell artikkel diskuterer U geskrift for 

Læger spørsmålet om det enorme forbruk av forskjellige 
analgetica til behandling av hodepinen. 

Vi læger tør neppe påstå at vi er uten ansvar for 
cien populære anvendelse av «piller» ved både sværere 
og lettere cefalalgi uten nærmere utredning av hva som 
i det gitte tilfelle har bevirket symptomet, forståelig 
nok. Ettersporing av en hodepines årsaker er ikke bare 
ofte et tidsrøvende arbeid som kan kreve atskillige 
spesialundersøkelser. Det viser seg også i altfor mange 
tilfelle å være fruktesløst tross de mest grundige an
strengelser. Har man tilstrekkelig mange ganger gjort 
denne erfaring, er det fristende å bøye seg for etter
følgende pasienters primære ønske: noe mot smertene. 

Vi må imidlertid erkjenne at dette i virkeligheten er 
en kunstfeil, særlig når man' står overfor hodepine som 
er oppstått nylig og eventuelt tatt til i styrke. Det 
store spøkelse i et slikt tilfelle er hjernesvulsten. Det 
faller ikke så hyppig i den enkelte læges lodd å møte 
en intrakraniell tumor, nettopp derfor glir tanken på 
n:uligheten lett i bakgrun~en. Men undersøkelse av øyne, 
b1huler, ører og nevrologtske funksjoner gir ofte bonus 
ved avsløring av mer banale årsaker til hodesmertene. 
Er resultatene negative, må man huske at en akutt inn
treffende cefalalgi kan være psykogen, en reaksjo o 
en øyeblikkelig konfliktsituasjon som pasienten ~kpka 

· f b. d 1 e spontant setter 1 or m else med sitt somatiske 
k 

. . symptom. 
Vans eh~hetene løses Ikke ved anti-neuralgica. 

Den hvslange eller i hvert fall mangeo · h d · . d ange o epme 
er mm re alarmerende og også mindre t kk 1. d. · k a nem tg som 

tagnostts og terapevtisk objekt Me d o · 
måte forgjeves å søke dens nat~r næ: et ebr pl a mgen 

d k l mere e yst De 
un ersø e ser som D a 1 5 g a a r d _ N . l · . 

f · d l e s e n har gJen nom ørt 1 e senere år har b.d .1 o -
' l ratt tl a avgrense den 

s Ugeslu. for Læger 114: 1125-1166 l 
9 Tidssk f D , 952. 

r. or en norske lægefor. 7 4: 390, 1951. 

vasomotoriske, herunder den migrenoide cefalalgi. Det 
er her gode muligheter for en terapi av mer spesifikk 
karakter enn de alminnelige anti-neuralgica ved an
vendelse av stoffer som griper inn i selve den pato
fysiologiske mekanisme. Det er særlig ergotaminderi
vatene, gynergen, dihydroergotamin og eventuelt byder
gin som har vist seg nyttige som profylaktiske og 
kuperende midler, men svikter de, kan det være grunn 
til å gjennomprøve andre stoffer med vasomotorisk virk
ning. Hos noen viser de dilaterende, hos andre de vaso
konstriktoriske seg nyttige. Man må prøve seg fram s1 
lenge vi ikke besitter en helt tilfredsstillende diagnostikk. 
Men som rettesnor gjelder at et p reparat skal vise hurtig 
og umiskjennelig effekt. Er det ikke tilfelle, må man 
forlate det og eventuelt forsøke et annet. 

De vasomotoriske hodepineformer gir anfallsvis sym
ptomer med frie intervaller. Cefalalgi av mer eller 
mindre konstant karakter vil i alminnelighet ikke p1-
virkes gjennom påvirkning av karene. Niglin- og hista
mintests er her verdifulle differensialdiagnostiske hjelpe
midler. Den åre- eller livslange hodepine uten vaso
motorisk genese hører til de mest utakknemlige behand
lingsområder. Ofte vil den forbli kryptogen, man ml 
la seg nøye med betegnelsen «konstitusjonell» som dekke 
for vår uvitenhet. Men i tallrike tilfelle dreier det seg 
utvilsomt om en psykogenese, en varig livskonflikt eller 
en reaksjon på individets temperamentsmessige eiendom
meligheter, eretisme, asteni eller den uheldige kombina
sjon av disse to egenskaper. 

Nettopp hos disse sistnevnte pasientkategorier er 
medisinforbruket betydelig og kan gjennom den kroniske 
intoksikasjon i seg selv tjene til å opprettholde og for·· 
verre cefalalgien. Lægenes oppgave er da ytterst vanske
lig fordi pasientene ikke lar seg fravriste sin yndlings
medisin. Med tålmodighet må han forsøke om ikke for
holdsregler, regulering av arbeide, hvile midt på dagen 
og eventuelt sanering av hjemlige forhold kan føre til 
i hvert fall en begrensning av tablettfråtseriet. Men det 
skal erkjennes at oppgaven ofte tross alle anstrengelser 
viser seg uløselig. 

Det burde være tiltrekkende for forskningsinnstilte 
kolleger på sykehusene og i praksis å beskjeftige seg 
med hodepinens problemer. Sjeldne sykdommer og 
symptomer synes av en eller annen grunn å virke mer 
lokkende som studieområde enn banale. Men disse siste 
har den fordel at selv små resultater setter seg større 
praktiske spor. 

HALSESYKE OG GIKTFEBER 

Det er brakt på det rene at rheumatismus acutuS 

lop~sktår som følge av en svelginfeksjon med p-hemo-
ytls e streptokokker a A . kk 

båd lf . V gruppe . Dlsse streptoko ene 
~r : su onamtd- og penicillinømfintlige, og Tllf 

adnceht om.taler på lederplass hvilke muligheter vi het-
ve ar t1l å for b å 
rh . e ygge en s alvorlig sykdom 

eumatlsmus acutus. 

7 The Lancet 263: 71, 1952. 



SeiY om man har funnet den Priauert IDna • 
ikroben, så er selve giktfeberens natur enn1 110_._~~ til • d n-aan. 

Av 100 pastenter me en og samme halsinfeksjon det 
s!ledes bare 2 som U.r rheumatismus acutus, er de 

Ø
vrige går fullstendig fri. Hvorfor det er s'!L mens . 

U&, Vet VI 
·•ke Man har formodet at der hos de mottag•li . di 
111 • • ... ge 10 -
vider skulle forehgge en forstyrrelse i antigen-antistoff-
reaksjonene overfor et eller annet av streptokokkens 
omsctn~ngsprodukter, og foreløpig er dette den beste 
forklanngen. 

Tidligere er det blitt antatt at man skulle kunne ned
stttc hyppigheten av rheumatismus acutus ved 1 fU. 

f . h ,_me 
tonsillene, men er anng ar vist at dette ikke holder 
stikk. - Langt bedre resultater oppnldde man med 
sulfonamidene. Under siste verdenskrig, hvor der var 
tallrike epidemier med streptokokk-angina, ble der for
søkt profylaktisk bruk av sulfonainider i sml doser og 
det ble tydelig vist at man hermed kunne fl red~n 
hyppigheten av både halsinfeksjoner og giktfeber. Er 
der først oppstått en halsinfeksjon, vil imidlertid ikke 
en sulfonamidbehandling kunne forhindre utviklingen 
av en eventuelt etterfølgende giktfeber. Uheldigvis har 
det vist seg at der oppsto resistente stammer ved bruk 
av sulfonamider. 

Da penicillinet kom, gikk man over til l bruke dette 
istedenfor sulfonamider. Til l forebygge halsinfeksjoner 
var penicillinet like effektivt som sulfonamider, men 
dessuten kunne man ved tidlig og energisk penicillin
behandling av en angina sll streptokokkinfeksjonen ned 
s1 hurtig at sannsynligheten for giktfeber ble betydelig 
rc:duserr. De største undersøkelser pl dette omrldet er 
gjort av R a m m e l k a m p et al. i en treningsleir til 
det amerikanske flyvlpen. 1178 tilfeldig utvalte tilfelle 
av angina tonsillaris exudativa ble behandlet med peni
cillin, mens 1162 med samme diagnose fungerte som 
kontrollkasus. 2 3 av de ubehandlede pasientene fikk 
giktfeber - hvilket svarer til omtrent .1 % - mens bare 
en av de penicillinbehandlede ble angrepet, og han hadde 
hatt en ubehandlet interkurrent infeksjon. R a m m e 1-
k a m p understreker at penicillinbehandlingen ml settes 
i gang tidlig, og hevder at det kliniske billede av en 
angina tonsillaris forlrsaket av ,8-hemolytiske strepto
~okker av gruppe A i de fleste tilfelle er sl karakter
istisk at det er unødvendig l vente pl resultatet av en 
bakteriologisk undersøkelse. I det typiske tilfelle Ur 
pasienten relativt hurtig slr hals med vondt for 1 
svelgje; der er forstørrede og ømme halsglandler, syk
domsfølelse og feber. Mindrelrige har ofte brekninger. 
Ved halsundersøkelsen finner man oppswlming av lym
foid vev med sterk rubor av slimhinnen. Pl tonsillene 
er der enkeltvise eller konfluerende flekker med gulaktig 
exsudat, som trer tydelig fram pl den røde bakgrunnen. 
R a n t z et al. hevder ogsl at angina forlrsaket av 
/1-hemolytiske streptokokker av gruppe A i de fleste 
tilfelle kan diagnostiseres klinisk, men at der finnes over
gangsformer, er selvsagt ventelig. Alle som har gransket 

forholdet nameae, bar doc kommet ål u de 0.. 
alvorlige halsinfeksjoner skyldes denne strcpcokokken, 
og det ml felgelig anses som rasjonell terapi l behandle 
~~~tilfelle av svzr 01 middels svzr ancina med pmi
allin mtramuskulzn tidligst mulig. V ed )enere anpna be
høver man ikke gi penicillin, dersom det ikke er under en 
epidemi med ,8-hemolytiskc streptokokker av gruppe A, 
eller man har anamncstiske opplysninger som gjer at 
man ml formode en spesiell disposisjon for rheumatis
mus acutus. 

Hva med pasienter som allerede har hatt rheumatis
mus acutus? Her er stillingen noe annerledes. En regner 
med at omtrent halvpanen av disse ved en ~-infeksjon 
med streptokokker Ur giktfeber pl ny. Den infeksjonen 
som forlrsaker residivet, kan vzre ganske lett, kanskje 
ikke mer enn en konvarig smittebzrenilstand. Pl grunn 
av denne risiko hevder Ramme l kam p at det ikke 
er berettiget 1 vente pl kliniske symptomer før man 
griper inn, men at det bør gis kontinuerlig profylaktisk 
behandling. Hos slike pasienter kan en liten daglig dose 
med et kjemothcrapeuticum betraktelig nedsette residiv
hyppigheten av rheumatismus acurus, men hos ca. 10 ~ 
ml man vente at mikrobene allikevel klarer 1 etablere • 
seg. Det gis f. eks. 1 g sulfadiazin daglig eller en tablett 
inneholdende 100 ooo E. penicillin per os. Sulfonamidet 
er det billigste, men hos noen f1 kan det gi toksiske kom
plikasjoner. I sykehus ville nok slike komplikasjoner 
bli oppdaget i tide, men hos hjemmcvzrendc pasienter 
kan følgene bli alvorlisc. Det er da tryggere 1 gi peni
cillin per os, og dessuten gir penicillinet sjeldnere anled
ning til resistensutvikling hos mikrobene. Men penicillin 
er dyrere i bruk, og resorpsjonen fra tarmtractus er 
heller ikke helt pllitelig, selv om den til en viss grad 
kan forbedres ved 1 gi tablettene mellom m1ltidenc sam
men med et antacidum. P i t t E v a n s ga til barn 
100 ooo E. penicillin i en s % glykoseoppløsning tre 
kvaner før frokost. - R a m m e l k a m p anbefaler 
profylaktisk bruk av sulfadiazin eller penicillin i to lr 
etter en giktfeber hos barn; andre hevder enda lengre 
tid. Ifølge B i a n d & D u c k e t J o n c s er residiv
faren størst i de første fem !rene ener sykdommen. 

Å forhindre ethvert tilfelle av rtwnatisle hjtrttlidtlst 
kan man imidlenid ikke oppnl ved hjelp av kjemo
profylakse. Halvparten av pasientene med revmatiske 
hjertesykdommer har for det første aldri vzn plviselig 
angrepet av rheumatismus acutus. Og da man av prak
tiske grunner som regel bare vil ha anledning til 1 igang· 
sette en kjemoprofylakse etter en allerede gjennomgltt 
giktfeber for l forhindre residiv, behøver dette ikke 
influere pl utviklingen av den revmatiske hjcneaffck
sjonen. Hjenesykdommens prognose har nemlig ingen 
di~kte relasjon til hvor mange ganger vedkommende 
har hatt giktfeber. Dette forandrer dog ikke det faktum 
at kjcmoprofylakse er v!n viktigste vlpen mot denne 
alvorlige sykdommen og burde anvendes langt mer enn 
tilfellet er for øyeblikket. 
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Hvor stor rolle de forskjellige smittemuligheter spiller, 
kan vi ikke avgjøre uten ved virusundersøkelser. Men 
jeg vil her peke pl en mulighet for næringsmiddelsmitte 
som samtidig illustrerer noksl godt dette som jeg nevnte, 
at nlr det forekom poliomyelitt var hygienen ikke god 
nok, og at det mltte være lekkasjer. 

Etter det antall syke med lammelser som det var i 
Oslo siste lr, nemlig 300 poliomyelittsyke, skulle det 
omtrent samtidig være minst 20000-JOOOO poliomyelitt
smittede. Alle disse har i mange uker utskilt poliomyelitt
virus via fæces. Hvor blir det av denne fæces og milli
ardene av poliomyclittvirus? Det meste glr i Oslofjorden 
- hvilke muligheter det gir, skal vi ikke komme 
nærmere in~ pl. Men en del av denne fæces, nærmere 
bestemt fra 175 0 binger og Ssoo bøtter fra ca. 10 ooo 
familier i Oslo, blir i en mengde av 30 tonn om dagen 
eller 10 ooo tonn pr. år, mer eller mindre fersk og fly
tende og uten noen lagring, desinfeksjon eller behand
ling, transportert pr. jernbanevogner til hundrevis av 
gartnere og glrdbrukere i Oslos omegn. Her brukes 
den til gjødsling, ja, til dels endog til overrisling 
av bl. a. grønnsaker og rotfrukter - til dels uten noen 
foregående behandling eller lagring eller bare lagring 

i kort tid. 
J eg har selvsagt ikke plvist poliomyelittvirus på noen 

av de grønnsaker og rotfrukter som vi i sommer- og 
særlig i høsttiden får tilbake i Oslo fra garnerne. Men 
jeg undersøkte i fjor 277 prøver av purre, løk, gulrøtter, 
reddik, salat, tomat og agurker. 11 av disse 277 prøver 
var fri for colibakterier. På overflaten av de andre fant 
jeg colibakterier i mengder fra roo til over 1 million. 
Når disse grønnsaker ble vasket eller skrapt slik som 
vi gjør med dem, fant jeg colitallet redusert, men de 
fantes fremdeles i mengder opp til flere tusen. Da det 
er ganske sikkert at fecalier i Oslo fra ro ooo familier 
må inneholde poliomyelittvirus, i hvert fall i poliomyelitt
tiden, og da vi må regne med at poliomyelittvirus er 
mer resistent enn colibakterier, kan jeg ikke forstå annet 
enn at det er en mulighet, ja, endog sannsynlighet for at 
poliomyelitt kan overføres fra pudretten, via orønnsaker 
tilbake til byens befolkning. :::. 

Jeg har nevnt dette for å peke på en mu)io smittemåte 
ved poliomyelitt, og på en lekkasje i vå;t vern mot 
poliomyelittsmitten. Det er mange andre også. Når vi 
har ~å l~ten chanse til å påvise smittemåten ved polio
myeh~t 1 de enkelte tilfelle, er vel grunnen den at vi 
prak~tsk talt alle sammen utsettes for smitte - får i 
o:s ~~r~s mange ganger i poliomyelitt-tider, og da spiller 
pavtsmngen av en kontakt etc. liten rolle. 

I motsetning til det defaitistiske syn at det ikke kan 
nytte å bekjempe poliomyelitten med hyoieniske for
anstaltninger, tror jeg p~ nytten av dem hvis de b 
bJ' d are 
. tr go e og effektive nok. At smittetiden er forskjøvet 

ul eldre alder, er i virkeligheten et bevis på at det har 
n }'ttet noe. At det nå ved E n d er s vevskulturmetod 
å~ne~ seg .muli.ghet for å oppspore de antagelig forholds~ 
VIS fa smmektlder som holder smitten ved ]'k r . . l e utenom 
po IOmyelttt-ttder, gjør at vi har grunn tl.l a0 s o • · e pa Situa-
SJOnen med en viss optimisme. 
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BEHANDLING AV 
URINVEISINFEKSJONER 

MED ANTIBIOTICA 

At• ARNE H]ELDE og HENRIK F. LANGE 

(Fra Jnnherred s~·kf:hm, med. at•d .) 

I de aller fleste tilfelle vi l behandlingen av urinveis
infeksjoner ikke by p l noen særlige problemer. Tallrike 
tilfelle av lettere urethritter og cystitter ble i «gamle•> 
dager helbredet med de midler vi da hadde til rådighet, 
og mange er også blitt helbredet med de midler: mandel
syre og sulfonamider som vi har brukt i de siste I 5-20 

3.r. - Helbredelsen er imidlertid ofte tilsynelatende. 
r virkeligheten persisterer ofte en lettere cystitt eller 
pyelonefritt, men denne mer latente infeksjon gir ingen 
eller fl kliniske symptomer: pasienten lever i fredelig 
!;ymbiose med sine mikrober. Slike infeksjoner er over
ordentlig hyppige. Ved ca. 20 % av alle autopsier fin
r.er man (R ho ad s & al.) makro- eller mikroskopiske 
tegn til en aktiv eller avløpen pyelonefritt. Annerledes 
stiller saken seg n1r det gjelder kraftigere infeksjoner. 
Kliniske fenomener som dysuri, feber, ryggsmerter gir 
syndromer som dels blir rubrisert som cystitt, dels som 
pyelitt, men som vel oftest er begge deler. Ofte har de 
også en nefritisk komponent. Vi foretrekker gjerne 
den mer nøytrale betegnelse: «urinveisinfeksjon» eller 
«pyuri». I de fleste tilfelle vil det hissige kliniske billede 
skyldes et eller annet kompliserende moment som recen
sjon, stein, diabetes o. 1., som har gitt en latent infeksjon 
de beste chanser til å blusse opp. 

Når vi står overfor et slikt tilfelle, vil vi nå på grunn 
av den moderne lægemiddelindustri og dens ofte på
trengende reklame ofte være i tvil om hvilken behand

ling vi skal velge. 
Stilt overfor et slikt kasus vil handlemåten i de fleste 

tilfelle bli følgende: Lægen foretar en vanlig urinunder
søkelse, inkludert bestemmelse av surhetsgraden, dertil 
mikroskopi av sediment, eventuelt i gramfarget preparat. 
Sammen med det kliniske billede og kunnskapene om 
den relative hyppighet av de forskjellioe urinveis
mikrober vil han i de fleste tilfelle komme~ fram til en 
etiologisk .diagnose. Hvis han ikke lar seg friste for 
sterkt av stste reklame, slår han opp i en eller annen bok 
eller oversiktsartikkel og finner f. eks. følgende: 

Tabell l. 
Forslag til behandling av de vanligere urinveisinfeksjoner. 

Mikrober Su. P. Str. Au. Ter. Chlor. 

(1: Forsøkes prinsipalt. Il: Kan forspkes subs'd. ) 
<Su.= sulfacarbamid p - pe · .11 . 

1 
tært. 

· · - 1110 10· Str. = streptomycin. 
Au. = aureomycin. Ter.= terramyc,·n. Chl or. = chloromycerin.) 

Eller et foredrag i Trpndelag Medicituke Se!Jkap. 



På b.asis av disse kunnska~er setter lqen sl behaact-
Jingen 1 gang, og har da, hvts han er heldig, lpan • 

enten f.or ubeha?, tid og ~ger. Sllr nl denne ~ 
ling fe1l, d. e. hdelsen restdtverer, eller der f 
av ph ises spesielle forhold, som dobbe)tinf~ ltartea 
kompli.kasjoner, blir en så ~ødt til l gl den me::.:: 
Jige ve1: bestemmelse av mikrobens sensibilitet. Det kan 
cia godt hende at læg~n ved. sitt første behandlingsforsøk 
allerede ~ar ~kaffet s~n pas1ent resistente mikrober. 

Her bhr .v• nødt t1l å stoppe litt og drøfte begrepa 
rtsistente m1krober. Første gangen vi støtte pl bep 
var ved sulfatiazolbehandlingen av gonor~. Antall = 
stente gonokokkstammer vokste faretruende, og · _ 
5jonen ville vel blitt katastrofal hvis ikke penici~:a 
hadde vist seg å være mer effektivt. Men i sin tur ska et 

penicillinet resistente stafylokokkstammer. Dette : 
først meddelt fra USA, senere bekreftet her i landet, 
bl. a. av L e rche, som i 1948 fant at 33 % av alle 
undersøkte stafylokokkstammer var resistente overfor 
penicillin. Neste skritt var streptomycinet, som stAr i en 
særklasse, for så vidt som resistens kan opptre raskt av 
hvilken som helst mikrobe, ja, i s1 sterk grad at mikro
ben blir avhengig av streptomycintilførse) for fortsatt 
vekst. H vordan det forholder seg med de nyere midler: 
aureomycin, terramycin, chloromycetin, neomycin o. a., 
er det vel litt tidlig å uttale seg om, men det er av inter
esse å nevne at disse midler ofte viser «cross resistance•, 
dvs. mikrobiell resistens overfor aureomycin gir hyppig 
s1mtidig resistens overfor terramycin, chloromycetin og 
\·ice verSl - særlig gjelder dette de gramnegative staver. 

Behandling med antibiotica har ogsl avsløn et annet 
forhold som er av betydning i denne forbindelse, nemlig 
det at hvis man rydder Ut en mikrobe, vil jordbunnen 
bli gunstigere for invasjon av en annen, og kanskje verre 
infeksjon . Fenomenet er særlig kjent fra behandlingen 
av infeksjoner i respirasjonsveiene, hvor f.eks. den nor
male munnhuleflora kan erstattes av sopp, szrlig monilia. 

Ovennevnte forhold møter oss i stor mllestokk nlr 
det gjelder urinveisinfeksjoner. I tillegg til primzn 
resistente stammer får vi sekundzrt resistente, uten at 
det er mulig i det enkelte tilfelle l si om det dreier seg 
om en adaptasjon eller en mutasjon eller en undergruppe, 
eller en oversett dobbeltinfeksjon. Vi opplever i utpreget 
grad en skiftning av mikrober, hvor f.eks. en ringe 

h. . mikrobe symptomgivende blir erstatttet med en IISigete 
- særlig hyppig blir E. coli erstattet av fekale strepto
kokker. 

Noea ebempler: 

R h o a d 1 at a1., 10m behandla • 
at de hos 16 tilfelle h de J1J pen u, '-
fill . . YOr fakk Dti tclda E. CiOii i ... 

. en anfebjoo med fekale arq.c c4•ker. l ,_'is 
l 6 tilfelle Yar forholdet OlllYeack. c 

Aksel Steaderup f••t ·-"La:-- • i · - - ... --.ayr IL 17 av sane 167 puica~er. 

N. O. Ericsson beretter aaa u -- • 
behandJ-..1- li · - ~--~ co pyurler. AY - 14 Yiste J - llllilh 
med samme, n1 raiatensforårc, mikrober • S ftlidiy 
med annen, to141lraistcnt mikrobe. 
.~ ovaanevnte problemer IDIItcr .,. i daa wdiei ... e 

klinikk, men kanskje szrlig i c1ea kinarpke, b.,.. • 
mang~ kompl~joaer: ltric:turer, ......-,..,aur. 
etc. Ill' gode betiagelser for infeb;oaer 01 .ur cha• 
for en fornyet invasjon. 

Jonsson 8t Erlaadsoa har"'* ea bectdelia 
høyere frekvens av raisteatc 1taJD1Der lloa praacilr.ere 
enn hos andre, og tror ac lnakcn ml lllka i aaeo
comiale kateter-infeksjoner. Problemet har Yen ctr.ftct 
av kirurger blde i Sverige os Danmark. Det er nrd l 
legge merke til at pl et nw~e i fjor i Dansk JWuraiå 
Selskab ønsket professor D a h l - l • e r 1 e a ICI tilbake 
til folia uvae ursi's dager. 

Generelt kan man li at d lcaae der ebistcnr ,__ 
sjon, vil en medikamentell behaacllias •• uriaYeiåafck
sjoner ikke bare vzre unyttig, men ofte opl dinbe 
skadelig. Vi skal her kon referere et tilfelle h'fOI' Yi 
heldigvis unngikk l fl pasienten lekunderinf..n med 
resistente mikrober, men som viser hvor flnynia behaad
ling kan vzre i tilfelle med retcaljoa. 



Midlet til primært ! finne det mest effektive anti
bioticum er bestemmelse av mikrobens sensibilitet in 
vitro. En slik bestemmelse utføres etter forskjellige me
toder som alle er variasjoner av hovedprinsippene: 
Jortynningsmetoden og di/fusjonsmetoden. 

I 1948 beskrev s!lcdcs danskene K. A. J c n sen & 
I. K i æ r en metode hvor sirkelrunde filtrerpapi rbiter 
ble fuktet med antibiotica av bestemt konsentrasjon og 
s! anbrakt p! agarplatene som imbiberes. Resultatene 
bestemmes ved m!ling av hcmningssonene. 

K. A. J ensens metode var s! vidt enkel at den har 
funnet innpass i den kliniske laboratoriediagnostikk. 
Fordelene ved at de mindre sykehus selv kan utføre en 
slik bestemmelse, er at de kan f! et raskt svar p! om 
mikrobene er sensible, og eventuelt overfor hvilket medi
kament. Samtidig er det en utvilsom fordel :lt den 
behandlende kliniker p! sin daglige gang p! laboratoriet 
kan sammenholde de bakteriolog~ske og kliniske mo
menter. Svakhetene ligger selvfølgelig i klinikerens 
manglende bakteriologiske skolering. 

Det er denne metode vi har brukt ved Innherred 
sykehus i de siste 2 ! r, inntil vi nylig gikk over til 
I:. r n a L u n d og medarbeideres tablettmetode, som 
ifølge danske og svenske bakteriologer skal være enklere 
og hurtigere og p!liteligcre - alts! bedre c~net for sm! 
laboratorier. 

Vi er fullt oppmerksomme p! at disse sensibilitcts
undersøkelser har sin begrensede verdi ogs3 p. g. a. de 
feilkilder som ligger i selve metodikken. Der m~ ved 
denne bl. a. tas hensyn til den antibiotiske konsentrasjon, 
inoculatets massivitet, medienes sammensetning osv. slik 
at vi nok ikke alltid vil finne laboratoriemessig og kli
nisk konkordanse. Vi har midlertid regnet med at vi i 
en slik undersøkelse kunne f! en ledetrJd, som til en viss 
grad vil kunne hjelpe oss i ~ skjelne de sensible mikrober 
fra de insensiblc. 

Vi nevnte samvirket mellom laboratorium og klinikk. 
Dette moment blir særlig p!trengende når resultatet av 
sensibilitetsundersokelsen foreligger, og behandlingen 
skal startes. En har da ! ta hensyn til - ikke bare 
mikrobenes sensibilitet overfor de forskjellige stoffer -
men også til disse stoffers administrasjonsmodus, deres 
toksisitet, deres fordeling i organismen, spesielt deres 
ckskresjonsforhold - og dermed til nyrens funksjon, 
dvs. stoffenes relative fordeling i blod og urin, og i visse 
tilfelle ogs~ midlenes kostnad. 

Form~let med den analyse som folger, har v:crt ~ soke 
~ få brakt p~ det rene om vi overhodet har hatt noen 
nytte :w disse undersøkelser. - Har det vært spilt 
møye? Eller har vi ved hjelp av disse kommet fram til 
therapcutica, og kanskje dermed også resultater som vi 
ikke ville ha oppn~dd uten? 

Den vanlige undersokelse av v1re pyuripasienter har 
\'ært ~olgende: Det. blir forst tatt en steril prove til 
?yrknmg ~~. 2 n~edter -:- lakmus-laktose-agar og bul
JO~g. S~mttdtg bltr det gJOrt en vanlig undersokelse a\· 
urmen mkludert bestemmelse av surlletsgr"d 'k 
k . . • .. og nu ro-

s ·opt. Sentnfugatet blir faroet .., m G l'k 
~ ~ ... · ram, s 1 • at en 

allerede med en gang Hr et inntrykk "V om de . 
h Jd ' " n mne-

o er staver eller kokker, grnmpositive eller -negative 

' 
bakterier. Pyuriens masstvltet blir angitt i antall rund-
celler pr. synsfelt. Neste morgen f!r vi s~ svar p~ dyrk
ningen, hvor koloniforrnen, farge, om de er svermende 
osv., vil gi oss nye holdepunkter. Det lages ogs! gram
preparat b! de av buljongkultu ren og lakmus-laktosc
agarkulturen. 

Det blir ogs! gjort resistensbestemmelse p! blodskål 
etter K. A. J e n s e n s metode. De antibiotica vi rutine
messig prøver er: Streptomycin, aureomycin, penicillin 
og sulfanilylcarbamid. Enkelte ganger har vi gjort sup· 
plerende undersøkelser med andre antibiotica som chloro
mycetin og terramycin. Vi gjør vanligvis resistens
bestemmelse b! de fra buljongkulturen og fra koloniene 
p! lakmus-laktoseagarsk!Uen, og vi finner som oftest 
god overensstemmelse mellom disse. Den følgende dag 
er s~ resistensbestemmelsen ferdig, alts! 2 dager ettcr.u 
urinprøven ble tatt. Graden av sensibilitet blir avlest 
med +++ for sterkt ømfintlig, ++ for middels ømfint
lig. + for svakt ømfintlig og + for total resistens. 

Vi har ikke gjort noe forsøk p! 1 bestemme bakteri
ene nærmere, f. eks. ved gjæringsprøver eller dyrkning 
p! spesialmedier. I enkelte tilfelle har vi imidlenid 
sendt prøver til nærmere undersøkelse p! bakteriologisk 
laboratorium. 

Etterat nå resistensbestemmelser· ved pyurier hadde 
vært i gang i to ~r, ville vi gjøre et forsøk p! 1 under
søke om vi p!t grunnlag av disse bestemmelser behandlet 
v!re pasienter bedre og mer effektivt enn om vi bare 
hadde utført en enkel sedimentmikroskopi i gramfarget 
preparat, slik som læger i praksis har anledning til ·' 
gjøre det. 

For it f! svar p! det har vi gått gjennom samdi~c 
jcurnaler fra 1 9 50 og 1 9 5 r, hvor det er gjort resistens
bestemmelse ved pyuri. For ~ f!t et noenlunde ensartet 
materiale ble folgende kriterier satt opp: 
I. For behandlingen begynte, m!tte det foreligge en 

bakteriologisk under ·okelsc av urinen med sensibili 
tetsu ndcrsøkelsc. 

2 Etterat behandlingen var avsluttet, var minstekravet: 

mi~rosk.opisk undersøkelse av urinen, helst ogs! bak
~errologrsk undersøkelse. Det siste er ogs! blitt gjorr 
1 de aller fleste tilfelle. 

J· Fra behandlingens avslutning til kontroll av urinen 
m~tte det minst to døgn. Vi er selvsagt klar over at 
dette er for kort tid for avsløring av residiver, slik 
at denne undersøkelse bare kommer til ! omfatte 
pr i mær-resu l ta ten e. 

Ette~ å ha g~tt gjennom journalene for 1950 og r9p, 
og utsktlt de som ikke fylte de nevnte betinoelser ble 
det tilbake 47 · Imidlertid er en del pasienter 

0

behar~dlet 
flere ganger, slik at tallet av resistensbestemmels!r O" 

behandlinger ligger noe hoyere. ~ 
M:nerial~t omfatter alts! 47 pasienter, der~v har 1 0 

hatt kompl~serte og 27 ukompliserte infeksjoner. Beh:md
lrngens varrghet har vært fr:1 5 til 7 dager, og doscrin«>cn 
har være· Fo . · t> · : r streptomycm Y! g X 2. For :1ureomycin. 
terram)'Cill og chloro · Il L d · . mycettn 1 ;r!?-2 g aghg. Som 
sulfonanlldpreparat har vi brukt sulf:lnilylc:lrbamid I !to: 

'< 5 · Dette preparat utmerker seg i folge A. R u n ~ 



Tabell 2. 

Otørsilu ot·ør dø primære bøhtmdlingsrøs.JU~n ; 
ilt' Jtomplim·te ;,.fdsiOttn. 20 tilfelle 

KomplilwJOneru art 

DilataSjon. Recensjon . . . . . . . . . . . . . 7 
Aplasia renis, andre anomalier 4 
S:unt idig tlx:. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

:uncidig sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Resultat 
Godt Darlig 

2 
4 
2 
2 
3 

13 
2 
7 

f r i s k ved en rask resorpsjon og utskillelse men liten 
toksisitet og høy clearance. ' 

.. Som .det vil s~es av tabell 2 er resultatet av behand
ungen. 1kke særhg godt, og det er som ventet gruppen 
retenSJOner og dilatasjoner hvor det er særlig dårlig. 
l den gruppen er det 3 tilfelle av hydronefrosc, 2 av 
adenoma prostata, og 2 hadde retensjon p. g. a. nevro
logiske lidelser med blæreparesc. I 4 tilfelle er det hos 
pasienter med komplisert pyuri gjort kirurgiske inngrep, 
og hvor dette har vært vellykket, har det etterpå ved 
medikamentell behandling lykkes å få urinen steril. Dette 
gjelder et tilfelle av blæredivertikcl, et tilfelle av vesico

"aginal fistel og et tilfelle av hydronefrosc. 
Hvor det i det hele tatt foreligger retensjon eller 

andre forandringer som vedlikeholder infeksjonen, har 
det liten hensikt å behandle den medikamentelt før år
saken til retensjonen er fjernet. Ved å behandle dem kan 
en få en viss subjektiv bedring en kortere tid, men sam
tidig risikerer en at mikrobene som før var sensible for 
en eller flere antibiotica, blir res:stente for samtlige. 

Eksempel 3. 
For å demonsuere der skal vi omtale en ~O år gammel mann 

som hadde et blæredivertikel med sten og kraftig pyuri. Pasi· 
entens almentilstand var imidlertid slik at noe operativt inn· 
~rep ikke kunne komme på tale. En ville derfor forsøke å 
behandle ham medikamentelt. Bakteriologisk undersØkelse viste: 
E.coli som var sensibel for sueptomycin, men resiscent overfor 
de øvrige. Han fikk en vanlig streptomyciokur med forbigående 
subjektiv bedring. Etter en kort tid var pyurien like massiv, og 
bakteriologisk underSØkelse viste fomatt E.coli, som denne 
gang var resistent overfor s~~tntlige antibiocica. Hadde denne 
pasient vært i såpass stand at han kunne opereres, ville en slik 
behandling fØr operasjonen kanskje bare vært til skade for ham. 

Av ukompliserte pyurier har vi i alt beh~ndlet 2_7, 
fordel t på de 4 grupper: Pyelonefritt, pyehtt, cystltt 

og • ukjent• . 
Tabell 3. 

Ot.ersiltJ ot·er de pr;mære behllfUili"gsr~sølliller i 27 tilfelle 
aY t~ltomplisvu mføltsjonør. 

Resultat 
Godt Oårli.~ 

Klinisk syndrom 
4 2 2 

4 2 2 

7 7 

12 lO 2 

27 21 6 

Pyetoødritt . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pyelitt ........................ . 

Cystitt ••• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
tjkjeor (Ppti) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tilsaøuneø · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . 

I de ~ første grupper er diagnosen stilt ved srosk • 
urografa og vanlig klinisk vurdering. 1 gru_,.cy r'IL• opa, 
Cl det -t · rr-- «ua.JGlt» 
to .,~vast. pyuri uten at en kunne stille noen sikker 

pografask diagnose. Som ventet er resultatet bcch 
hos de kompliserte, idet 21 av 27 fikk steril unn· e cnnA 
de 6 "kk f"kk • v . som . • e • steril urin, var 4 over 70 lr, der-
lb~ant 3 dt~betikere. De 2 øvrige ble subjektivt symptom
f~t~, a~ebnle, ?g SR ble normal, men de hadde ved ut
s nvnmgen ~mkroskopisk pyuri og vekst ved dyrkning. 
D~n vanhge fremgangsmåte er at vi har brukt det 

medikament _som ved sensibilitetsundersøkelsen viste den 
st~~s~ hem~mg av bakterienes vekst. Enkelte ganger har 
\"1 lmldle~ld med vilje brukt andre preparater, f. eks. 
sulfonamlder, hvor en ved bakteriologisk unders3kelsc 
h.a~~c fått vekst av gramnegative staver, men hvor scn
slblhtetsundersøkelsen var helt negativ for sulfonamider. 
Et par ganger er behandlingen satt i gang før resultatet 
av scnsibilitetsundersøkelsen forell. 

Tabell 4. 

Ot·ersiltl over røstlildlel •v 32 beh•nJiiflgs/orsøk hos 27 1il/ølle 
"" t~ltomplisertø in/øksioner. 

Resultat av seosibilitetS· Behandlet Resultat av 

undersøkelsen. med behandlingen 

Ømfindig for: Godt Dårlig 

Str. ~ 4 l 
Bare Str. • o •••••• lO 

Su. ~ 2 3 

Bare Au. 5 
Au. 4 4 

......... 
P. l 

Str. 3 3 

Str.+Au ......... 7 Au. 3 3 

Su. l 

Su. 2 2 

Flere antibiotica .. lO Su. 2 2 

T.+P.+Au. 6 6 

Tilsammen o ••••• 32 25 7 

Av de 7 tilfelle hvor behandlingen ga dårlig resultat, 
var de 4 behandlet med medikamenter som ikke viste 
noen hemning ved sensibilitetsundersøkelsen, nemlig 
sulfonamider 3 ganger, hvor bakteriene bare var øm
fintlig for streptomycin, og penicillin 1 gang, hvor bak
teriene var sensible bare for aureomycin. 

De øvrige 3 tilfelle hvor resultatet var dårlig, var 
behandlet med medikamenter hvor en etter sensibilitets
undersøkelse skulle tro at man ville få god effekt. 

En pasient ble på grunnlag av sensibilitetsundersøkel
sene behandlet med streptomycin. Lidelsen residiverte. 
Fornyet undersøkelse viste mikrober som bare var sen
sible for aureomycin. Etter behandling med dette middel 

ble urinen steril. 
De to øvrige tilfelle med dårlig resultat var behand-

let med sulfacarbamid etterat sensibilitetsundersøkelsen 
hadde vist følsomhet for det. Resultatet ble som sagt 
c&rlig, men det er et spørsmål om behandlingen har vert 

intens nok. ,,. 



Elts#mpel 4: 
En kvinnelig pasient lå med sædig residiverende P)'uri, feber 

og hyppig vannlating. Bakteriologisk ble det påvist gramnega
tive staver som var sensible for sulfonamider Hun ble behandlet 
flere ganger med sulfacarbamid med subjektiv bedring, m~n 
pyurien fortSatte. Til slutt fikk hun en kur med sulfame2athm 
for ved siden av en hØy urinkonsenuasjon også å skaffe hØy 
blodkonsentraSjon. Erter denne kuren ble urinen steril. 

Tabell 4 synes alts1 å vise at vi i de aller fleste til
felle gjennom sensibilitetsundersøkelsene har f!tt en god 
pekepinn med hensyn til valg av medikament. 

Hvis en nå ikke hadde anledning til å gjøre sensibili
tetsundersøkelse, men bare kunne gjøre en vanlig under
søkelse og mikroskopi, bestemte urinens surhet.sgrad og 
lage et grampreparat, ville behandlingen da ha vært den 
samme? Fra tidligere undersøkelser vet vi at de forskjel
lige bakterier er sensible for flere antibiotica, jfr. tabell I. 

Tabell 5. 

Sannsynlig Avvikende 
Behandlet behandl. uren behandl. p.g.a. 

Mikrober med sensibilitersu.s. sensibilieersu.s. 

Str. 21 Su. 

Ecoli 4 1 Su. 11 
X 9 Su. 9 

P. 3 
Sta ph. 10 Au. 3 P. 

Ser. 4 Su. (ev. Au.) 4 

Su. fæcalis 2 Au. 2 

C hl. l 
Dobbelt infeksjon Su. 

Te. 
(Gr.+st. og 
Gr.+kokker) 6 Ser. 3 

6 

Pro te us 2 Ste. l 

Te. l 

Tilsammen 61 13 ( 19) 

X = øvrige antibiotica (Au.-Te.-Chl.) 

Tabell 5 gir en oversikt over de forskjellige mikrober, 
de anvendte medikamenter, og de medikamenter vi 
sannsynligvis ville ha brukt 1~tcn sensibilitetsundersøkelse. 
Som ventet v iser tabellen at E.coli er den bakterie som 
har fremkalt de fleste infeksjoner, i alt 4 I . Derav var 
9 tilfelle resistente overfor de vanlige midler : sulfon
amider og streptomycin, og en må tte bruke andre anti
biotica. Av de I O stafylokokkinfeksjoner var 4 bare føl 
somme overfor streptomycin og behandlet med det. 
Uten sensibilitetsundersøkelse v ille det ha vært nær
liggende å bruke sulfonamider, penicillin eller eventuelt 
aureomycin. Også i de 6 tilfelle av dobbeltinfeksjoner har 
sensibi litetsundersøkelsen vært av verdi for behandlingen. 

I dette materiale er det således I 3 tilfelle av 6 I under
søkte mikrober, hvor vi uten sensibilitetsundersøkelse 
sannsynligvis ville ha gitt et medikament uten noen effekt 
d~uten 6 andre hvor undersøkelsen har vært en god 
veal~d~. Det synes altså som om vi ved den supplerende 
scnsabthtetsundersøkelse i I 6 av 6 I tilfelle, dvs. i ca. ~ 
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av materialet har hatt nytte av denne undersøkelse, d.c. 
er kommet fram til behandlingsformer som vi ikke 
hadde anvendt etter en enklere undersøkelsesmetodikk. 

Summary. 

A r n e H j e l d e and H e n r i k F. L an g e : Anti
biotics in the Treatment of Urinary Tract Infections. 

A survey is given of the present principles of treat
ment of urinary tract infections. The dangers involved 
in the t reatment with antibiotics are stressed, particularly 
the risk of promoting infection with resistent straio3 
such as may occur by an increase of the resistence of 
the infecting organism to the antibiotic employed or as 
a result of nosocomial infection in complicated cases. 
Some results of testing for resinance by the method of 
K. A. Jensen are presented. The results seems to indi
cate that a primary testing for resistance will supply 
va luable information as to the choicc of antibiotic to 
bl· used, thus greatly climinating the risk of compli

cations as mentioned above. 
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OM DEN KLINISKE MEDISINS TILTAGENDE 

MANGFOLDIGHET 

Summary. 

Try gv e Br a a t ø y : lncreasing Comp/exities of 
Medicine - and the Right Size of Psychiatric and other 
Clinical Departments. 

The number of laboratory tests per patient, including 
psychological tests a nd other cindirect» examinations, 
increases now like a logarithmic function in many 
hospitals (see figs x and 2). 

If this trend is not recognized and counteracted, 
hospital routine and thereby the teaching of students 
and young physicians will deteriorate, and hospital 
planning will proceed in a halfblind and haphazard 
manner. 
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19 lr mer utføn mcksjon. . d 
Det har vzn hevdet at ulcus duodeni til en vtss gra 

bcskyner mot mavekreft. Hypcrsckresjonen ved ulcus 
duodcni anw bl. a. 1 spille rolle som cancerbeskyttende 
faktor. Frekvensen av mavekreft hos disse pasienter 
angis ril ca. o, r <1. to mulig forklaring til den tilsyne
latende høyere frekvens i eget materiale er at hypcr
sekresjonen - den hypotetiske cancerhemmende faktor 
- er bortfalt p. g. a. operasjonen, med senere cancer
utvikling pl b:uis av en postoper2riv gastritt. 

Det plpckes ellers at hyppigheten av ventTikelcancer 
hos ulcus duodeni-pasienter kanskje vil finnes storre 
nlr oppmerksomheten rettes spesielt mot forholdet. En 
del mavekreftpasienter har pl et eller annet tidspunkt 
i anamnesen h:m kortere eller lengre dyspepsiperioder, 
oftest av ukjent etiologi - hvor bl. a. ulcus duodeni 
kan ha vzrt en !rsak. Stumme eller sympromfattige 
ulcera vil kunne maskere hyppigheten: Hos l.pJ pre
sumptivt friske mennesker avslorte en amerikansk masse
undersokclse hele H symptomfrie ulcus duodeni. Videre 
er det kanskje mulig at et duodenal~r eller -arr lett 
overscs ved en rontgcnundersokelse hvor man s! 1 si 
stlr med en ventrikelcancer i hånden. 

Adrenocorticotropin 
ved ~forbus Weber-Christion. 

Klini k er Webcr-Christians sykdom karakterisert :\\' 
infiltrater i det subkutane fettvev. Infiltratene er lokali
sert til steder med rikelig panniculus adiposus. De er fra 
norr- til fikenstore, omme, og huden over infiltratene 
viser rubor. Jnfiltratene g!r spontant tilbake i loper av 
uker til r-1 m!neder, men sykdommen har en utpreget 
tendens til res:idiv. Residivene er ledsaget av feber og 
ofte forhoyet SR. Infiltratene etterlater lobl :ttrofi :w 
det subkutane fettvev. Mikroskopisk finnes uspesifikk 
betennelse med fettvevsnekrose og cf remmedlegcn1e
reak jon•. Til 19p var det beskrevet -46 tilfelle av svk
dommen, herav 1 av Jan Mur i. Ett av disse k;sus 
er senere blitt behandlet med ACTH i langsomt intra
venost drypp. Virkningen :\\' behandlingen ,·ar s.~ pl 
fatle~d~ r;uk at det er rimelig ! tro at allergi spiller 
en v1kttg rolle i sykdommens p;ttogenese. 

UTENLA DSK: 

Cbloroinycetin olve 
ved pyogene dermoto er. 

Forat et middel kal virke godt ' 'ed hudinfeksjoner, 
m. det. ha en god bakteriostatisk effekt selv i lave kon
e~traSJOner, og. det m ha et vidt spektrum mot de 

nukrober som fmnes i huden. Midlet ml dessuten ikke 
fremblte kut:tn h •pcrse.nsibilitct Chloro · . · mycetm, som 
er t olert fr;t treptomyces >enez.uelae, har en d 

'b' 'sk . k . meget go 
antt lOtt • \' Ir ntng O\·erfor rufylokokker, streptokok-
kcr, aerobacter, cor -nebacterium n<> andre h db-•· . T . -a u -rentt 

r 1 c e og h ;t f c r har forsokt t-l <(.. chlo~ 
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disse nou~ - - --. Til bruk i h3rbunnen kan ffilUJt;~ vyy~c ......... & .. h 

mtddel. l ·on 1 alt er det behandlet 86 pasienter 
l' yano-elllU SJ • 

~~~lidende av superficidle og dels dype pyogen~ infek-
. D perficielle dermatoser reagerte szrltg godt 

SJOnbeher. edl~u mens for de dype infeksjoners ved-
pl an mgen, . l f d l 
• d b d ikke chloromycettnsa ven noen or c 

kommen e o h 'b'l' bl 
fremfor andre ancibiotica. Kutan ype.rs~nsi ~ ttet . e 
ikke observert i noe tilfelle, og hudprover alt 1 alle ttl· 
felle negativt ut. Q.A.M.A. 149: 1469, 1952.) 

Levetiden hos pasienter 
med komplett atrio-ventrikulært blokk. 

Komplett atrio-ventrikul~rt blokk er en m~et ~en 
diagnostiserbar hjertearymu, men den er rdauvt SJel
den. I en serie p~ ro ooo tilfelle av hjertesykdom fra 
Massachusetts General H ospital fantes atrio-ventrikulzn 
blokk hos 6.p p:tsienter, og av disse hadde 79 totalt 
blokk. I de fleste tilfelle er rheumatismus acutus og 
arteriosklerose de tilgrunnliggende lirsaker. Levetiden er 
noe forskjellig, men den kan hos enkelte være lang. 

B e n j a m i n og W h i t e refererer 2 tilfelle hvor 
det komplette hjerteblokk har vart mer enn 35 lr, og 
hvor hjertearytmien ikke har interferert med pasientens 
normale livsforsel. Det er s:erlig hvor det komplette 
blokk oppst~r hos relati,·t unge mennesker at levetiden 
kan være hng. idet det hos disse pasienter ikke er noen 
diffus skade :tv myok:trdiet for ovrig. 

(j.A.M.A. 149: 1549, 1952.) 

Elektroencefalografiske forandringer 
hos profesjonelle boksere. 

Det h:tr lenge vært kjem at boksere får hjerneskader. 
og den vanlige dodsl rsak i tilslutning til boksing er intra
kranicll blodning. Fat;tle bokseskader er relativt sjeldne, 
men de .lettere hjerneskader er derimot hyppige hos 
boksere (Jfr. begrepet punch-drunk). 

l3 u s s e og S i l ,. e r m a n n har undersøkt en rekke 
profesjonelle boksere i Colorado, USA, med dektro
enceb~ografi, og har trukket opp folgende regler: I) En 
profeSJOnell bokser bor ra utfort Eeg. minst I gang hvert 
1r. 1

) Etter h'·er knock-out skal Eet!. taes innen I • 
d:tner f k ~ 'T 
k, ::. ra ·ampen. J ) Boksere med suspekt Eeg. m1 
·ontro_lleres hyppigere enn ne\-nt under pkt. I. 

Fo_rfatterne har i alt undersokt 24 boksere i alderen 
tS ttl 19 1r med E d' . 

d . eg. 4 :w tsse \rtste alvorlige for-
an nnger :\Y EC1! d f k l . k~ ' t-· me 0 ·a t preg. Alle disse hadde 
'ært ·nocked out · 
ringer bl f mmst 1 ~g. Mer modemte forand-
. 1- f e unnet hos Ytterhgere 5· Patolooisk Eeg. ble 
1 a t unnet hos • <>· • • ~ 
var h" in >l <> a" matenalet. Fokale forandringer 

. PP t>ere hos de ynore en h d --• . eJ.l--hoksere. ~ n os e rcJiltlvt ~ 

Forfatterne konk! d 
troller betyr en be ·du .erer med at stadige Eeg.-kon-
innnå som e d 

1 
t) ehg beskyttelse for bokserne og bør 

~ n c av deres rutineundersøkelse. 

Q.A.M.A. 149: 1522, 1952.) 



Ad pnsen på aureomycin. 

Hr. redaktør. 

I . b~rne~raksis kan det ofte være tilstrekkelig med 
atsk1l.ltg m1~dre ~e~gdc aur~omycin enn i de vanlige 
pakmn~er. Forsknvnmg av d1sse blir derfor unødig dyr 
for pasienten, og et verdifullt medikament blir kanskje 
!lt!ende til ingen nytte. Hvis imidlertid apoteket skal 
ta hull p! en originalpakning, beregnes prisen pr. kapsel 
p! en slik mlte at de blir uforholdsmessig dyre. 

S! ledes koster 11 kapsler a so mg ...... kr. 16,33 
l gi. a 15 kapsler koster . . . . . . . . . . . . . . » 13,70 
3 kapsler a l 50 mg koster . . . . . . . . . . . . . » l I,-

1 gl. a l 6 kapsler koster .. .. .. .. .. .. .. » 6t ,6o 

Jeg misunner ikke apotekeren hans fortjeneste, men 
m! tte det ikke ved et si alminnelig brukt preparat gl 
an å bruke en rimeligere beregningsm!te? Den regel som 
nå følges, er vel laget for i beskytte et lite apotek mot 
tap ved 1 ta hull på en pakning av noe som sjelden 
forskrives. 

Bergen, 9· oktober •951· F. Wigcrs. 

Hjertepasienter og operativ risiko. 

Hr. redaktør. 
Forfatteren av den redaksjonelle leder i « Tidsskriftet• 

nr. 19: «Hjertepasienter og operativ risiko», avslutter sin 
artikkel således: «Utvilsomt vil internisten med kardio
logisk erfaring kunne yte kirurgen verdifull hjelp .... " 

Det burde vel heller ha sti tt: «Utvilsomt vil intern
isten med sin kardiologiske erfaring kunne yte kirurgen 
verdifull hjelp .... » 

For det kan vel neppe være forfatterens mening at det 
i vårt land finnes internister 1~ten •kardiologisk erfaring». 
I så fall burde spesialistgodkjennelsesreglene øyeblikkelig 
tas opp til revisjon. Som det står, virker det unektelig 
som litt av en insinuasjon mot våre internister uten 
/.•ardiolo gi ske spe sialin te re sscr. 

Eller hva mener forfatteren egentlig? 

Lægemiddelreklame 
- konsulentvirksomhet. 

.:lntcrnist ,. . 

Hr. redaktør. 
I «Tidsskriftet» nr. 19 i år (s. 639) retter dr. Ja 11 

K i e 11 a n d under ovennevnte tite! et skarpt angrep 
p! firmaet Weiders Farmasøytiske AlS, her, i anledning 

f. . E · · g om Pyrisept «Weifa», umaets brosJyre " n onenterm 
. . . kl 'd F 0 · f ks,·on og S&rbehand-Cetylpyndmaum on . or esan e 

l ing» . 
Av artikkelen fremglr bl. a. at dr. Kielland. har 

f!tt opplyst at firmaets faste medisinske k~nsulent .•kk~! 
påtar seg noe ansvar for reklamen for Pynsep~. :V1der~ 
l .11 h .1 koll-er som har konsulentstllltnger 1 lenstl er an tt -~ . · k 
f . k f ' a•r ll meddele i .. Tidsskriftet» hvtl et armasøytts e arm .. , a 
:\t1Svar de har pltatt seg. . · 'kk 

Da mitt navn er nevnt i denne brosJyre, og Jeg l e 

er firmaets konsulent, ønsker jeg l gi felgcnde faktiske 
opplysninger: 

Jeg var firmaets bakteriologiske konsulent i 1946-47 
- ett lr. Senere har jeg utfert et par oppdrag fra fir
maet. I februar 1949 en bakteriologisk kontrollunder
søkelse av •Pyriseph. 

I februar 1951 anmodet firmaet meg om tillatelse 
til, i en brosjyre om •Pyrisept•, 1 fl anfere at min 
kontrollundersøkelse bekreftet at •Pyrisepb (lik cayl
pyridiniumklorid) hadde den tilsvarende baktericide 
effekt som amerikanske bakteriologer tidligere hadde 
phist for cetylpyridiniumklorid. 

Dette svarte jeg ja til med følgende forbehold: 

1) at en slik tillatelse fra min side ikke kollidene med 
restriksjoner ukjente for meg, 

1) at tillatelsen var tidsbegrenset til - ett - lr, 
3) at den gitte tillatelse var gratis. 

Si langt det faktiske. 
Det frcmglr klart av brosjyren at mitt navn er knyt

tet t il en bakteriologisk kontrollundersøkelse. Denne 
fastholder jeg og er ansvarlig for den pl samme mlte 
som jeg er det for mine andre bakteriologiske: under
søkelser. 

I motsetning til dr. J a n K i e 11 a n d finner jeg at 
brosjyren er veiledende og absolutt iltltt villedende. 

Jeg har aldri i min kontakt med dette firma opplevd 
HOC som har skadet dets renomme i mine øyne - tvert 
imot. 

Jeg synes firmaets reaksjon - utgivelse av ett tillegg 
som ikke er t il 1 misforstl - pl grunnlag av en hen
vendelse fra en la:ge som ønsker rettelser i en av fir
maets brosjyrer - i høy grad har vist at det er seg sitt 
ansvar bevisst. 

Oslo, to. oktober 1951. L. O. Borgm. 

Hr. r~!daktor. 
Doktor J a n K i e Il a n d har i Deres tidsskrift 

nr. 19 av 1. oktober d.l. en artikkel under denne: titel. 
Artikkelen er et uberettiget angrep pl vlrt firma, 
Wc:idc:rs Farmasøytiske A/S, og gir leserne et feilaktig 
inntrykk av vlr brosjyre som vi sendte ut anglendc 
Pyrisept «Weifa•. Vi tillater oss derfor 1 sitere de punk
ter som doktor K i c: Il and finner villedende:: 

.o. Rensing og desinfeksjon av instr~mentc:r og gjen
stander av metall, gummi, plasuc, tre, tøy etc. 

3• 9· ro, rI. . d sk l 
1. Kirurgiske instru.menter re~ ses eff~kuvt v~ . y -

ling i en oppløsnmg av Pyrasept r ~~ og desmftse.res 
ved oppbevaring i en tynn Pyras~pt-opp,løsnmg 
r-1000. Der bør tilsettes lAI % natrtumnatntt som 
beskytter mot ru~t. . . . 

1 . Gummi og plasuc angnpes akke av tynn Pynsept-
opplosning. Gummihansker, cystoskoper, kateter, 
sonder etc. og glassapparatur (barneflasker, sn;ao~
ker, melkesuger~ etc;) kan .der~or renses og dC;5U'ft
seres ved skylhng a 5 mm. 1 ~n ~ynn Pynsept
oppløsning r-)OOO og oppbevanng 1 en oppløsnmg 
1-ro.ooo.• ro. 
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Sp ør r espa l ten 

Kumelkblanding i l. leveuke. 

Spørs m 11: Som læge ved en kontrollstasjon for 

spebarn har jeg ofte mdttet konstatere at spebarn har 

jdtt kunstig ernæring allerede fra fødselen. . . 
I professor Salomonsens «Propedevtisk pedzatn:~ f~em_

holdes at det .:under vanlige forhold skal være en prznsz

piell regel at barnet ikke gis tillegg av kumelkblanding 

i I. leveuke». - Det samme poengteres i Mitchell

Nelson: «Textbook of Pediatrics». 
jordmødre, som jeg har diskutert forholdet med, sier 

at der ved universitetsklinikkene i Oslo og Bergen hvor 

jordmødrene utdannes, gis kumelkblanding allerede i 

I. leveuke. 
Da begrunnelsen for ikke J gi kumelkblanding i I. leve

uke er at det indirekte kan medvirke til at moren ikke 

får nok brystmelk, kan det kanskje ha interesse d få en 

orientering i «Tidsskriftet». Ærbødigst 

S. B. 

S v a r : Spørsm1let berører flere problemer, hvor 

motstridende synspunkter har gjort seg gjeldende. 

1. Et lite kumelktillegg til alle nyfødte barn i de 3 

første levedagene ble her i landet innført av professor 

Salomonsen i slutten av 30-årene. Grunnlaget for 

dette melketillegget var oppdagelsen av K-vitaminet 

og dets forebyggende virkning ved morbus hæmor

rhagicus neonatorum. Hensikten var å få i gang hur

tigst mulig en livig bakterievirksomhet og derved en 

rikelig dannelse av vitamin K i tarmen. Det ble der

for gitt ukokt melk, gjerne i en mengde av 2.0 g X 3 

eller 4 i 3 døgn. Utviklingen senere har gitt oss gode 

K-vitaminpreparater, som har en sikrere profylaktisk 

virkning mot blødninger i nyfødtperioden enn ku

melk. Grunnlaget for dette kumelktillegg er derfor 

falt bort, men det har vært så godt innarbeidet at 

vel de fleste fødselsklinikker fortsetter å gi det. 

2.. Det mål vi arbeider mot på dette felt, er at alle 

mødre skal kunne gi sine barn nok brystmelk. Den 

første leveuken har her avgjørende betydning. Mød

rene trenger veiledning og oppmuntring, og pleie

personalet må gå inn for oppgaven. Den beste stimu

lans ~or melkesekresjonen er at barnet suger godt. 

Henstkten med den prinsipielle regel om at barnet 

under vanlige forhold ikke skal ha t'll k 
1 egg av u-

!)LJUlU'""ol "'"' • - y 
2 k lk N1r morsmelken er sparsom, an-

seg pa urne · f 

f b t tillegg av 5 % sukkervann or 
befales der or are e 

å unng1 dehydrering. . . . 

S d l s undersøkelser over dtegtvmngs-
Professor u n a . 

h dre i Oslo ( 1940) vtste at 92. % av 
evnen os mø 

d ene ga bare bryst i første Y2 måned, med en 
mø r 6 d 6 
stadig avtagende prosent (61 ved 3 mndr., 3 ve 

d ) D isse tall skulle tyde på at mødrene og per-
mn r. . f ll 
sonalet ved Oslos fødeklinikker ~eget godt y er 
de krav en må stille. Det er altså tkke en stor pro-

sent av barna som får tillegg i første uke. N1r det 

ved fødselsklinikkene i de tilfelle hvor morsmelken 

svikter ofte gis kumelkblandinger, skyldes det dels 

stort underskudd på morsmelk til tross for iherdige 

forsøk, og motvilje mot å utsette barnet for så vidt 

langvarig sult, dels den korte liggetid, 5 døgn, som 

er fremtvunget av den stadige plassmangel. En vil 

gjerne at barnet skal begynne å øke i vekt før det 

reiser hjem, og det oppnås lettere ved tillegg av ku

melkblandinger enn ved sukkervann. 

3· Et problem som også melder seg, er det relativt 

strenge sykehusregime som praktiseres ved de fleste 

fødselsklinikker. Noen steder er mor og barn atskilt 

hele døgnet unntatt ved måltidene, som finner sted 

til bestemte tider, avpasset etter klinikkens øvrige 

døgnrytme. Andre steder ligger mor og barn på 

samme rom, men de regelmessige måltider blir vel 

som regel praktisert også disse steder. D et kan da 

hende at tiden for mlltidet ikke passer barnet, som 

da kanskje ligger i sin dypeste søvn og ikke er opp

lagt til å suge nh det blir vekket. Eller barnet kan 

ligge og skrike seg trett før tiden er inne. En viss 

individualisering når det gjelder tidspunkt for måltid 

og antall måltider, ville sikkert hjelpe en del mødre 

til å komme i gang med å gi bryst. D erved ville 

behovet for og ønsket om å gi kumelktillegg i første 

leveuke bli mindre. Men på en stor klinikk med 

mange barn er det forståelig at det er meget vanskelig 

å praktisere en slik individualisering. A. N. 

AUREOMYCIN-MONOGRAFI 

Som t l dd · · e e l senen av aureomycin-monografier har 
Lederle & Co. nylig utgitt et nytt verk: The fifth Year 
of Aureomycin. 

r Boken, som er på ca. 400 sider, behandler den viktigste 
ttteratur om aureomycin fra de seneste år. 

Verket utsendes i løpet av januar til alle landets læger. 
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Ko rrespondanser 

Attføring - rehabilitation 
- revalidering. 

Hr. redaktør. 

Siste avsnitt i Gudmund Ha rl e åkl' k . . ms spr age 
.omme.nta~ l saste nr. av «Tidsskriftet~ frister en out-

stder ttl lttt motsigelse Det er vel 1'kk 'k · o • · e ra tag a st at 
«Morgenbladeb «oversetter» når det i omtale av «Nor-
ges ~kademikersamband» kaller det for «Akademiker
forenangen». I omtale - også skriftlig - heter det 
f.eks. «Medisinsk Selskap• og ikke som navnet lyder 
«Det Norske Medicinske Selskab i Oslo». Ikke ukjent 
er det at «Den norske lægeforening» også i skrift kalles 
«Legeforeningen~ av mange. 

En intervjuer som heller til radikale former, vil selv
sagt når han skriver sitt intervju for pressen bruke sin 
språklige form og ikke objektets, hvis det da ikke er om 
å gjøre å blottstille dettes «reaksjonære~ uttalelser eller 
stille ham i et litt komisk lys. Gudmund Harlem 
sier «attføring•, <<Morgenbladet~· foretrekker altså «til
bakeføring». 

H a r lem er redd for misforståelser. Neppe noen 
vil misforstå ordet «selskap~ i ovennevnte betydning. 
Vil så noen misforstå ordet «rehabilitere~ i den her aktu
elle betydning? Det ser ut som om overlægen er engstelig 
for at man skal tro han er direktør for et slags hotell 
for «attføring» av kompromitterte personer. 

Men vi har altså ordet revalidere som vel saklig står 
sterkere enn det ikke ennå innarbeidede attføring. Visse
lig vil vi bli vant til dette ordet, det tar vel ikke engang 
så lang tid. Så for så vidt er det kanskje ikke så farlig. 
Men kunstig klinger det, og uskjønt er det. 

Oslo, 17. november I9P· Ærbødigst 
Bemh. Getz. 

Ad Arne Hvoslefs artikkel, 
s. 703 (1. nov.) 

Hr. redaktør. 
Må det være en utenforstående tillatt å spørre om 

f l d . I rtikkelen står det (s. 70J, I. spalte, nederst 
ø gen e. a . . bl d 

på siden): - «Vi brukte uten å se komphkasJoner o et 
i 8 dager etter expiration date på U.N.-folk og 14 dager 

etter på koreanere.» Æ b d' 
f k · Il? r ø tgst Hvorfor denne ors JC 

A. H. 

Løegemiddelreklame. - konsulentvirksomhet. 
_ Spesiaht.etskontrollen. 

H~ ;dak7-~sskrift for IS. november I 9S ~ .<nr. H, sidde 
eres l K i e Il a n d i forbmdelse me 

7S9) har dr.b J ~ n for Pyrisept «Weifa» rettet en del 
kritikk av .en r~SJ~kontrollen. En skal i den anledning 
spørsmll ul Spesta 
opplyse: 

f All reklame for farmasøytiske spesialpreparater skal 
I ø~ utsendelse.n godkjennes av Spesialitetskontrollen. 

rets løp bhr det en meget anselig mengde reklame 
som skal gjennomgås og vurderes. Er en i minste tvil om 
en reklame kan godtas, blir den forelagt medisinske 
sakkyndige til uttalelse. 

Ved innleveringen av utkastene til brosjyren for 
Pyrisept « Weifa» og tillegget ble det opplyst at teksten 
på forhånd var gjennomgått både av en fremtredende 
bakt~ri~log og en fremtredende indremedisiner, og da 
~pestahtetskontrollen ikke hadde noe vesentlig å bemerke 
!il utkastene, fant en det i dette tilfelle ikke nødvendig 
a forelegge teksten for Spesialitetskontrollens medisinske 
sakkyndige. En oppfattet ikke, som dr. K i e Il an d, 
setningen «Kirurgiske instrumenter renses effektivt ved 
skylling i en oppløsning av Pyrisept 1 % og desinfiseres 
ved oppbevaring i en tynn pyriseptoppløsning -• som 
~n oppfordring til å sløyfe sterilisasjon av kirurgiske 
mstrumenter, men en må medgi at teksten på dette punkt 
burde ha vært klarere. 

Dr. K i e Il a n d spør videre om Spesialitetskontrollen 
pleier «i sin alminnelighet å la reklame fra lægemiddel
fabrikker, heri innbefattet de vitenskapelige eller til dels 
psevdovitenskapelige gratistidsskrifter som det kommer 
flere av fra utenlandske fabrikker», kontrollere av medi
sinsk konsulent. Det generelle spørsmål er besvart oven
for. Når det gjelder gratistidsskrifter fra utenlandske 
fabrikker, har en hittil fulgt følgende retningslinjer: 
Tidsskrifter som ønskes sendt bare til læger som ut
trykkelig har bedt om å få dem, har en med hensyn 
til reklamen sidestilt med utenlandske fagtidsskrifter, 
dvs. at reklamen kontrolleres ikke. Krav om at re
klamen skal forh1ndsgodkjennes vil føre til at enten må 
fabrikanten trykke en særskilt norsk utgave eller så må 
han la være å sende tidsskriftet til Norge. Ønskes et tids
skrift sendt til andre læger enn dem som har bedt om 
å få det, skal reklamen godkjennes. 

Blindern, den ~. desember 1952. 
S pesialitetskontrollen 

Å. Thorvik. 

Aureomycin-prisene. 
Herr redaktør. 

I «Tidsskriftet» nr. 21 av 1. november I.9S~ har 
dr. F. Wigers et lite innlegg om prisen på aureomycin. 

Han beklager seg her over at prisen blir så uforholds
messig stor når man i barnepraksis forskriver mindre 
doser enn de vanlige pakninger. 

I denne anledning synes jeg ikke at han skal laste 
apotekeren eller den fastsatte regel som påbyr større pris 
ved brekasje av standardpakninger, men heller seg selv. 

Det er intet til hinder for at man kan ha med seg i 
sin lægekoffert et glass med aureomycinkapsler og over
late til pasienten det antall kapsler man mener han 
trenger for den pris det blir etter en stykkpris som blir 
glassets kostende dividert med innhold kapsler. Slik 
gjøres det iallfall i stor utstrekning utover på lands
bygden. Man sparer således pasientens pårørende for et 
ekstra utlegg (og også en ekstratur på apoteket). 

W. Fredriksen. 
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