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:n laboratoriekuriositet ble vår tids viktigste lægemlddel. 
Den kan av klinikere leses uavhengig av de to ~o~e-
gående bind. Den inneholder bare data av re~t ~hmsk 

· ' ll ' kjemt eller interesse, nesten ingenting om pemcl mets 
farmakologi. Til gjengjeld er den noe næ~ ~ttø~mende 

å det gjelder det som er publisert av khmsk mteresse ;il r1950. Så vidt anmelderen kan se, er det s~den da ikke 
kommet til publikasjoner som i noen særltg grad for
andrer billedet, om enn procainpenicillin uten og med 
aluminium-monostearattilsetning i høyere grad enn det 
kunne fastslåes i 1950 har fortrengt andre dispens jons
måter, samtidig som at indikasjonene for penicillinet 
noen grad ved et Utall sykdommer er fortrengt av 
nyere antibiotica. Dette er imidlertid skjedd i liten ut
strekning fordi penicillinet er det billigste av d~ an
vendelige antibiotica, og det som er mest behageh~ og 
mest ufarlig for pasienten. Det at det overhodet 1kke 
synes å eksistere noen grense oppad for doseringen p. g. a. 
toksiske bivirkninger, er vel enestående for et så potent 
medikament, likeledes at de mer uskyldige bivirkninger 
er så sjeldne. De nyere antibiotica kan derfor ikke for
trenge penicillinet fra dets store og sikrere indikasjons
område. 

Bokens første del er en generell redegjørelse på I I 8 
sider over egenskaper av klinisk interesse, bivirkninger, 
administrasjonmåter og doser. - I den spesielle del gjen
nomgåes det foreliggende erfaringsmateriale for sykdom
mer hvor penicillin kan komme på tale. 

I den generelle del synes en del anvendelsesmåter av 
historisk interesse å ha f!tt unødig bred omtale, som 
f.eks. den kontinuerlige intramuskulære administrasjon. 
Tredje hver time-skjemaet, som vel nll også er forlatt 
overalt, virker også for dominerende både i den gene
relle og den spesielle del. Men man mll medgi at denne 
administrasjonsmåtc er overmåte økonomisk og effektiv. 

Dom a g k, hvis påvisning av sulfonamidenes tera
pevtiske betydning ligger på samme plan som frem
stillingen av penicillinet, skrev også bøker om sin opp
dagelse med sikte på deres kliniske anvendelighet. Disse 
boker kom aldri i alminnelig bruk fordi de var for over
lesset av detaljer og for uoversiktlig i redaksjonen. En 
monografi om et enkelt medikament vil også virke en
sidig, idet man lett får det inntrykk at forfatteren ikke 
har øye for at det også finnes andre medikamenter. 

Ved første øyekast synes også F l o r e y s bok å 
rammes av disse innvendinger. En bok på 730 sider om 
bare den kliniske anvendelse av et medikament må nød
vendigvis vzre spekket av detaljer og overlesset med 
litteraturhenvisninger delvis bare av efemer eller obsolet 
interesse. 

Den ganske rikelige bruk av petit bidrar ogsl til denne 
tilsynehtende uoversiktlighet. 
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Boken behandler i læreboksmessig form svangerskapets, 

fødselens og puerperiets fysiologiske forh~ld. ~g pato
logiske avvikelser. Dessuten omtale~ de pnns1p1elle ret
ningslinjer for behandlingen. Besknvelsen av de obste
trisiske inngrep har forfatteren forbeholdt en annen bok, 
nemlig: «Geburtshilfliche Operationen». St.offet. er kl~rt 
og greitt ordnet; men det som hevdes, avvtker 1kke SJel
den fra gjengs oppfatning her til lands og i anglo
amerikansk litteratur. Forfatterens optimistiske tro på 
virkningen av hormonbehandlingen ved truende abort 
er det etter anmelderens mening meget svakt grunnlag 
for. Fremstillingen av svangerskapsintoksikasjonene er 
ikke stort forskjellig fra den vi så i tyske lærebøker for 
20-30 ~r tilbake. Spesielt er det underlig å se at egge
hvitefattig kost fremdeles anbefales i behandlingen. 
Etter anmelderens mening er det for lengst godtgjort at 
rikelig proteintilførsel er av vesentlig betydning blde 
ved profylakse og behandling av svangerskapsintoksika
sjon. - Forfatteren går entusiastisk inn for kraftig trykk 
ovenfra ved vanskelig seteforløsning, noe som anmelde
ren er helt uenig i på grunn av faren for hjerneskade. 
Dersom lett trykk ikke er tilstrekkelig, bør det gripes 
til andre metoder. Ved vanskelig forløsning av sist
kommende hode vil det være meget tryggere for barnet 
at det brukes tang. - I kapitlet om asphyxia neonatorum 
anbefaler forfatteren at barnet holdes i føttene med 
hodet ned under den kunstige respirasjon, mens det i 
kapitlet om fødselstraumatiske hodeskader gjøres opp
merksom på at hjerneblødning lett kan forverres ved en 
slik stilling. Etter anmelderens mening kan en aldri pl 
forh!nd utelukke en tilstedevzrende hjerneblødning 10m 

hel eller delvis årsak til en asfyktisk tilstand ved fød
selen. Er luftveiene fri, bør derfor hodet som regel ikke 
leires lavt. - Det er i det hele tatt ikke sjelden at en 
under lesningen av denne bok sdr overfor fremstillinger 
en ikke uten videre kan godta. Og da er det en alvorlic 
mangel ved boken at den ikke har litteraturhenvisninger, 
slik at en kan kontrollere kildeskriftene. 

Boken er foruten for interesserte heger, først og fremsc 
beregnet for studenter, men er ~er an~eldere~s llleninl 
for voluminøs. - Bokens sty~ke hgg~r a de tallnke lllegec 
gode, til dels fremragende allustras)Oner ved l<. at he 
D r o y s e n. Blde sett fra pedagogis~ ~ kunstnerisk 
synspunkt ligger boken med hensyn tal balledm~tttialec 



rede på forhånd hadde en kronisk nefritt som hun ~ime
ligvis har hatt i minst 10 år uten at n~en ha~ ha~t kJen~
skap til det. Hennes utsikter for fremuden vtlle 1 alle u l
felle ha vært meget mørke, og for så vidt er det vel ikke 
så vesentlig om exitus kom nå eller noe senere. Det er 
heller ikke mulig å si sikkert om den akutte krise skyldtes 
jodismen alene, med den nyreskade og oliguri den sik~ 
kert har gitt, og med den blødning og prerenale azotem1 
den i hvert fall kan ha vært med å gi. Det kan også 
tenkes at de symptomer hun hadde før hun fikk sin 
hostesaft, i virkeligheten har vært uttrykk for en akutt 
eksacerbasjon av hennes kroniske nefritt. Men det er i 
alle tilfelle nokså klart at jodmedikasjonen i betydelig 
grad forverret pasientens tilstand, og det er sannsynlig 
at den var den direkte årsak til at døden inntrådte på 

dette tidspunkt . 

Summary. 
Harald Ha u g e: Jodism in a Patient w ith Chronic 

Nephritis. 

A case of iodism in a 56 year old woman is reported. 
During a period of three days the patient had received 
a total of about 2.5 Gm of iodine as contained in an 
expectorant. Symptoms of iodism developed after one 
day of medication, and consisted of swelling of the 
tongue, lips, and nose with numerous ulcerations of the 
mucosal membrane of these organs. An exanthema 
consisting of papules, vesicula, bullae, and pustules was 
also observed. The iodine content of the blood five days 
after discontinuance of the medication war 670 yl 100 ml. 
Oliguria, isostenuria, and azotemia were present. The 
patient had suffered from an undiagnosed chronic 
nephritis for a considerable length of time. The rena! 
symptoms and the fatal issue were presumably a result 
of the rena! disease and iodism combined, the latter 
condition in turn being considered a result of the 
nephritis. 

FRA FORTSETTELSESKURSENE 

L itt om nyer e antibiotica 
indikasjoner og komplikajon~r. 

Av Gunnar Qvigstad. 

Fremskrittene i den medisinske verden h . d å f å d 1 ar l e senere 
r oreg tt .me en s ik hastighet at vi knapt kan føl e 

med. Det sulles store kr~v til lægene i dag, og publiku~ 
er ofte meget godt onentert om d' . k 

kk Il 
me tsms e nyheter 

ta et v.ære a e populære tidsskrifter som , 
oss. Pastenter spør av 0 til 

0 
. oversvømmer 

bestemt behandling og lgæ mbl' de tkkc kan få en 
' gene 1r kansk · · d' k 

tvunget til å gi pasienten den med' . h JC m tre te 
ganger kan muligens konku tsm an ønsker. Andre 
lægen til å gi en beha dl' rrans;n mell~m lægene tvinge 

Uten et grundig k. n l~g pa. en tvilsom indikasjon. 
vi ikke gi vhe pasie~~~;sd:~ ~~~alle. antibiotica kan 
på. Så lenge vi hadde sulf 'd and~mg de har krav 

'Il' onamt er t l d l å et m og streptomyc· , l e s ogs peni-
11 m, var saken g · 

anta av antibiotica h . . . ret, men det økte 
ar gJOrt mdtkasjonsstillingen at-

skillig mer komplisert og valg av p reparat vanskeligere. 
På den annen side representerer det økte antall en stor 
fordel. Hjelper ikke ett preparat, ~a~ vi . andre, eller vi 
kan kombinere to eller flere. H eld1gv1s vtrker mange av 
antibiotica ved en og samme sykdom, og det kan ofte 
muligens bli et økonomisk spørsmål for pasienten hvilket 
antibioticum vi vil bruke, da flere preparater fremdeles 
er kostbare. Vi bør imidlertid anvende det preparat vi 
vet virker best ved den bestemte infeksjonssykdom pasi
enten lider av. Det er dårlig metode først å bruke ett 
antibioticum, så et annet, kanskje uten å vente på virk
ningen, eller et preparat er brukt i suboptimale doser 
hvor en adekvat behandling hadde hjulpet. 

For å gi vår pasient den riktige behandling kreves for 
det første en så vidt mulig eksakt diagnose. Det gamle 
medisinske ordtak: qui bene diagnoscit, bene curat, har 
fortsatt sin gyldighet tross alle våre hjelpemidler. Vi 
må ik ke glemme den generelle k liniske undersøkelse, og 
vi kan komme langt med mikroskopets hjelp . Vi skal 
huske at antibiotica ikke hjelper for alle infeksjons
sykdommer. Lægens valg av et antibioticum kan sam
menlignes med jegerens valg av ammunisjon: en har 
større chanse for å treffe med et velrettet sikkert innstilt 
skudd enn med et haglskudd. 

For det annet må vi ha kjennskap til hvilke mikrober 
eller v ira som påvirkes av de forskjellige antibiotica. 
Et antibioticum kan dels virke bakteriostatisk, i. e. bak
terienes vekst hemmes, dels kan det virke baktericid 
i.e. bakteriene drepes. Hvorvidt virkningen er baktericid 
eller bakteriostatisk, kan delvis avhenge av det a nvendte 
antibioticums konsentrasjon i det miljø bakteriene lever i. 
Ve~ lave konsentrasjoner kan man oppnå en bakterio
stausk effekt, mens en ved høyere konsentrasjoner får en 
ba~te.ric.id virkning. Virkningen kan også bero på hvilket 
a?ttbiOttcum de.t dreier seg om og hvilken infeksjon det 
gJelder. Det gjelder derfor alltid å anvende det mest 
effektive middel og gi det i tilstrekkelig store doser. 
Vår_ oppgave er å få infeksjonen under kontroll hurtigst 
muhg. 

Kombinasjon av flere antibiotica. 

~a virkningen av et antibioticum kan være bakterio
stausk .eller bak_ter~cid,o av~engig av preparat eller kon
se?traSJOn og Vl ttl var radighet har flere antibiotica, 
retser sp_ørsm~let seg om ikke en kombinasjon ville va:re 
av verdt. Hvts v· k · o 'k b · · 1r nmgen pa mt ro enes livsfunksJoner 
e~ de samm~, skulle man vente å få en addisjon av virk
~mgen, muhgens den samme som man ville ha fått ved 
a ø~e konsentrasjon av et enkelt antibioticum. Man kan 
~gsaf tenk.e s~g at virkningen vil forsterkes, idet midlene 

ar o:s~Jelhg angrepspunkt på mikrobene effekt en blir 
sy,ncrgtstJsk. Man kan tenke seg at noen , mikrober går 
tt grunne mens and kk . d ' . . . re sve es og angnpes av det annet 
a~wker~ te anttblOttcum. Vi kan også tenke oss en tredJ'e 
Vtr nmg av e k b' · te bl' n ?m maSJOnsbehandling, nemlig at effek-

n tr antagomstisk H · b k · av et 'b' . · VIS en a tenestamme svekkes 
antt IOtlcum, kan det andre miste sin aktivitet på 

grunn av veksthem · E 
go · k mngen. n annen forklaring på anta-

msmen an være at t 'b. . 
terienes Jivsf k · e antt lOtlcum forand rer bak-
effekten dun SJ~ner og derved nedsetter eller hindrer 
for at t~v et.~~ ~e. Man har intet sikkert holdepunkt 
bindelser. anu lOtlca skal k unne inngå kjemiske for-

Nyere undersøkelse h • . 
visse forhold kan virk ar ogsa _v1~t at antibiotica under 
Gis chlorom . e antagomsttsk overfor hverandre. 

yceun sammen med pe . ' Il' . det mct m, vaser ICI 



~ eiendommelige forhold at jo mer chloromycetin en 
:jir, jo mindre er virkningen av penicillin. Etter den 
f.YJ1ergistiske og antagonistiske virkning ser det ut som 
man kan plasere våre vanlige antibiotica i 2 grupper: 
i den ene gruppe står aureomycin, chloromycetin og 
terramycin som virker antagonistisk overfor den annen 
pppe, penicillin og streptomycin. Disse to siste skal 
virke synergistisk overfor hverandre. 

Bakteriere sistens. 
Et annet moment vi skal være oppmerksom p~ under 

antibioticabehandling, er mikrobenes varierende mot
standskraft overfor det anvendte middel, og vi har også 
etter hvert fått en økende forekomst av resistente mikro
ber. Resistente stafylokokkstammer p~ kirurgiske av
delinger sees slett ikke sjeldent og kan til dels by p~ 
problemer. Det er ikke. u~ulig, ja kanskje sa~nsynl.i g, 
at vi st~r overfor en utv1khng hvor stafylokokkmfeksJO
ner ikke vil være tilgjengelig for behandling med anti
biotica. Det er imidlertid et eiendommelig forhold at 
resistente stafylokokker hyppigst sees på kirurgiske av
delinger, mens hyppigheten av resistente stammer uten
for sykehusene ikke er tiltatt. Det kunne derfor tenkes 
at årsaken var nosocomielle infeksjoner. 

Det er også et annet forhold som har interesse. Ved 
behandling med et eller annet antibioticum oppnår man 
kanskje ~ utrydde en eller flere bakterier, ~en tilin~et
gjørelsen av disse følsomme stammer kan g1 anlednmg 
til forandret eller kanskje bedre vekstbetingelser for 
andre bak~eriestammer. Disse kan enten være primært 
resistente eller mindre følsomme, og de vil så innta de 
utryddede bakteriestammers plass, få bedre vekstbetin
gelser og formere seg. Ved. gjentatt behandlin~ med 
andre antibiotica vil det stad1g være de mest reSlStente 
stammer som overlever. 

Dosering. . o ••• 

Jeg skal ikke her komme mn pa pemc1llm ~g strepto
mycin da deres applikasjonsmåter og doser~ng ansees 
kjent. J eg vil i først~ rekke omtale au.reomycl,?, chlor~
mycetin og terramycm. Med aureomycm opp?aes maksi
mal konsentrasjon i blodserum etter 2-4 t1mer~ hvor: 
etter konsentrasjonen faller langsomt, og det v1l enna 
være små mengder etter 1 Y2 døgn. Det utskilles. hoved
sakelig i urin. Urinkonsentrasjonen er meget :aneren?e, 
idet den avhenger av diurese og nyrefunksJOn. Unn
konsentrasjonen er ofte hundre ganger så høy som blod
konsentrasjonen. Dosen er vanligvis 1-2 g i døgnet for

på 4 doser. Det doseres etter vekt. Hos små barn 
vi oftest spersoidet, vanligvis 50-100 mg pr. 

og 4 do.er i døgnet. 
iJ;liiiQfOIIIlyc:cttnet eller det syntetisk fremstilte chloram

meget hurtig, og maksimal blo~
ala etter 1-4 timer. Som aureomycm 

angis noe forskjellig, som 
døgn fordelt pl 4-6 doser 

tN: .. w.wa~o~~;u,. synes best nlr be
minst en uke. Hos barn 

atørre doser svarende 

lig spiller dette en rolle hvor vi har med alvorlige infek-
sjonssykdommer å gjøre. . 

Hvor lenge skal så behandlingen vare?. Hva Vl nå 
kjenner til, bør den ikke vare for lenge, 1det en kort 
intens behandling har større effekt enn en lenger varende 
behandling i suboptimale doser. Enkelte preparater er 
fremdeles kostbare, og man må heller ikke glemme 
toksiske reaksjoner selv om de er sjeld~e! dessuten er 
faren til stede for en sensibilisering. Khmske observa
sjoner spiller en rolle, og behandlingen bør ikke utstrek
kes lenger enn til infeksjonen er under kont~oll. Dett~ 
blir ofte rent skjønnsmessig og også en erfanngssak. Vt 
må forlange at det antibioticum vi velger, har en så r~sk 
virkning som mulig, og er ingen foran?ring e.ller. be~nng 
inntrådt i løpet av få døgn, bør Vl ta mdtkaSJOns
stillingen opp til revisjon og eventuelt forandre behand
lingen. Enkelte infeksjonssykdommer reagerer meget 
hurtig, og behandlingen kan avsluttes ganske ~nart, andre 
krever en meget lengre og kraftigere behandltng. 

Det har derfor stor betydning å kjenne til infeksjonens 
art og hvorvidt det antibioticum vi anvender, har en 
baktericid eller bakteriostatisk effekt overfor den aktu
elle mikrobe. Er effekten baktericid, vil infeksjonen som 
oftest snart bringes under kontroll, og virkningen vil 
være temperaturfall og klinisk bedring. Er effekten der
imot bakteriostatisk, vil virkningen kanskje være langsom
mere og behandlingen fortsettes gjennom noe leng~e t.id. 

Hvilken behandling er så den rette ved de forskjelltge 
infeksjonssykdommer? Det er ikke mulig å komme inn 
på behandlingen av alle infeksjonssykdommer, og jeg 
vil derfor kun nevne behandlingen ved noen få. 

Behandlingen av pnevmoni har gjennomgått en revolu
sjonerende utvikling de siste 10-15 år, og letaliteten 
er sunket betraktelig. Det er i de fleste tilfelle en takk
nemlig oppgave å behandle denne sykdom, men i en ~el 
tilfelle kan kompliserende lidelser som høy alder, kardio
vaskulære sykdommer, alkoholisme spille en rolle, en 
nedsatt gjennomblødning med lav blodkonsentrasjon av 
det anvendte antibioticum kan forsinke helbredelsen. 
Oftest er pnevmokokken den aktuelle mikrobe, men 
muligens må vi etter hvert regne med hyppigere opp
treden av atypiske pnevmonier, enten nå dette gjelder 
vira eller andre mikrober. Ved Vestfold fylkessykehus' 
med. avd. var det i 195 I registrert 24 tilfelle av pnev
moni og 9 tilfelle av atypisk pnevmoni, et lite antall, 
men pnevmoni er ikke lenger en sykdom som trenger 
hospitalisering, kun hvor kompliserende prosesser støter 
til, blir de innlagt. I England antas det at viruspnevmoni 
er temmelig sjelden, i Amerika derimot har man funnet 
opptil 70 % atypiske pnevmonier. Det er mulig at den 
lettere adgang til å få kjøpt antibiotica i Amerika spiller 
en rolle. Viruspnevmonien er atskillig mer langtrukken 
enn pnevmokokkpnevmonien, og man kan få mistanke 
ved et mer langvarig forløp med plagsomme hoste
attakker, det kan også hende at man i første omgang 
får virkning av penicillin på grunn av sekundzre bak-
terielle infeksjoner. 

British Meåical Research Council angir følgende ved 
behandling av pnevmoni: Standardbehandlingen er peni
ållin eller sulfonamider eller begge deler. Aureomycin 
og chloromycetin ble gin til en del. V ar behaødlinpa 
plbeønt, ble det ikke gjon noen forandring mecl mindre 
dec var ~ til det. Resultatene oppoldd med aano
dlttll' at 6loromycetin var ikke bedre eaø - ,..U. .. ~~---eau Yiruapaevmooi, og biYirbinpr _, apa 
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. d fleste tilfelle 
M kommer l e . ved de forste. an 

0 
E i døgnet, og 

hypptgere d 1 3oo oo · . 'li' 
'l llet med en dags ose p f b 'l Svikter pentct tO-

tt m · er bhtt a e n · · døgn-
d bor gis til pastenten mycin 0 a 1 en 
et . bo vi forsoke aureo o 

behandhngen, r ·1 
d pl t-l g. . . ek . er i de fleste tt-

o~tiologien ved urin.vets!O: :t~~ ogs! finne ~n~re 
felle Escherichia .colt, me d' anais noe forskJelhg, 

h gheten av tsse 0 k ro-mikrober, og YPP• mpositive kok er og P 
som Aerobacter a.e~o~ene~, kgra de andre antibiotica ov~r-
teus. Unntatt pentctlhn v;~o:~es oa proteus, men ur~n
for coli, Aerobacter ae .o di~rese oa nyrefunksJO
konsentrasjonen er avhenEgf•fg k~v er best i oakutte tilfelle, 

'dl ' vnt c ten 'k nen som tt tgere ne . l'k l d bakterieskifte. Svt ter 
men re idiv kan sees, • \e es! kompliserende lidelser 
behandlingen, bor ma~ ten l~ h~· ·s medfødte abnormi-

h rtroft uro It tas• ' k l som prostata ype ' k l . k lt'de.lser Jea s a f g oyne o og•s e · 0 • 
teter, hydrone rosed o di~ h av kateterurin hos kvm-

~ . m no ven g cten 2 
ogsa mmne o 'k kopet Diaanosen rna b d . gen av m• ros . o . 
ner sa~t ety 111~ k' <. k ndersøkelse av urin, kahlutikke sulles bare pa Jemts u 
proven er verdilos. . . fek · es 

Standardbehandlingen ved urinve.lSI.n SJ.oner sy;d-
n! 1 vxre folgende: ved enhver. akutt mfeksJOO beh~ div 
les pasienten med et sulfanilamtd. !<ommer det rest k' 
eller fornyet kur ikke forer til malet, skal man t~n e 
p! kompliserende prosesser, og pasienten bør da mn
legges i sykehus. Det kan ogs1 tenkes at det er kommet 
resistente mikrober eller bakterieskif~e: .og vår oppga~e 
blir da ! undersoke mikrobenes senstbthtet ved e~ resl
stensbestcmmelse. Ikke bare at det kommer reststens; 
utvikling ved bruk av antibiotica, men man ~an ogs.a 
f! «Cross resistance•, idet mikrobene kan utvtkle resl
stens overfor alle antibiotica. Resistente stammer sees 
meget hyppig ved prostatalidelser .og 11delser kom~lisert 
med retensjon. Det har liten henstkt a behandle mfek
sjonen s! lenge grunnlidelsen består. 

Hva behandlingen av de forskjellige virusinfeksjoner 
ang!r, st!r vi fremdeles d1rlig rustet. Antibiotica strek
ker ikke til. De forskjellige vira lever og formerer seg 
i organismens egne celler og er av den grunn vanskeligere 
! angripe. Chansen for 1 odelegge vertskapets egne celler 
er til stede. Antibiotica har ingen effekt overfor de for
skjellige typer av influensavirus. At de av og til kan 
virke, skyldes sekundære bakterielle komplikasjoner. 
Man bor derfor av og til starte med penicillin, eventuelt 
senere med de andre antibiotica, hvis penicillin ikke virker. 

Etter de siste undersøkelser synes ikke antibiotica å 
ha noen effekt ved zoster, myalgia epidemica oo mono
n~cleose. Ved pertussis angis at chlorampheni~ol kan 
mtldn~ ~nf.allene, som ogs1 avtar i hyppighet. 

A~ttbtottcas profylaktiske anvendelse i kirurgien er 
velkJCJ~t og h~r redusert den postoperative risiko, og det 
er vel tkkc ~ vtl om at dette sammen med bedret narkose 
og anæ.sthettca har bedret prognosen og mulioojort langt 
storre tnngrep. oo 

T oksisittt. 

Antibiotica er monatt med beo i . 
0 s~rakte anvendelse har etter hver~e as~~~ n~en den ut

stder, og det er kommet fl d l VISSe skygge
bruk av denl De k . ere a vars er mot en ukritisk 

· an °1 mer el} · d . 
virkninger. Selv om dio k k.er mm re tokSiske hi-

sse ans· Je · eldn 
uttalt, m! rna~ v~re oppmerksom på e~~ e eller lite 

Enkelte pa.stenter har vanskelio for å ta. d 'd 
0 em, 1 et de 
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kn. r Disse er oftest 
bre lnge . d 'dl 

Ur kvalme og d renøytraliseren e nu er • 
kan behandles mel s~nium-hydroksyd, er lite 
som innehold~r ah u~•d ende på resorpsjonen. 

d k vtrke 10 r · d rf .. ,._a• 
idet c an 'kk denne virknmg og er e or ~--· 
bikarbonat har 1 e . raksis er å gi kapslene ..,... ... 

1
,, 

D enkleste 1 P . E trekke. et . Iler honnmg. n annen on,._._.,, 
med melk eller struÅp e ken hertil er forandringer 

f 'noe~ na h er løse av ø~• t) . l 0 idet preparatene ar eq 
. bohsmen • co o • . fl A . tenemeta . kn' å baktene oraen. VU:aJiilllllllrl 

hemmende vlr mg p 

er sett. . h l som følae av en invasjoa 
Lidelser •. munn u e~lett ikke t)sjelden. Monilia • 

Monilia alblcans ~ees nnhulen resp. respirasJ'c •llllllalltl r profytt l mu , 
van tg .sa . en den kan bli patogen. De 
og gemtalta, mb . a i munnhulen, senere blir t111fa 

omer er renmno L-.. 
sympt 2 Ilen Etter hvert kommer et .,æ 
ød og sar og svu . 1 '-~..:-._ . 

r c o støtes og etterlater en tørr s 1.._, beleag som sa av o • 

f o d blødninaer Lidelsen kan ogsa gnpe over 
0 te roe 0 . L t) ~OOl a V oa til seeS, er OfteSt rtlCliCiaJL 
oesophagus. tan:en o k ak . d L 

k 'kle seo symptomer ·ar tensen ve uaa-Det an utvt b d al 
. kl . nus oa rectum, kalt et anorect e .,. nmo og øe 1 a t) . . . k o 

d o Bronchopnevmonisk momhasls an ogsa sea. 't 
romf. o t bt'llede som meoet ligner tuberkulose, det b 

man ar e 0 • dif · · 
endog utvikle seg kaverne som gJ~r . . 

f tuberkulose enda vanskeltgere hv1s man ikke er 
over or · kd sbiiWe 
oppmerksom på sammenhengen. Dtsse. sy . om 
kan forveksles med residiv av den oppnnnehge sykdom. 
0 : fortsetter man da behandlingen, kan det rnedflft 
alvorlige konsekvenser. The Counci~ of. Phar~1 _, 
Cbemistr)' of the A. M. A . har hensttlt til m.y~di~ 
at disse bivirkninaer står påført alle anttblOtlca. A: 
monilia-infeksjoner

0 

etter bruk av antibiotica ~kb er 
sjeldne hos oss, har jeg få tt bekreftet av praknsereacr 
læger. . . 

Fra Amerika er det kommet meddelelser om u~ 
av aplastisk anemi ved bruk av chloramphenicol. Ar· 
saken er en toksisk påvi rkning av benmar gen p1 ~ 
av dets kjemiske konstruksjon. Dames h e k har » 
vart mot en langvarig bruk av dette middel. Selv • 
det er et verdifullt middel, er det liten trøst hvis -
videt rammes av en så alvorlig sykdom. Det er besk Ill 
dodsfall. 

Konklusjon. 

Skal vi nå summere vår viten, kan vi si at det 
antall antibiotica uten tvil har hjulpet oss i beki'c ml~• 
av infeksjonssykdommene, men det er da også mer 
nødvendig å velge det rette preparat , gi det tidlia 
adekvate doser. Behandlinoen må heller ikke 
langvar~g: De m~ ikke gis ~ten en nøye · 
b~re khmsk, ":'en ogs~ s~ vidt mulig en 
d1agnose, det stste lar seg dog ikke alltid gjøre. 

Son~ overalt ellers i naturen er der i den u ..... - •• 

som fmnes på vår hud og slimhinner et 
vek~sforhold som en ikke ukritisk ~kal 
en lkke har overblikk over de komplikasJ·oner 
avstedkomme. 

Det påhviler derf 1 
f l'k 1 or oss æger et stort ansvar 
or~ l te ser, og vi skal huske H i p p o c r at e 
s~tnmg: Læg~n er en tjener av sin kunst, hans 
hJelpe .el.ler. l det minste ikke å skad • 
at antlhlottca for m• .. neskeh f e, og ~ 
Quod b ...... eten onsatt 

onum, /elix /austumq~ sit. 



n var i alt 

UT E LA DSK : 

~Iedfpdt vaccinia 
og vaccinia gravidarum. 

Under en ko~~e~idemi i Vest-Skottland i I~)So ble 
det foretatt vak.sm.aSJOn ~v befolkningen. Blant de vaksi
nerte \'ar en ttdl1gere tkke vaksinen 1-.UUl· e . . ., . 11." som var 
grand 1 3· maned. Hun f1kk et voldsomt anslao f d ., ~ogote 

3 maneder senere et barn med utbredt vaccinia generali-
sata. Barnet døde I 8 timer etter fodselen. 

P a t r i c k M a c A r t h u r, som refererer tilfellet, 
fore .. tok deretter en. undersøkelse av de kvinner under 
·~ ar som var vak~mert under epidemien. 203 var gra
vide da de ble vaksmert. Av dem som ved vaksinas'o 

'd · d f J neo var gravt e 1 e 4 orste m~neder, fikk 24 er, abort oo 
dodfodte barn, ett barn hadde medfødt misdan el ~ n se. 
Vaksinasjo~ i de senere gra,·iditetSmmeder ga ikke slike 
resultater (Jfr. rubeola og gra,riditet). Forfatterens kon
klusjon av disse tall er: 

Yaksin~jon av en gravid h ·inne kan, om enn sjelden, 
~ kanskje bare under s~eUe omstendigheter, fore til 

dodelig generalisert vaccinia hos fosteret. Vaksinasjon 
.av en gravid h-inne i de 4 første mmeder av oravidi
teten, og særlig i 2.-3. mmed, oker betraktelig~ foster
dodeligheten. 

H,;s forfa tterens undersokelse skulle bekreftes a\' 
andre undersoke1ser, m~ man ikke •aksinere kvinner i de 
4 fome granditetsmweder. Senere under graviditeten 
skulle det ikke være noen risiko ved ~ •aksinere. 

{l.anæt 11: llo.f, 1951.) 

D dvhet etter dihydrostreptomycin. 

]. Gul db er g- Mo lle r refererer i Ugeskri/t for 
grr en pasient som p~ grunn av lungetuberkulose hadde 

i alt 90 g dihydrostreptomycin sammen med PAS. 
Like for seponeringen klaget pasienten over harsels

nedsenelse som siden (3 mweder etter seponeringen) har 
'\"Zrt progredierende, slik at pasienten er blitt nesten 

talt doY. Vestibularisfunksjonen var bare i ringe grad 
affise rt. Siden har forfatteren sen en annen pasient hvor 
cer på det ene ore fremkom et betydelig horselscap etter 
inntagelse av I I 1 g dihydrostreptomycin. Denne pasient 
hadde imidlertid tuberkuløs meningitt, så man kan ikke 
belt utelukke at hørselstapet kan skyldes grunnliddsen. 

Anvendelsen av dihydrostrepromycin i store doser er 
muligens forbundet med srorre risiko enn streptomycin, 
idet forgiftningssymptomene ved dette stoff rammer 
vesribularisfunksjonen, lar seg tidlig di~onostisere og 
viser tegn til regresjon straks etter seponeringen. 

(Ugeskr. for I.zger 113: 1409, 1951.) 

•Temporal• arteritt. 

For O\'er 6o lr siden beskrev H u t c h i n s o n det 
forsre tilfelle av tempora! arteritt hos en eldre mann som 

kte ham for •red struks on his head•. Sykdoms
billeder synes ikke 1 ha vakt noen oppmerksomhet før i 
Jo-årene, men i de siste par decennier er det blitt be-

skrevet godt og vd IOO tilfelle, bl. a. fra Norge aY 
B r o c h og Y t r e h u s. 

I Nordisk M~dicin har nylig O. H ook og B. J er
n e l i us omtalt 3 tilfelle a\"' arteritis temporalis hvor 
det samtidig opptrådte oJ·ensymptomer i form a,· syns
feltinnskrenkninger. 

Forfatterne anbdaler at ACTH eller cortison prøves 
i disse tilfelle. Lidelsen er sannsynlig•is ikke sjelden, 
og en bor ha sykdommen in mente ved patologiske til
stander hos eldre individer med forhayet senknings
reaksjon, hodepine og ayensymptomer. 

Srkdommen opptrer vanligns i seniet, gjennomsnittS
alderen er mellom 6o og 70 ~. Den innledes oftest med 
et prodroma1stadium med al~nsJ·mptom~r som tretthet, 
avmagring, kvalme, nanes,~ene, subfebril temperatur, 
stundom lette smener i nakken, ekstremiteter og ledd. 
Dette stadium kan vare i uker, opptil måneder, hvor
etter lokalspnptomme kan fremtre i form av sterk hode
pine, lokalisert til tinningene, samt intens omhet O\'er 
temporalarteriene, ofte er blotdels.evet omkring arteri
ene rodt og odematost. 

I omtrent halvparten a\' tilfellene opptrer O)'e
symptomer i form av smener, forofobi og s~~snedsettelse . 

Etiologien er stadig ukjent. De patologisk forandrede 
arteriene er som regel adherente til det omgi,·ende ve\"', 
og vanligvis med fullstendig eller nesten fuJlstendig 
obliteren lumen. 
Det er også beskrevet synsfeltdefekter, cataract og 
diplopi. 

Av laboratoriefunnene skal en szrlig merke seg at SR 
de fleste tilfelle er betydelig forhøyet (6o-Ioo mm). 

(Hook, O. og Jemelius, B.: Nord. Med. -18: 1224, 1951.) 

cTemporah aneritt med rigid. pulslos anene. 
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med s stematiske forsøk som skal strekke seg ~ver flere 
m1neler under nøyaktig psykiat~isk . observaSJOn. S:~: 

vært røntgenunuca ::~"'~~ ~· - ... . 

ff k 
· på den annen side ble 23 av d1sse omslagere 

a e SJOn. f . D 
f 

'lb d ed skJ'ermbilledfotogra ermgen. eres poten-
el e ømt v k . 

1 bakgrunn av den pHallende v•rkmng. på ~syk.en 
P . b h dl ed 150-mkounsyre-

· Il kd (fordi de var omslagere) unne skJerm-
He e sy om . 
billedfotograferingen 1kke avsl~re. Men selv 13 . som 

tuberkuløse pas•enter e an et m . • 
hydrazid, er det ikke urimelig .å tenke seg at rrudlet ogsa h dd 

itive røntgenfunn, ble 1kke avslørt ved skJerm-
a e pos · kk · k l ' l 

billedfotograferingen og derfor 1 e mn a t t1 etter-
kunne ha en effekt ved sinnshdelser. 

undersøkelse. . . 
Endelig var det i gruppen oppnnnehg tuberkulin-

SK]ERMBILLED:r 
FOTOGRAFERINGENS VERDI 

Man er klar over at skjermbilledfotograferi?gen må 
svikte i en del tilfelle, men i hvor stor utstreknmg dette 

skjer, er ikke helt på det rene. 
Nordisk M edicin 1 har tatt dette spørsmål opp til 

redaksjonell behandling og p~ker på at. e~ ~on~rol.l a~ 
skjermbilledfotograferinges sv1kt kan v1 fa 1 d~stnkter 
der tuberkulosen er godt kjent fra før. Dette er 1 Norge 
tilfelle i en del distrikter der det er gjennomført tuber
kulinmatrikkel, med årlig gjentatte tuberkulinprøver av 
de negative, og hvor de tuberkulinpositive står under 
røntgenkontroll. Om skjermbilledfotografering gjennom
føres i et slikt distrikt, vil en ved hjelp av den kunne 
påvise svikt i det tidligere arbeid, og omvendt vil en 
kunne bedømme svikten i skjermbilledfotograferingen. 

I Nord. Med. (48: IjlJ, 1952) har Johansen & 
H jor t omtalt en slik sammenligning av skjermbilled
fotograferingen med den epidemiologiske kontroll basert 
på tuberkulinmatrikkel. Sammenligningen er ikke full
stendig fordi det noen få år før skjermbilledfotogra
feringen også ble gjennomført massevaksinasjon av de 
tuberkulinnegative. Men iallfall var det lokale tuberku
losearbeid meget intenst gjennomført. 

Det er mange vanskeligheter ved en slik sammenligning 
mellom to forskjellige metoder. Den lokale tuberkulose
kontroll var basert på frivillighet fra befolkningens side, 
mens skjermbilledfotograferingen var obligatorisk. Like
vel, og fordi en i det lokale arbeid hadde bedre tid på 
seg, var fremmøtesvikten der bare 4 %. Ved skjerm
billedfotograferingen var denne svikt 20 <Jo. 

Tross dette har sammenligningen betydelig interesse 
som bidrag til å belyse skjermbilledfotograferingens 
effekt i et område der godt lokalt tuberkulosearbeid er 
utført på forhånd. 

I tillegg til 10 kjente tilfelle brakte skjermbilledfoto
graferingen tre nye basillære tuberkuloser fram. For
fatterne trekker herav den slutning at det var nødvendio 
å få gjort skjermbilledfotografering ved siden av de~ 
lokale arbeid. Forfatterne analyserer imidlertid ikke 
hvorfor disse tre tilfelle ikke var kjent fra før. Hadde 
de det gjort, ville de ha funnet hvori svikten i det tidli
gere arbeid kunne bestd. 

Noe tilfelle av at skjermbilledfotograferinoen sviktet 
ved påvisningen av basillær tuberkulose f:ntes ikke. 
Men et annet viktig forhold ble påvist da det ojaldt 
o~slage~e. 44 omslagere var under røntgenkontr~ll da 
skJermbllledfotograferingen kom Denne på · k llk · vtste et nytt 

ontro asus, en n-årig Hrmann som før ikke hadde 

l Nord. Med. 49: 309, 1953. 

23 4 

. · 
24 

under kontroll med røntgenforandringer 
posmve . . · 
Skjermbilledfotograferingen fant mgen nye s.hke. Der-
imot mistet den mange av de 24, derav 6 som 1kke møtte 
fram og 

10 
som ble feilbedømt og ikke innkalt til etter-

undersøkelse. 
Mer enn noe annet viser dette det lokale permanente 

tuberkulosearbeids overlegenhet overfor den periodiske 
silino ved skjermbilledfotograferingen. Men det er klart 
at j~ flere punkter det lokale arbeid sv~kter på, dess 
mer nødvendig blir skjermbilledfotografenngen 

NYE ANTIBIOTICA 
TIL LOKA LBEHANDLING 

Blant de nyere antibiotica som i den seneste tiden har 
funnet anvendelse i USA, er det særlig to preparater som 
en bør legge merke til, nemlig bacitracin og neomycin. 

I en redaksjonell artikkel i U geskrift for Læger 
2 

om
tales preparatene, og det pekes på at de er særlig an

vendelige til lokalbehandling. 
Bacitracin ble fremstilt allerede i 194 5 av J oh n son 

og medarbeidere ut fra B. subtilis, stoffet reagerer 
nøytralt og er vannoppløselig. Det har et ganske smalt 
antibakterielt spektrum, og på samme måte som peni
cillin omfatter det hovedsakelig gramposit ive bakterier. 
Flere kliniske undersøkelser har godtgjort at bacitracin 
kan gi nyreskader, og det må derfor anvendes med aller 
største forsiktighet når det gis parenteralt. Fra hud- og 
slimhinner er derimot resorpsjonen ubetydelig, og det er 
meget sjelden man ser tegn på overfølsomhet. Når hertil 
kommer at preparatet har god holdbarhet i vannfri 
salver, skulle det egne seg meget godt til lokalbehandling 
i hudterapien. 

Neomycin ble fremstilt i 1949 av W aks man og 
Le c hev a l i er ut fra Streptomyces fradiae. Stoffet 
har baktericid virkning overfor tallrike så vel gram
positive som gramnegative bakterier, men derimot ikke 
overfor sopparter eller vira. Det ligner på mange måter 
stre~tomycin, ved injeksjon er det toksisk for nyrene og 
det mdre øre. Fra huden, tarmen og slimhinnene resor
b.eres det bare i ganske ubetydelig grad . Og i motsetning 
ttl streptomycin er stoffet ikke en eksem-fremkaller. 

~a~it~acin og neomycin har tilsammen et ~meget bredt 
ant1blot1sk spektrum», begge stoffer e(J"ner seg til lokal
behandling av hud og slimhinner ut; at der kommer 
resorbtive virkninger. En har derfor ganske naturlig 
forsøkt med et kombinasjonspreparat av disse antibiotica. 

2 Ugeskrift for Læger 11.5: 186, 1953. 
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J.Xt 1\) t prep.u.u har fAtt navnet ~tø. har 
,.j~'t ~ • '".~rt .w god effekt ved vanli& im OC • 
t)fr.~hnologc.'ne .• \n~ir god ef~ekt ved )'tre eyes k= 
l~ tr.t otologa ·k hold anf res det at p y tll r, 

En attest med felatacle ordl)d f. : 
• Jea har undenåt y .z.. ._ lider • 

l
. h. reparatet es 

~r .w ' tm mnene, og de fordeni- ul 
~an er &anske uskikket for en~a.,. form a,:~ Gl 
tjeneste.a, aer-• r·C'- ra tater ser 

(lwl'ndc.- ut. 

porsm:ill't orn hvppi~htt~n av ov••r 1 mh ,_ . ' . ~re so et &an 
tl'rsr bt' \ ' ,U't nlr det er gltt en passende t 'd -L--

var avgitt til en ung lUtt som av OI til hadde et 

~~anfall av .miarendigncncle hodepine_ som aldri= 
an um det nnaeste pl hans arbeidsdykti&het dlus. . h' .1 d - t • , men UUKT-

'·'SJ nt'nt tttt ty er P-' .u man i ebaceti h fl 
l .. Il . id l . n ar tt et C a r t e r fremhever at man som . . l' \l'r ttu t nHl e ttl ~handling av overfl d 'sk · r k . . h l 1. a 1 e mre -

· lnl'r ' Ul' og s tmhinner. 

V KIKKET 
F R .JIJLJTÆRT]E E TE» 

~ l l't ... Lc.'ttt'r ro the «litor-. i unrt-1~ tti~r A. Barham 
C .t r ~ : r e~ dd ' P'-1r: mll i forbindelse m~ l~att~ter 
('m nHht.~rtJene·re, som ikke er uten .tktualitet for ·l 
h. l' . \ ~ 

Jt'lll t~e:· torhold. 

.. H.tn _bc.-kl.tger . ·eg on•r det okende anmll l.r~.Utt' ter, 
$-t , .;' •• t r.t pr.lktlSt'rende lrger som spesialister, m glr 
ut p.t .l _c.-rkLt'rl' en r~rutt for u ·kikket til mili~rtjeneste. 
l"kt t'r tkke bare det tigende .tntall av slike attester som 
~ir ~runn til bekymring. I like hov grad er det grunn 
til :i Sc.' tte fingc.'rtn pl den r-.mkdoshet ' som ofte gir' disse 
.mt·ster c.'ll s.nlig uheldig form lik at attesten bktisk 
h.tr sk..tdevirkninger til alle klntt"r. F rst og fren' t kan 
t'n slik. udyktighet .lttest sk.tde vedkomm~de rekrutt, 
St'm m.\ f:\ det inntrykk at det enten ~r h.tm dv som 
<-r d:i rlig, dlt'r og 1 t"r milit.rrtjenesten use<h·anlig hd~ 
sktddig. Bt<gge di ~ ~ ting k~n \Xte like uriktig~ og en 
$]ik .Hte 't k.l n bidu til ~n st~rk n~'rroti k fiksering .tY 

b.lptdlme-sig~, kanskje b.u~ rent ulystbetont~, uhjek
ti,·t' bc."\·.n i O)'cblikk~t. 

D<.'t er ,.cl ikke s.\ helt sjelden .u milit.utjen~ten bk
tisk k.1n v.uc av hd~bringende b~tydning for ~n litt 
Yt'ik, f} i k utrenet kar. 

P.\ den annen side gjør en slik slett begrunnet fri
t.tgdS(s:tttest sluad~ ved 1 fremkall~ en foruttttd~ 
inn ' tilling fro.\ fordc:lttnes side overfor militutjen~~
Fordd~ne har kanskje betalt et honorar for ~~~~nesten, 
)m k.tn kje ikke holder mll og blir godnau av mili~r-

b.-. ....... 
~'-Ah 

F r det tredje, hevder C arter, kan slik~ ~~~atmter 
og l skJd~ det militzr~, fordi enkdte slike sirua joner 
mtli uenighet om en fritagelsesatmt, und~rtid~n kan for
. lnledi~e henvendelser til Ministeriet, eventuelt Under
hu et.' Hde problemet kan derved fl et h t uheldig 
politisk skjzr. OH kan opllett bidra til den oppfatning 
•.tt militzrlzgene er mindreverdige klinike~. 

Forfatteren har merket seg at de lzgu som selv har 
noen erfaring fra militcrtjenesten, sjelden eller aldri 
utst~er slike attester som ku vcre gjenstand for kritikk. 

pesidt ml en vcre varsom overfor vage, subjektiw 
symptOmer, 01 i slike tilfelle gi en arundia OI .,akåa 
beskrivelse.. 

l . , SituasjOnen •aer 
a~, m utvasc den sterste samvittighetsfullhet og grun-
da~het nlr det gjelder lqeauester i forbindelse med 
fratagcl~ for milit2njenesten. 

TOK l K VIRK 'l G 

All CHLORAMPHE ICOL 

For vd I lr tilbak~ ble det fra engelsk og szrlig fra 
amerikansk hold~ besk~,·~t en lang rekke tilfelle a,· 
aplastisk anemi, ofte dodeli.g forla~nde, hos pasienter 
som hadde fltt chloramph~nicol (chloromycecin). 

Etter disse m~del~lSt"ne rldet det atskillig usikkerhet 
med hensyn til indikasjonene for prtparatet. Meningene 
div~rgttte tenm1elig sterkt noen ~trakt~t de omt.dt~ 
tilfdl~ som ttne kuriositeter mens and~ tok fullst~ndig 
aY t'.tnd fr.t bruken :n- chlor.tmphenirol i .tlle tilfelle 
unntagen vro tyfoidf~r. 
T~ FooJ 1111J Drttg .Administr.atio11 i ~-uhin~ton 

satte derfor i gang en omfattende undersokd~ for bl. .1. 

l bringe pl det ttne h,·or hyppig slike komplih jon~r 
Opptrldte Under behandlingen. 0~ blt- tttt~t henYen
deJse til et stortt an~ll sykehus i U for l fl oppi~ -
ni~~r om tilfelle :w apb tisk an~mi, gr.\nulocyttopt"ni 
og lignende til t2nder m h.tdde opptr-Sdt siden 1 9~9. 

Det bl~ innsaml~t opplysningtr om i alt f3 9 slike 
tilfellt-. Mattti.ll~t kunne del~ i l grupper: 

1. Pasit"nttt som hare haddt" fltt chlorantpheniool : H 
tilfelle n'ro ~l dodsf.lll. 

~. Pasienter nl hadde fltt chlor-.tmphenirol "1"" ~t .tnn~t 
pttpant: 1_.3 tilfdl~ med ~l dodsbll. 

l· Pasienter som ik~ hadde: fltt chloramphenic l: 
Hr tilfelle. 

I denne si te gruppen ,·iste det seg det plf.tllende :u 
bare I.).) hadde fltt forskjell~~ medik.amt"nte.r eller n~n 
trlltbehandlet, mens et ston antall m .1~ .\Y til-

fellene bl~ be~net • m -.idiopatiske ... 
Aldenfo~dingen ,-.u ikke forskjellig i de t rt grup

pene, mens kj nn forddi~'"m derimot vi t~ det forhold 
at bJant pasientene som ba~ hadde fltt chlor.lmphcnicol, 
var antallet :l\' kvinner .) ganger torn- enn ~nn. 

Food and Drug Administration konkludettr med at 
der ber trykkes en aciTarsel utenpl pakningene av 
c:hloramphenicol-preparater. Pttpaf'uen~ bor ikke brukes 
YeCI banale infeksjoner, 01 under prolon_.~ behandlina 
ml elet foretas rqelmesslae blodtellin~r. 

• J.A.M.A. 749: 912. 91-c_ 91 119 ~ 001. 19~2. 



Fig. 5. 'k d 
Ventrikelseprumdefekr. - Er srilker, konisk for~ec pen ar • 
rransplanrar trekkes gjennom huller i venrrikelskdleveggen og 

virker som en propp. 

Fig. 6. 
Intrakardiale rumores. - Mitralostiec kan være delvis okkludert 
av en sepcumrumor i venstre atrium. Med en finger som føres 
inn i atriet gjennom venstre vena pulmonalis superior, kan en 
slik tumor lØsnes og skyves ur gjennom en incisjon i auriklen. 

Fig. 7. 
Atriumseprumdefekt. - Pekefingeren stikkes inn gjennom spis
sen av ~enstre aurikel, og en sonde med tråd i ledes langs fin
g~en gJennom .seprumdefekten og ut gjennom hØyre aurikel. 
På de transk:udaale. su~er tres knapper Jaget av ribben eller 
brusk, og aunklene anvagmeres slik at septumdefekten tettes igjen. 
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Fig. 8. 
. 1. uff' · s _ Regurgitasjonen blir forhindret ved h jelp 

Mttra ans asaen . . . d kk . 
'lk t perikardtransplantat hv1s fn en e tre es gJennom 

av et st1 e . k f' 
h . tekammer nær micralosuet. Høyre pe e mger, som 

venstre Jer . . · d 
kk t J·nn i venstre atttum, hJelper til, og et utfØres 

er stu e . kb 
commissurocomi dersom det forellgger en mer ar srenose. 

større operasjonsrisiko, men i ett tilfelle hvor dette ble 
forsøkt fikk de ved et uhell en letal blødning. - Etter 
de resultater som er oppnådd ved dyreeksperimenter, vil 
antagelig også andre, mer sjeldne tilstander bli tilgjen
<>elig for kirurgisk behandling. 
t> Når en finger føres inn i det pulserende hjerte, må 
det sørges for at hjertevirksomheten ikke blir alvorlig 
redusert, og inngrepet må skje på et sted hvor tilfreds
stillende hemostase og betryggende suturering er mulig. 
Det brukes tynne og avrundede instrumenter, slik at 
blødningsfaren når hjertemuskulaturen perforeres, skal 
bli så liten som mulig. Eller det kan være et avflatet 
instrument som holdes an mot den eksplorerende finger 
ved hjelp av et gummiovertrekk. 

Selve de intrakardiale manipulasjoner foregår i blinde, 
under den eksplorerende fingers ledelse. Men det stilles 
ikke større krav, hevdes det, til kirurgen som skal utføre 
disse inngrep, enn til en amatørfotograf som skal arbeide 
med lysømfintlig film i et mørkerom. 

Mortaliteten blir betegnet som relativt lav. Den var 
ro % i over 200 tilfelle av mitralstenose. 

(Ciosed intracardiac tactile surgery. 
Dis. of Chest 22: 1-24, 1952.) 

Penicillin-anafylaksi. 

Det kjennes til 3 forskjellige former av overømfintlig
het overfor penicillin. Den hyppigste bivirkning er en 
serum-sykdomlignende tilstand med feber og erytem. 
Dermatitter er mindre hyppig og sees enten som kontakt
dermatitt eller som en mer eksfolierende hudlidelse. Et 
akutt anafylaksi-lignende sykdomsbillede har ikke tidli
gere vært beskrevet etter penicillin. 

M a Y e r og medarbeidere har i alt observert 6 til
felle av akutt innsettende sjokktilstand etter penicillin 
med ett dødsfall. Alle disse pasienter hadde tidligere 
vært behandlet med penicillin, og 4 hadde tidligere vist 
andre overømfintlighetssymptomer. Hos 3 ble det utført 



J.eaksjoner med penicillin, og 1 ga sterkt -: . 
~:IIJ.I • f . . k r-tl'Y ØSjo"· Pass1v over. ønng av sar ulerende allergener 

tført hos 5 pasaenter med positivt utfall bos 
~c u • 4· 

Etter forfatterens menmg er de akutte anafylaktiskc 
~tilstander fremkalt av penicil_lin hyppigere enn 
ådJigere antatt. En b~r. n.øye eksammere pasienter 10m 

ådJigtre har. fått pemcallm på eventuelle bivirkninger, 
fet midlet g1s på nytt. 

(J.A.M.A. 151: 3:H, 1~3.) 

•Temporal• arteritt 

behandlet med cortison. 

Det kliniske ?illed~ av arteritis temporalis ble nylig 
IX!ltalt i dette ndssknft (nr. 1, s. 63, 1953). Tilstanden 
trikke helt sjelden, og sykdomsbilledet er meget typisk, 
~når en først er oppmerksom på lidelsen, er det sann
!Jlllig at de fleste praktiserende læger vil kunne diagno
isere ett eller flere tilfelle. 

Når det gjelder behandlingen, har den hittil væn ute
;ikende symptomatisk, men i den seneste tid er det 
IOOUTlet en del meddelelser om effektiv terapi med 

axtison og ACTH. 
A. G. H. W hit f i eld og medarbeidere har nylig 

1[Ancet publisert resultatene av cortison- eller ACTH

:dlandling i 1 1 tilfelle. 
Cortison ble gitt peroralt eller intramuskulæn, ACTH 

~le tilført intramuskulært eller ved langsomt intravenøst 
&ypp. Doseringen var 20 mg ACTH daglig dler hver 
IJUlen dag og behandlingens varighet fra en til flere uker. 
I alle tilfelle brakte ACTH og cortison sykdommen 

ll!lder kontroll, men residiv inntrådte når behandlingen 
Stoppet. Det ser derfor ut som at en vedlikeholdsdose 
te nødvendig inntil sykdommen når en naturlig av
dutning. 

(Lancet 1: 408, 1953.) 

Residivprofylakse mot rheumatismus acutus 

med peroralt penicillin. 

K o h n, M i l z e r og M a c L e a n har undersøkt 
tt materiale av skolebarn som har hatt rheumatismus 
1Cntus, og behandlet en del av materialet med profy
bktisk penicillin og har brukt resten som kontrollmateri
~e. Doseringen har vært 2 tabletter av 100 ooo E. peni
~~ 4 ganger daglig i den første uke av hver mlncd 
1 rnanedene fra oktober til juni. Kontrollgruppen, som 
besto dels av revmatiske barn fra samme skole og dels 
fra andre skoler, har ikke fått noen spesiell behandling. 

Det kunne påvises en betydelig mindre frekvens av 
rtsidiv av giktfeber i den penicillinbehandlede gruppe 
!tln i kontrollgruppene. I alt har pasientene ftrt obler
' ttt i 5 år. De fleste residiver opptrldte i mlncdmc 
februar og mars. I de samme mlneder fanteS den ~ 
frtk\'ens av streptokokker i prøve fra svelFC: . --~ 
tb Forfatterne anbefaler at barn som bar ~ 
~atismus acutus, bruker penicillinprof~ 

Otalt. • ·- -··--· Ilk 1 Vtntermånedene i de første S u CCtcr Al 

dom for å unngå residiv. 
(J.A.MÅ Ul: .. _ 

fybio& ................. 

AsfJbi åylda Clfi!Lorn•nc •• kulldiokqd samlidia 
~ ~trujoaa faUcr. - H'Yis ikke ufyk
IMD T•da åader i ICDualocnCIJSICIDCl- fcw cbcm
pel UDdcr for dyp narkoec - stimuleres rapirasjoacn 
ved at 1r •• u.a:-L-~- . --...uruct Tarkcr pl mcdnUa oblonpta OI 
sumoffmancclen ammen med kulldioksydet pl carocis-
01 aortalegemmc. Aonalepmme stimuleres opl a• rm 
suntoffmanpl, som generelt sea virker skadelig pl 
~cr"Ynnn. Dmc ser •i eksanpler pl i de dramatiske 
tilfellene av bnissdeshet som inntrer nlr et individ 
~~ i en annen gass enn surstoff, ~lv om gassen 
ikke a seg selv er giftig. 

Virkningen er blandet med stimulering av det sym
patiske og vasomotoriske ~ntrum. Men etter hven som 
stoffskifteproduktene samles opp perifen, utvides kapil
lzrme og hjertet svikter. Derfor kommer der først en 
stigning i det arterielle trykk, med økt hjenevirksomhet 
og perifer vasokonstriksjon. Senere faller trykket. Vene
trykket stiger ogs1 som følge av vasokonstriksjonen, og 
fortsetter l stige etter som hjerteaksjonen blir dlrligere. 
Til slutt blir hjerteaksjonen langsom på grunn av økt 
vagusvirkning. 

Under asfyksien er surstoffmangelen det viktigste. 
Kroppen kan i forbau~nde grad innstille seg pl en økt 
kulldioksydkonsentrasjon, szrlig hvis denne økningen 
foreglr litt etter litt. Surstoffmangelen er langt mer risi
kabel. J. S. Ha l dane sier at •surstoffmangel ikke 
bare stopper, men ødelegger maskinen•. Etter alvorlig: 
surstoffmangel foreglr restitusjonen langsomt. Av og til 
blir den ikke fullstendig. Szrlig tydelig er dette for

conex• vedkommende. 
Årsaken til anoxiskadene er - i hvert fall i en vesent

lig grad - at elektrolyttbalansen mellom cellens indre 
og vevsvzsken blir forstyrret. Cellemembranen blir let
tere permeabel. Mens for eksempel koksaltkonsentrasjonen 
i vevsvzsken under normale forhold er ti ganger større 
enn inne i cellen, vil vi under anoxi finne at koksaltet 
trenger inn i cellen og at konsentrasjonene utjevnes. 

(R. J. S. McDowall: Proc. JL Soc. Med. nov. 19S2.) 

Behandling av ulcerøs colitt med 

aalicylazosul (apyridin. 

6o pasienter lidende av ulcerøs colitt er behandlet med 
salicylazosylfapyridin og er sammenlignet med en lig
nende gruppe behandlet etter vanlige prinsipper, men 
uten midlet. Bivirkninger av midlet ble plvist hos i alt 

1 3 pasienter. 
Blant de 47 som tllte midlet, ble 1 1 fullstendig 

qmpcomfri i 3-ln periode mot 3 i kontrollgruppen 
(hcøholdsvis 18 og s ~). l alt 31 av samtlige som ble 
Waaacllec med midlet, ble betydelig bedret mot 10 i 

Jrøaaoll&ruppeo. 
Jaer farfaøerem mening er salicylazosulfapyridin av 
.,;løa 'Yirbia& pl ulcerøs colitt, at midlet fcw-

1 Wi øwack nd siden av de andre bebandliJ;Ip
wcl clauae kroniske lidelse. 

(J.A.M.A. Ul: ~ 195~) 
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--~=---~------------• IIIUII511!E;I. IUIII ~ -~~~ r~m 
1m det ikke er farlig 1 forsøke 1 disiplinere d ' n1repet, men muliahecen for l gi pasienten 
.t.V, Og sikkert er det at den stadige poengtera~nmg et lenare og lykkeli1ere liv enn uten det operative inn· 
,. 1rep. Endog et tilailnct palliativt inngrep kan undcnidcn 
1v at foreldrene selv er skyld i barnets vansker gjør vcre mer bcrcttilct enn foraek pl en radikaloperasjon, 
.t mange av dem tynges av ansvaret i en grad som lOm o~te allikevel bare blir palliativ i sitt resultat. On 
.an grense til selvoppgivelse og frata dem evnen at puaenten flr glede av livet ener operasjonen ml vzre 
ill glede seg over barnet. Noen oppmuntrende mllet for berettigelsen av inngrepet og ikke at livet 
g anerkjennende ord til en slik mor kan medvirke bcstlr for enhver pris. 

il å gi henne selvtillit og trygghetsfølelse i for- Begrepet radikal cancerkirurgi trenger en nøyaktigere 
oldet til barnet, en meget vesent1ig betingelse for avgr~nsning enn det ofte har nl. Egentlig burde det bety 

1 f 1 e~ fJernelse av all cancer fra organismen. Sett ut fra en 
t barnet ska ø e seg trygt. karurgs synspunkt er imidlertid en slik definisjon umulig, 
Et slikt profylaktisk arbeid forutsetter et visst idet han ikke har noen mulighet for 1 bedømme dette 

tinimum av k jennskap til mentalhygieniske ret- ved det operative inngrep. Det trenges derfor en mer 
ingslinjer i barnealderen, noe som burde vzre en praktisk utformning av begrepet, selv om det derved 
ke selvfølgelig forutsetning for 1 drive en kontroll- blir mindre adekvat: «Radikaloperasjon for cancer er en 
asjon som kjennskap til hvilke melkeblandinger excisjon av all synlig og palpabel cancer i friskt vev 
•m skal brukes og hvor meget barnet skal legge pl og i sammenheng med det regionale lymfesystem.• Dette 
gi vekt i de forskjellige aldersperioder. Da prakti- krever en meget nøyaktig kartlegning av cancerens 
rcnde læger snautt nok flr tid til 1 lese det aller spredning utenfor synlig og palpabel infiltrasjon i de 

forskjellige organer og av den lymfogene spredning. 
~dvendigste av det nye pl det somatiske omrlde, Atskillig er gjort pl dette omrl de, men meget st! r igjen. 
m en neppe vente at de vil gl til noe utstrakt Hvorvidt en cancer er operabel eller inoperabel, er et 
udium av barnep sykologi. Det spørs derfor om variabelt begrep som er avhengig av en rekke faktorer, 
.ke en eller annen form for «fortsettelseskurs• for ikke minst kirurgens tekniske dyktighet, dristighet og 
unckontrollstasjonslæger vil være en av de beste livsfilosofiske innstilling. Operabilitet er ikke synonymt 
tvesteringer samfunnet kan gjøre i dag. med kurabilitet, idet all erfaring viser at selv lette 

OPERATIV BEHANDLING 
AV CANCER 

Inntar en det standpunkt at en cancer skal opereres 
eralt hvor det er mulig, sl lenge det er liv, vil en 
mme til ~ oppleve mange skuffelser, men en vil ogsl 
nne se forbausende gode resultater, skriver Nordisk 
·dicin 1 i en redaksjonell artikkel. 
:<.irurgiens utvikling i de siste decennier har f~rt ~ed 
at en stadig større radikalisering av cancerk~rurgaen 
blitt mulig. En kan nesten si det slik at karurgens 
.nser til 1 befri en pasient for cancer bare. ~vhe~ger 
at det er en tilstrekkelig menneskelig rest agJen ta~ 1 
e videre. Flere og flere organer, som er a~ bctyd?ang 
organismens funksjon og velvzre, har va~ seg ikke 

·ære nødvendige for livets bestlen. Organasmens OI 
ividets tilvenningsevne til forandrede situas~on~r er 
'tor og livsdriften sl sterk, at selv svzre mutalasJoner 
dies blde fysisk og psykisk hvis det bare kan resul· 

: i fortsatt liv. • bl de 
'1 den annen side ml en ikke la SCil den lfad en 
den kirurgiske teknikk av moderne anem~i OI pre-

, · de rverc po~operati v behandling, som ~ .~ IOID tbl 
rasJoner mulig, at en 1lemmer andiv 

Nord. Med. 49: 380, 19,3. 

operable cancere uten tegn til spredning ofte i sitt for· 
løp avslører seg som inkurable. Selv om det ikke er ofte, 
sl hender det pl den annen side at en cancer som av 
en kirurg har vzrt ansett som inoperabel, av en annen 
er blitt operert, og med decenniers residivfrihet. Selv 
ikke en cancer med solita:r fjernmetastase behøver 1 
vzre inoperabel, og pasienten kan etter fjernelse av 
primærtumor og metastasen leve i ! revis. En tilsync· 
latende inoperabel cancer kan undertiden gjøres operabel 
ved strlleterapi, ja, kan endog bringes til 1 svinne, slik 
at kirurgisk inngrep ikke blir indisert. Dessuten kan en 
betennelsesaktig reaksjon omkring en cancer gjøre den 
tilsynelatende inoperabel. Det bør derfor skjelnes mellom 
de absolutt inoperable og inkurable cancere med ut· 
bredte fjernmetastaser og de klinisk inoperable, idet de 
sistnevnte da vil bli en heterogen gruppe hvor mange 
subjektive vurderinger gjør avgrensningen flytende. 

TOKSISKE VIRKNINGER 

AV STREPTOMYCIN OG PAS 

Streptomycin og PAS er langt fra indifferente stoffer. 
Behandlingen strekker seg ofte over lang tid, og det er 
av betydning 1 vite hvor sml dagsdoser man kan greie 
seg med, skriver The Lancet.2 N1r det gjelder strepto
mycinet, har man funnet at det er tilstrekkelig 1 gi 1 g 
daglil imdenfor 3 l• 10m man tidligere brukte, og hyp· 
piaheccn av toksiske reaksjoner har avtatt etter at man 
pk over til l p mindre doser. I lettere tilfelle behøver 

l The Laacer 264: 231, 1953. 
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. h d ,. dette er en for-
man heller ikke gå injeksJOner . ve_r ;ag, som stadig skal 
del, ikke minst for sykchusbetJenangen, ,. utsatt for ~ 

. . · k · c De er nem ag 
gi st~ptomycananJt SJOnen · · 'koen avhenger 
bli allergiske overfor m~i.ka~cntct, og r!st -De allergiske 
ddvis av hvor mange tnJcksJoncr de gar. k bety at 

. k · permanente og an 
streptomycmrea SJOncr er be'd • l tuberkulose-
vedkommende ikke lenger kan :tr a e p en 

avdeling. . b nt a fole 
Hva pasientene ang!r, er vt etter hvert eg~ 

o s forholdsvis trygge n!r vi gir streptomycanbeh:md
ling . selv vertigo synes a forekomme sjeldnere. Erfannger 
med' PAS derimot - som ofte gis samtidig med strept~
mycin - tyder P• at dette stoffet ikke er sl uskaddag 
som man opprinnelig har ment. De eneste mangler ved 
PAS syntes 1 være at det kunne gi tarmforstyrrdser, o~ 
at det smakte sl vondt. Men vi vet nl at det kan ga 
mange andre slags komplikasjoner. Blant disse er aller
giske renksjoner kanskje de alvorligste. Feber, eksantemer 
{blnnt annet demlatitis exfoliativa) og leverskader er 
referert i tiltagende hyppighet den senere tid, og der har 
oppstltt forandringer som hypokalemi, hypoprotrom
binemi, eosinofili, hjertearytmier, myxødem, anuri, men
tale forstyrrelser, glandelforstorrelser og splenomegali. 
Men det er ikke nok med det. For nlr der oppstlr over
omfintlighet overfor PAS, sl kan allergien ogstl gjelde 
for andre stoffer som inneholder en fenolgruppe med 
et aminoradikal i parastilling, f. eks. visse sulfonamider, 
pikrinsyre, og enkelte stoffer som brukes til farging av 
h!r. PAS-omfindige pasienter har ogsl reagert abnormt 
pl senere behandling med streptomycin og penicillin. 
Sl selv om dette stoffet kan synes relativt ufarlig for 
de fleste, sl kan det altsl hos enkelte gi dyptgripende 
forstyrrelser. Av hvilken natur disse forstyrrelser er, er 
enn! ikke klart, men det er meget som tyder p l at det 
cndokrine system er med i spillet. Sannsynligvis affi
seres blde hypofysen, binyrene og thyreoidea, og i 
amme forbindelse kan nevnes at ACTH har vist seo 

1 kunne overvinne en allergi som skyldes PAS. ~ 
P u g h et al.3 har nylig beskrevet syv tilfelle av 

psykose som oppsto under PAS-behandlino. En viss 
disposisjon for mentale forstyrrelser synes l h: foreliooet 
forut, men den utlosende faktor mener forfatterne 

0

har 
v~rt PAS. Forklaringen mener de er endokrin, og det 
blar antydet at de terapevtiske resultater man har hatt 

me~ PA~ kanskje ikke utelukkende skyldes stoffets bak
tenosta~aske egenskaper, men ogs! at stoffet kan ha 

evnen tal a_ korrigere en hormonal forskyvning hos tuber
kulose pastenter. 

HY ALURONIDASE 
OG URINVEISKONKREMENTER 

Det har vært en utakknemli f 'k . 
oppgave. ! forebygge konkre:~nt~r t ~e ~ St . um~lig, 
hos pastenter med stadig 'di . anne se l urmve.tene 
i hvert fall hvor man ikk krest vc:rende urolithiasis _ 

e an phtse at det er en hyper-

3 Tuberde 33: 369, 1952. 
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• .J: som ligger bak. Butt et 
hyreoawsme . 

parat. b . d r med hyaluron1dase, som bar 
satt stne ar ~; ; oke urinens kolloidinnhold OS 
~ ha evnken u 'tdanndse, slik det tidligere er blira 
mot kon remen Th La ~ 

. . T'dsskriftet».4 - e ncet ~ ... 
ort for 1 « 1 f f .. 

gJ d . esultater som de nevnte or anere er L.. 
for e stste r .._. 

met fram til. b 
ll ·di holdet i urinen lar seg estemme Yedl.:.t. Ko 01 nn . -,.. 

l 
·k oskopi ved m1hng av overflatesoen111i-.. 

:w u tram• r ' . . b • -~ 
d d·menterings- og turbtditets estemmelser 1.1.. 

og ve se 1 • • • • ~ 
de fleste pasienter med umftsert unn kunne man 'til l 
· ·· rso-JOO turbiditetsreduserende enheter hJIII. 
mJasere .d. R d . U . 
ronidase (T.R.U. - Turbt tty e ucmg n~ts) mecl~4 

11 8 timers mellomrom oppnå en betydehg fonW.r 
e er 4 d . f' . 
av urinens kolloider. Ve m tsert unn trengtes 1111p 
storre doser - ofte mellom 300 og 900 enheter. -. 
tagelsesvis så meget som 1400 enheter. Før behan~ 
begynner, bør en bestemme h~or ~tor~ doser som kfna 
_ dog er der ingen skaddtg vtrknmg ved l gi fe. 
store doser. 

14 pasienter som til stadighet dannet urinveiskookrt-

menter, har Butt et al. behandlet ifra II til11 miDt. 
der med hyaluronidasc. 19 av disse pasienter bar j 
behandlingstiden ikke dannet nye konkrementer, OC hu 
fire av dem har allerede tilstedeværende stener avtatt j 

storrelse og røntgentetthet. De fem mislykte tilfellat 
kan delvis skyldes feilaktig dosering. Det ble ikke pa 
annen form for behandling, og hyaluronidasen ble inp· 
sert med 14 til 48 timers intervaller. 

Selv om det er en mangel at dette stoffet bart hu 
gis parenteralt, er det grunn til å tro at uleiligheten ad 
de hyppige injeksjonene vil bli akseptert av de pasi· 
entene det her er spørsmål om, på samme vis som diabt
tikere avfinner seg med sin skjebne. 

COLLEGE OF GENERAL 
PRACTITIONERS 

En akademisk institusjon for praktiserende i4fr. 

I de s~neste år har de praktiserende lzgers såiJilc • 
helsearbeadet vært gjenstand for mange drøftdser. ))ri 

~ar. sær~ig i den engelske medisinske presse vzn filte 
ltvhg diskusjon o~ dette spørsmål, og av de maaae-
legg som har vært offentliogJ·Ort har det f~--1- • k . o , llgl~&-

pra taserende læger selv blir mer og mer N-lr"..,M'III!!If•IIICI 

utviklingen. 

Det oppsto etterhånden en meget sterk oplDICI~ 
de praktiserende læger skulle ta saken i sin 
~g eta~le:e en egen institusjon som skulle 

eve ruvaet i den alminnelige praksis. 
De k' pra tlserende læger i England nedsatte 

vel I år siden en komite som skulle dtflfte 
om ~pprettelsen av en særskilt akademisk 
Konuteen besto av I6 medlemmer 

• 
4 T'd k ~ Th ssl.a·r. for Den norske lægefor. 72: 529. 

e ncet 264: 332, 1953. 
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TERAPIEN 
SVIKT l PENICILLIN 

. dog store kl' · k erfanng at en 
Det er en vel kjent JOIS vtisk effekt selv 

'l er uten terape 
penicillindoser av og tl . . har vist seg ! være 

Il 'k obe 10 vmo om den aktue e ml r f h Id tilskrives av og 
· '11' Dette or o 

plvirkelig av pemcl 10• •1 t infeksjonsfocus har 
til en resiste~servervelse, av og t~li:t delvis utilgjengelig 
kapslet seg mn og derved er 
for det anvendte antibioticum. . finnes om-

h d . ekspenmenter, som " 
Eagle 1 ar ve Sine . d' l A ciation-

1 l J. Amencan Me tea sso 
talt i The ]ourna 0 t 'e t Til sine forsøk an-
nylig, kastet nytt lys over prdo?leme .uskulære injeksjoner 
vendte E a g l e mus som ve mtram k kker 
ble tilført kjente antall av høyvirulente st~epto. o end~ 
P . '11' b handling ble deretter iverksatt ul vaner 

emc1 m e d 2 eller 
tider etter inokulasjonen. Dyrene ble re~t 1b' l ' 4 li 

dl . d dyrkmng c anta et 8 timer etter behan mgen, og ve 
av overlevende streptokokker bestemt. 

Det har vist seg ved disse foreløpige forsøk at det hos 
ubehandlede mus fantes en rask økning i mi~robeantallet 
i løpet av de første 9 timer etter inokulasJOnen, ~vor
etter økningen var meget moderat i de neste . I 5 umer. 
Hvis dyrene ble penicillin behandlet innen 6 ~~~1er etter 
inokulasjonen, inntr!dte det en markant baktenc1d. effe.kt. 
De slmme penicillindoser hadde imidlertid liten vtrkmng 
hvis behandlingen først ble p3begynt etter Il timer, og 
for 3 oppn~ helbredelse m!tte man i slike tilfelle ut
strekke behandlingen til 6-8 dager. Penicillinets mang
lende effekt ved slike «gamle• infeksjoner skyldes ifølge 
E a gl c hverken det økte mikrobeantall eller at penicil
linet ikke n!dde inn til focus. 

E a g l c peker p! det kjente forhold at penicillin 
in vitro har størst virkning overfor mikrober i livlig 
vekst og deling. I «gamle• infeksjonsfoci er mikrobe
mengden stor i forhold til ernæringsmulighctenc, og 
mikrobenes deling og hele metabolisme avtar. Samtidig 
skjer der en opphopning av toksiske omsetningsproduk
ter. Ogsl levkocyttenes innvirkning bidrar til ~ hemme 
mikrobenes metabolisme, og penicillinets terapcvtiskc 
effekt avtar som følge herav. 

Ved infeksjoner hvor vanlig adekvate penicillindoser 
viser seg 3 svikte, vil det ofte bli nødvendig å utstrekke 
penicillinbehandlingen utover den vanligvis nødvendige 
tid, eller det kan anbefales 1 kombinere penicillin med 
et annet antibioticum, hvis virkning ikke er spesielt knyt
tet til mikrober som er i en særlig aktiv metabolisk fase. 

N YE A N TJ,.VIRUS::STOFFER? 

Det er i lopet av de siste !r skjedd stadige påvisninoe 
av stoffer av forskjellig art med virkning overfo t' r 
skjellige vira. Imidlertid bygger de fleste av disser ia~:~ 
tagclser pl f~rsok in vitro, og British Mcdical journalS 
understreker 1 en omtale av disse forsøk st k er t at man 
1 Am. ]. Med. 13: 389, 1952. 
2 ].A.M.A. 151: 301, 1953. 
3 B.M.}. 1: 210, 1953. 
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l store serier ligger mortfamcdLcu •vn• s~;eth.rale opera-
k . % og or en tra . 

sjoner om rmg 3-4 o, 
1
. f den siste operaSJOn 

11 1 '7< Szr 1g or 
sjon me om I og o· . ster og de nevnte 
gjelder det i høy grad at øvelse gJør mreesek~jonist til et 
mangler reduseres hos en trenet 

minimum. 
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NYE FRAMSTEG I 

BRUK AV ANTIBIOTICA 

Av JENS UGLAND 

244: 

de for~kJelll~e auLw•.:ld·~ forholdene her hjemme, kan 
kort ud. Nar det g)k . ære godt å vite at de gamle 

l . pra SIS V . 
det for ægene 1 h h ldt stillingen. De mange anti-
midler stort sett a~ d 

0 
. t stillingen vanskeligere for 

biotica har for så Vl t ?do; han i hvert enkelt tilfelle 
den behandlend.e lægfe, l e 'l det middel som erfarings-

o f k o fmne ram tl . 
rna orsø e a ff k . Det er ikke alle forunt l en 

. mest e e tlvt. f 
mess1g er . . tensbestemt. Har man ørst 
f å fl baktenene res1s o • • 
art b m1· ddel skal man og sa g1 ul-

b for et estemt , . 
estemt seg . ok tidsrom og 1kke nøle 

strekkelig store d~kser l lanhgt. n den ønskede effekt ikke 
d 1 skifte medl ament VlS . 

me . 1. 'd ( 8 t ) Spesielt mot streptomycm 
nås ul van 1g tl 4 · · k · opp · ·u· ) kommer det ras reslstens-

( men også mot pemcl m .. . . 
'kl' d for små begynnelsesdoser. «A gl en pem-

utvl mg ve d kk . . f 'kkerhets skyld» kan e e over sym-
cdhnsprøyte or Sl d · · 

o helbrede sykdommen, og ve memngm 
Ptomene uten a o o • 'k b 

d d e vanskelig a pav1se m1 ro en. f. eks. kan et a vær 

Penicillin. 

l .. 11. (- penicillin G - penicillin Il) har Benzy pemc1 m -
fortsatt størst praktisk betydning. Av Staph~lococcus 

f. stadl'g flere resistente stammer, l enkelte aureus mnes o 

statistikker opptil 70 %. I otittmaterialet ~ra I 9 52 pa 
Ullevål sykehus har man funnet 4 5 % remtente sta~-

s mtidig fant man at noen stafylokokker var resl-
mer. a . . · (G d 
stente mot alle de vanligst brukte antlbl0t1Ca a r. -

Utviklingen av resistens mot antibiotica er særlig 
alarmerende i USA. For å unngå dette arbeider man 
stadig med å fremstille nye midler eller med å finne nye 
anvendelsesmlter for de gamle i håp om å oppnå syner
gistisk virkning. Man fryktet tidlig at den utstrakte 
anvendelse av antibiotica ville føre til forskyvninger i 
den biologiske balanse mellom vertsorganismene og de 
patogene mikrober. Den tiltagende resistensutvikling har 
bevist at frykten ikke er ugrunnet. Når den endelige 

b 0 r g). Ellers kan man heldig:Vis si . at de baktener 
som hyppigst fremkaller infeksJoner 1 de øvre luft
veier, nemlig ,8-hemolytiske streptokokker og pnevm~
kokker ikke viser tegn til økt resistens overfor pem
cillin. 'I de fleste tilfelle kommer man til målet ved 
depotbehandling med procainpenicillin i vandig suspen
sjon, 3oo ooo I.E. pr. døgn eller dobbeltdose i ~lvorlige~e 
tilfelle. Mange bruker blandinger av krystalhns~ p~m
cillin og procainpenicillin for også å få rask v1rkn.mg. 
I meget alvorlige tilfelle brukes store doser krystalhnsk 
penicillin 0,'2-I mill. I.E.) med relativt lange inter:V~ll~r , 
6-8-12 timer, for derved å oppnå så høye pemcllhn
konsentrasjoner i blod og vevsvæske at midlet får bak
tericid virkning. Ut fra samme synspunkt behandl~s 
f. eks. pnevmonier på en del sykehus med en daghg 
injeksjon krystallinsk penicillin, 300 ooo I.E., og denne 
behandling skal vise like gode resultater som depot
behandlingen. V ed en del purulente men in gitter gir man 
I mill. I.E. hver annen time. Procainpenicillin i olje
voks gis nå sjelden, både fordi det er vanskeligere å 
administrere og fordi de allergiske reaksjoner overfor 
disse midler er langt hyppigere enn overfor procain
penicillin i vandig suspensjon. Man har også preparater 
med enda lengre klinisk effekt, procainpenicillin med 
aluminium monostearat (P AM). Disse skal være te ra· 
pevtisk effektive i 3-4 døgn etter I injeksjon på 
300 ooo I.E. Det arbeides med å fremstille hypoallergisk 
penicillin, f.eks. klor-trimeton-penicillin ( 1 ), men meg 
bekjent har ikke dette middel vært anvendt i Norge 
ennå. Det bør erindres at ved store doser procainpenicil· 
lin tilføres ikke ubetydelige mengder procain, og dette 

kan muligens gjøres ansvarlig for enkelte tilfelle av 
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som er sett i tilslutning til injeksjonene hos sml
Ved Barneavdelingen på Ullevål har vi ikke 
ulemper etter de vanlige dosene: 1oo 000 I.E.~ 

og .200 ooo I.E. til. småbarn. Vi fraråder dog 
mDec101ser og påser at rrudlet helt sikken ikke settes 

Iling av penicillin i tablettform til en over
ig pris må sies å vzre et av fremskrittene i de 

år. Dette gjør seg kanskje mest gjeldende i barne
hvor den psykiske påkjenning ved stadige injek
ofte kan vzre temmelig sjenerende. I praksis 

fordelene ved denne behandlingsform vzre iøyne
både for lægen, som sparer kostbar tid, og for 
, som spares for injeksjonene og for unødig ut

til de mange sykebesøk. På sykehus faller tablettene 
dyre til å kunne få noen utstrakt anvendelse. For 

motvirke nedbrytning i ventrikelen er tablettene tilsatt 
mbenzoat eller stoff med lignende virkning. Ved 

gi 3-5 ganger den vanlige intramuskulzre dose synes 
ikke å være noe vanskelig å oppnå tilstrekkelig høye 
· · konsentrasjoner i blodet (.2, 3), noe vi også ved 

tilfelle har kunnet kontrollere ved forsøk på Av
I og Barneavdelingen, Ullevål. Blodkonsentrasjo

etter I time er langt høyere når midlet blir gitt 
enn etter et måltid, hvorfor det er fornuftig å 

i ethvert fall første dose fastende og senere forsøke 
gi tablettene ca. I time før eller 2 timer etter måltidet. 

unngås den forsinkelse av resorpsjonen som mål
bevirker. Standarddosen for voksne er I tablett 

zoo ooo I.E. hver 4· time med 8 timers nattpause, 
1 mill. I.E. pr. døgn. Barn under 5 år får .2 tab
a 5o ooo I.E. 5 ganger i døgnet med lang natt
og barn fra 5 til 12 år får 3 tabletter 5 ganger 
Vi har ikke sett noen toksiske bivirkninger, men 

er rapportert ganske få tilfelle av mave-tarmbesvzr 
stomatitt-gingivitt. Tablettene skal helst svelgjes hele 

grovt knust i frukt. V ed peroral tilførsel skal man 
mindre overømfintlighetsreaksjoner enn ved paren

tilførsel. V ed meget alvorlige infeksjoner har vi 
rorc:tøot·~ ikke brukt midlet, og i praksis vil det ofte 

seg å starte behandlingen med en vanlig intra
ulær injeksjon. Vi har anvendt cKabipenin Weifa• 

cProcaintbl. A.L.•. Begge disse inneholdt procain
-...;u,•"""·.. Vi skal nå forsøke cPenicillintbl. Lilly• som 
.wn1enOJ1aer kaliumpenicillin. Veå forsøk (4) har man ikke 

noen forskjell i plasmakonsentrasjonskurvene etter 

av natrium-aluminium- og procainpcnicillin, og 
synes derfor å vzre unødvendig å benytte procain 

denne forbindelse, da dette vel ml fordyre tablettene 
stoffet heller ikke er indifferent. En del apotek sllr 

slike tabletter av natriumpenicillin. Disse tabletter 
ikke forveksles med penicillin sugetabletter pl 

I o ooo I.E. beregnet pl lokalbehandling ved muøD-

injeksjoner. Man taler om perora1 depotbehandlin&. 
Svenske forskere (s) mener dledes det er forsvarlig l 
behandle de aller fleste infeksjoner med penicillin
ømfintlige mikrober med disse tabletter. Det ameri
kanske middel •Brobecid• fremstilles nl av Astra under 
navnet •Probecillin». Tablettene inneholder henholdsvis 
100 000 og 2JO 000 I.E. penicillin og o,z.J g og O,JO g 
probenecid. Det er tilstrekkelig l gi tabletter to ganger i 
døgnet, helst ikke pl full mave. Voksne flr 2 tabletter 
av de sterkeste om gangen og barn under J 1r fra ~ 
til 2 tabletter av de svakeste. 

l forebyggende behandling overfor rheumatismus acu
tus har penicillintablettene fått en viss anvendelse, spesi
elt i USA (6). Har pasienten tidligere hatt anfall av 
sykdommen, f1r han 1oo-z.oo ooo I.E. 3 ganger dag
lig, voksne i minst 5 år etter siste attakk og barn skole
tiden ut. 

Et annet penicillinpreparat som har fått betydning 
spesielt i profylaktisk henseende, er bicillin (N1-N'diben
zyl-etylen diaminpenicillin G) (7). Dette er et preparat 
med meget protrahen virkning. Effekten kan måles i 
uker, og midlet er foreslått som profylacticum spesielt 
overfor giktfeber. St o l ler m an n og Rus o ff be
handlet barn med bicillin i .2-10 måneder. De ga enten 
300 ooo I.E. ukentlig eller 6oo ooo I.E. hver 14. dag, 
eller 1,2 mill. I.E. 1 gang i måneden, alltid intramusku
lzn. Alle disse metoder ga tilfredsstillende penicillin
konsentrasjon i blodet, og etter de største doser kunne 
penicillinet påvises -40 dager etter injeksjonen. Foreløpig 
har de for små materialer til på denne måten å kunne 
slutte noe sikkert om effektiviteten av det forebyggende 
arbeid. 

Et annet penicillinpreparat, cLeocillin•, benzylpenicil
lin B dietylaminotylester-hydrojodid, har fått en del 
anvendelse (K. A. 1 en sen). Dette preparat har etter 
K. A. 1 en s e n en langt større affinitet til lungevev 
enn andre penicillinpreparater, og dette skulle betinge 
midleu spesielle anvendelse ved behandlingen av dårlig 
vaskulariserte lungelidelser som kronisk bronkitt med 
eller uten ektasier, lungeabscesser samt ved lungeinfek
sjoner forlrsaket av bakterier hvis resistens ligger noe 
over den forholdsvis lave konsentrasjon man kan oppnå 
etter injeksjon av procainpenicillin. M2.n skal ikke gi 
mer enn JOO ooo I.E. pr. injeksjon i 10 ml injeksjons
vake og ikke over 4 ganger i døgnet. Det skal vzre 
viktig l overholde nøyaktige tidsintervaller, og man 
skal helst anvende grove kan y ler for sikken å unngå l 
sette penicillinet intravenøst. Effekten skal i mange til
felle vzre meget god. 

Owrøm/intligMtsretlltsjoner overfor penicillin sees av 
og ål, men sjelden hos smlbam, hvor overømfintlighets
reabjoner overfor sopp i det hele tatt er sjeldne. V ed 
JDi.ønke om overømfintlighet gir man aldri peniållin 
ål$ata.t. da man i ålfelle kan risikere anafylakt:isk 

med dldaa til E.a.. Man bør alltid spørre pasicnua -..-ilt• am lidJicae allergisk reaksjoo Oftl'for 
lilWMiiL· Ma ._ en~~~melr ød.re iauadrrmal ""''in& 

....,._ ... IGO-JOO I.E. Gl tibr li1 Jooo-

li*.arJ>tlili .. _. .... "'*"'*" llfllhlt I.ap . ., ......... ~ ........... 



handlingen og da gjerne i form av urticaria, serum
sykdomlignende lidelse, epidermofyti-lignende reaksjo
ner eller også som erythema nodosum. Alle disse over
ømfindighetsreaksjoner har vært sett hyppigst hos menn. 
Disse overømfintlighetsreaksjoner opptrer aller hyppigst 
etter lokalbehandling, pudder, omslag eller salve, hvor
for dette bør brukes minst mulig. M i 11 e r og med
arbeidere fant således 5-IO % overømfintlighet etter 
lokalbehandling med penicillin. Som et eksempel på 
hvilken forsiktighet man bør utvise, kan bemerkes at 
penicillinsalven er helt forsvunnet fra hudavdelingen på 

Ullevål. 

Streptomycin. 
Dette middels hovedindikasjonsområd: er. fremdeles 

ts~berkulosebehandlingen. De fleste er na emge 0~ at 
. . k . I 2 g streptomycin 2 ganger ukenthg er IOJe SJOn av - d 
like effektivt som daglige injeksjoner, hvorf.or man e 
fleste steder er gått over til denne behandlmgsmetode. 
Derved oppnår man at det langt sjeldnere. ~pptrer 
toksiske symptomer, at det kommer senere utvtklmg .av 
resistente stammer og pasientene spares for de daghge 
injeksjoner. Noen mener det er tilstrekkelig med b~re 
intramuskulære injeksjoner selv ved tuberkuløs memo
gitt oa har derfor sluttet med intraspinale injeksjoner, 
noe s~m selvsagt· er av stor betydning for pasientenes 
velbefinnende. På Avdeling l, Ullevål, bruker vi dog 
fremdeles daglige in;"eksjoner, så vel intramuskulært som 
intraspinalt ved tuberkuløs meningitt. Behandlingen med 
2 injeksjoner ukentlig forutsetter at man fortsatt gir 
PAS daglig, ca. I 2 g regnet som ren substans. Forsøk 
med å gi dette middel også bare 2 ganger ukentlig falt 
ikke heldig ut. P. g. a. dihydrostreptomycinets toksiske 
påvirkning på hørselsapparatet har man forlatt dette 
preparat og bruker det kun hvor pasienten er blitt aller
gisk overfor streptomycin. Streptomycinets skadelige 
virkning på likevektsorganet er allikevel mindre sje
nerende for pasientene, og denne skade oppstår langt 
sjeldnere når midlet bare brukes 2 ganger i uken. Stor 
int'eresse har det knyttet seg til det nye isonikotinsyre
hydrazid-preparat (Isoniazid = «lsocotin Nyco = Isozid 
A.L»). At dette middel har betydning ved tuberkulose, 
synes nå hevet over enhver tvil. Brukt alene kommer det 
meget tidlig utvikling av resistente stammer (Borgen). 
Brukt sammen med streptomycin kommer det resistens 
overfor dette middel langt senere. Kombinasjonen synes 
å være like g~d som kombinasjonen streptomycin-PA$, 
og ve·d· alvorhg tuberkuløs sykdom (tuberkuløs meningitt 
og. md.tar~uboerkulose) synes kombinasjonen streptomycin 
-tsomaztd a være den beste. Hvorledes forholdene vil bli 
ved samtidig bruk av PAS og isoniazid, vites ikke sikkert, 
~en meget tyder på at PAS synes å utsette resistensutvik
lingen overfor iso.ni.azid. Enkelte holder på at alle 3 midler 
bør brukes samttdtg. Av isoniazid brukes 3-5 mg pr 
kg pr. døgn fordelt på 2-3 doser. Ved større doser e; 
det sett symptomer på toksiske påvirkning av sentral
nervesystemet og det autonome nervesystem (søvnløshet 
~ramper). ~ver~or PAS er det også stadig blitt iakttat~ 

ere komplikasJoner (nyre lever blod) h f 
b ' • , vor or man ør va:re på vakt overfor disse. 
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Ellers brukes streptomyci~ v~d urinveisinfeksjoner, perj. 

tonitt, cholecystitt og memngttt med god effekt, szrli pr· 
når de er fremkalt av gramnegative basiller (8). Midl g 1 
anvendes gjerne i korte kurer, 5-7 døgn, og faren f ct pal 
toksiske bivirkninger skulle da være minimal. Det or hY' 
meget viktig straks å gi full dose, I-2 g daglig, da der v-is 
spesielt ved for liten begynnelsesdose allerede etter ~ res· 
timer kan utvikles resistens overfor visse bakterier, f. ek a ful 
Hæmophilus influenzae. Ved urinveisinfeksjoner sk si elh 
urinen holdes alkalisk, f. eks. citras natricus oppl. 30 : og 
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Chloromycetin (= chloramphenicol). , 
. d l . Ill< 

d bl Paovist at chloromycetm ve angvang b Etterat et e . e: 
11 · 'tterende bruk kunne fremkalle aplasttske 

1
· e er mtermt . o . sa 

· an blitt engstehg for a bruke dette mtddel bl' anemter, er m . . . 1 

· 1 o bruke det ved banale mfeksJOner som ttl-og speste t a · 
feilet har vært i Amerika (9). Etter nærmere undersøk~l-

f tale komplikasjoner som utelukkende kan ttl-ser av a . 'k . 
k · behandling med chloromycetm, er n ttgnok 

s nves 
1
. ol d 

muligheten for at slike skal oppstå svært tten, sa e es 
etter amerikanske beregninger Il35o ooo behandlede 
tilfelle. Ved visse sykdommer vil man allikevel fortsette 
med chloromycetin, f.eks. tyfoidfeber, Hæmophilus in
fluenzae-meningitt, akutt malign tracheobronkitt og 
andre alvorlige infeksjoner fremkalt av Hæmophilus in
fluenzae, maligne gastroenteritter i spebarnsalderen og 
alvorlige tilfelle av kikhoste, spesielt i spebarns- og små
barnsalderen. For å nedsette antallet av tilbakefall av 
fe bris typhoidea (I o) er man blitt stående ved alltid å 
gi en kur på minst I 4 dager. Man begynner med en 
enkelt dose på 4 g for voksne, fortsetter med 4 g pr. dag 
til tp. er normal og gir deretter 2 g pr. dag til behand
lingen har vart i 14 dager. Man- fordeler dosene på 4 

ganger i døgnet. Om man ved hyppige blodundersøkelser 
kan klare å oppdage toksisk påvirkning av benmargen 
i tide, tør være tvilsomt, da mange av de fatale tilfelle 
som er referert og hvor pasienten tidligere hadde Htt 
chloromycetin, ved annen gangs bruk kun hadde Htt 
midlet i timer snarere enn i dager da symptomene inn
tdl.dte. 

Når det gjaldt spebarn, sviktet terapien ofte p. g. a. 
vanskelighetene med å få barnet til å ta kapslene. Denne 
vanskelighet er overvunøet med det nye middel chloro
mycetinpalmitat (II) som er en ester av chloromycetin 
og inneholder 57,6 % chloromycetinbase, da dette mid
del helt mangler det krystallinske chloromycetins biue 
smak. Denne esterforbindelse mangler praktisk talt helt 
antibiotisk effekt, og virkningen beror på at midlet etter 
hvert hydrolyseres i tarmen. Av denne grunn finner vi 
etter pero~al medikasjon ikke så rask stigning av blod
~ons~ntrasJonen og heller ikke så høye verdier som etter 
t?ngtft av kapslene, men til gjengjeld holder konsentra
SJOn~n seg høyere i lengre tid. Likeledes får man høyere 
~erdter ved å gi midlet fastende, og det er aldri vanske
hghete~ m.ed å oppnå tilstrekkelig høye konsentrasjoner. 
Man ~~r .gJerne 75 mg pr. kg pr. døgn, hvilket med andre 
ord vtl St at man til barn under I år gir I teskje ( 12. S 
hver 4·-6. time og til barn fra I til 6 lr to tak' 
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4.-6. time til tp. er blitt normal og senere 30 mg 
pr. døgn, alt i alt i 5-7 døgn. 
var spent på om hydrolysen av chloromyeetin

også ville foregå i tilstrekkelig grad hos de
pasienter med malign gastroenteritt, men dette 

seg heldigvis å være tilfelle (I I). Chloromycetin 
meget lett fra slimhinnene, og man oppnår 

effektiv dosering ved anvendelse av suppositorier 
ved å perforere de. vanlige chloromycetinkapsler 

føre dem høyt opp i rectum. Chloromycetin er også 
en del intravenøst, og man gir gjerne I g hver 

time (25 % chloromycetin i 50% vandig acetyl
lamin eller oppløst i propylalkohol) (u). 

Den første tid man anvendte intravenøs injeksjon, fikk 
en del kjedelige bivirkninger, men etterat man har 

å tilsette blandingen minst IOO ml fysiologisk 
eller glykoseoppløsning, er disse bivirkninger 

langt mindre uttalt (IJ). Sammenligning av blod
'onen ved peroral og intravenøs inngift viser 

konsentrasjonen ved intravenøs injeksjon etter 3 timer 
noe høyere, men forskjellen er minimal, hvorimot 
etter I 2 timer er dobbelt så høy konsentrasjon ved 
venøs injeksjon. Ved å gi 0,5 g hver 6. time har 
ikke fått noen kumulativ effekt. 

Aureomycin. 
Av de nye antibiotica med bredt spektrum er aureo

. det middel som her hjemme har vært m~st brukt. 

~····.-:-~·er ;irksomt m.ot grampositi;e og. -nega~ive bakterier, 
>:kl.:,.J..P~tsia-arter, sp1rochæter og v1sse vua. Midlet er frem-

meget kostbart, men noe er vunnet ved at det har. vist 
seg tilstrekkelig å gi dagsdoser på I g hos voksne, for-

på 4 doser a 250 mg. For barn: I5-2o mg pr. kg 
døgn. Midlet resorberes nemlig fra tarmtractus med 
maksimal hastighet som ikke påvirkes ved å øke 

Det eneste man derved oppnår, er bare å forlenge 
onen (I4). Ved anvendelse av antibiotica med 
spektra har det undertiden kommet sjenerende 

av Candida albicans (monilia) og andre sopparter. 
har vært mest fremtredende for aureomycinets 

Hva denne virkning egentlig beror på, 
ennå ikke bevist, men ved in vitro-forsøk har det 
aureomycinets vedkommende vist seg å skyldes at 

har en viss stimulerende effekt på veksten av 
r-uu,da albicans, noe som ikke sikkert synes å gjelde de 

antibiotica (I s-I6). Denne aureomycinvirkning 
også etter kokning i IO minutter, hvorfor 

ikke kan være den samme faktor som stimulerer 
av Candida albicans og som har antibiotisk 

(I7). Disse sopparter finnes vanligvis i små meng
i tarmtractus, og det synes som deres vekst hemmes 

av de coliforme bakterier, en virkning som bortfaller 
antibiotica undertrykker veksten av disse bakterier 

dermed skyter soppveksten i været. For å motvirke 
har man forsøkt å tilsette metyl- og propylparaben 

mave-tai'IDI)'mptømer, kvalme, brekninger 01 
være forsøkt motvirket ved l gi .",.,om,dn-Wsi 
CIUftnat (19 ). Best er det l p .midlene i hyppiae, sml 
doser, gjeme sammen med melk eller alkali. Midlet ml 
ikke gis sammen med aluminiumhydrobyd da dette 
hemmer resorpsjonen. Midlet kan anvendes intravenøst, 
men man skal utviie en viss forsiktighet da det er be
skrevet tilfelle av tromboflebitter og leverskader. Som 
regel kommer man til målet med o,s g hver u. time 
intravenøst. Som oppløsningsvæske benyttes fysiologisk 
saltvann eller 5 % glykose, og man skal passe pl l bruke 
minst 10 ml opplømingsvæske for hver 100 mg aureo
mycin. Injeksjonen foretas kun pl overekstremitetene 
og skal foregi meget langsomt. I handelen finnes am
puller pl 100 mg og 500 mg. 

I barnepraksis har det vært lettest å gjennomføre 
behandlingen med aureomycin spersoids, et sjokolade
pulver som inneholder 50 mg aureomycin pr. teskje. 
Med det nye aureomycin, dråper og syrup, skulle behand
lingen i barnealderen bli enda lettere. Aureomycin kal
sium oraldråper er en stabil, smakfri væske som inne
holder 100 mg aureomycin pr. ml beregnet som hydro
klorid. Det gis helst sammen med melk eller vann. Det 
følger dråpeteller med hver flaske, og hver dråpe inne
holder 5 mg. Aureomycin kalsium syrup inneholder en 
mengde som ekvivalerer us mg aureomycin hydro
klorid pr. teskje (4 ml). Dette gis også sammen med 
vann eller melk, men ikke sammen med fruktsafter, da 
dette kan ødelegge smaken. 

Aureomycinsalve anvendes en del lokalt ved pyoder
mier, men det advares mot overdreven bruk, da det 
stadig refereres tilfelle av allergiske reaksjoner. Det van
lige aureomycin hydroklorid i kapslene skal ikke bru
kes til omslag da det kan irritere huden, heller ikke skal 
midlet brukes som stikkpiller fordi det irriterer slim
hinnen for meget.- Med den utstrakte anvendelse mid
le~ har fått, er det ogsl kommet stadig økende antall 
resistente stammer. 

Te"amycin. 
Terramycin, hvis kjemiske struktur er kjent, har et 

spektrum som ligner meget på aureomycinets. Det re
sorberes meget lett fra tarmtractus. Det kan fås til 
oral, intravenøs og lokal anvendelse. Det utvikles resi
stens mot midlet omtrent som mot aureomycin, og i 
forbinddse med dette har det ofte vært sett crossed 
resistance. Lokalt skal det virke mindre allergiserende 
enn aureomycin. Dets største virkefelt er kanskje ved 
urinveisinfeksjoner fremkalt av coli- og paracoliforme 
basiller, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes og Staphy
lococc:us aureus, samt infeksjoner fremkalt av Klebsiella 
pneumoniae. Overfor Proteus har det sjelden noen virk
ning. Det viktigste er muligens at det virker overfor d.e 
flette stammer av Pseudomonas hvor de andre antibiotica 
øilder, frasett polymyxin B. Midlet tlles godt og gir 
....... ubehaø fra mave-tarmtractUs og mindre vekst av ~ureomycin .(IS). Veksten av Candida albicaat 

VItro hemmes ikke nevneverdig ved tilsetting av dUtt 
• men klinisk synes det l hemme vebten i ~'~••t.JM 

grad, og i de nyere mcdikujoDifo.røiel:, ddft.t. 

a1bicaDJ IDJi aureomycin. Voksen dose er 2 g 
.,.."... til l g, gitt i doser . pl 2 jO mg X 4• 
~YOdip iafebjoaer fra aJ--40 mg pr. 

er begge disse stoff ~-
~.,,..-ycin har midlet flu aaven-



delte profylaktisk ved operasjoner pl colon. I~uavenøst 
aa..-des midlet pl samme mlte som a~m~an .. Terra
mycin har sikker effekt pl tuberkelbaSillen m VltrO • og 
opl pl tuberkul.se affeksjoner i dyreforsøk. I A~er1ka 
forsøker man nl l kombinere store doser terramycm me~ 
streptomycin, og det er mulig at ter~amycin har en rCSl-

stenssparende virkning. 

Ntomycin. 
Neomycinets spektrum minner om streptomycinets, 

og i dyreforsøk har det ogsl virkning overfor tuberkel
basillen, men bivirkningene gjør at midlet ikke har fltt 
anvendelse i praksis. Dette middel skal også virke over
for bakterier med lavt stoffskifte, dvs. bakterier i ro. 
Det har liten tendens til l fremkalle resistente bakterier, 
og det er ingen spesielle enzymer som nedbryter stoffet. 
Dets oto- og nefrotoksiske virkning hindrer imidlertid 
dets parenterale anvendelse. I enkelte spesielle tilfelle, 
f. eks. urinveislidelser, hvor bakteriene er resistente over
for de andre antibiotica, har man fått god virkning 
(Aerobacter aerogenes, Proteus og visse stammer av 
Pseudomonas aeruginosa). Ved meningitt i barnealderen 
fremkalt av de samme bakterier har det også hatt gunstig 
virkning (2o). Tilfelle av heldig behandlet soppinfek
sjon med Geotrichum septicemiae (u) er ogsl referert. 
Kroniske otitter fremkalt av Pseudomonas er ogsl hel
bredet ved lokalbehandling med neomycin. Kortvarig 
~andling med 15-20 mg pr. kg pr. døgn har ikke 
gltt noen toksiske bivirkninger, og noe lengre tids an
vendelse med 10-15 mg har også gltt bra. Midlet blir 
snart registrert i Norge. 

Bacitracin. 
Dette er et polypeptid som dannes av Bacillus subtilis. 

Dets spektrum stemmer stort sett overens med penicil
linets, men mange stafylokokker som er resistente over
for penicillin, er ømfintlige overfor bacitracin. Li~e

ledes har man funnet ømfintlighet av alle hittil under
søkte enterokokker. Det sees sjelden resistensutvikling, 
og det er ingen enzymer som plvirker bacitracin i 
uønsket retning. Universell behandling innskrenkes ogsl 
her p. g. a. nefrotoksiske symptomer. I USA har man 
allikevel benyttet midlet til behandling av infeksjoner 
fremkalt av grampositive' kokker som har vist seg resi
stente mot alle andre antibiotica. Ellers brukes det kun 
lokalt. Til omslag 500 I.E. pr. ml og i salve 250 I.E. pr. g 
(22). Dette middel blir ogsl snart registrert i Norge. 

Polymyxin. 
Det kjennes nl 5 polymyxiner, og de benevnes fra 

A til E, men det er vesentlig B som har ntt noen an
vendelse. Det er 100 ganger sl virksomt overfor gram
negative som overfor grampositive bakterier. Alle 5 frem
kaller skade av nyrens tubuli, men dette er minst uttalt 
for type B. Helt rene preparater er ennl ikke fremstilt, og 
noen av bivirkningene skyldes muligens forurensninger. 
Det resorberes meget dlrlig fra tarmkanalen. Ved paren
teral injeksjon får man ofte sterke smerter og indurasjon 
på injeksjonsstedet. Det er likeledes referert skader pl sen-
tralnervesystemet i form av patestesier, vertigo og ataksi 

404 

(~3). Ved l gi ~o mg polymyxia BIt· 
undertiden sett dramatisk effekt v1 
av sepsis og meningitt forlrsaket av Pnnd•• 
nosa og Hzmophilus influenzae hvor aU ~ 
sviktet. Ved gastroenteritter har man "NN..:.W 
midlet i forbindelse med streptomycin 01 
ingen av disse midler resorberes i nevneYefCiia 
tarmtractus. De fleste coliforme basiller fOI'IYIIIII 
fra tarmtractus. Man har gitt I tablett hver 4• 
døgn, og disse tabletter inneholder o,~ s g 
200 ooo E. polymyxin og sooo E. bacitracin. 
Wellcome har likeledes laget en oppløsning 
ved ørelidelser fremkalt av Pseudomonas, strepe •rfhtl 
stafylokokker og en del sopparter. - V ed pu '1 ~ 
behandling skal man ikke overskride ~.s mc 
legemsvekt pr. døgn, og beha.ndling i 3-4 c1ap 
vzre ~lstr~elig. Polymyxin B sulfat til in~:&l 
nl regtStrert 1 Norge. 

Erythromycin. 
Erythromycinspektret ligner meget penicillineta. 

det er også virksomt mot rickettsia og store vira. 
er mer virksomt mot streptokokker og pne~ 
enn de andre antibiotica med bredt spektrum. Det ftb 
baktericid overfor Staphylococcus aureus i meget Ialt 
konsentrasjoner, og det anvendes først og fremst mc. 
infeksjoner med grampositive bakterier (24). Det er ftk. 
somt per os, og for tiden brukes det kun pl denne mila. 
Det er ingen kontraindikasjoner mot dets bruk, og elet er 
ikke hematotoksisk. Det skal vzre meget få bivirbiacer 
og det disponerer heller ikke for Candida albicans-ia&k· 
sjoner,da tarmfloraen ikke forandres sl drastisk som f.eks. 
ved aureomycin, og det fremkaller heller ikke sl ofce cliart 
som dette. Foreløpig er det hdler ikke rapportert ålfcllc 
av allergiske reaksjoner. V ed mildere infeks;oa. gis 
100 mg hver 4.-6. time eller 300 mg hver 8. time. Ved 
alvorligere tilfelle J00-500 mg hver 6. time. TabkDit 
er pl zoo mg. Man bruker drasjerte tabletter for l 
saltsyrens ødeleggende virkning. Barn flr }O mg 
pr. døgn fordelt på 4-6 doser. Man fortsetter' 
til tp. har vært normal i 48 timer. Midlet er 
gitt l ha effekt overfor Hæmopbilus pertussis og 
bakterier (25). Det er referert gunstig 
difteribasillebzrere hvor penicillinet har 
skal være virksomt overfor de tidligere fatale 
toksiske reaksjoner oppstått under antibiotisk 
fremkalt av resistente, exotoxinproduserende 
kokker. Resistensutvikling etter penicillinets 
dvs. gradvis og ingen påviselig crossed resi..
g:nde preparater er registrert i Norge: 
Llllp og «Erythrocin Abbob. 

Carbomycin. 
Midlet virker mot grampositive bakua-..• 

visse store vira. Det har foreløpig in · 
effektivt overfor alle grampositive ~ 
er resistente mot ett, flere, eller alle 
antibiotica. Det virker lite IObi 
er det samme som peaici11i 
nevneverdig opptreclea 
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høyere konsentrasjoner enn erythromycin for å 
vekst av grampositive bakterier. Det synes å bli 

virksomt overfor stafylokokker, også de som frem
de enterotoksiske reaksjoner under antibiotisk 
Fin land kaller denne tilsynelatende nye sykdom 

f ø.fylokokkdysenteri. In vitro-forsøk med bakterier 
or . b k . 

fra to fatale kasus viSte .at a ten~e var .meget føl-
me overfor carbomycm (26). Midlet blir nå regi-

som M · Pf' ert i Norge som • agnamycm 1zeu. 
strA v de andre antibiotica, f.eks. viomycin og mycomy
. har ingen foreløpig fått noen praktisk betydning. 

CJ~,eledes har tyrotricin fremdeles bare betydning ved 
lokal behandljng. 

Kombinasjonsterapi. 
Da vi fremdeles ikke kjenner virkningsmekanismen 

for de forsk jellige antibiotica helt ut, er det meget 
vanskelig å forutsi hvorledes virkningen vil bli ved kom
binasjonen av flere av disse midler, og angivelsene fra 
de forskjellige klinikker er da også divergerende. Klinisk 
erfaring viste dog tidlig at man i flere tilfelle fikk 
synergistisk virkning ved bruk av flere medikamenter 
på en gang, og senere in vitro-forsøk har ston sett 

bekreftet dette. De forskjellige antibiotica kan i denne 
henseende deles i to grupper, og ved kombinasjon av mid
ler innen samme gruppe får man aldri antagonistisk 
virkning, men enten en ren addisjonseffekt eller i beste 
tilfelle en synergistisk virkning. V ed kombinasjon av 
midler fra de to grupper er forholdene langt mer uklare. 
Det drives for tiden intens forskning for å finne fram til 
de kombinasjoner som gir sikker synergistisk effekt. 

l første gruppe finner vi penicillin, streptomycin, baci
tracin og neomycin. Til denne gruppe kan vi også regne 
sulfonamidene som selv ikke er antibiotica, men som i 
kombinasjonsterapien kommer inn under denne gruppen. 

l den andre gruppen har vi aureomycin, terramycin, 
chloromycetin og erythromycin. Ved kombinasjon inn
byrdes av midler fra denne gruppe får vi som regel kun 
en ren addisjonseffekt, hvorfor interessen for disse kom
binasjoner ikke har væn så stor. Derimot knytter det 
seg meget stor interesse til kombinasjoner innenfor 
gruppe I. Penicillinets hovedindikasjonsområde er de 
grampositive mikrober, mens streptomycin og sulfona
midene virker best overfor de gramnegative. Ved kom
binasjon av disse får man midler med meget brede anti
biotiske spektra. V ed kombinasjonen penicillin- strepto
mycin får man f.eks. overfor enterokokker undertiden 
økt penicillinets effekt til det Jo-dobbelte. Som regel 
greier man seg med mindre doser av hven enkelt medika
ment, komplikasjonsfrekvensen blir mindre og resistens
utviklingen kommer senere. Dessuten egner det seg glim
rende ved blandingsinfeksjoner. Denne forbindelse på
virker like mange eller flere bakterier enn aureomycin
chloromyeetin. Flere midler har vært i bruk, f.eks. 
"Combiotic P. S. Pfizer,., som inneholder 300 ooo I.E. 
procainpenicillin, 100 ooo I.E. krystallinsk penicillin og 

•5 g dihydrostreptomycin pr. 2 ml. Weifa kOIDJDCI' snart 
med et Kabi-preparat av noenlunde samme am~
setning. Ved kombinasjon av penicillin og solfooannder 
oppnår man likeledes synergistisk virkning, og dette be-

?yner man seg ofte n i klinikken, f.eks. •ed pocnnoo.ier 
a barnealderen og ponmokokk-meningokokkmcninginer. 
Kombinasjonen er ogs1 brukt i tabletter til peroralt 
bruk, •Biosulfa-tablmer., og i USA har man benyttet et 
flytende preparat, •Eskacillin 100• og uso-Sulfas'•, 
som inneholder henholdsvis 100 ooo I.E. og zso ooo I.E. 
procainpenicillin G og o,s gav de 3 sulfonamider: Sulfa
diazin, sulfameracin og sulfamethazin pr. teskje (Smith, 
Kline & French Lab., Philadelphia). Kombinasjonsprepa
ratet av neomycin-bacitracin har man ventet seg meget 
av, og dette middel blir nå registren i Norge • Neo
bacin• (C.S.C. Pharm.). Under antibiotisk terapi kom
mer det undertiden infeksjoner med Pseudomonas og Pro
tcus. Kombinasjon av store doser sulfonamid + strepto
mycin har undertiden vist meget god effekt overfor Pro
tcus i slike tilfelle (27). 

Ved kombinasjon av midler fra de to grupper Ur man 
ofte antagonistisk virkning, noe som bl. a. er sen ved 
behandling av pnevmokokkmeningitt med henholdsvis 
penicillin og penicillin-aureomycin hvor resultatene i 
siste tilfelle var langt dårligere enn der hvor penicillin 
ble brukt alene (28). Det er gjerne midler fra gruppe Il 
som virker antagonistisk overfor midler av gruppe I i 
de tilfelle der sykdommen er fremkalt av bakterier som 
er meget ømfintlige overfor første gruppes midler og 
virkningen derved blir redusert. Er derimot bakteriene 
blitt relativt resistente overfor midler fra gruppe l, Ur 
man ofte synergistisk virkning (Ja w et z), noe som 
gjentatte ganger er sen ved infeksjoner med stafylo
kokker og viridans-streptokokker. Etterat penicillin i 
disse tilfelle har virket dårlig, har man kombinen det 
med aureomycin eller chloromycetin og fått meget god 
virkning selv om disse midler alene på forhånd heller 
ikke hadde hatt den ønskede virkning. Gruppe I menes 
å ha baktericid virkning, mens gruppe Il kun har bak
teriostatisk effekt og derfor påvirker bakteriene slik at 
man ved kombinasjoner kan gå glipp av den baktericide 
virkning (29). 

Streptomycinets virkning på bakteriene er muligens 
en noe annen enn penicillinets. Man oppnår iallfall oftere 
synergistisk virkning når streptomycin kombineres med 
midler fra gruppe Il enn tilfellet er med penicillin. De 
forskjellige stoffers konsentrasjon har også betydning 
for antagonismen, idet høye penicillinkonsentrasjoner 
kan eliminere den antagonistiske virkning chloromycetin 
utøver overfor penicillin i lave konsentrasjoner. Dess
uten nedsetter chloromycetin penicillinets virkning bare 
hvis det blir gitt samtidig med eller før penicillinet. 
Penicillin på sin side synes ikke å ot~e noen antagon
istisk virkning overfor midler fra gruppe Il. 

Lokalbehandling med antibiotica. 
Mange antibiotica har ved lokal anvendelse uttalt 

allergiserende evne og viser økende tendens til å frem
kalle resistente bakterier. Av den grunn forsøker man 
gjerne først generell behandling med antibiotica ved 
hud- og s]imhinneinfeksjoner før man går til lokal
behandling. Av et lokalantibioticum vil man i dag for
lange: 1. Midlet skal sjelden ha universell anvendelse. 
2. Meget litm allergiserende evne. For de forskjellige 
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midler angis foreløpig: Penicillin 5-ro %, sulfonamider 
5 %, streptomycin 4 %, bacitracin og neomycin under 
1 %. Det samme angis for terramycin og chloromycetin. 
3· Lav resistensfrekvens. 4· God vevstoleranse. 5. Meget 
bredt antibakterielt spektrum og ved kombinasjonsterapi 
6. Synergistisk antibakteriell effekt. Kombinasjonen 
neomycin-bacitracin fyller disse krav, og midlet skulle 
s~ledes egne seg glimrende for lokalbehandling så vel i 
dermatologi som oftalmologi og oto-rhino-laryngologi. 
Kombinasjonen virker også meget godt overfor stafylo
kokker som er blitt resistente overfor penicillin og andre 
antibiotica (3o). Lund be c k har nå fremstilt «Neba
cetinsalve» som inneholder 5 mg neomycin og 2 50 E. 
bacitracin pr. g og likeledes strøpulver og instillasjons
væske med samme mengde av stoffet henholdsvis pr. g 
og pr. ml. Midlet blir nå registrert i Norge. Nitrofurazon 
har fått en del anvendelse lokalt, og Afi har fremstilt 
midlet som salve, øredråper og omslagsvann, «Furesol». 
Et tilsvare·nde svensk preparat er «Nifuzon» fra Phar
macia, Stockholm. 

NYE FRAMSTEG I 
DERMATOLOGIEN 

Av KRISTIAN ØDEGAARD 

ACT H og cortison. 
Indikasjonsområdet for anvendelsen av ACTii 'l 

· · behandlingen av hudsykdommer er ennl ..t corttson 1 . o .. 

I klarlagt I løpet av det s1ste ar har -angt nær · . . -
imidlertid fått ytterligere e:fanng med ?1sse honn00en 

t . ke v1'rkning og litteraturen pa dette o-...t.J ter a p ev 1s • ---ue 
bl'tt meget omfattende. På grunnlag av den fore. er 1 • • 

liggende litteratur og d~ erfannger so~ ~r gJ?rt ved 
Rikshospitalets hudavdeling, kan ~an 1m1dlert1d sette 
opp en del retningslinjer for cort1sonets og ACTif

1 
anvendelse ved hudsykdommer: 

Rent generelt kan først nevnes at virkningen av 
ACTH og cortison ved hudsykdommer kun er sympto. 
matisk. Ved kroniske sykdommer kan man derfor vente 
at symptomene kommer tilbake når disse stoffer blir 
seponert. Ved de hudlidelser der spontane remisjoner c:r 
vanlige, synes det imidlertid som om man ved ACTH
eller cortisonbehandling kan få sykdommen over i en 
slik remisjonsfase, og den bedring som disse stoffene har 
fremkalt, kan holde seg i kortere eller lengre tid etterat 
midlene er seponert. Ved akutte sykdommer synes det 
også som om man i enkelte tilfelle kan forkorte syk
domsforløpet ved ACTH- eller cortisonbehandling. 
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Av hensyn til kontrollen bør disse stoffers anvendelse 
ved hudsykdommer fortrinnsvis foregå på sykehus. 

Ved følgende sykdommer kan ACTH- eller cortison
behandling være indisert: 

Pemphigus vulgaris: Dette er den hudsykdom som 
synes å reagere best på behandlingen. Vi anvender ved 
Rikshospitalets hudavdeling ro-2o E. vandig ACTH 
( corticotropin (Ny co)) 4 ganger daglig i de første dager. 
Allerede etter ett døgn ser man ofte bedring idet de ero
derte flater etter brustne bullae tørker og begynner 1 
hele, og fremkomst av nye bullae stanser. Når virknin
gen har vært god, reduseres dosene allerede etter 3-4 
dager til 20 E. Cortico-Depot (Nyco) hver annen dag. 
Senere kan dosen eventuelt reduseres ytterligere. Forutal 
den objektive bedring av huden kommer det ofte ea 
sterk subjektiv bedring: Pasienten føler seg vel. Svie 
?renni.ng i. huden opphører. For å unngå sekun 
mfeksjon g1s samtidig et antibioticum, f. eks. 300 ooo 
procain~nicillin hver eller hver annen dag. Ved d 
behandhn~ hender det at pasienter med svær pemfi"'f 
kan utsknves praktisk talt symptomfrie etter U uktlli 
opphold i avdelingen. S ø b y e og R e y m an n 

ved A.CT:r-behandling av 9 pasienter med pempbil 
vul?ans f:tt 6 av dem symptomfrie og 
penoder pa 4-IJ måneder etter at A 

gen var seponert. Anvendes cortison, benytter vi 2 

per os. 4 ganger daglig i de første dager, hvoretter 
gradvts nedsettes. 

Behandlingen med ACTH . ed 
og COrtiSOn V 



Spørrespalten 

Oppbe\"8ring av morfin-ampuller. 

S p ø r s m ! l : Ht.:or /mgt k.m morfin- og atropinopp
l•mingtr til injtltsjou i amp111ltr boldt stg? Er dtt 
forw.trlig brukt dtm ttttr oppb"'Olring i fltrt 3r? 

S v :ar: Den norske farmakope I939 gir opplysninger 

om hvorledes opplosninger av en del sterkvirkende 

stoffer kan varmebehandles dier steriliseres og angir 
i dette oyemed flere fremgangsm!ter bl. a. c) opp

heting i strommende vanndamp av omtrent 100 ° i 
I rime og d) oppheting i damp med overtrykk (auto

klav) i 10 minutter ved 110°. Bare fremgangsm~te 
d} (autoklavering) gir sikker sterilitet. Vlr farma

kope foreskriver for atropin- og morfinopplosninger 
fremgangsm&te c) uten ! angi hvor lenge opplosnin

ger som er varmebehandlet i strommende vanndamp 

ved omtrent 100 ° i I time kan oppbevares. Pharma
copoea Danica 19~8 gir opplysninger om dette spors

mlll idet den har folgende p!bud: 
clnjeksjonsv~d ker, der efter Farmakopeens Be

stemmelser om Varmebehandling af de i lnjeksjons

v~dsken inneholdte Stoffer mll varmebehandles ved 

100 ° i 1 time, mll, nllr intet andet er foreskrevet, 
kun ophevares i indtil I llr efter Fremstillingen.» 

Etter dette synes det ikke ll v-ære forsvarlig ll an

vende injeksjonsopplosninger av atropin og morfin i 

ampuller som har vært varmebehandlet ved Ioo0 i 
1 time og har vært oppbevart i over I :lr ved almin

nelig temperatur. Oppbevares ampullene i kjoleskap 
( + 4 °) regnes holdbarheten for lt Y~ re l år. 

A.]. 

~Iigrenebehandling. 

Spor s m ~ l: Er dtt uor n)•tt i behandling av migrene 
bos paSitnttr hvor g)•ntrgrn •iser liten effekt o 
l B "k· g HIOr . l!rmJe SJOntr btlltr ikke bar svart til /or-
wntnmgtnt? 

S ' ' a r : Migrene er et symptomkompleks so k h 
d f k 'el l' m an a 
i ~vors J tgste .lrsaker. Derfor hor llrsaksforholdene 

ert enkelt ttlfelle analy eres noye O<? heh dl' 
· an tn-

gen mnrettes deretter. 
B .. k · 

12-tnJe SJOnens virknin(t beror ,.el del . på .d 
rek1 

~ ns u s-
og :unehcronet SU~'Pestio d 
at B . . eN) n, og et er snart å vente 

~~ :'il avloses av et annet middel so f2 .. 
entusJa ttsk rk f . m ar like 

. og t e orbtglende stotte fra l o 
p~sJenter. Gynergen er den . k æger oo 

mest ,,r somme av de 

k 
'ktorer som benyttes ved m1grene, men 

vaso onstn . . 
langt fra i alle ulfdle. I v1sse kasus kan 

egner seg • . . . 
. · · efedrin benzednn og spes1elt koffem "~re 

pttutt.rm, • . 
'dl om hJ'elper Det nye Hydergm «Sandoz• kan 

mt et s · 
proves. . 

Acerylsalicylsyrepreparater, fenacetm og andre 

midler som hever smerteterskden, kan vzre nyttige, 

s:erlig i kombinasjon med koff~. 
En regulering av pasientens arbetdsvaner, reduksjon 

av arbeidsmengde, og forskjellige former av psyko

terapi er ofte vel s~ viktig som medikamenter. 
K.K. 

Penicillin-dosering for barn. 

Spor s m ~ l : H~ilke doser kan man gi av procain
pmicil/in til barn i de forste leverrulneder, og tr det 

11orn nedre aldersgrense, under hvilken man ikkt k.an 

gi sto/ fet? 

S "ar: Som ordinær dose av procain-penicillin til barn 
kan en i forste halvår regne 50 ooo til 100 ooo en

heter og i annet halvår 100 ooo-200 ooo enheter. 

Ved alvorlige infeksjoner som sepsis og meninoin 

kan gis hoyere doser. Det er ingen nedre aldersgrense 

under hvilken man ikke kan gi stoffet. 
A.N. 

~1ultipel sklerose. 

Spor små l : Er det noe tl)'tt i behandling av multiptl 
Jklerose? 

S v a r : Noe epokegjørende nytt i behandlingen a'' 
multipel sklerose foreligger ikke. Det drives et intenst 

forskningsarbeid rundt i verden, delvis understottet 

aY spesielle nasjonalforeninger til multipel sklerose
bekjempelse. Viktige undersøkelser er ooså foretatt i o 
Norge, og med hensrn til disse henvises til artikkd 

i forrige nummer: Multipel .fk/erose og lipoidstoff-
skiftet (s. 454). K. K. 

~Iorfin og hodeskader. 

S p 0 r s m å 1 : Er det noen kontraindikasjot~ for l 
bruke morfin mot smerter ett" hodeskader? 

S " n r :. tv.lorfin skal ikke brukes etter hodeskader, dds 

:~r~J diagnosen av de intrakranielle lesjoner vanske
tggJores, dels fordi cerebrospinaltrykket økes i nOC1 

grad, og respirasJ'onsse.ntr"'ts . . bili' _.J---.c. F å . .... 1rr1ta tet n~-
or. snere drastisk humor: "lf you don"c like chc 

panent, give him morphine!, K./C. 
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ICILLI BEHA DLI G 

ED OPERERT APPE DICITT 
• 

OG APPE DICITT-PERITO ITT 

At TRl'GVE NATif l G MS 

( Fr.1 Or!J.J sj.JJ,IU. 
SJ4: Ot n-l.~gø Agen Gredø.) 

Prognosen Yed appendicitt og appendicin -peritonitt 
• bctyddig hedret i de siste år. L o u is R. S l a tt e r y 
411 medarbeidere meddeler at i USA dode i 19 39 i alt 
14 113 pasienter av akutt appendicitt, mens tallet i 1946 
ftr red~rt til pSs. I oenlunde tilsYarende er forholdet 
i andre land. I orge f. dis. dode i 1940 16o pasienter 
aY akutt appendicin, mens tallet i 19-17 var 102, og i 
I'JO \'ar det redusert til 66. 

Ogsa Yed Orkdal sjukehus er resultatet a> appendicin
llehandlingen tydelig hednt i de senere år. Statistisk 
synes forholdene her å ligge ,~e} til rene for en etttr
-rt.o ... cn~>d~. Innbyggerne i distriktet sogner nesten ute
lakkende til Orkdal sjukehus. Det foreligger således et 
cjenoomsninsmateriale fra denne landsdel hvor det 
'ftSCiltlig er landhd'olk.oiog. Uodersokdsen omfatter tids
~t 1. januar 19-JI-1. juli 19 51. Deo operative 
wlnikk har Ynt uforandret i hele perioden. Ved å.n
skifttt 194 til I 9-tS ble penicillin i store dosu innfart 
i behandlingen av appendicin-peritoninene. Samtidig ble 
disse også langt hrppigere enn tidligere lukket primzn. 

En sammenligning ay resultatene med andre statistik
ker er >anskdig p. g. a. forskjellige inndelingsprinsipper 
ay materialet. )loen forfattere inndeler ener sykdom
.a.s >aright't for operasjonen (G. G re y T u roe r}. 
Aadtt inndeler ener append.ix• tilstand >ed opaa
sjaoen. Det er imidlertid perirooeums forhold som er 

· de i or prognosen. A Y den grunn er dette materi-
• inndelt i folgende grupper: Akutt appendicin uten 
Plritonin (forkonet : .~kun app.}. Akutt appendicin IDC!d 
.. l'al:Siet peritonin (forkonet: Bcgr. peritonin}. Akutt 
wa»dicin med diHus perironitt (forkorttt: Diffus pe:ri
-.ått). 

H vor det kan vZtt tTII om append.ix er syk eller ik.ke. 
.. ..__ tilfdlt't til n;Jsom appendin, og er ikke IDC!dtatt 

materiale. Gruppen ak.Mt gpp. angir tilfelle h\'"Or 
~ operasjonen inneholder puss og murosa 
succulent. Hertil rqnes også de tilfelle h\Ol' 
pttforuer under operasjonen uten a t der på 

forh!nd har foreliggt't peritonitt. Så lenge et gangren i 
appendix ikke når serosa, regnes også tilfdlt't til aløm 
app. Ved samtidig peritonin blir tilfdlt't rubrisert under 
gruppen btv. ~ritonirt eller dif/Ms ~ritomtt. a ,,hengig 
av peritooeums forhold. Til gruppen bt:r. pnitomtt 
horer tilfelle hvor dt't vt'd ! pning n peritooeum strøm
mer ut puss (ikke hare seropurulent v.es.ke} og perito
neum er injiSt"n. Gruppen dii/Ms pmtonitt omfatter til
felle som >ed operasjon viser seg å ha fritt puss i peri
tont'alhulen samt uth~dte perironeale forandringer. 
Undertiden t'r dt't umulig å kunne sikkert avgjore om 
peritonitteo er hegr~t eller diffus. Av denne grunn er 
i dt't folgende de to grupper også sUtt sammen. 

Klinisk malmalt. 
I tiden r. januar I~ 1 til 1. juli I 9 5 1 ble i alt behand

let 1766 pasienter med appendicitt. T ilfdlme er grup
pert p1 folgmde m!te: 

Kronisk appeodiån: 223 tilfelle appeodicebomen ( l dod) 
Al'Utt app..: l ~8 tilfelle appeodicektomert a froid (0 død) 
Al'Utt app. pe:rUppeo~ abscesser os infilttater. l )4 til-

felle ikke appeod.icektomert (3 dØde} 
AUn llf#-· 9~ 1 tilfelle appeod.icStome.rt a chaud (4 døde} 
AUn llf#. hntplisrn •d ~~ ~ilt: 280 tilfelle 

appeod.ia*tomen a dnud (20 ddde}. 
Tilsammen 1-66 tilfelle, h\-or&V i alt 28 dpde. 

For fullstendighetens skyld er her dt't hele materiale 
presentert, men i dt't folgende er dt't hare de to siste 
grupper som behandles.. Det gjelder i alt I 2 31 tilfelle, 
som alle er a chaud appendicektomert. Av d.issc døde 
24 pasienter (I,95 CC}. I fome periode, r. januar I9'fi 
I. januar 1948 hlt" operert 773 pasienter. bvora,· I9 dode 
(1.46 ~}. I annen periode, t. januar I~S-r. juli I9S 1, 
ble i alt operert -t5S pasienter, hvora• 5 dode ( 1,09 CC}. 
Operasjonsmortalitt'ten er således gån ned fra 2-46 ~ i 
den periode da man ikke bruktt store doser penicillin i 
behandlingen, til 1,09 ~ i •penicillinperioden•. 

Tabdl 1 Yiser i b,-iJken gruppe man fmner den største 

reduksjon av mortalittten. 
Opera.sjonsmortaliteten •ed ukompli.sert akutt app. er 

ifolge tabdJ r ikke bedrtt i annen periode. Den er rrcn 
imot suget litt. Stigningen er imidlertid så liten at man 
ikke kan till~ den noen betydning. ~ to dødsfall i 
forne periode skyldtes bos en -t6-å.rig knone emboli, 
og hos en S u gammel gutt Yentrikdrttensjon. I annen 
periode dode en 3 år gammd mann under trgn på 
sirkulasjc>n.m-ikt. og en megtt adipos o:gn.o på 61 u 
dode IDC!d tannparalyse og Yentrikdrttcnsjon. 

I 11l0t:S:ctiling til forholdet ~ den ukompli.senc akutte 
appcndicin fanne:s en tydelig oedscndse a> monaliteten 

Tabdl l. 

.Uøn.Jim rwJ u~ t••H'« ti cJ..i ~åa:~ qØi~!/MINI!1"iaa;'uu. 

1941- 19-47 

1~1 7 19Sl 363 

I alt 9SI 

S27 



ved appendicitt-peritonitt. I første periode døde 9,~ % 
av disse pasienter, mens prosenttallet i annen pe~10de 
gikk ned til 3,2. Bedringen er mest uttalt ved diffus 
peritonitt, som siden I 947 ikke har hatt dødsfall. Ta~
lene er imidlertid sml. Mortaliteten vd den begr. pen
tonitt er g~tt ned fra 6,4 % til 4,2 %. I hele materialet 
er mortaliteten for de akutte appendicitter 0,4 %, mens 
den for peritonittene er 7, I %. Fordelingen av di~se to 
grupper er derfor av vesentlig betydning når det gjelder 
en analyse av behandlingsresultatene under ett. 

Spørsmålet om appendix er perforert eller ikke synes 
av mange ~ ha vært tillagt for stor betydning. I dette 
materiale døde 20 pasienter med preoperativ peritonitt. 
Av disse hadde I 3 ( 6 5 %) perforert appendix, men de 
andre 7 (3 5 %) hadde en ikke perforert appendix ved 
operasjonen. Prognosen blir følgelig mer avhengig av 
peritonittcns utstrekning, enn av om appendix er per
forert eller ikke. I dette materiale er perforasjonshyppig
heten 65,4 % (I83 perf. appendicitter av 280 peritonit
ter). Til sammenligning kan nevnes at P a u l F j el d
b or g av I 24 peritonitter fant en perforasjonshyppighet 
på 66 %. 

Om hyppigheten av appendicitt-peritonitt. 
Kan de bedrede resultater i annen periode skyldes 

færre peritonitter i denne periode? Tabell 2 gir svar på 
dette. Den viser hyppigheten av peritonitt ved de ope
rerte akutte appendicitter, samt det innbyrdes forhold 
mellom de diffuse og de begr. peritonitter. De to peri
oder sammenlignes. 

I tabell 2 kan ikke phises noen sikker reduksjon av 
hyppigheten av preoperativ peritonitt ved de a chaud 
opererte akutte appendicitter i annen periode. A priori 
kunne man vente en slik reduksjon. Størsteparten av 
første periode faller nemlig i krigens tid da det var van
skelig med lægehjelp samt dårlige transportmuligheter. 
Dette er i Orkdal av stor betydning fordi pasientene 
ofte bor langt borte. I denne forbindelse er det av in
teresse å se hvor snart der utvikler seg peritoneale kom
plikasjoner før operasjonen, dvs. når der foreligger 
appendicitt-peritonitt ved operasjonen. Ved operasjon 
mindre enn I 2 timer etter symptomenes begynnelse er 
der ikke forekommet peritonitt. Faren for peritonitt 
stiger imidlertid sterkt allerede ved operasjon i 2. døgn. 
I de 2 første døgn oppsto i alt I I4 tilfelle av peritonitt. 
Det er 40,3 % av samtlige tilfelle av peritonitt mens de 
øvr~ge 66 tilfelle oppsto ved preoperative sym~tomer av 
vanghet mer enn 48 timer. 

~r d~r sikker forskjell i prognosen når en appendicitt
PC:,ntonm opereres _kortere eller lengre tid etter sin opp
staen? Tabell 3 VIser mortaliteten ved tidlige (operert 
før 2 døgn etter symptomenes opptreden) og sene appen-

Tabell 2. 

H'Y~~ighetetJ av peritonitt ved a chaud opererte aktme 
appendtcttter. Forholdet mellom begrenset og d 'ff p . . ." us erttont-tt. 

l alt operert 
Sam let an u U Inndeling av peritonittene 
peritonitter Begrenset Diffus 

l.pe1iode 773 185 (23,9o 0) 110 (14,2°/ 0 ) 75 (9,7°/0) 2.periode 458 95 (20,7°/0) 71 ( 15,5° 0) 24 (5,20/0) 

Tabell 3. 

Mortalitet ved appetJdicitt-peritonitt operert før og etter 48 
timers varighet av symptometle. 

1941-1947 

Operert før 48 timer 
I alt Dode Mortalitet 

Open:rt etter -48 tirntr 
I alt Dode MoruGttt 

Begrenset peritonitt 35 l 2,90/o 76 6 7,90 o 

Diffus peritonitt 30 l 3,30'o 44 9 20,50 o 
Tilsammen i 1. periode 65 2 3, 1 Ofo 120 15 12,50 o 

1948-117 1951 

Begrenset peritonitr 39 2,6 0/o 32 2 6,30 o 
Diffus peritonitt 10 o OO,'o 14 o O o·o 
Tilsammen i 2. periode 49 zo:o 46 2 4,30 o 

1941-117 1951 

Det totale antall 
appendicitt-
peritonittcr 114 3 2,60/o 166 17 10,20Jo 

dicitt-peritonitter. Som vanlig er hver periode satt opp 
hver for seg. 

Av tabell 3 sees at mortaliteten er moderat ved opera
sjon ved tidlige appendicitt-peritonitter, nemlig 2,6 %, 
mens mortaliteten er 10,2 % når appendicitt-peritonit
tene er operert etter mer enn 2 døgns sykdomsvarighet. 
Prognosen ved de sistnevnte er betydelig bedret i 2 . peri
ode, da man også ga penicillin i store doser. Også de 
tidlig opererte appendicitt-peritonitter har en del bedre 
prognose i 2. periode. 

Døds/lr saker. 
Som tabellen viser, dominerte dødsfallene av infek

sjoner i første periode, idet 12 av I7 døde av infeksjoner. 
Av disse 12 døde igjen hele 10 av sin peritonitt, dvs. 
man var ikke i stand til å overvinne peritonitten. Som 
en kan vente er det spesielt de pasienter som under 
operasjonen hadde diffus peritonitt, som ikke har klart 
å komme seg etter operasjonen og er død av sin peri
tonitt. Dette gjelder 7 av de 9 pasienter med diffus peri
tonitt, som er døde. Alle dødsfall i denne gruppe er inn
truffet før 1948. Fullt så uttalt er ikke forholdet for 
de pasienter som under operasjonen hadde begr. peri
tonitt. Av disse døde 3 av peritonitt og 4 av andre 
grunner. 

Tabell 4. 

Dødsårsaker ved operert appendicitt-peritonitt. 

1941-1947 
tj tj ., 
·a '-"~ ·a "' ·- o . o 

~ s Q) .i: 
to·E "' .. 
~ 8.. ·-·c & c.. o 8.. o ..; 

Peritonitis 3 7 lO 
Py1ephlebitis l o l 
Pneumonia o l 
Embolia pulm. 3 l 4 
Urærnia o l l 
lnsufficientia cordis o o o 
Ruptura coeci? o o o 
Icterus, subileus o o o 
Tilsammen 7 lO 17 

1948-1-7-1 95 1 

o 
o 
o 
o 
o 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
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Tabell 5. 
APP"'Jiciii·/JeNionill. Poslopøralivø, no,.·flllflh lloøp~. 

1941-1947 1948-1-7-1951 --- -'--
Appendicitt-peritonitt ---Appendicitt-peritonicc 

Begr. Diffus Tilsammen Beør. Oifl'ua Tibam. 

103 65 168 68 24 92 

J)ouglasabscess 6 9 15 l 2 3 
Jlek)ceninfiltrat 6 6 12 2 3 5 
Trombose, emboli 5 2 7 2 o 2 
Pnevmoni o l l o o o 
Angina 3 o 3 o o o 
rarmfistel 2 4 6 l o l 
øukveggsabscess o l 2 2 4 
Ile us o l l o o o 
Totalt ant. komplik. 22 24 46 8 7 15 

36,9 27,4 11,8 29,2 16,3 

Ingen døde av infeksjoner i annen periode. Av de 3 
dødsfall i denne periode skyldes de 1 henholdsvis ileus 
og hjertesvikt. 

En tredje pasient døde plu&elig dagen etter opera
sjonen, men peritonitten var neppe dødslrsak. 

A ppendicitt-peritonitt. 
Postoperative, non/atale komplikasjoner. 

En appendicitt-peritonitt har stor tendens til 1 for
lenge det postoperative forløp og til 1 gi ytterligere 
komplikasjoner. I overensstemmelse med oversikten i 
tabell 4 over dødslrsakene, fremstiller tabell S kom
plikasjoner etter opererte appendicitt-peritonitter. 

Tabell 5 viser at antall komplikasjoner er gltt ned 
fra 27,4 % i 1. periode til 16,3 % i 1. Ved sammen
ligning med tabell 4 kunne man vente enda større ned
gang i antall komplikasjoner. De dødes komplikasjoner 
er imidlertid ikke tatt med i tabell S· Hadde sl vzrt til
felle, ville antallet av komplikasjoner i første periode 
vist større tall. Hyppigste komplikasjon er Douglas
abscess og bekkeninfiltrat. De sml tall tyder pl at 
Douglas-abscessene er gltt sterkere tilbake i antall enn 
bekkeninfiltratene. Dette kan tyde pl at penicillinet har 
virket på bekkeninfiltratene sl man lettere unnglr de 
store Douglas-abscesser. 

Behandling. 
De fleste pasienter er operert i eternarkose. Den ope

rative teknikk har vzrt uforandret i hele perioden. Hos 
de pcnicillinbehandlede pasienter er man blitt mer til
bakeholden med drenasje av bukhulen. Pasienter med 
tegn til trombose er behandlet med heparin. Pasientene 
stSr opp 2. dag i ukompliserte tilfelle. I de senere lr er 
de alvorligere tilfelle behandlet mer effektivt etter hvert 
som man har fltt økt innsikt i betydningen av konuoll 
av va:skebalansen blodets serumglobuliner osv. Den 
største forandring' i behandlingen er penicillin i ICOr'C 

doser. Den ble innført ved Orkdal sjukehus ved ln
sk.iftet 1947-1948. I den første tid ble der ptt o.6 
~~Il. E. daglig, men dosene ble stadig for~ ~ 
Sist~ Par 1r har voksne pasienter med •Pl .,øfact·a;.;, 
tonltt fltt 1,8 mill. E. procain·,_i,clllla i.m. eller 

kutanc dqlig. Barn har fltt tilsvarende mindre. Denne 
bebanclling gis i 8 dager eller til pasienten har fltt nor
mal temperatur. De store doser er nødvendig fordi man 
ml regne med at en stor del av penicillinet destrueres 
av penicillinuen, som dannes av Escherichia c:oli. Denne 
mikrobe finnes i exsudatet ved de fleste peritonittcr. 
l det siste lr har vi dessuten før avslutningen av opera
sjonen ved peritonin instillen intraperitonealt V2 mill. E. 
penicillin oppløst i 10 ml vann gjennom et tynt Nelatons 
kateter. 

Tabell 6 gir en oversikt over resultatene ved penicillin
behandlingen av pasienter med preoperativ peritonitt. 

Tabell 6 viser at penicillin i store doser bedrer resul
tatene ved preoperative peritonitter. Dette gjelder sl 
vel mortalitet som komplikasjoner. Likeledes forkortes 
varigheten av den postoperative feber og av sykehus
oppholdet nlr pasienten med preoperativ peritonitt flr 
store doser penicillin. Spesielt fordelaktig synes det ogsl 
l vzre nlr penicillin dessuten gis intraperitonealt under 
operasjonen. Antall pasienter behandlet pl denne mlte 
er imidlertid for lite til at man kan trekke noen generell 
slutning, men denne behandling bør fortsatt forsøkes. 
- Dødslrsakene for de 3 døde penicillinbehandlede 
pasienter er nevnt foran. Ingen av disse 3 døde av 
infeksjoner. 

Diskusjon. 
Resultatene ved kirurgisk behandling i sin alminnelig

het er tydelig bedret i de senere lr. Dette gjelder ogsl 
resultatene ved kirurgisk behandling av appendicitt. 
Som det fremglr av det foreglende, kan man se bort . 
fra at bedringen av resultatene ved appendicittbehand
lingen kan skyldes nedsatt hyppighet av peritonitt. Hel
ler ikke er pasientene i annen periode operert pl et gun
stigere tidspunkt enn i første. Aldersfordelingen i de 2. 

pasientgrupper har likeledes vzrt uten innflytelse pl 
bedringen av resultatene. 

Morbiditets- og mortalitetstabellene tyder sterkt pl 
penicillinet som hovedlrsaken til de bedrede resultater. 
Infeksjonen er overvunnet i alle de penicillinbehandlede 
tilfelle av peritonitt. Ikke bare pl mortaliteten, men 
ogsl pl komplikasjonenes hy~pighet og. alvorlighet synes 
penicillinet i store doser 1 varke gunstag. Dette kommer 
klarere fram nlr penicillinet under operasjonen ogsl er 
instillert intraperitonealt. 

En rekke forskere har i de siste lr fremkalt appendi
cin-peritonitt eksperimentelt pl hunder og kaniner, og 
behandlet disse med penicillin. Eksempelvis kan nevnes 
J. Farris og H. H . Rom a c k, G. B. F a u l e y 

Tabell 6. 
Bf11tlØgø 1111 ,.,.kiJJinbøhMUlling 11øtl øppmtliciii·Pmlonill. 

l~ 1i 11 l!~ ·- !il J1l ~--
9,2 168 46 (27,4) 12,6 31,9 

72 3 4,2 69 11 (15,9) 9,1 25,4 

23 o o 23 4 (17,4) 7,3 21 
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. S mford Rothenber g 
og medarbetdere sam~ ~ f kalt appendicitt ved 
og medarbeidere, alle dtsse ar rehm d undersøkt peni

d' Dernest ar e 
å devaskulere appen lX. d' . Til sammenligning 

. . k · å appen tCttten. 
cilhnets vtr mng p d' å kontrolldyr, men ikke 
har de devaskulert appen tX P . l av dt'sse 

· '11' Resu tatene 
b h dlet disse med pemct 10• h e an . . . . doser ar ut-
eksperimenter viser at pemctlhn l store 

merket effekt. . · d ateri-
D . 'll'nbehandlede peritomtter er l ette m . 

e pemct l . de ikke pent-
ale langt hyppigere suturert pnmært enn f r 
cillinbehandlede. Sannsynligvis reduserer dette faren o 

senere mekanisk ileus (M. Su l am a a). 

Summary. 

T N a t v i g A a s : Penicillin T reatment in rygve . . .. 
Surgical Appendicitis and Appendtceal Pentomw. 

A series of patients with appendicitis treated in Ork
dal Hospital during the period from Jan. I, 1941 to 
July I, I 9p have been stu~ied: . Since J an. I, 1948, 
patients with appendiceal pemomus have been treated 
with penicillin in large doses. Results are significantly 
improved in these cases. The actual extent to which t~e 
penicillin treatment might be consid~red t~ have contn
buted to this improvement has been mvesttgated. 
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PÅLITELIGHETEN A 
BASOFILITELLING HOS 

BL YEKSPONERTE 

INDIVIDER 

Av ARNE BRVVSGAARD 

(Fra Statens Arbeidstilsyn, Y rkesmedisinsle Poli~l 

Telling av basofilt punkterte erytrocytter er ffemdeks 

i mange land standardmetoden for rutinekontroll al 

blyeksponerte arbeidere. 
Da metoden i likhet med mange andre hematologiskr 

undersøkelser har en rekke svakheter som ikke alle er 
tilstrekkelig oppmerksom på, kan muligens følgendt 

redegjørelse ha interesse. . . 
Ved basofilitelling ser man vanhgv1s over ca. ro 00o 

røde blodlegemer, det vil si 50 felter med ca. 100 pr. 
felt. Antall observerte basofile erytrocytter må derfor 
multipliseres med Ioo for å få basofilitallet pr. million 
røde blodlegemer. En «feiltelling» p å 5 blir de"ed nl 
en feil på 500 i sluttresultatet. I de aller fleste tilfcllr 
påvises under 50 basofile, det vil si 5000 pr. million. 
Under forutsetning av absolutt ideelle forhold (totalt 
jevnt utstryk, tilfeldig fordeling av de basofile o. a.) vil 
den statistiske feil på et observert antall basofile variert 
slik som tabellen viser : 

Spredning i 
Observerte basofilitall 
basofile pr. pr. mill. (3 X 
antall Standardfeil srandardfeil Ca. 50 % 
10 000 (nærmeste på deo obser- spredniøss-
erytrocytter hele tall) verte prosent) område 

l +7 l 0- 400 o-200 
4 +7 2 0-1000 300- 500 
9 +7 3 0-1800 700-1100 

16 +7 4 400-2800 130o-1900 
25 +7 5 1000-4000 220o-2800 
36 +7 6 1800-5400 3200--4000 
49 +7 7 2800-7000 4400-5400 

Dette er den spredning en statistisk må vente. Riktig· 
nok vil de fleste observasjoner ligge innenfor et mr: 
snevert område, idet ca. 50 % av observasjonene vil 
ligge innenfor det observerte tall ++ o,6745 X standard
feilen, slik som tabellen v iser i 4· kolonne. 

Om en har to telleresultater fra samme person, vil en 
også kunne få en betydelig forskjell før det er sikkert 
at forskjellen er statistisk utsagnskraftig (signifikant~ 
idet forskjellen må være større enn ~ X scødard
avvikelse på differansen (helst 3 X) for at foakjd)ø 
skal være utsagnskraftig. 

Fig. I viser grensen for hvilke avvikelser en~~ 
forskjellen i det høyeste resultat skal vzre uua: t tfC 
(

2 resp. 3 X standardavvikelsen) ved varierault 
verdier. · 

En f.inner her av kurven at hvis laveste 
er 5000 basofile pr. mill. er bare verdier 

7200 (helst høyere enn 8soo) statistisk 



NOVO SINK-INSULIN 

Erfaringer som er gjort i Eng~and med det nye insulin-
rc:paratet fra Nov o T erapeuttske Laboratorier i Dan
~ark, synes ~ bekrefte hva produsentene hevder med 
hensyn til dette produktets fordeler fremfor andre insu
r preparater, skriver The Lancet1• Ha Il as- M ø Iler 
tn medarbeidere gjorde den reia ti vt enkle oppdagelse 

~tilsetning av sm1 mengder sink til en oppløsning av 
:rystallinsk insulin i acetatbuffer presipiterte insulinet 

vc:r en vidtrekkende pH-skala, hvoriblant legemsvzske
:es pH. Tidligere hadde dette forholdet vært uoppklart 
fordi fosfat av og til brukes som buffer for insulin, og 
cilført sink presipiteres da heller som sinkfosfat enn som 
insulinforbindelse. 

Lenge har det vært antydet en interessant forbindelse 
mellom sink og insulin - blant annet visste man at 
pancreas inneholdt en større mengde sink enn noe annet 
organ, og at sinktilsetning forlenget insulinpreparatenes 
virkning. Det danske sinkinsulinpresipitat har da også 
en langvarig effekt - sinkinsulinkrystaller blir dannet 
når sinkklorid settes til en oppløsning av krystallinsk 
insulin i acetatbuffer med pH mellom 4,5 og 5,8. Uten
for disse pH-verdier blir presipitatet amorft. N1r sink
insulinkrystallene først er dannet, er de stabile innen 
Store pH-variasjoner. Varigheten av effekten avhenger 
i det vesentlige av partikkelstørrelsen i presipitatet. 51-
ledes har sinkinsulinkrystaller 100 p. lange en hypo
glykemisk effekt i mer enn 30 timer hos mennesket, mens 
de finere, amorfe sinkinsulinpartiklene er virksomme i 
tolv til fjorten timer. Danskene har også laget en blan
dingstype som inneholder både krystallinske og amorfe 
former av sinkinsulin, hvor virkningen varer omtrent 
24 ttmer. 

Det hevdes fra dansk hold at 90 % av diabetikere 
som trenger insulin, kan behandles tilfredsstillende med 
en enkelt, daglig injeksjon av et passende sinkinsulin
preparat. De øvrige 10 % har så sterke spontane blod
sukkervariasjoner at ingen fremgangsmåte med bare ~ 
daglig injeksjon vil føre fram. 

En annen fordel ved disse preparatene er deres ren
hetsgrad og mangel på tilsatt protein, hvilket gjør hud
sensibilisering usannsynlig, noe man faktisk heller ikke 
hittil har observert til tross for at de er blitt brukt hos 
pasienter som har vært overømfintlige overfor andre 
insulin preparater. 

PER ORAL 
PENICILLIN-TERAPI 

l forbindelse med meddelelsen 2 om kombinert peroral 
penicillin/sulfadimidin-medikasjon ved akutte otitter og 
de gode resultater man har oppnådd ved den perorale an
vendelse av N,N' -dibenzyletylendiamin-penicillin ( •Bicil-

1 The l.ancet 264: 1087, 1953. 
! Brit Med.]. I: 805 og 806, 1953. 

lin• ), w Brilish MN«IIl }OIInllll• sp~rsmlla om peroral 
penicillin-terapi bli gjenstand for omtale pl lederplass . 

. Da er et vel kjent forhold at nlr penicillin gis per os. 
vtl bare en del - varierende fra ~ til 1/ae - bli resor
bert, og det synes som om det er lite man kan gjøre for :1 
motvirke nedbrytningen i ventrikelen. Den resorbene 
mengde varierer ikke bare fra person til person, men ogsl 
hos det enkelte individ til de forskjellige tider. Det er 
derfor forsdelig at den perorale administrasjonsm1te -
unntatt hos barn, hvor den har opplagte spesielle for
deler - blir sett på som b1de ødsel og upålitelig. Ikke 
desto mindre har den sine talsmenn. B i n n s 4 konklu
derer med at ,.oo ooo E. per os hver _.. time for:1n mål
tider skulle vzre tilstrekkelig mot infeksjoner forårsaket 
av påvirkelige kokker. Som alle andre som er kommet 
til samme konklusjon, anbefaler han å gi en initial intra
muskulzr dose til alvorlig syke pasienter og bare 1 be
nytte behandlingen hos pasienter som ikke umiddelbart 
er i livsfare. Oral administrasjon er også utilr!delig ved 
syfilis, dyptliggende suppurasjoner og osteomyelitter, 
bakteriell endokarditt og ved enhver infeksjon forlr
saket av mindre påvirkelige bakterier enn pnevmo
kokker, hemolytiske streptokokker og gonokokker. 

V ed samtidig tilførsel av probenicid ( • Benecid •) vil 
den tubulzre utskillelse av penicillin nedsettes, og 
B o g e r og medarbeidere 5 har vist at dette kan bidra 
til en mer adekvat penicillinkonsentrasjon i blodet. Disse 
forfattere angir at 300 ooo E. kaliumpenicillin gitt per
oralt sammen med 0,75 g probenicid hver 8. time har en 
effekt som er likeverdig eller endog bedre enn en daglig 
intramuskulzr dose på 300 ooo E. procainpenicillin. 

C at hi e og M a cF a ri a o e 8 hevder at ved inn
føringen av N,N'-dibenzyletylendiamin-penicillin ( •Pe
nidural• , benzethacil, «Bicillin•) til peroral bruk har 
man fltt det første preparat som viser en pålitelig re
sorpsjon hos roo % av pasientene. Det brukes en stan
darddose på 300 ooo E., som gir terapevtiske blodkon
sentrasjoner etter tre timer. Ved samtidig 1 gi probenicid 
synes det lett å opprettholde en adekvat • penicillemi•. 
Det er imidlertid overraskende at et penicillinpreparat 
som p. g. a . sin lave oppløselighet resorberes så langsomt 
etter iotramuskulzr injeksjon, skal resorberes såpa$,) 
raskt fra fordøyelseskanalen, og anikkelen peker p1 at 
disse forhold trenger nzrmere undersøkelse. 

Fordelene ved den perorale penicillinterapi, den enkle 
administrasjon og lille risiko for overømfintlighetsreak
sjoner, må veies mot den økte risiko for kritikkløs _bruk 
og inadekvat terapi n1r infeksjonen skyldes_ en. mmdre 
sensitiv bakterie. Muligheten for selv-medikaSJOn når 
slike preparater finner veien inn i hjemmene, må også 
tas i betraktning, szrlig dersom det blir kjent at en 
munnfull tabletter i rett tid kan vzre en forebyggelse 
mot de fleste former av veneriske sykdommer, slutter 

artikkelen. 

3 Brit. Med. J. 1: 823, 1953. 
-1 Practitiooer 170: 273, 1953. 
5 Antibioc and Cbemocbu. 2: 555, 1952. 

8 Brit. Med. ]. 1: 805, 1~3. 

545 



variasJoner 1 væsKe- og elektrolyttbalanse Pl . f . n. asma 
og saltvannsm US JOner ml gis i tilstrekk l' d' e 1g meng e 

1 holde oppe et normalt blodvolum og holde diuresen 
al. Det ses ofte hypocalcemi ved akutt pan · .

1 
d 0 k . creatttt, 

denne u stan ma orngeres for seg. Graden a h 'k . V ypo-
cemi er et v1 ttg prognostisk tegn. Kaliumverdiene i 
et er det dessuten nødvendig l overvlke. 

Den sekundære i~feksjon i peritoneum bekjempes med 
ribiorica, og spestelt aureomycin og terramycin d 

'dl b er e re midler. Mt ene ør gis pr. os for l plv1' rke fl . . . o~~ 
tarmen 1 gu~sug retm~g. Tablettene kan settes ned 

nom venmkelsonden 1 pulverisert tilstand. 
Det er mulig at et trypsin-inhibitorisk stoff, som er 
msrillet av soyabønner, kan vise seg verdifullt ved 
handlingen av akutt pancreatitt. ACTH synes ikke 
være av noen virkning. 
De konservative medisinske metoder ml fortsette inn
l den inflammatoriske prosess i pancreas er gltt helt 
!bake. I hvert enkelt tilfelle ml det avgjøres nl r ven
'kelsonden kan fjernes og den perorale tilførsel av 
e kan begynne. 

Bare i de tilfelle hvor den konservative terapi svikter, 
reslår forfa tteren 1 forsøke kirurgisk behandling med 
enasje av peritoneum. Resultatene av denne behand
g er stort sett dlrlige. (].A.M.A. 152: l , 1953.) 

Bilateral opticusnevritt 
etter behandling med chloramphenicol. 

l I d~n. sist~ tid er det referert atskillige til dels alvor
~e b1v1rkmnger ved bruk av chloramphenicol (chloro
rycetin). Den alvorligste bivirkning er agranulocytasen, 
om i enkelte tilfelle kan være fatal. 
L ask y og medarbeidere f ra New York beskriver et 

ilfelle av bilateral opticusnevritt hos en mann som ble 
andlet med chloramphenicol for en bakteriell endo

rditt fremkalt av penicillinresistente gule stafylokokker. 
trer 6 ukers behandling inntrldte plutselig en betydelig 
nsnedsettelse, samtidig som pasienten fikk symptomer 
• en betydelig anemi. Synsforstyrrelsene gikk bare til
ke i ubetydelig grad og etterlot en blivende sterkt inva

diserende reduksjon av visus. 
(J.A.M.A. 151: 1403, 1953.) 

Mavesår hos kvinner. 

Ved svangerskap kan man meget ofte se en bedring av 
mptomene ved maveslr, mens man pl den annen side 
te vil kunne iaktta en forverrelse ved menopausen. 
l ark redegjør for et materiale pl 400 kvinner med 
avesår, hvorav 330 hadde ulcus duodeni og 70 ulcus 
ntriculi. Diagnosen var verifisert radiologisk eller ved 
rasjon. Pasientenes alder varierte fra 21 til 74 lr, og 

d~ fleste tilfelle var symptomene av mer enn S lrs 
nghet. 
Menstruasjonen hadde ubetydelig virkning pl ulcus

ptomene, mens bedring innuldte hos nesten 90 % 
dern som gjennomgikk svangerskap. Hos de . fleste 

m remisjonen tidlig i graviditeeen og vedvarte ttl ter-

d
min. Blant dem som ikke oppnldde noen bedring var 
et fo h ldsv' f · ' r o 1s lere t1lfelle av andre u..-elmessigheter, 

som · · ·-t:t 
. . protanur1 og hyperemesis. Etter fødselen kom van-

hgvls symptomene tilbake, szrlig i løpet av de første 
6 mlneder. 

v ' Et meget~~ antall av ulcus begynte, blusset opp eller 
lste komplikasJoner omkring menopausen. 
Forfatteren peker pl at det er to ting som kan spille 

en roll~ ved disse forhold. For det første har det lenge 
v~n kJent hvordan psykiske forstyrrelser kan innvirke 
pl ventrikelens fu.nksjon, og b!de svangerskap og meno
~usen ~an representere slike forstyrrelser i god og dlr
hg retnmg. For det annet kan forandringene tilskrives 
de hormonale omstemninger som finner sted men tros 
iherdig arbeid har det ikke lykkes 1 plvise n~n sammen
heng. mellom kjønnshormoner og maves1r, og den tera
pevtlSke anvendelse av dem har da ogsl bare vzrt skuf
fende. (0 . H. Clark, Brit. Med. ]. 1: 1254, 1953.) 

Myxødem etter P AS-behandling. 

I løpet av de siste 1 l r er det beskrevet flere tilfelle 
av myxødem oppstltt under behandling med para
aminosalicylsyre. D a v i e s og G a l b r a i t h refererer 
enda et slikt tilfelle, en 18-!rig mann som etter 1 ha 
fltt s6 g streptomycin og x6oo g PAS for lungetuber
kulose, utviklet symptomer pl myxødem. Behandlingen 
ble da straks seponert; og i løpet av 4 uker var symp
tomene atter forsvunnet. 

Forfatterne gjennomglr litteraturen pl dette felt, og 
det synes sikkert at PAS kan ha en svak tiouracil-lignende 
virkning pl thyreoidea. H os et lite antall av pasienter 
som er under behandling med PAS, kan det utvikle seg 
struma og hypothyreoidisme uten at doseringen har vært 
eksessiv eller behandlingen særlig langvarig. Heldig
vis synes prosessen 1 være reversibel hvis tilstanden blir 
erkjent i tide og behandlingen seponert før myxødemet 
er blitt alvorlig. (H. T . Oavies og H.-J. B. Galbraith, 

Brit. Med. ]. 1: 1261, 1953.) 

Kikhoste og antibiotica. 

I !rene 1950-p gjennomførte British Medical Re
search Council en nøye planlagt undersøkelse av chloro
mycetins og aurc:omycins tcrapevtiske effekt ved kik
hoste. Tilsammen ca. 300 barn i alderen o-s l r i 8 
epidemisykehus inngikk i materialet. En tredjedel fikk 
hver av de nevnte antibiotica og den siste tredjedel 
laktose-kinin-pulver som placebo. Dosene var x,o g dag
lig i 7 dager i alderen o-II mndr., r,s g daglig i alderen 
u-35 mndr. og 1,0 g daglig for de eldre. 

Resultatene ble bedømt av lzger uten kjennskap til 
hvilket medikament som ble gitt, og det ble tatt hensyn 
til 1) antall hosteparoksysmer pr. dag, 2) intensiteten a\' 
anfallene, 3) komplikasjoner, 4) dødsfall og s) bakterio

logiske funn. 
Resultatene bedømt under ett viste liten forskjell pl 

de behandlede og kontrollmaterialet, derimot var effek
ten av antibiotica statistisk signifikant i de tilfelle der 



' 

. f uke etter de tid-
behandlingen begynte 1 løpet av ørste . l k 
. · H h'lus pertuSSlS Y -hgste symptomer. Dyrkmg av æmop l 

tes sjeldnere i de behandlede tilfelle. 
. . . · len symptomene Ved akutte mfeksJoner svmner 1 rege . 

. d . f k . li mm' eres. en slik sam-raskt hvts et 10 e støse agens e • 
menheng lar seg ikke påvise ved pertussis. Sykdommens 
patogenese er da også utilstrekkelig kjent. . . 

Undersøkelsens konklusjon er at tidlige tilfelle ~tl 
kunne forløpe mildere ved behandling med aureomyctn 
eller chloromycetin. Har det vært selv lette sym~tomer 
av mer enn en ukes varighet, er behandlingen he~s~ts.løs. 
Det var ingen forskjell i virkningen av de to anubtottka. 

(Lancet 1: 1109, 1953.) 

Nekrose etter adrenalin-injeksjoner. 

Vevsnekrose etter adrenalin-injeksjoner er sjelden, sett 
i forhold til hvor ofte medikamentet blir brukt. Le s l i e 
og M c Ph e e refererer et slikt tilfelle, en 3 5 år gam
mel mann som hadde hatt astma siden 14-års alderen, og 
som bare fikk lindring ved adrenalin-injeksjoner. Disse 
injeksjonene ga han seg selv; for 5 år siden måtte han 
begynne med I ml 1 %o hver 3· eller 4· time daglig. Han 
hadde brukt dette i 2lh år uten å se bivirkninger, da 
det begynte å opptre nekrotiske sår på injeksjonsstedene. 
Sårene helet langsomt og etterlot arr. Tross disse reak
sjonene fortsatte han samme behandlingen i ytterligere 
2lh år, og hadde da han oppsøkte læge, nesten ikke et 
«ledig» sted på kroppen. 

Forfatterne gjennomgår litteraturen på dette området 
og konkluderer med at traumer, som muligens var en 
årsaksfaktor i enkelte av de refererte tilfelle, ikke spilte 
noen rolle hos deres pasient. De antar at en adrenalin
allergi utviklet seg etter de gjentatte injeksjoner over det 
lange tidsrom, og denne antagelse er i overensstemmelse 
med funnene til D e l a u n a y og medarbeidere. 

(G. Leslie og D. McPhee, 
Brit. Med. ]. l: 1315, 1953.) 
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Dette førte bl. a. til hans betydningsfulle 
kring personlighetspsykologi og etikk. 
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logisk studie på empirisk grunnlag, og -~·
sipielt ikke med filosofiske problemer. 

Innledningsvis gir han de nødvendige 
av bevissthet og «besinnelse», det siste 
som et særfenomen, hvorved 
ut over en rent følelsesmessig og 
og utover dette å tenke utelukkende 
å fatt~ valg og avgjørelser på 
refleksJOner, følelsesmessige vurderinger 
bestemmelser. «Besinnelsen» er således i 
h.eng et slags overordnet og aktivt .,WI...,.... 
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SJ.oner, som tar avgjørende del i 
gmgen. 

. Bokens første avsnitt omhandler de 
l bevissthetens og personlighetens 
gen~sen av disse fenomener. 
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· bd en Senere kan det komme Jmtrter høyere opp ' a . om ' 
med brekninger, uttørring, meteoriJme og av og ul ogs! 

feber. d . 
Nlr fekalstenene blir tilstrekkelig store, kan e gJen-

nom trykk eller per reflekser gi besvær fra blæren, med 

hyppig vannlating og inkontinem. . . 
I enkelte tilfelle kan det til og med utvtkle seg en dem 

som kan gi store diagnostiske vanskeligheter. . 
ld d ld omtalt Tilstanden er ikke sje en, men en ses a n 

i la::rebøkene. Br u no Sa m en i u s har nylig omtalt 
8 tilfelle fra Sahlgrenska sjukhuset, Gøteborg, og han 
fremhever at de fleste tilfelle kan behandles med ganske 
enkle inngrep som manuell utrømning i lokal-, sakral
eller spinalanestesi. I enkelte tilfelle må operativt in_n
grep foretas. Konservativ behandling som f. eks. olJe
innhellinger er uten noen som helst virkning. 

Tilstanden er ikke sjelden, men hvis man bare har den 
i erindring og ikke forsømmer rektal-eksplorasjonen, vil 
den aldri gi noen diagnostiske vanskeligheter. 

(Nord. Med. 49: 334, 1953.) 

Veratrum virides virkning. 

Bruken av Veratrum viride er ikke ny, men er kommet 
i skuddet igjen i Amerika etter at det i 1949 ble gjen
innført som middel ved arteriell hypertensjon. De nye 
preparater er bedre renset og synes å by på mindre gener 
enn de tidligere. Virkningen skjer delvis via afferente, 
viscerale nervebaner eller direkte på og i muskulaturen 
i arteriol i. Gol d m a n og Fr i er s on viste at intra
venøs administrasjon av Veratrum viride senket blod
trykket hos 17 pasienter, ca. 30 % i gjennomsnitt. Sam
tidig kom bradykardi. Det synes som bivirkningene er 
U og besdlr ved langsom intravenøs administrasjon bare 
i kvalme, som det f. t. ikke synes mulig å unngå ved de 
terapevtisk virksomme doser. I alminnelighet ble det 
funnet en tendens til normalisering av den hemodyna
miske mekanisme i nyren, med bedret plasmagjennom
strømning. Samtidig kom en moderat nedsettelse av 
glomerulusfiltrasjonen, som dog ikke syntes å øke graden 
av uremi nevneverdig. (Am. ]. Med. 15: 168, 1953.) 

Forekomst av •black tongue» under 
nntibiotica-bebandling. 

«Black tongue• er beskrevet av en rekke forfattere 
. ~en. dens etiologi er fremdeles ukjent. Fenomenet er van~ 
ltgvts forbundet med en hypertrofi av papillae filiformes 
og når hypertrofien er svær, kan man også se sammen~ 
filtrede Mrlignende dannelser på tungens overflate E 
· f · < • tter 
tnn ønngen av antibiotica ser man denne anomalien me-
get ofter~ enn før, og den regnes som en av bivirkningene 
som. kan tnntreffe under behandling med antibiotica. Den 
er takttatt både ved lokal og parenteral anvendelse. 
T omas z e w ski redegjør for 57 tilfelle hvor d bl 
· kl' · k . et e gJort tnts e og mikroskopiske undersøkelser. 
li av pasientene fikk aureomycin eller chlora h . 
l f 'kk . . . mp em-

co per os; l 1 pemctlltn parenteralt Hos 11 
· a e 23, som 
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. d % av en gruppe pasienter som var un·L 
utgJor e ro o 'b' . k d ocr 

dl
. ed disse anti tottca, om et misfare; .. 

behan mg m h dl' --g 
. nitdig en ukes be an mg. 

etter gJennoms 
Hos rS pasienter (40 %) hvor d~t ble anvendt suge. 

bl med penicillin, aureomycm, chloramphenicot 
ta etter åd d . f . 
Il tomycin opptr te et m1s argtng og til dels e er strep • 

f . papillae fi liformes etter 3-5 dager. Forandrin-atro 1 av . 
'kk tilbake i løpet av en ttl tre uker etterat be gene gt • 

handlingen var seponer~. . . 
Det kunne ikke påvtses noen spestell baktenc- eller 

soppflora som årsak til fenom~net; dette gjaldt ogs1 r6 
'Jf Jle av idiopatisk «black hatry tongue• . 

u e d . 
Forfatteren behandlet 6 av e SIStnevnte tilfelle med 

aureomycin- eller penicillin-suge-tabletter, og det merke

lige var at medikam:ntene so~ kunn~ fre~kalle anoma
lien, også fikk den ttl å for~vmn:· V1rknmgen beror pl 
at antibiotica hos de fleste vtl forarsake en deskvamasjon 
av epitelcellene på tungen og avflatning av papillcne, og 
dette letter den totale fjernelse av «hårene». 

(W. Tomaszewski, Brit. Med. ]. 1: 1249, 1953.) 

Toksiske bivirkninger av fenylbutazon. 

I løpet av det siste år er det kommet mange meddelel
ser om fenylbutazonetS (butazolidin) gode smertestillende 
effekt ved visse revmatiske lidelser. Imidlertid er det 
sammen med meddelelsene om dets gode virkninger ogs1 
kommet rapporter om forskjellige toksiske bivirkninger, 
og N a s s i m og P i l k ing to n refererer 109 fenyl
butazon-behandlede tilfelle, mens Le on ard gjennom
går litteraturen på dette området. 

Forekomsten av toksiske symptomer varierer fra 1,8 
til 52 % i de forskjellige materialer, gjennomsnittlig 
22 %. Det har forekommet et fatalt tilfelle av aplastisk 
anemi, og et tilfelle av agranulocytose er også referert. 
Forekomsten av toksiske symptomer synes å være uav· 
hengig av doseringen. De mulige farer for slike reaksjo
ner blir økt med stoffets effektivitet, idet dette vil opp· 
muntre til utstrakt bruk i vanlig p raksis. Imidlertid bør 
stoffet foreløpig bare brukes på sykehus, hvor de nød
vendige og hyppige blodkontroller kan utføres. 
(]. R. Nassim og T. Pilkington, Brit. Med. ]. I: 1310, 1953, 
og]. C. Leonard, Brit. Med. ]. I: 1311, 1953.) 

Adrenalektomi og oopborektomi ved 
utbredt brystcancer . 

. Når gonaden og binyrene fjernes fra menn og kvinner, 
vtl . det komme en betydelig reduksjon av fysiologisk 
akttve steroider. Det' er en kjent erfaring at enkelte typer 
av brystcaneer gå 'lb k h · . . . r tt a e, VIS sterotdproduksJonen re· 
duseres ttl · · . et mtntmum. Det er særlig de høyt differen· 
sterte mammatumo o d res som reagerer pa denne mlte, mens 

d
e fumodne svulster ikke påvirkes i samme grad. Det er 
er or nødvendig 2 k' d . . ilde f a Jenne et h1stolog1ske b av 

tumor ør en kan bestemme behandlingen. 
Adrenalektomi alene eller . k b. . ed oopllør-

ektom · h l om mas JOD m 
h k

1 
• ar medført en betydelig og langvarig beclåll 

os Vtnner med k . !LI.. 
e stenstve mammacancer, IOIIl ~ 
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. klorof llin per os anga han at trans-
fylbn. Ener 100 mg Y

1 
f t omtrent totalt. 

. . l k f a axillehu en orsvan l 
plra5JOn5 U t r b fo minutter etter perora 
Løklukt ble ogs1 nesten olrtde a d at klorofyll per 
b k W e s t c o t t konk u erer me 
ru . li e ubehagelig transpirasjonslukt etter an-

os nøytra ser r . kdom lukt fra fotsvette og 
strengelser, nervøSltet og sy ' · Undersøke}-

. behagelig lukt av unn. 
menstruasJon s~mt uk l' di Det er dels enqueter, 
sene er uten Vltens ape •g ver . . ten forsøk 
dels er resultatene bare nevnt i konkluSJOnen u 1 t-

pl dokumentasjon. Lignende undersøk~s~ e: l ~g~Po~t-
ført av Mo o tg o m er y og N a c t t g . 
rad. Med. 8: 401, 1950). Axillelukt hos kurvballsptllere 

~ør og etter trening ble oppsiktsvekkende redusert ~tter 
klorofyll tilførsel. Effekten ble angitt 1 ~are I~ .urne~ 
etter medikasjooen. Subjekcivt ble angttt be nng l 

(Jf Hos en del pasienter med illeluktende ulcera-
IOO / 0• l' H ll 
sjooer fantes bedring hos praktisk talt samt tge. . e er 
ikke denne undersøkelse er på noen måte overbevtsende. 
I begge arbeider er brukt et slkalt Fai~ and W ells osmo
skop med gradering av lukten fra o ul 6. 

Lukt er en høyst subjektiv fornemmelse og mer p~
virkelig av suggestion enn noen annen sru:s· En r.egt
strering blir ikke mer objektiv om den. skJer med mn
viklet apparatur og angis i tall med destmaler. 

Klorofyll-affæren skulle mane lægene til den all~r 
største varsomhet i fremtiden. Vi har her et alvorhg 
eksempel pl hvilke enorme konsekvenser det kan fl nh 
entusiasmen for et nytt middel fullstendig tar overhltnd, 
slik at en saklig, kritisk vurdering blir satt ut av spillet. 

La oss hlpe at saken ikke går i glemmeboken sl altfor 

snart. 

LUNGECANCER 
OG TOBAKKSRØYKING 

Spørsmålet om en mulig sammenheng mellom lunge
cancer og tobakksrøyking har fått en bred plass i cancer
forskningen i løpet av de seneste år. 

Det foreligger som kjent allerede flere undersøkelser 
som peker sterkt i retning av sigarettrøyking som en år
saksfaktor til lungecanceren. Et av de første store arbei
der som ble fremlagt, var W y n de r og G r ah a ros 8 

undersøkelser fra USA. Dette arbeid omfattet 684 til
felle med verifisert bronchialcarcinom, av disse viste 
det seg at 96,5 % tilhørte gruppen «rniddelsrøykere» -
ckjederøykere» sammenlignet med 73,7 % i et kontroll
materiale uten cancer. 

Fra England foreligger den store undersøkelse av 
Doll og Bradford Hil}9 omfattende 1465 pasi
enter med lungecancer sammenlignet med et kontroll
materiale. Av 1357 menn med lungecancer var det bare 
7 som var «ikke-røykere» {o,s %), blant 108 kvinner 
var tallet 40 (eller 37 %). I kontrollmaterialet var de 
tilsvarende tall 61 menn (4,5 %) og 59 kvinner {54,6 %). 

8 J.A..M.A. 143: 329, 1950. 

9 British Med. J. Il: 1271, 1953. 
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dr dersøkelser tra sa ve1 .t.;ngtand som 
Flere. an e un delig overvekt av lungecancer blant 

USA vtse~ e:s~let er imidlertid neppe endelig av
røykere. pød kelser pågår fremdeles rundt omkring 
klaret, og un ersø 

i verden: h r som kjent K r e y b e r g satt i gang 
Her hJemme a k h 

d dersøkelse av røy evanene os for-
mfatten e un k 

en ° k pper blant annet hos nors e læger. 
k' ll' e yr esgru ' 

s Je tg 'd fattes med stor interesse blant cancer-
Hans ar bet om o l d l' 

K re y berg har sa e es ny tg mottatt 
forskere og · f 1 · rf · 'd · m å legge fram sme ore øptge e annger 
en anmo rung 0 å · b · o . Cancer Societys rsmøte 1 novem er 1 ar. 
på Amencan 

· lik statistisk undersøkelse som nå pågår her 
Hvts en s . o l · 1 

. k 1 få sin fulle verdt, rna se vsagt matena et 
hJemme s a . o K b • 

å f llstendig som muhg. Nar r e y er g na 
være s u f o hå 

dette arbeid er det der or a pe at samt-
har tatt opp ' 
lige læger støtter det. . 

y henviser for øvrig til K r e y b e r g s mnlegg 
t d · dette nummer og retter en appell til de av annenste s 1 • 

k 11 Om ikke allerede har besvart spørreskJemaet, o egene s . 
o 'd l' g å gJ'øre dette Undersøkelsen har utvtlsomt sa vt t mu t • • • . 

en så stor betydning at den bør fa ttlslutmng av hele 

den norske lægestand. 

ADVARSEL MOT SUGETABLETTER 
INNEHOLDENDE ANTIBIOTICA 

I en leder i ].A.M.A.6 advares det inntrengende mot 
bruk av sugetabletter som inneholder antibiotica p. g. a. 
den dårlige effekt og de tallrike overømfintlighets· 
reaksjoner som en slik behandling kan medføre. 

Effektive konsentrasjoner av antibiotica kan ikke opp· 
rettholdes over et lengre tidsrom på slimhinncn i munn 
eller svelg, fordi de vil bli vasket vekk av spyttet. Dc:t 
har allikevel vist seg at lokalbehandling med antibiotica 
kan være effektiv ved overfladiske infeksjoner, mens en 
må regne med en meget tvilsom effekt så sant bakteriene 
har trengt i dybden. Lokalbehandlingen av alvorligere 
svelginfeksjoner kan medføre en betydelig risiko. 

Ved anvendelse av forskjellige antibiotica til lokal
behandling i munnhulen, har det vist seg at det kan 
fremkalles en rekke uønskede reaksjoner, som ikke sjel
den er så kraftige at behandlingen må avbrytes. Selv 
om de fleste av disse reaksjoner skyldes virkninger i 
mave- og tarmtracrus, kan det imidlertid også oppstå 
en rekke lokale reaksjoner. Alvorligere former av glos
sitt, stomatitt eller faryngitt er således blitt iakttatt i 
8 '7o av tilfelle behandlet med aureomycin, i 6 '7o ved 
penicillinbehandling og i 9 % ved bruk av terramycin. 

I et kontrollmateriale ble det ikke observert noen lig· 
nende reaksjoner. Sugetabletter som inneholder penicillin, 
ble allerede i 1949 utelatt blant de medikamenter som 
står omtalt i «New and Non official Remedies». 

o }.A.M.A. 152: 533, 1953. 
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intraktnbc l pruritus ani med corticotropa'n elte · . r cortason. 
Tilfellene er delt a 3 grupper: 

1) Tilfelle med akutt cksacerbasjon av en kro · k • nas re-
fraktær prumus. 

.:) Kronisk pruritus uten akutte forvcrrelser. 

3) Pruritus. kombinert med andre proktologiske lidelser. 
lkh.tnd lmgen har dels vxrt int ramuskulær i doser 

p1 4o-8o mg, dels har cortison vært injisert i analslim
hinncn i doser fra 50-115 mg. I de fleste tilfelle av 
gruppe l og l. gir cortisonbchandling betydelig bedring 
av kl~cn .. Pastcntcr som ikke har noen forandring av 
ln.liSl llnhtnnen, eller hvor denne er lichcnifisert, reagerer 
minst p& behandling. Hvor kloen er kombinert med 
l ndrc proktologiske lidelser, ma disse elimineres forst. 

(J.A.M.A. 152: 806, 1953 .) 

lsoniazid og streptomycin ved tuberkulose. 

P i t t s og medarbeidere har behandlet 99 tilfelle av 
lun:;ctubcrkulosr med l50-300 mg isoniazid daglig kom
binert med 1 gram streptomycin hver 3.dag. Denne gruppe 
p.lsicntcr er sanunenlignct tTted en annen gruppe p~ 98 
tilfelle som har fltt den samme dose streptomycin kom
bim·rt med Il gram PAS daglig. 47 av isoniazid-gruppen 
fikk 1 50 mg daglig, og resten fikk 300 mg. Tilfellene har 
i O\'crveiende grad vært av exsudativ type og til dels 
l.lllgtkornne med kaverner. Behandlingen har strukket 
opptil 8 l'll~nedcr. 

Ved sammenligning mellon1 de to grupper fantes en 
noe storrc frekvens av bedring og av k:wcrne vinn i 
isoni.1zidgruppcn, enn hos de pasienter som vJr beh:md
l::t med streptonlycin og PAS, men forskjellen var ikke;: 
s.crlig stor. Resistensen overfor isoniazid har v.t:rt litl! 
utpreget etter 4 mttncders kombinert behandling. Det 
S)' ncs ikke som om 300 mg daglig yter mer tcrnpevtisk 
enn en dose ptt qo mg daglig, og pa grunn av fnren for 
toksiske bivirkninger bor isoniaziddoscn settes s~ l:wt 
som mulig. (J.A.M.A. 152: SM, 1953.) 

Kationebyttea· ved behandling av 
kardiale pdemcr. 

Kationebytter ( cation exchnnge resins) tatt per o 
kan nedsette odemtendenscn ved a fjerne sm~ mengder 
natrium fra tnrmtrnctus. Dertil kommer den virkning 
stoffene har som «Sure'* diuretica. G r c e m a n, S h a l c r 
& Dan o w s k i har undersøkt virkningen av resin pa 

1 1 pasienter med hjertesvikt, som er beha1:dlt i opptil 

1 S m1nedcr med denne ioncbyttcr. Alle pastcntenc, s~m 
f hadde brukt kvikksolvdiuretica, foretrakk rcsm
s::ffet som ikke ga den slapphet som kvikk~olv. De 
fleste foretrakk ~ rorc ut rcsin i vann og dnkke det 
·"' hurti~ som mulig. yv ble kvalme o~ 3 brekket eg 
av og til under behandlingen. . 

Ved l gi .u -6o g resin d.1ghg ble ~0-40 mEq 

( ) natrium fjernet fra tarmen. Dcrttl kom som 
ca. 1 R l' k l . 

nevnt den diuretiskc effekt av stoffet. Ka tUm, a tum 
og maynesium vil ogsl bli fjernet sammen med natttum. 

' 

Etter mlneders bruk kan det bli nødvendig 1 supplere 
kalium- og kalsiumtapet, og alle pasienter som bruker 
resinstoffer, m! derfor observeres nøye. 

Bruken av kationebytter synes 1 bety et supplement 
til annen behandling (digitalis, saltrestriksjon, hvile etc.) 
ved hjertesvikt med ødemtendcns. 

(Am. }. Med. 15: 391, 1953.\ 

Phæochromocytom og nevrokutane 
synd romer. 

Multipel ncvrofibromatose (v. Re c kl ing ha u s c n) 
er phist i ca. s 0 0 av de tilfelle med phæochromocy
tom som er beskrevet, men antas a være hyppigere. 
G l u s h i e n, A. S., M a n s u y, M. M. & L i t t m a n, 
D. S. har beskrevet 3 tilfelle av phæochromocytom 
hvorav ett var kombinert med multipel nevrofibro
matose, de to andre med angiomatosis retinae (v. Hip
pcls sykdom), som representerer en av de andre nevro
kutane syndromer, angiomatosis retinae et cerebelli 
(v. Hippci-Lindaus sykdom). Omtrent 25 ° 0 av pasi
enter med angiomatOsis retinae utvikler tegn til Lindaus 
sykdom, karakterisert ved en eller flere angioblastomer i 
scntrnln.ervesystemet (oftest cerebellum). 

Allerede i 19rs beskrev Harbitz et tilfelle med para
gangliomer nær hoyre nyre og med viscerale forandrin
ger av type som ved Lind:tus sykdom. Dessverre forela 
ingen kliniske opplysninger eller beskrivelse av sentral
nervesystemet i det tilfelle. Tegn til nevrokut:lne mani
festasjoner eller utviklingsanomalier bor, ved arteriell 
hypcrtensjon, gi mistanke om at det foreligger phæo
chromocytom. Disse forandringer i sentralnervesystemet 
reduserer det gode resultat en ellers h:1 r h~p om ved 
operasjon av et phxochromocytom. I de fleste av disse 
tilfelle er phæochromocytomet funnet i eller nær venstre 
binyre. (Am. ]. l\led. 15: 318, 1953.) 

Hepatogen hypoglykemi ved kardial 
stuvningssvikt. 

Leverens betydning for opprettholdelsen av en ade
kvat glykosemengde i blodet er for lengst erkjent. Den 
s~kalte hepatogene hypoglykemi forekommer relativt 
ofte, og den kan inntre uten andre tydelige tegn pl 
leverskade. Denne art hypoglykemi kan ha mange !..
saker; den er iakttatt ved leverskader av infeksiøs, kje
misk og neoplastisk art, og i New England journal of 
Medicine understrekes at man ogsl bor være p!passelig 
ved knrdial stuvningssvikt. 

Som kjent kan leveren være alvorlig affisert for kli
ni 'ke tegn på nedsatt leverfunksjon gjor seg gjeldende, 
og tilstedeværelsen av andre ioynefallende og alar
merende symptomer kan da helt overskygge den virke
lige Srsak til visse kliniske manifestasjoner. Dette vil 
sxrlig være tilfelle n~r leversvikten henger sammen med 
hjertesvikt med venos stuvning. Oppstlr det d1 hepa
togcn hypoglykemi, noe som slett ikke .er sjelden, kan 
denne p! en dramatisk mlte gripe inn i sykdomsforløpet, 
ja. endog fore til coma og mors, mens hypoglykerniens 
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V o c c. 

forfantmc er hmholdn;s dir~~tør OG icdi~ 1 off~ ~r 
vtd avdtlancm fcw Antibioci~; , foud and Dru Admlm: 
tracion, fedtral ~""Uricy As~nq, n regjtrin ,konr~r 1 

Wuhincton. De n alu f rn og frc:mn farm:t > tt ke 
oc farmakolocisk~ rjmnc~mrnn. ansatt for l oHr' l..e 

1 de ~rktdsføne pr~ rater a\ antibioti"' i U A 
holdet vist ~ne kra, . . . 

Denne em~ rm er sit..l.:m et eget .rudaum ''trd 1 

diSK d.\g~r d~ rarnn Medi inaldepot It-al ?pprenn 
rMd monopollignmde reui hetrr. En Ur drt 1nnrr kk 
c man i U A har funnet n tffel..rin ~ eLhti)k S) stnn 

som sd v om c.lt11 oymsynli b er p eldre lo\ gh ning, 
leu h:u latt "S tilp.l ril dm kmde indu trillli ering 
av meda!-. mmuilbt-rtddse og medil..~tmentdinribuering . 

Av inr~r~sse er f. elu. m p3 u• ide 71: ·De fum:t· 
yciske prep racer som er til jengeliGe i h ndden, b;rrer 

utillli •t handdm 'n, h\' ilket har leder til nom fon ir
ring h' n r h\ert mkeh prep:trl'lt idnniter. l:tter 
regiurerin temtr m hHrt prep:tut ,·ære merkn mtd 
det kahe •mon raph• na,·n, som tr ~kri,·mde for 
mtdikamentet, og \Om m ';rrc likt f remrrtdmde som 
hamlet na' net. Klinikeren kan unn~ Mt)"dclig fon•ir· 
rin H"d bt-ttgne prepuatent med dern •mon~raph • 

Jeg er å tvil om h"nd~n •mon<>gr3ph• na\n kal 
uHr~tte , mC'n ,.il p.1 n • fremhe,·e unktn for Je 
~•temmende Ill ndå •heter. 
R~åmerin ,problemer og rent f.um:t ·ti ke Mtr.lkt 

nin er •piller en ttmmclig nor rolle i boken, pl bek t· 
nin a' c.kt kliniskt, nMynti~,å~ p. g. a. forf.lnernt 
tillin wm kontrollerende nnbcc menn. Boken horer 

,lerfør mer hjemme i farna ti ke enn i Uhl\t'nuc l~en 
~i~lioteker. 

t~kcn er for "''"" redh~n ener onurcnt de s.1mmc 
primippcr _ n en a anmddtrcn med mcdJrbeidere ut· 
in bok fra 19 .. , inneholder forbausende lite nytt. 
• h ... r. ck . chlorom cetin .ln '· er de hematotok i kc 

bi irknin er ikke ~nfutt. Fr ·thron' cinct er ikke kom
met med. Til gjcn~icld ~i~ det ttrcie utrtdnin~er nlr det 
k-lu« forholdn i' lite kjente os ben ·nede antibiotica 

som b.:acicradn. nrom) cin. m \: m ·cin. ' ·iom\ cin rub-
cilin. f\lruten nilturli ,.j- de antibiotica som er i utstrnt 
hru~ i dtt l:.n,l. - Inter ·· nec er baogr.1f1cnc til 
c.km 100l h.ar hovc-dzrtn for de omwtc ant.abioticas 
frtmkonm. Diuc biogr.afåcr. ledsaget a..- portretter er 
hd'ttt inn p1 et note tilfcldi sted i boken. 
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Pl 1 ~... tockholm, ."". -Ila'. up . , • . 
L" • • a n K r 1 s t 1 a n s c n. nrt•tl 

Dette arbeide tr ba~rt pl et. makriale •• l)f 

~bdtr innlagt i ~irurt;1 k :n·dcltng av Malma 
· kh Pa knttr undtr 10 lr og ovn 10 Ir 
JU .:J· Undc kei mc ~lr ut pl l be.:~-, .. t:t {f ..... • 

h. m~bdcnt ener utfallet av den slkahe 
4

' JC f d · v tJ dmoe bcstemmt"S oran rancn i 
tt)t. l . .J~- • 
fusion• dkr blink mmensme tnmg unucr lftfttw...-..: 

· n ~1ctodikktn er angitt "'" Ole B ~ r 1 l t'\ ap:t . l' 

h ndling fra 1949, ndligtre anmeldt her i •Tv' f ... 
Rc~ulntmt • , e,·iplnproven ummenholda ... 

de kei er m for eksempel nevrologisk -
~~ktrocncefalografi. for den kliniske gradniat It ... 
ttri!kt anvendes varigheten av den sU.alu p &· 
tåke amne i om m le tOkk. Denne faktor er- • 
melderen mening lite egnet til vurdcringsg,.... fer 
hodt>kJdtr stiv om det er ytterst Jlminnclia l • tlca 
:tn, mdt. Det er viktigere ,·urdere hodtsbcle. eurr 
dtt p;trologi k-an:uomi ke bilde av den intrakru.icne 
J..:ade. L\ iplnproven ble ogs utfott p en rekke babre 

um1ddclblrt etter en kamp, og utfallet tyder pl at dn 
m~et h} ppig foreligger hjerneskade i di~ tilfdlc. '* 
om tr i overcn ttmmelse med andres erfarin&er hYOf 

annen under okcl esteknikk er benyttet. Arbeida. 10m 

er en :1k:tdemi k avhandling, har sin interesst for ncvro
l~tr og kirurger som behandler akune hodeskader. 

l oth:tr H a ll m :1 n n : Bakteriologitcbe NAr
bOdcn. AusgttJl.ihltt Niihrbodtnrtupturm /iir w tJW4. 
nmsrh-b.lktt'rrologiscbt lAboratorium. 1 p sider. Gcor" 
Thiemt Vtrbg, tuttgart, l9S3· OM 19,80. - Aamelctt 
a\ . O. Il en ri k sen. 

I:tter tn alminnelig del hvor prinsippene for f,_. 
tilling :t\ medier beh:1ndJes, gjennomgles en llfti...U 

baktenologi ke medier, som er samlet i avsnitt for • 
mkclce :tnvendel csomr der. Boken er liten 01 ..... 
cerlig, mcgn lett finne fram i, og O\'eralt ~r det riWil 
med krv henvisninger i teksten. Det rr gode fcwf1r • 
~ s.1krcgimer, og reagensfortegnelse. l ckt hele • • 
boken prq;et :tv pl:1n og orden. En mengde ..... 
re)(pttr er angitt, og rimeligvis vil et mediåalk t.k· 
teriologisk l:aboratorium her kunne finne fram ål .. 
de mediet) per det hn f! bruk for. Det ba nok ..... 
teres om det over:1lt er tatt med de bate 01 ftllill• 
medier, ~ ogs1 om det her og der kan vae ... 
oppskri fter som ikke fortjener plass i en slik 
dette er spor m l som neppe to forskjellige.,.. •• 
'ille kunne bli helt enige om, s1 det ~r neppe 
l g i detaljer. Noe om gjor bedømmelsen noe 
er at forfa tteren, etter vanlig tysk skikk, pr 
~ modifikasjoner av tysk opprinnelse en bn•• 
enn oppskrifter av annen opprinnelse. 
en mange :1v de beste medier av amerikaDik. 
annen opprinnelse. Boken kan anbefales -
lJbor:uorieh.lndbok. 
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pigheten og graden av disse symptomer avtok med vok
sende alder. - Hos eldre pasienter med tørr, ru og 
atrofisk hud kunne det komme økt turgor og en bløtere 
hud. Hos 8o % kom det pigmentasjon av papilla og 
areola mammae, som i begynnelsen av behandlingen ble 
rødere for deretter å anta en lys- til mørkebrun farge. 
Dessuten ble en diffus pigmentasjon observert i axillen 
hos 2~1 av pasientene, og det kom pigmentasjon i arr 
og i områder affisert under svangerskap. - Forstørrelse 
av mammae opptrådte hos 20 %, som regel bare hos 
kvinner i menstruasjonsalderen eller i menopausen. -
I motsetning til mammae var det postmenopausale endo
metrium mer følsomt overfor østrogenpåvirkning. Hos 
Y, av de postmenopausale pasienter opptrådte det hemo
ragi per vaginam, fra småblødninger til blødninger simu
lerende normal menstruasjon. Hos 87,5 % av de pre
menopausale pasienter resulterte store doser østrogener 
derimot i amenore. I enkelte tilfelle var blødningen av 
en slik art at man foretok abrasio; mikroskopi viste da 
hyperplastiske forandringer i endometriet. Blødning opp
trådte både under behandling og etter seponering, men 
frekvensen avtok med voksende alder. - En annen 
effekt av store østrogendoser var hyppig trang til vann
latning, ofte forbundet med stress inkontinens. Feno
menet forsvant etter seponering. 

Væskeretensjon opptrådte både under androgen- og 
østrogenterapi. Denne skyldes disse stoffers evne til å 
nedsette Na-utskillelsen og øke Na-retensjonen, med til
svarende økning i den extracellulære væske. Hyppigheten 
økte med voksende alder. Ødem og hjertesvikt ble 
behandlet på vanlig måte. - Hypercalcemi opptrådte 
spontant hos 12 % av pasientene med benmetastaser, 
men kjønnshormonene kunne også primært forårsake en 
hypercalcemi, selv om denne komplikasjon var relativt 
sjelden (9,6 % av de androgenbehandlede). Det under
strekes at det er grunn til å observere pasientene nøye 
med tanke på denne alvorlige komplikasjon, både klinisk 
og ved bestemmelse av kalsium og rest-N i blodet. 

Artikkelen peker til slutt på at videre studier kan gi 
oss verdifulle opplysninger om kjønnshormonenes fysio
logiske virkning og forklaring på mekanismen ved deres 
effekt på fremskreden cancer mammae. 

LIVSFARLIGE REAKSjONER 
VED PENICILLINBEHANDLING 

Journal of American Medical Association har i løpet 
a.v. de senere måneder to ganger omtalt livsfarlige reak
SJOner ved penicillinterapi 1 • 2• Disse reaksjoner angis å 
forekomme i et stigende antall. De fremkommer ikke 
utelukkend~ .ved !njeksjon av penicillin, men også ved 
andre admtrustrasJOnsformer, peroral tilførsel, inhalasjon 
av aerosoler og utskylling av sinus. 

Reaksjon med døden til følge er bare beskrevet etter 

1 ].A.M.A. 152: 114, 1953. 
2 ].A.M.A. 152: 1430, 1953. 
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.. k . De vanlige symptomer er av allergisk katak-
tnJe SJOn. b ' l h t . . erna sJ'okk cyanose og evtsst øs e . 
ter som urucana, as • • 
De~ er imidlertid blitt beskrevet en helt annen type som 

k k 
. ed en plutselig svakhetsfornemmelse, 

ara tenseres v · · 11 
dødsangst, uten tegn på svekkelse av resptrasJ~n o e er 
. k l 'o Det finnes også tilfelle med forbtgaende 

str u aSJ n. k l' 
nevrologiske symptomer, trykk for brystet ~g mer e tge 
smak- og luktfornemmelser. Det er neppe tvtl ~m at e?-
k l k . fremkommer på en ikke-allergtsk baSIS. e te rea SJOner . . . 

For å være på den sikre siden overfor shke hvsfarh~e 
komplikasjoner foreslås _følge~de forholdsregler: . Pem
cillin må aldri benyttes 1 forbmdelse med ~anale mfek
sjoner. Pasienter bør utspørres om al!e.rg.'sk status og 
eventuell tidligere reaksjon overfor pemctllm. Kløe opp
stått etter en tidligere dosering kan være det f~rste teg? 
på at det holder på å utvikle seg en alvorltg allergt. 
Det anbefales at det utføres hudprøver, hvis det er gått 
mer enn noen dager siden forrige penicillin-dosering. 
Hudprøve kan utføres ved å dryppe en dråpe av en 
oppløsning av krystallinsk penicillin (50 ooo- roo ooo 
E. pr. ml) på et risp i huden. Reaksjonen vil eventuelt 
fremkomme i løpet av 5-20 minutter. l ntradermal in
jeksjon av o,or ml av en oppløsning som inneholder fra 
roo til rooo E. pr. ml kan også benyttes. Høyere kon
sentrasjoner eller større mengder kan gi falske reaksjo
ner. Oppløsning med rooo E. pr. ml må bare benyttes 
hvis en først har fåt t negativ risp-reaksjon, idet det 
ellers er mulighet for å fremkalle alvorlige allergiske 
reaksjoner. Hvis reaksjonen på en hudprøve er positiv, 
må penicillin selvfølgelig ikke brukes, mens en negativ 
reaksjon skulle garantere mot en allergisk reaksjon. Det 
blir ellers vanligvis angitt at lokal applikasjon av peni
cillin-holdige preparater på hud eller slimhinne bør unn
gås, da denne applikasjonsform har spesielt lett for å 
sensibilisere pasientene. 

Det bør tas alle hensyn fo~ å unngå å applisere peni
cillinpreparater intravaskulært, idet dette eventuelt vil 
kunne medføre meget kraftige allergiske og ikke-aller
giske reaksjoner. 

V ed penicillin-medikasjon bør en regne med at det 
kan være fare for at alvorligere komplikasjoner kan opp
stå, og være klar til å behandle de oppsdl.tte symptomer 
med injeksjon av vasokonstriktorer eller/og antihistamin
preparater. 

NEVROSEKRES]ON OG RELASJONEN 
MELLOM HYPOTHALAMUS 
OG HYPOFYSE=FORLAPPEN 

D;t ~yn~s nå å være forholdsvis sikkert at hypothala
mus Vtr.kmng på hypofysens baklapp skjer ved en nevro
sekretonsk aktivi~et i bestemte hypothalamus-kjerner 
(nucleus supra-opttcus og paraventricularis). Etter under-
søkelser av H a n s t r o m B a r g m a n B d · , n og o 1 an 
må man gå ut fra at det i nervecellene i disse kjerner 
dannes en substans som i form av fine dråper forplantes 



PRO CAI N-PEN I CI L LI N 

Av JACOB MOLLAND 

Farmasøytiske firmaer yter en verdifull ~nformasjo?s
tjeneste ved 1 sende lzgene saklige opplysrunger om s1~e 
preparater. Cand. pharm. N. N. har imidlertid nyl~g 
som representant for firmaet X. Y. sendt ut et rundsknv 
som ligger langt under det vanlige nivå, og som lægene 

har grunn til å reagere sterkt imot. 
Det innledes således: «Etter personlige besøk hos en 

større del av landets læger syns vi forstå at der hos 
enkelte er en viss foruroligelse ved å gi pasientene, og 
da særlig barn, de store mengder procain som blir følgen 
av peroral behandling med procain-penicillin-tabletter .» 

Det interesserer ikke lægene det ringeste hva cand. pharm. 
N. N. «syns forstå». Vi vil ha faktiske opplysninger basert 
på vitenskapelig litteratur eller navngitte kollegers er
faringer beskrevet på en slik måte at vi selv kan vurdere 
de enkelte preparaters fordeler og mangler. Den ovenfor 
siterte innledning til rundskrivet gir et konturløst inn
trykk av at et meget brukt preparat er uheldig, uten 
at det fremlegges noe erfaringsmateriale som berettiger 
til et slikt inntrykk. En slik fremgangsmåte har mer 
karakter av sladder enn av saklig informasjon. Det er 
også usømmelig av forfatteren å kalle procain et «gift
stoff:,. uten en gang å gjøre et forsøk på å klarlegge 
forholdet mellom toksiske og terapevtiske doser. Også 
alkalipenicillin er et «giftstoff» med sin LD so! I siste 
hefte av «Tidsskriftet» (s. 8x6) er det referert to med
delelser om penicillinreaksjoner som det har interesse å 
merke seg, men hyppigheten må vurderes på bakgrunn 
av det enorme forbruk av dette medikament. 

Noen bestemmelse av den perorale LD 50 for procain 
har jeg ikke funnet i litteraturen, men ved intraperi
toneal injeksjon på rotter, mus og marsvin har forskjel
lige forfattere 1 funnet verdier fra 2 55 til 750 mg pr. kg, 
altså langt utenfor det terapevtiske område. Det er også 
i litteraturen 2 beskrevet peroral tilførsel av 1-2 gram 
procain daglig til flere hundre pasienter uten bivirk
ninger. Ved peroral procain-penicillin-behandling blir 
procain-dosen atskillig mindre enn det, og jeg har ikke 
i litteraturen kunnet finne beskrevet noen bivirkninoer 

b 

som kan tilskrives procain-komponenten ved peroralt 
bruk ~v. procain-penicillin. Jeg har også forhørt meg 
hos klimkere med stor erfaring i indremedisin og pedi
atri, og de har ikke kunnet sette meg på sporet etter 
noen slik virkning. I en oversiktsartikkel i «Tidsskriftet» 
1953, s. 401, skriver Ugland at han ikke har iakttatt 
t?ksiske reaksjoner, men at det er rapportert ganske få 
ttlfelle av mave-tarmbesvær og stomatitt-gingivitt. Ved 
henvendelse til U g l a n d har jeg fått bekreftet at han 
fremdeles ikke har sett andre bivirkninger enn de nevnte 
~om han for øvrig ikke tilskriver procain-komponente~ 
1 preparatet. 

l M. L Tainrer, A. H. !hrondson: ]. Am. Dent. Ass. 25: 966, 
1938. - F. W. Co Tut er al. Anesr. and Analg. 22: 301, 1943 

., · H. B. Schumacker: Surgery JO: 119, 1941. · 
- G. Roka, L G. laytha: Brit. Med. ]. I: 1174, 1950. 
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J eg har oppsporet ett tilfelle av letal reaksjon .hos ~t 
spebarn post eller propter injeksjo.n av en ualm~nnehg 
stor dose procainpenicillin. Dette t_tlfelle foranled1get. at 
spørsmålet om å fastsette en maks1m~ldos~ for procam
penicillin ble tatt opp til beha_ndlmg 1 den , norske 

f 
kopekommisJ'on og den nord1ske farmakopenemnd, 

arma . k . k 
som imidlertid fant at preparatets terapevtls e v1r -

ningsbredde var så stor at det ikke var beho~ f?r noen 
maksimaldose. Procain hydrolyseres meget hurttg 1 serum. 
Ha z ard og medarbeidere 3 fant at hos normale men
nesker er 8o-xoo % hydrolysert i løpet av 30 minutter, 
men en kan merke seg at det ved lidelser i lever og i 
gl. thyreoidea er iakttatt langsommere hydrolyse. 

Siden 1950 har A. B. Ka bi i Stockholm sendt på 
markedet flere ro-millioner procain-penicillin-tabletter, 
og A. L. har hittil i år sendt ut over r million tabletter 
uten at noen av disse firmaer har mottatt melding om 

toksiske reaksjoner. 
Hyppigheten av allergiske reaksjoner synes å være 

praktisk talt den samme for procain-penicillin (1,4 % ) 
og vanlig penicillin ( 1,2 % ) 4, men det er grunn til å 
vente lavere hyppighet ved peroral tilførsel enn ved 

parenteral. 
Hvis firmaet X. Y. kan dokumentere en toksisk virk-

ning som gir grunn til å foretrekke alkalipenicillin frem
for procainpenicillin til peroralt bruk, får det fremlegge 
sitt materiale på en slik måte at lægene kan vurdere det, 
men vi vil frabe oss insinuasjoner som ikke underbygges. 

Siden Ugla n d i sin artikkel antar at procain
penicillin må bli dyrere enn alkalipenicillin, vil jeg nevne 
at blant de penicillinpreparater som for tiden er regi
strert i Norge, er procainpenicillinet meget billigere enn 
alkali penicillin. 

Vi har forelagt ovenstående artikkel for laboratorie
sjef T h orv i k, Spesialitetskontrollen, som ønsker å 
opplyse : Det omtalte rundskriv er, i strid med bestem
melsene om reklame for lægemidler, utsendt uten god
kjennelse, og straks en ble gjort oppmerksom på saken, 
påtalte en både innhold og utsendelse av denne ulovlige 
reklamen. Red. 

Forts. fra s. 897 
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n1 1r mel arbeidet ogsl 
Lipmann, 10m er H g~ .' emi-

ed Kåler Wilhdms Institutt for Baologa før han g :uu til USA, hvor han arbeidet i mange lr ved M~1~ 
cbuaecu General Hospital. l •9P ble han professo . 
biokjemi ved Harvard Medical School, og han U.r S:, 
del av Nobelprisen for sitt arbeid over co-~zym . 
Han var blant de første som erkjente betydnangen av 
oksyderende fosforylering i levende celler, og .han .har 
ogsl kastet lys over mekanismen ved de~ baologaske 
"'..-vlering. Overveiende gjennom hans arbeid er funk
--, f o og han 
sjonen av pantothensyre og co-enzym A orstatt, . 
har vist at co-enzym A ogsl er en faktor i orgamsmens 
produksjon av slike livsviktige stoffer som fettsyrer og 
steroider. Enkelte forskere håper at det kan bli til hj.elp 
under klarleggelsen av årsaken til cancer, men L 1 p
man n sier beskjedent: ·Slike mennesker ~om oss ~enker 
ikke s1 meget på praktiske ting.• Det er aallfall s1kkert 
at L i pm a n n s og K re b s' arbeider, som supplerer 
hverandre på en slik betydningsfull måte, representerer 
store verdier for hele den medisinske vitenskap. 

NORSK 
PENJCJLLINPRODUKS]ON 

Det har vzrt en udelt glede å v;r;re vitne til det enorme 
oppsving den norske farmasøytiske produksjon har hatt 
i de siste l rtier. Det er nå et for lengst tilbakelagt sta
dium at fabrikkene nctrmest var å oppfatte som en slags 
apotekvirksomhet i større stil. N å er fremstillingen av 
de enklere preparater, salver, miksturer, suppositorier, 
piller osv., forlatt til fordel for langt mer krevende og 
betydningsfulle oppgaver. 

Våre fabrikker har etter hvert gått i gang med viktige 
tiltak som f.eks. syntetiseringen av mange viktige medi
kamenter, og når det gjelder fremstillingen av organ
preparater, har vår egen industri på enkelte områder kun
net hevde seg smukt selv etter internasjonal målestokk. 

Det er vår hensikt etter hvert å omtale forskjellige 
sider av de norske farmasøytiske bedrifters virksomhet. 
Ved denne anledning skal vi bare gi en kort omtale av 
den norske penicillinproduksjon som nå har foregått på 
Apothekernes Laboratorium i mer enn 1 år. 

Etter krigen overveide straks lederne av de norske 
fabrikker hvorvidt de skulle ta opp en penicillinproduk
sjon. Apothekernes Laboratorium (A.L.) tok opp i den 
første perioden et samarbeid med Roskilde Medical 
Company, Danmark, som benyttet fordøyd slakteri
avfall som proteinkilde i fermenteringsprosessen. 

Fabrikken stiftet hurtig bekjentskap med de mange 
vanskeligheter som en antibiotisk produksjon frembyr. 
Senere, ved egne forsøk, i begynnelsen på basis av andre 
norske substratrlvarer (myse, sildemel), deretter på basis 
av det innførte alminnelig anvendte mais-substrat, opp
nåddes etterhånden utbytter som i betraktning av A.L.s 
korte mikrobiologiske tradisjon og erfaring, ga en viss 
optimisme. Men i betraktning av de lave priser, hvortil 
utenlandsk penicillin etterMnden ble tilbudt på det 
norske marked, mente man at det var økonomisk ufor-
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. roduksjon. De første AL-~ 
svarlig å sette 1 gbanl g :rakt p1 markedet sommeren ''JI 

som e 2 b . . • 
preparater . dels fremstilt pa aStS av mnk~ 

derfor ul var 
produkter. . l roduksjonen av penicillin i et eko-

F 
• bnnge se ve p o . h d 

or a . ·u de leie, og for a ann ente et for-
nomisk nlfreddssn ~re utenlandske fabrikker gjenn0111 

som e stø ·1 · n1 d sprang k . or var nådd fram tt, m e et A.L 
rodu sJonsa 

mange .P arbeid med en av USA's størstt 
tidlig 1 I9S~kksam Commercial Solvents Corporation 

· "llinfabn er, d · 
pent~• k her til å nyte godt av en scnestt 
Fabnkken om d ks. k . . · for penicillin-pro u JOnen, og unne 
utvtkltng annen dd l A L · 

d 
mmeren I9S2· me e e at . . s pcn1• 

derfor allere e so . . f . 

cillin-preparater 
nå fra først tal stst var remsttlt i 

Norge. . h d d d" • .
1 

d k · g av penicilhn ar et vært nø ven tg a 
Ta yr nan . .l d d . 

. t mmelig stor kapttal tt et nø vendtgc 
10vestere en e 
tekniske utstyr· 

Hva selve fremstillingen angår, er ?et en rekke fak-

er bestemmende for oppnaelsen av et godt 
torer som 

l Av stor betydning er valget av soppstamme, 
resu tat. f . 
idet det er en meget stor forskjell mellom de o~skJelli~c 
stammers penicillin-produserende .evne. En vel mn~rbei
d fermenteringsteknikk som sakrer soppen opttmalc 
v:~stbetingelser med avpassing av surstoff.tilførsel, regu

lering av mediets surhetsgrad, konsentraSJOn og tempe
ratur, er meget viktig, og stadig overvåkende kontroll 
er nødvendig. Et uhell, f.eks. ved infeksjon av n;r;rings
substratet med fremmede penicillinase-produserende mi
krober, kan bety betydelig tap. Selve isoleringen og rens
ningen av penicillinet byr også på spesielle problemer 
på grunn av penicillinets tendens til spaltning under 

visse forhold. 
De krav som i dag stilles til penicillin-preparatene, er 

meget strenge, ikke minst for injeksjonspreparatene, som 
foruten å være kjemisk rene og av tilfredsstillende hold
barhet, også må være pyrogenfrie og sterile. For procain

penicillin-suspensjonene er det likeledes av avgjørende 
betydning at partiklene er av en jevn og bestemt stør
relse, s1mt at suspensjonsvæsken har en passende visko
sitet for å unngå kompakte bunnfelninger og tilstopping 
av sprøytespissen. Ved henstand under skiftende tempe
raturforhold har det likeledes vist seg at procainpeni
cillin-suspensjonens fysikalske egenskaper kan forandres 
og gi ubrukbare preparater. Løsningen av bare et enkelt 
av disse mange problemer har ofte krevd m1neders 
arbeid og stor oppfinnsomhet. 

Sommeren 1948 var engrosprisen for alkalipenicillin 
kr. u,so pr. mill. enheter, mens den i dag er ca. kr. z,IS· 
Det har selvsagt vært vanskelio under disse forhold 1 
fo d k · b a pr? ~ SJ?nen til å lønne seg. Anlegget er i dag konti-
n.uerltg 1 dnft, dag og natt, å ret rundt, med en produk
SJOnskapasitet som kan dekke Norges totale penicillin
behov. 

Med henblikk på ytterligere øknino av penicillin-
produksjonen ·d· b • . . og san1ta ag fremstilling av andre anu-
baotaca som f ek B · . . • .J-'. · s. acttracm, Neomycm, påg1r for Uuaa 
en utvtdelse av A L .b. . k 

d f 
· s antt tOtts e anleog. Man rep« 

me , oruten å dekk N b o b • d ......... o k e orges ehov, a være 1 stall • 
a e sportere betydelige mengder av disse nye antib ..... 



MILIARTUBERKULOSE MED 

MENINGITT BEHANDLET 

MED STREPTOMYCIN, PAS 

OG ISONIAZID 

MEDDELEL SE OM ET TILFEL LE 

Av ROLP JORDE. 

(Fra Sarpsborg itommunalø IJkehuJ, medi1imk avdelit~g. 
Si1/: Overlægø Erik Vogl.) 

Mens innførelsen av streptomycin i terapien har bedret 
prognosen for pasienter med tuberkuløs meningitt, er 
enn! utsiktene for pasienter med kombinert miliar og 
meningeal tuberkulose dårlige. Etter en rapport i januar 
1951 fra «Streptomycin Conference, Veterans Admini
stration• er av 38 pasienter med kombinert miliar og 
meningeal tuberkulose behandlet med streptomycin eller 
dihydrostreptomycin 33 døde ener to års forløp. Kombi
nert behandling med streptomycin og PAS synes å bedre 
prognosen, men det foreligger ikke to hs observasjon 
for denne gruppe pasienter. 

For 1 V2 år siden ble det lansert et nytt middel i tuber
kuloseterapien: isoniazid. Det foreligger allerede flere 
meldinger om gunstig virkning ved miliar og meningeal 
tuberkulose. C l a r k og medarbeidere har behandlet 
14 pasienter med miliartuberkulose (hvorav 4 ogs1 med 

Fig. 1. 
Mili:rre fortetninger i ~gge lunger. Oppad medialt 

lull8e en barnehaodsror fortetning. 215 1952. 
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hØyre 

. • 1 kkende med isoniazid. De konkluderer 
menmgl~t) ~te .ud . rker like godt eller kanskje litt bedre 
med at ISOnlaZI VI 

streptomycin. . 
enn 1 p e &.. Or n d ah l har fra lattera-

Silvers t o bek l . 
l isoniazid-behandlede tu r u øse menm-

t~ren sam et ~~ sse har Utt kombinert behandling med 
g1tter. 7 av 1 d · 
. . 'd treptomycin og PAS, og enne gruppe v1ste 
ISOnJaZI , S 

de beste resultatene. . 

h k enl'ghet om at den antituberkuløse behand
Det ers er 

. d 'l'ar og meningeal tuberkulose skal være lang-lmg ve m1 1 . 
· · tensiv Likeledes er det entghet om at strepto-

vang og JO • • 
· b handlingen bør kombmeres med P AS. Det var 

mycm e . k Il . b . 
l d. kutert om streptomycm s u e gts are mtra-enge 1S . . . 
muskulært eller ogs1 intra.spma~t. Imtdlerttd er ~ntall 
tilfelle helbredet ved kombmert mtramusk~lær og mtra
spinal behandling større enn ved bare mtramuskulær 

behandling. 
Det er vist at isoniazid passerer blod-liquor-barrieren 

b1de ved normale og ved sykelig forandrede meninger 
Om dette kan føre til at man kan unnlate den intra
spinale streptomycinbehandling ved meningeal tuberku
lose, er det for tidlig ennå å ha noen mening. 

Pasienten var en fire år gammel pike som lå i Sarpsborg 
kommunale sykehus, medisinsk avdeling, i tiden 2/ 5 1952-
3/ 3 1953. Diagnose: Miliar og meningeal tuberkulose. 

Pasientens familie var frisk. 8 uker før innleggelsen hadde 
hun meslinger, erterfulgt av bronkitt. Senere var hun hanglete, 
og de siste 14 dagene hadde hun feber mellom 39 og 40 grader. 
Hun ble tiltagende slapp og klaget over hodepine og kastet 
opp. Spvnen var urolig. Hun var grinete og tålte ikke stØy. 
Pirquet + (10-10) 5 dager fØr innleggelsen. 

Ved innkomsten i avdelingen var hun medtatt. Tp. 38,4. Puls 
132. Hun var nakkestiv, og Brudzinskis symptom var positivt. 
Milten var palpabel. RØntgenbilde av lungene (fig. l ) viste 
typiske miliære fortetninger i begge lunger og oppad medialt 
en barnehåndstor fortetning. Spinalvæsken viste forandringer 
som ved tuberkuløs meningitt: mononukleær celleøkning med 
nedsatt spinaJsukker (3& mg/100 ml). TB +i direkte preparat, 
men dyrkning fra den fØrste spinalvæsken viste oppvekst av 
syre faste staver. Det ble straks satt i gang behandling med strep
tomycin 0,50 X 2 intramuskulært og streptomycin 0,050 X l 
intraspinalt og PA$ 4 gram daglig. Pasienten fikk intraspinal 
behandling i 4 Y2 måned. De første 2 måneder daglig, siden 
intermirterende, i alt 102 intraspinale behandinger med til
sammen 5,1 g streptomycin. l lØpet av lO måneder fikk pasi
enten i alt 302 g streptOmycin intramuskulært og 1148 g P AS. 

lsoniazid var ennå ikke registrert ber hjemme (mai 1952), 
men ved henvendelse til Nyegaard & Co. A/ S fikk vi tilsendt 
~re~r~tet (lsocorin c Nyco•), og pasienten fikk fra 11. dag 
tsontaztd 0,05 X 3 daglig per os. Dette svarer til ca. 10 mg pr. 
kg legemsvekt og skal etter L i n c o l n & S i f o n t e s gi 
~dekvat konsentrasjon i spinalvæsken. Isoniazid fikk pasienten 
t 3Y2 måned, i alt 15,95 g . 
• Por~ppet: I. den første tiden var pasienten fel?ril, slapp og 

la UvJCksom 1 sengen. Klinisk bedring inntrådte 6--7 uker 
etterat behandlingen var begynt. Hun ble da kvikkere, lå og 
sang og begynte å leke. Samtidig såes også bedring i spinal
væskeundersøkelsene (fig. 3). Ca. 4Y2 måned etter bebandlin
gbens be~ynnelse var spinalvæsken blitt normal og intraspinal 

ehandlmg ble d ' 
f 

a seponert. Det kom som nevnt oppvekst av 
syre aste staver fr d f · 

k 
a en Ørste sp1nalvæsken. Senere ble spinal-

væs en sendt til d kn' ' . 
l . yr mg en gang 1 uken, alle med negativt 

resu tat. Splnalvæskek 11 13 • . . ontro maneder etter mnleggelsen viste normale funn, 
Fortsarte rØntgenk ll . · 1 . ontro er viste at de miliære fortetninseoe 1 ungene g1kk tilb k • 

Røntg b'ld a e, og etter 4 maneder var de forsvunnet. 
en 1 e av lungene 13 måneder etter sykdommens begyn-

• 



Fig. 2. 
De miliære fortetningene er bone. Det ses bare fine rester av 

fortemingen i hØyre topp. 23/6 1953. 

neise (fig. 2) viser bare fine rester av fortetningen i høyre topp
felt. Lungefeltene for Øvrig viser ikke noe patologisk. Senere 
kontroller har vist samme funn. 

Milten har vært palpabel under hele oppholdet og er frem
deles palpabel. 

Dyrkning av ventrikelskyllevann har vist TB +. Urinen bar 
vært normal. Pasienten la på seg under oppholdet fra 16 til 
21 kg. SR 65 mm-8 mm. 

KompliluiJioner UtJder behandlingen: Fra 10. uke etter inn· 
leggelsen til utskrivningen holdt det seg en eosinofili pl 10--
15 %. Ved kontroll 3 måneder etter seponering av all medisin 
var eosinofilien gått tilbake. For øvrig såes ikke noen blod· 
forandringer. 

trep1:om,yo1n 
PAS 
Ieon1as14 

o.-..~,.d l ...:...~...-. 
IDeQ etlef forboldma L-- •98f ~ ..-.._ ............. 
IØirebe .. - eid Jikk .._ .....- ..-. u..-. 
llukbc =(dr. Grimsrud) t.r Yilr .. • · 

) JOD. IDeD DOnDa1 .... (DCIIIIDUr udio-
lram . Det er nl ikke aoe l merke med heaoea l. 
beraa ~er . ....._ om-
hwer .... __ t-L~- ~·· J:luo er kvikk 08 kjekk 08 et ua 

.... oc -.- med ame ~ Obeervu" .....:.:~_ L..~ 
l*ienten et vel 17 måaeder. JOD-- ... 

Man kan av lwus ikke trekke noen sikker slutninc 
med hensyn til virknin& av de forskjellige medikamenter 
50~ er an~endt. Vi har likevel funnet det verd l omtale 
pasaenten adet hun hadde en sikker miliar og meninceal 
tuberkulose, en kombinasjon som har en avgjon dlrlig 
pr~nose ~l v ved behandling med streptomycin og PAS. 
l . tallegg tal. behandling med streptomycin og PAS har 
va hos pastenten brukt det nye antituberkulosemiddel 
isoniazid som kanskje kan ha bidratt til det gunnice 
forløp. Etter litteraturen synes det ogsl rimelig l be
handle pasienter i denne sykdomsgruppe med isoniazid 
ved siden av streptomycin og PAS. 

RtsyiM. 

Det refereres et kasus med miliar og meningeal tuber
kulose som er behandlet med streptomycin, PAS og 
isoniazid med godt resultat. 
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