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Dit • virkelig en fornøyelse endelig 1l fli til anmeldelse 
•.,. medisinsk bok som holder det nivll vi var vant 
• i r.nte tredjedel av dette århundre. Boken har de 
'-.. de egenskaper vi den gang forbandt med tysk 
..... : Grundighet, flid, nøyaktighet og autoritet. Sll 
'fl* ill kan bedømme, inneholder den alt man for tiden 
...... l vite selv på spesialavdelinger om spesifikk 
• P • •wnteU behandling av mikrobielle og parasitærc 
lfllll • ..,er. Dertil en del mer, nemlig rlld om annen 

og om diagnostiske hjelpemidler. Det siste 
•nw ikke sll uttømmende redegjort for som 

kan ikke boken erstatte klinisk erfaring og 
men den vil være en meget god hjelp bllde 

og andre læger som oppslagsbok. 
naturligvis ikke gi alt det den gjor pli 81 3 

1 komprimere stoffet i kompendiestil, den er 
...,.,..,_,_, . .. p stoff ll lese fortløpende, og gir ikke phss 

Nr~cter. 

er mer ut-

e N. P a p a n i c o l a o u : A tlas of Exfo li
L.....,tnlln ll'v. The Commonwealth Fund, Harvard 

Press, Cambridge, Mass., USA, 1954. Anmeldt 
f T . M c s se l t . 

Cells in Sputum•, som viste at eancerccller kan 
med en hoy grad av nøyaktighet ogs1l i sekret 

av kroppens hulrom, og i løpet av de 10 1lr 
_. er glltt, er metoden ytterligere utvidet til andre 
,..., s1 som digestionstractus, urinycier, sekret fr.\ 
..,ala mammae, exsudater osv. Metoden har vunnet 
ICidic større utbredelse og inngllr nll som en vanlig undcr
llllrelse ved en rekke av de større hospitaler og klinikker 
...den over, samt også i alminnelig praksis. 

l de forskjellige sekreter og ekskreter forekommer en 
~ighet av variasjoner av eksfolierte celler sll vel 
... te •normale• som av patologiske, enten den pato-

logiske prosess er benign eller malign. - Som all mikro
skopisk diagnostikk er ogsll den cytologiske empirisk: 
Pll den ene side har man celleforandringene slik de pre
senterer seg i utstrykspreparatcne under mikroskopet, pli 
den annen side det erfaringsmessige kliniske forlop av 
tilstanden. Dette tilsammen danner det empiriske ,·ur
deringsgrunnlag. 

Det har i årene siden 1943 vxrt publisert en rekke 
arbeider pli de forskjellige felter av cytologisk cancer
diagnostikk, men det man i hoy grad har savnet, har 
vært en omfattende, samlet oversikt, basert på tilstrek
kelig stort mater iale og erfaring, over hvor langt man 
på de forskjellige felter er nlldd i dag, med andre ord 
en oppslagsbok. Dette savn er n1l avhjulpet i form av 
ovennevnte atlas, og la det med en gang være sagt at 
det er et usedvanlig gedigent og gjennomført arbeid . 
P a p an i c o l a o u har satt seg som mill to ting: for 
det forste ved hjelp av fargeplansjer li vise de mest betyd
ningsfulle og representative typer av eksfolierte celler 
som et grunnlag for en adekvat komparativ vurdering. 
For det annet 1l beskrive og diskutere deres generelle og 
spesifikke diagnostiske betydning. Man skal ikke ha stu
dert boken lenge for man er klar over at dette i høy 
grad er lykkes for ham. Atlaset, som er i kvartformat, 
er laget etter losbladsystemet, hvilket er en meget heldig 
løsning, dels fordi man da kan ta ut plansjene vedrørende 
bestemte avsnitt og ha dem liggende ved siden av boken 
under lesningen, dels fordi det gir anledning til å føye 
til senere supplcmcnts. 

Etter en meget kort historisk innledning folger en 
detaljert gjennomgåelse av teknikken for sll vel prove
tagning som for fik sering og farging. Det er i hoved
saken den teknikk som benyttes ved Corndl University 
Medieal College som beskrives, men nllr det gjelder prove
tagning fra bl. a. ventrikel og endometriet, omtales også 
andre metoder. Deretter folger en gjennomgllelse av kri 
terier på malignitet, mulige feilkilder med henvisning til 
de forskjellige illustrasjoner, og til slutt kommer en gjen
nomgåelse av de forskjellige organsystemer hvor metoden 
har funnet anvendelse. 

Bokens hovedinnhold utgjøres imidlertid av 36 plan
sjer, herav l.j tegnet og kolorert etter de mikroskopiske 
bilder av den japanske kunstner Ha s h i m e Mur a y
am a, og 11 plansjer med mikrofotografier. Det er et 
Sl'Xrt demonstrasjonsmatcriale som her legges fram, så 
vidt jeg skjonner må det være ca. Soo-tooo cellevarianter 
og grupper som er illustrert. P!l siden vis-a-vis hver plan
sje finnes en nummerert, kort beskrivelse av plansjens 
illustrasjoner, og pli neste side en diskusjon av de viste 
celler. Plansjeavdelingen med beskrivelser og diskusjoner 
utgjør over :!:t av hele verket. Til slutt følger en relativt 
kort bibliografi og en utførlig indeks. 

Atlaset tar, foruten li klarlegge normalcytologien ved 
de forskjellige slags sekreter og ekskreter, i første rekke 
sikte på metodens anvendelse i cancerdiagnostikk. Dens 
betydning og muligheter pli andre felter, f.eks. for fysio
logien og endokrinologien i forbindelse med de kvinne
lige kjønnsorganer, dens brukbarhet til 1l folge resultatet 
av strlllebehandling osv., kommer forfatteren derfor ikke 
noe særlig inn p& i dette arbeid. Man Ur hllpe at disse 
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behandler ved faste, men hypofysen, som c~ sl sc~be~ 
for undcrcrnzring. J eg sl A Il e n s barn l New . or 
·, •9•9. de var alle sml, til dels ødcmatøse og ltgn~t 

' r r å dchg hypofyszrc dverger, men de hadde_ en tv~~ . n 
virksomhet; de var inne i behandlingens pn~tpp o_g 

. f d · f A Il c n hv1s doml-fulgte nøyakttg oror mngcnc r~ • 
ncrcnde personlighet ledet deres hv. 

Man ml iallfall med vlrc nlvzrendc kunnskaper slut~e 
at ovcrforing av våre d iabetikere er galt. Og personhg 
bruker jeg i de fleste tilfelle først grøn.nsakdagcr so~ 
innledning til behandlingen og ovcrvcter ~mhy~geltg 
hvem som trenger insulin. Overdosering med 1nsul~n .må 
også anses for å vzre galt; det er et generelt pn~~1PP 
at eksogen tilførsel av et hormon bevirker insuff~slcns 
av det angjeldende organ, og Mi r skY (5) har VIst ~t 
vedvarende insulinbehandling av partielt depancrcau
scrte d yr fører til d egenerasjon av det gjenværende 

pancreasvcv. . 1 
Der gis selvfølgelig diabetestil fel~e som pnmært s~y ~ 

des en pancrcaslidelse, en pancreautt eller en atrofi P 
artcriolosklerotisk basis, og også leverens forhold kom
mer i så mange tilfelle inn og spiller en st~r rolle for 
sykdommens forlop. Men for de alle~ fleste ~tlfclles ved
kommende mener jeg at diabetesen tkke ?~tmært er. en 
pancreaslidelsc, men skyldes en hyperakttVttet av vtsse 

funksjoner av hypofyseforlappen. 

Summa ry. 

H a r a l d A. S a l v es e n : Endocrine Organs and 

Nutrition. 

A short review is given of what is knovn of the 
relation of certain endocrine glands to nutrition and 
especially to star vation ::md undcrnourishment. It is 
pointcd out how easily a pituitary insufficicncy is pro
duced by undernutrition. The outhor's own obscr
vations on patients suffering from the spruc syndromc 
gi ve r urthcr evidence of adrmal cortex inmfficiency. 
This is bascd on the fact that among more than one 
hundred patients with this syndrome in all age groups 
not a single case of hypertension was observed. In the 
different age groups the menn systolic and diastolic 
pressurcs wcre below the norm:tls for the group. The 
adrenal insufficiency was thought to be due to the non
absorption of a substance of lipid nature which these 
glands need for their activity, but might also be sccon
dary to hypopituitarism. Also, a parathyroid insuffici
cncy is often found in sprue. T he failure og the para
thy roids to raise the lowered serum calcium in a large 
percentage of sprue patients was attributed to such a n 
insufficicncy, which is responsible for the occurrence of 
tetany among sprue patients. The importance of the 
parathyroids for the development of osteomalacia m 
sprue patients is discussed. 

Finally, the pathogenesis of diabetes is discussed in 
the light of the Houssay-Young experiments and the 
action of starvation on the d iabetic state, which seem 
to support the view of a pituitary origin of the diabetic 
syndrome in the majority of cases. Littmtur s. 67& 
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PEN I C ILLINALLE R G I 

l l . t'lfelle med generell dermatitt 
Et a vor 'g ' . 

og anun. 

Av OLE K. HARLEM 

(Pra Rikshospitalet, Med. avd. A. 
Sjef: Proføssor, dr. mød. P. A . Owren.) 

f
. få meddelelser om komplikasjoner ved 

Det tones . ' kk f 
. . . b h dl' her i landet og Jeg har l e unnet 

pentctlltn e an mg . ' 
omtalt noe tilfelle av alvorlig a rt. . . 

I Rikshospitalets medisinske avdelmg. A ble det • 

k b , 954 behandlet en pastent med eks-
august-o to er . · ·n · 
foliativ dermatitt og akutt anun, fremkalt av pemct Ill-

allergi. 

P 
· . en <g a·r gammel gårdbrukerkone. Hun var av astenten var " 

frisk slekt og hadde alltid hare god helbred. Hun hadde ikke 

h:a« astma, høyfeber, urticaria eller andre allergiske manifesta-
. k'ente ikke til at noen i slekten hadde ha« den slags S)oner 08 ) 

plager. . . . 
Hun opplyste at hun var bli« csulfatJazolforgtftet• 1 1948, 

et forhold vi skal komme tilbake til senere. 
5/ 8 1954 spiste hun abbor til middag. Utover ettermiddagen 

fikk hun svelgbesvær. Hun sov urolig om narteo, og om morge
nen hadde hun en svær hevelse pl hØyre side av halsen, i svel
get og under tungen. Hun hadde tungt for å puste og orket 

ikke å spise. 
Tilkalt læge inciderte uten at det kom puss. Hun fikk co 

penicillininjeksjon på 600 000 I.E. intramuskulært og ble brakt 
til SØr-Odal sykehus og derfra direkte til llikshospiralets Øre

nese-halsavdeling. 
Ved ankomsten til Rikshospiralet var hun medtatt, hadde 

besværet respirasjon og klaget over tenbet og smerter i halsen. 
Tp.: 38,3°. Puls: 96, regelm. BT: 145/90 mm. På hØyre side 
i halsen hadde hun en svær, flegmooøs hevelse med svulst av 
munnhulens gulv, hØyre tonsilleregioo og farynxvegg. For øvrig 

negativt funn ved vanlig somatisk undersØkelse. 
Urinens sp.v. var 1012, og den inneholdt spor av protein. 

Ved ~ikroskopisk undersøkelse fantes en del rØde og hvite 
blodlegemer og mange epitelceller, men ingen sylindrer. H un 

hadde leukocycose: 20 100 hvite blodlegemer med moderat 
vensueforskyvoing, ingen eosinofili. SR: 41 mm, 

Tilstanden ble oppfartet som angina Ludovici, og umiddel
bart etter innkomsten ble det i iotratracheaJ narkose gjort tra
cheotomi p. g. a. betydelig laryoxØ<Iem og respirasjonsbesvær. 
Ved hypofaryngoskopi med henblikk på fremmedlegeme i svel
get (jfr. abbormiddagen dagen før) fantes intet fiskeben, men 
en stor rift i slimhinnen på lateralsiden i svelget, oralt i sinus 
piriformis på hØyre side. Ved utvendig incisjon på halsen kom 
det ut en del serosanguioolent væske, som ved bakteriologisk 
undersøkelse var steril. En blodkultur var negativ. Det ble insti· 
tue« peoiållin-streptomycinbehandling i vanlige doser, hen· 
holdsvis 300 000 I.E. X 2 og l g X 2 og i tillegg hertil pareo
teral væsketilførsel: 2000 ml glykose intravenØst. 

De første dagene var forlØpet tilfredsstillende. 



Tredje dagen fikk hun et generelt, erytematØst eksantem, og 
etter hvert forverret hennes almentilstand ••g Da d li .... . av e agen 
antok at hun hadde fårr et medikamentelt utslett, ble penicillin-
og streptomycinbehandlingen seponert og h f'kk · ed 
aureomycin: 500 mg X 2. 

, un 1 tst en 

Pasienten ble ikke bedre. Hun var stad' f b .1 ksan . tg e n , og e temet 
okte. D turesen avtok raskt og 6 dager tt . ok . • e er •n omnen toa-
trådte a~uri. Bloduiinstoffet var da økt til 400 mg/100 ml, 
og alkalt reserven var falt til 14 vol-O/ h rf h bl · /o , vo or un e over-
flyttet t il medisinsk avdeling A for forr.sarr behandling. 

Ved innkomsten i med avd A 12; 8 1954 7 d · · , ager ettei 
sykdommens begynnelse, var hun subfebriJ. Hua hadde tracheal-

kanyle ~g anstrengt respirasjon. Det var fremdeles hevelse på 

hØyre stde av halsen, og det sivet en del tynt puss fra incisjons

åpniagen. Puls: 100, regelm. BT: 85/70. Hun brekket seg og 

hadde diare. Det fantes en generell, eksfoliativ dermatitt, med 

betydelig ødem og væsking, særlig i iaguinalfureoe og på 

nates. BlodurinstOffet var 376 mg/100 ml og alkalireserveo var 

37 vol.-% . 

Behandling. Det ble instituert behandling med cortison, 200 

m.g første dØgnet, siden 150 mg daglig fØrste uke og senere 

avtagende doser. Den fØrste uken fikk hun dertil allergio, 

0,05 X 3. Anurien ble behandlet errer de vanlige retniogs

linjerfor konservariv behandling, idet det ble tilsiktet å opprett

holde mest mulig normal væske- og saltbalanse. Det ble gitt 

proteinfarrig diet med rikelig kullhydrater og fett (Bom diet) 

for å motvirke nedbrytning av organismens eget protein. Væske

tilfØrselen ble holdt lav, ca. l liter daglig de fØrste dØgn, inntil 

cliuresen var kommet godt i gang. 

På g runn av den nedsatte alkalireserve og en betydelig hypo

kloremi (75 mg/100 ml) ble det tilfØrt natriumbikarbooatog salt

ftDD. Det forelå også en moderat hyperkalemi (195 mg/100 ml) 

de typiske Ekg.-forandrioger eller andre kliniske symptomer. 

Allerede etter err dØgn kom diuresen i gang. Deo var spusom 
første dØgn, men mengden tiltok jevnt, slik at vzsketilførse-

kuone økes. Urinens sp.v. steg etter hvert til ca. 1019. 

Blodurinstoffet pkte noe de fØrste 3 dØgn til 424 mg/100 ml, 

deretter jevnt og ble normalt i lØpet av 4 uker. 

ble normal pi få dager. Blodtrykket. som ved 

var lavt , 85/70, var neste dag 110/ 70 og Økte 

til ca. 140/ 90. 

Urinstoffdearance, som 15/ 9 1954 var 27 % av det normale, 

i lØpet av 4 ukei til 43 % av det normale. 

Eksantemet begynte å avta etter ~ dØgn og svant belt i 

av ca. 2 uker undei sterk skalling. 

Urinen inneholdt procein, rØde og hvite blodlegemer og 

etterat diuresen var kommet i gang. Sedimentet svant 

få uker, mens proceinwien vedvarte i ca. 2 ~ måned. Siden 

urinen vætt normal. 

og 7 uker etter innleggelsen fikk hun generell urticaria 

kjent ånak. Hun fi kk fØrste gang cortisoo og annen gang 

IIIJjeJ"gllD, og utslettet svant raskt. 

uker etter innkomsten ble hun febril med økende SR 

Jeukocytose. Det ble påvist et håndflatestort indolent infiltrat 

naces, svarende t il injeksjonssted for penicillin. Det 
seg en abscess, som ble incidert. og det rømte seg ca. 

tykt puss som ved dyrkning ga oppvekst av gule sufylo-

9 ukers opphold ble hun utskievet i velbefinnende. 

Med hensyn til hennes •sulfariazolforgiftninga i 1948 for· 
holder det seg slik: 

En uke før innleggelsen i Sør-Odal sykehus fikk hun 14 
sulfatiazoltablerrer pi 2 dØgn p. g. L poeumooi. & pu timer 

etter fØrste •stØtdose• pi 8 tabletter hadde hun g.ientatte brek
ninger. Ved ionlcomsten i sykehUSet foresatte brekningene. Det 
ble påvist oliguri, allcalireserve pi 41 vol.-";, og blodurinstOff 

pi 180 mg/100 ml, en tilstand som ble antatt fremb.lt av 
debydrering. 

Hun ble behandlet med rikelig vzske og natriumbikarbooat 
intravenØSt. Hun fikk videre penicillin, 25 000 I.E. 7 ganger 
daglig i en uke. 

De fØrste dagene var diuresen lav, men økte jevne og nådde 
etter en uke 1225 mVdøgn. 

Fire-fem da&er etterat penicilliobebandlingen var startet, fikk 

pasienten et generelt eksantem, som varte i 2 uker og svant 
under sterk skalling. 

Seks-åtte dager etterat penicillinbebandlingen begynte, avtok 

diwesen raskt, og urinstoffet steg til 500 mg/100 ml. Pasienten 

fikk daglig parenteral væsketilførsel. Etter en uke Økte diu
reseo, og almentilstanden bedret seg raskt. 

Ved utskrivningen etter 7 ukers opphold var diuresen normal 
og urinen proreinfri. 

DiJkuJjon. 

Penicillinet kom i bruk for alvor høsten 19-41.. De 
første års erfaringer tydet på at bivirkningene var sjeldne 
og betydningsløse. I to-årsperioden I9-4l.-I9Jl. ble det 
bare beskrevet l. dødsfall av anafylaktisk sjokk etter 
penicillininjeksjoner, det første av W i lens ky i 19-46 

(7). Bildet har endret seg helt de siste årene. K er n og 

W i m ber le y (1.) angir nå at penicilin er den vanligste 
årsak til lzgemiddelallergi. Manifestasjoner av penicillin
overømfintlighet dekker hele registeret fra de alvorligste 
anafylaktiske sjokktilstander med dødelig utgang til de 
letteste tilfelle av raskt forbigående unicaria. Det er 
beskrevet urticaria, erytemer av forskjellig an, serum
syke, Herxheimers reaksjon, angioneurotisk ødem, sjokk, 

kramper og psykoser. 

Hyppigheten angis vanligvis fra s til 1 s %. Ved lang
tidsbehandling med penicillin i store doser er det funnet 
allergiske reaksjoner i helt opp til 6o,s % av C orm i a 

og medarbeidere ( 1 ). 

Antallet av alvorlige penicillinreaksjoner har økt sterkt 
de siste 1rene. I en periode på IJ måneder, fra I9Jl. til 
I 9H• er det således referert IS dødsfall av anafylaktisk 

sjokk etter penicillinmedikasjon. 

Til de alvorlige tilfelle hører også den eksfoliative 
dennatitt. Det er omtalt mange slike tilfelle, til dels med 

letal utgang (s). Vlr pasient hadde både i 19-48 og nå 
eksfoliativ dermatitt, og begge ganger oppsto den i til
slutning til penicillinbehandling. Da hun aldri . hadde 
fått penicillin før oppholdet i Sør-Odal. sykehus 1 1.9-4~· 
må man gå ut fra at hun tilhører den lill~ gruppe "_'dl

vider (vanligvis angitt til S %), som er pnmzraU~~~~e 
rf 'cill•' n for å bekrefte at det forelå penlcillin-ove or peru · 



allergi, ble det utført kutanprøve med Proca-penicillin, 

med samme teknikk som ved Pirquets prøve. Dette ga 

dog ingen reaksjon. Dette er ikke påfallende, idet det 

ved penicillinallergi ofte ikke kan phises sirkulerende 

antistoff. Intrakutan prøve, med samme teknikk som 
ved Mantoux prøve (o,o2 ml av en penicillinoppløsning 

på 5000 I.E. pr. ml), ga derimot en sikker positiv reak

sjon etter 2.4 timer, med rubor og et infiltrat p å 12. mm 

i diameter. En kontrollprøve med oppløsningsmidlet uten 

penicillin var negativ. Flere forfattere, bl. a. K er n og 
W i m ber le y (2), anser en slik reaksjon som karak

teristisk for penicillinallergi. 

Den akutte anuri, som pasienten også hadde, er en 

sjelden, men alvorlig komplikasjon til penicillinbehand

ling. Det er omtalt meget få tilfelle i litteraturen, hvor 
nyreskaden står i forgrunnen. L ang do n (3) har be

skrevet et tifelle av penicillinallergi med eksfoliativ der

matitt og «renal shutdown», som endte fatalt. Han går 

ikke nærmere inn på patogenesen for nyreskaden. Ny len 

(4) refererer et tilfelle av raskt forbigående anuri, som 

han mener skyldes toksisk påvirkning av nyrene. 

I vårt tilfelle ml man anta at også nyreskaden er en 

følge av penicillinallergien. Så vel i 1948 som nå i"nn

traff oligurien respektive anurien få dager etter eksan
temets utbrudd. Nyrelidelsen hadde klinisk karakteren 

av oc lower nephron nephrosis» (eller «tubular necrosis» ). 

Dette syndrom er klinisk karakterisert ved oliguri eller 

anuri, hematuri eller hemoglobinuri, uremi og clektro

lyttforstyrrclser. Det kan ha mange årsaker, som knus
ningsskader (c rush injuries), forbrenninger, uforlikelige 

blodtransfusjoner, forgiftninger, blødningssjokk osv. Det 

er ogsll sett ved sulfonamidbehandling, som en allergisk 

reaksjon, og det er sannsynlig at det refererte tilfelle må 

oppfattes som en allergisk reaksjon på lignende måte. 

Blodtrykket var riktignok lavt en enkelt dag ved inn

komsten i avdelingen - 8 5/7o - men det forelå for 

øvrig ingen tegn til sjokk, slik at dette blodtrykksfall 

alene neppe kan forklare nyreskaden. Syndromet kan 

også oppstå ved sterk dehydrering, f. eks. ved voldsomme 

diareer, men denne pasient var ikke påtagelig dehydrert 
da anurien oppsto. 

Den samtidige opptreden av eksantem og nyreskade 

både i 1948 og 1954, gjør det rimelig å anta at det dreier 

seg om sideordnede fenomener, fremkalt av en penicillin

allergisk reaksjon i hudens og nyrenes kar ( 6). 
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BEN I GN 
OESOPHAGUSSTRI CT UR 

ETTER 
VENT R I K ELO PERASJO N 

A v OLAV GULLI 

(Pra Rikshospitalet, Øre·nese-halsavd. 

Sjef: Professor, dr. med. Odd Opheim.) 

Benigne oesophagusstricturer kan oppstå på grunnlag 

av spesifikke og uspesifikke betennelser. 
Til de uspesifikke betennelser kan regnes alle former 

for etsskader og traumer av oesophagus, oesophagitt er i 
forbindelse med hiatushernie og reflux av ventrikel
innhold opp i oesophagus, samt oesophagitter med fore
komst av heterotop ventrikelslimhinne i oesophagus. 
Av spesifikke betennelser kan nevnes tuberkulose og lues. 

Stenoser oppstår relativt ofte etter operative inngrep 
i nedre del av oesophagus, f. eks. ved oesophago-gastro
tomier, men stricturer i nedre del av oesophagus etter 
ventrikelreseksjoner på grunn av ulcus ventriculi og ulcus 
duodeni hører til sjeldenhetene. Benedict & D a lan d 
har omtalt et tilfelle av oesophagusstrictur som kompli
kasjon etter ventrikelreseksjon på grunn av ulcus duo
deni, og S t r a u s har beskrevet to tilfelle. De to siste 
pasienter hadde begge ulcus duodeni, og begge fikk oeso
phagusstrictur postoperativt, den ene etter vagotomi, den 
annen etter ventrikelreseksjon. S t r a u s diskuterer ogsl 
hvilken rolle den abdominale infeksjonen spiller når det 
gjelder dannelsen av benigne stricturer i oesophagus. 

I tilslutning hertil skal omtales en pasient som bJe 
behandlet ved Rikshospitalets øre-nese-halsavdeling høs

ten 1954· 

L.nr. 3366/54. Mann, 56 år. Fisker og gårdbruker. Innlagt 
15/9 1954 under diagnosen: Cardiospasme. 

Av sykehistorien fremgikk at pasienten i tidsrommet 1944/ 
1946 periodevis hadde vært plaget av dyspepsi. H an hadde svie 
i epigasrrier, sure oppstØt, men hvis han levde på diet, var han 
lire besværer. Han ble innlagt utenbys sykehus sommeren 1946 
på grunn av abdominalsmerter og blØdning. Rømgenologisk ble 
påvist et pylorusnærr ulcus venrriculi. Mens han lå i sykehuset, 
fikk han fri perforasjon. Diagnosen ble stilt sent, pasienten 
kollaberre og fØrst etterat han var brakt ut av sjokk. ble det 
forecm laparoromi med oversying av såret. De første dager 
erter inngrepet forlØp ukomplisert, men etter hvert utviklet det 
seg en komplett og mekanisk pylorussrenose. 14 dager senere 
ble han igjen operert, og på grunn av hans dårlige tilstand ble 
det kun utfØrt en avlastende gastro-enterosromi. 

l lØpet av de fØlgende 4-5 år utviklet det seg et sykdoms
bilde som ble oppfattet som achalasi. Det ble forsØkt blokking 
av oesophagus, tilstanden vekslet en del, men det var stadig 
symptomer på besværet passasje i nedre oesophagusavsnin. 

Rønrgenogram av venrrikel og duodenum 4/7 1951 viste 
ulcus pepricum jejuni med betennelsesaktig infiltrat omkring, 
dessuten forsnevring i nederste del av oesophagus, og derte ble 
rydet som achalasi. De oesophagoskopiske funn har man. ingen 
opplysninger om. 
. l juli 1951 ble det utfØrt ventrikelreseksjon. Under dette 
1nng.rep ku.nne det ikke påvises noe patologisk i fundus eller 
card1a. Um1ddelbart etter operasjonen var det påfallende å legge 
merke til at symptomene fra oesophagus avtok raskt, nærmest 
forsvant, og rØntgenundersØkelse av oesophagus 4/8 1951 viste 
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BIVIR KN I NGER UNDER 

ANTI BI OTI CA-BEHANDLING 

Oppdagelsen av de forskjellige antibioti~a og 
deres innførelse i terapien har ganske revolusJOnert 
medisinen. Ved hjelp av de antibiotiske midlero h! r 
man kunnet oppnå resultater som man for fa ar 
tilbake ikke kunne ha drømt om, og deres virksom
hetsområde utvides så å si daglig ved frembringelsen 
av nye midler som bekjemper nesten alle bakterier, 
rickettsiene, visse virusarter, spiriller og spi rochæter. 

Etter en periode av famling hva angår de kliniske 
indikasjoner, doseringen, administrasjonsmåten og 
behandlingsvarigheten, fulgte en helt og holdent 
entusiastisk fase på grunn av de terapeutiske resul
tater som overgikk endog de mest optimistiske for
ventninger. Hvis man opplevde skuffelser, ble dette 
tilskrevet den primære sykdoms alvorlighet. I en 
neste fase begynte enkelte observante klinikere å 
oppdage visse mistenkelige virkninger, toksiske eller 
allergiske reaksjoner som sterkt forverret infeksjons
sykdommens prognose, endog fatale utviklinger som 
man ikke kjente før den antibiotiske æra. Og i en 
siste fase har vi lært å kjenne en ny patologi, skapt 
av de antibiotiske midler som forstyrrer en viss 
biologisk likevekt, nemlig likevekten mellom sapro
fy tiske mikroorganismer, hvis aktivitet kanskje ikke 
er nødvendig for menneskets stoffskifte, men iallfall 
stort sett er indifferente. Dette kapitel av patolooien 
må klargjøres forat man skal kunne skjelne mellom 
de symptomer som den primære infeksjon har frem
kalt og de symptomer som skyldes de anribiotiske 
midler. 

I virkelighete.n har de anribiotiske midler så v 1-
signelsesrike de enn har vært, skapt en rekke preo
blemer, problemer som skyldes sekundære v'rk · 

d . . . . • 1 nmger 
un er den ant1b10t1ske terap1• Blant disse sek d 

· k · un ære 
Vlr runger, som synes å øke betraktel'o k' l 

l . 1t>, s Je ner 
~an me lom :okSlSke, allergiske og følger av de 
kJemoterapeutiske stoffers biologiske akt. . 

IV !tet. 
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·b1• otiske midlers toksiske og · 
De anu . . . 

. . k ·nger kan gJøre seg gjeldende l de forskj"cl
blVlr m 
. ganer og organsystemer og sllcdcs gi de 

hoste or k 
b k' ll'gste •og mest bro ete symptombilder. De 

fors Je 1 
• • • • f · • L!-!_, 

k. 11. e anub10t1ca gu ortrmnsvlS uaflDUlinger 
fors Je •g So l d • 

b mte organsystemer. a e es pr - :cillin fra este r-u 

mycin især symptomer fra huden ~»munn-og strepto . -e 

l
. h. en dels også anafylakuske reaksjo• og s 1m mn , . 

l oiske symptomer, mens aureomycm, ~ 
neuro ob . f . . . b" . 

· og terramycm ortn n nsv1s gu •:a:r mycettn . 
fra gastro-intesunaltrac

0

tuS og leveren, chl _ 
· oså fra blodet, saledes som det frCIIIfjf; av 

un ob R h . k 
følgende tabell hentet f ra e n t c n 1 c (1~ 

H •ppigheten av bivirkninge: .un:ter bruk 1111 u /orsii;.U;,e 
y anltbtoltca. 

R eaksjoner 
fra an a-

munn- fylak- pstro-
tisk ba pa- fra &a 

..... 
Antibioticum 

fra slim-
huden hinnen. sjokk 

Penicillin +++ +++ ++ 
Streptomycin + + + 
Aureomycin + + + + + 
Chloromycetin + + + 
Terramycin + + + + + 
Erythromycin + 
Neomycin 
Bacitracin 

tiske blodet DYftlll 

+ + + 
+++ 
+++ +++ 
+++ + 
+ 

:: 

Polymyxin ++ + 

De fleste bivirkninger er ufarlige. Malflel straks 
seponere det antibiotiske middel for l hindre en 
videre utvikling. Enkelte ganger har imidlertid 
bivirkningene en alvorlig karakter, endog dødelig 
forløpende, svarende til hva man kan oppleve ved 
de fleste kjemoterapeutiske midler. 

Foruten de toksiske og allergiske reaksjoner 
amibiotisk behandling, må man til 
regne de komplikasjoner som er basert på sl 
og interessante biologiske fenomener som 
og superinfeksjon. Under den antibiotiske bellla~~to: 
ling forsvinner den patogene mikrobe som er 
fintlig for vedkommende antibioticum, mens 
stente mikroorganismer opptrer eller formerer 
hvorved det oppstår en ny infeksjonstilstand 
substitusjon med en ny flora. Således vil for 
pel de antibiotica som har en tendens til å 
veksten av de Grampositive mikrober, tillate 
Gramnegative mikrober å vokse. Det ............. . 
tilfelle når man anvender antibiotica som 
den Gramnegative flora. 

De første observasjoner av denne type ble 
under kampene i Afrika og Italia i 1943. 
der at Gramnegative bakterier som var de 
årsa.k~r. til infeksjonene, hurtig forsvant 
pemc~llm~ehandling, mens det t il gjengjeld 
terap•-reSlStente suppurasjoner f remkalt av 
proteus som ikke ble påvirket av penicillin• 



tericide egensk.a~e: og så.led~s fant et gunstig terreng, 
etterat de pemctllmømfmtltge mikrober var rydd . et 
av veten. 

D en normale bakterieflora i halsen, tarmen ell 
d k 

. 
1
. er 

eo vmne tge genitalia. modifiseres ofte på en slik 
ma te a t en eller to mikroorganismer som er resi
stente fo r det aktuelle amibioticum, kan komme til 
å dominere grunnen. Man kan således være vit 

·1 f d · · ne ~~ or~n nnger 1 den bakterielle etiologi ved visse 
mfeksJOner som faktisk er fremkalt av mikrober 
som man ellers har oppfattet som sjeldne ved ved
kommende sykdom, for eksempel stafylokokker 
som hsak til meningitter, enterocolitter og pneu
m onier, endokarditter fremkalt av enterokokker 
p leuritter fremkalt av Bacillus pyocyaneus, elle; 
endog forskjellige affeksjoner fremkalt av m ikro
organismer som man ellers alltid har betraktet som 
rene saprofytter, og som får chanse til å gjøre seg 
gjeldende på grunn av sin resistens. Her skal bare 
nevnes det relativt ukjente, men ikke desto mindre 
meget viktige sykdomsbilde enterocolitis pseudo
membranosa sive difteroides som følge av penicillin
resistente gule stafylokokker. Dette er en meget 
alvorlig komplikasjon med et koleriformt og neuro
toksisk bilde, som især kan sees under behandling 
med antibiotica av typen aureomycin, chloromyce
tin og terramycin. Som navnet sier, er denne kom
plikasjon som oftest forbundet med en enterocolitis 
pseudomembranosa, hvor man finner en superinfek
sjon med gule stafylokokker som frigir et meget 
farlig enterotoxin (x). 

D e antibiotiske midler har vist seg å være meget 
differente og kan fremkalle tilstander som langt 
overgår den primære sykdom i farlighet. D et kan 
derfor ikke noksom understrekes at de antibiotiske 
midler ikke må brukes ved banale infeksjoner, men 
bare hvor der foreligger virkelig indikasjon. 

LitterattJr. 
1. Rencchnick, O.: Les acidencs provoques par les antibiociques. 

Ancibiocica ec Chemorerapia. Progr. l, 96--179, S. Kargec, 
BaseVNew York 1954. 

SKJERMBILLEDUNDERSØKELSE 

A V THORAX VED SYKEHUS 

D et amerikanske Radiology1 offentliggjorde nylig 
et symposium om nytten .av skjermbill~dfotogr;
fering av thorax. Sympostet ble holdt l 1953, g 

o å · o og man undersøkelsene hadde da pag tt 1 ca. 20 ar, 
.d · ·1 der1·ng av metoden. mente t l en var Inne tt en vur . 

I forgrunnen sto spørsmålet om ikke den ~lminn~
lige skjermbilledundersøkelse nå hadde. tJen~ sm 
hensikt og burde oppgis til fordel for S~Jermbdled
undersøkelse av alle sykehusinnlagte pastenter. Inn-

lednin~svis ble det således pekt pl at bare 4% av 
de regtstrerte tuberkulosekasus i New y ork i de 
sen~re lr var oppdaget ved skjermbilledfotogra
fermg, trass i et stort antall undersøkte. 

De innle~e~de foredrag var av en radiolog, en 
sykehusadmmtstrator, en spesialist i lungesykdom
mer og en representant for publikum. Det var enig
het om at den vanlige skjermbilledundersøkelse hadde 
utspilt sin rolle, og at den falt for kostbar i forhold 
til resultatene. Det ble således vist kurver over 
tuberkuloseletaliteten for de siste 50 år (fra U.S. 
Public Health Service og Metropolitan Life Insu
rance Company), som ikke viste noe markert fall 
etter at skjermbilledundersøkelsene ble påbegynt. 
Heller ikke var det noen forskjell på nedgangen i 
stater og byer med og uten slike undersøkelser. 
l diskusjonen ble det dog hevdet at de nevnte kurver 
var misvisende. Med hensyn til resultatene ble det 
referert enkelte store statistikker (bl. a. en fra USA 
med flere millioner undersøkte i årene 1940-50), 
som viste at en kunne regne med å avsløre omkring 
36 nye tilfelle av aktiv tuberkulose, 8 tilfelle av 
bronchialcancer og 57 nye tilfelle av hjertesykdom
mer pr. 100 ooo undersøkte, altså forholdsvis be
skjedne resultater. 

De fleste var nå av den mening at en nå burde 
gå over til rutinemessig undersøkelse på sykehusene 
(skjermbilde eller eventuelt vanlig røntgenogram, 
f.eks. av sengeliggende). Ved en slik undersøkelse 
i New York ble det avslørt II tilfelle av tuberku
lose pr. xooo, hvorav ~ aktive, og i Los Angeles xo 
tilfelle av aktiv tuberkulose pr. xooo, hvorav de 6 
var nye. 

Den profylaktiske betydning for sykehusperso
nalet ble også fremhevet. Ved et sykehus (Los Ange
les) var det gjennomsnittlig 15 tilfelle av tuberku
lose blant personalet pr. år for 1951, senere -
etterat skjermbilledundersøkelser av alle pasienter 
var innført - ingen. 

Nå kan forholdene i Amerika selvsagt ikke 
direkte sammenlignes med våre, først og fremst 
fordi skjermbilledundersøkelsene av befolkningen 
der ikke er obligatorisk, og arter seg høyst for
skjellig i de forskjellige stater. Me~ ogs! her vil vi, 
forhåpentlig om ikke altfor lang ud, na det punkt 
da antall nyoppdagede tilfelle blir så lite at metoden 
faller for omstendelig. Selv med den nåværen~e 
innsats er undersøkelsesfrekvensen lav, hvert 2. ar 
i Nord-Norge og atskillig sjeldnere ellers, bortsett 
fra enkelte særlig utsatte gru.pper som undersøk~ 
hyppigere (f.eks. fiskere). VI bør vel de~for og~a 
h . tt.den diskutere om vi ikke i rutmemesstg 

er 1 · ·1 
skjermbilledundersøkelse av sykehuspastentene VI 
få et effektivt våpen i sluttkampen mot tuber-

l 19: 65, 1955. 
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MONILIAINFEKSJONER 

ETTER 

ANTIBIOTICABEHANDLING 

Av JAN YTJ'EBORC 

(Pra 1/augeumd kommllttale sykehus, medisimk avdeling. 
Sjef: Ovorltugo G11ntutr Bonouad.) 

L an g c n b c c k beskrev allerede i 1 8 39 de gjærsopp
lignende organismer som fremkaller trøske. Det har vært 
atskillig forvirring i inndelingen av disse sopp, men det 
er n! alminnelig ! hcnrcgne dem til slekten Candida, 
hvorav det beskrives 30 arter. Av disse er Candida albi
cans den som langt hyppigst finnes som !rsak til infek
sjon hos mennesker. 

Artene er blitt identifisert ved sin morfologi, kulture
nes utseende og ved forgjæringsreaksjoner. Det har vært 
stor uenighet om verdien av denne klassifisering, da 
enkelte hevdet at gamle kulturer forandret sine forgjæ
ringsegenskaper. T h j ø t ta og Tor h c i m (t) har 
nylig med en forfinet teknikk kommet fram til mer p1-
liteligc reaksjoner egnet til klassifisering. De har videre 
(1) fremstilt oppløselige antigener, som kanskje kan vise 
seg brukbare til serologisk identifikasjon av sopparter. 

Candida albicans har lenge vært kjent som en sapro
fytt p& slimhinner hos mennesker. Ni l s by og Nor
d c n (3) fant den ved dyrkning fra svelget hos 18 % 
av friske mennesker. I sputum fra 100 pasienter som 
led av forskjellige lungesykdommer, fant de Candida 
i 64 %. Sch n o o r (4) fant den i r6,9 % i avføringen 
hos friske mennesker, men i et større antall kolonier 
bare i 1 %. Fr is k (5) angir at det ved dyrkning kunne 
p!vises sopp i 8 av 317 sekret opphentet ved broncho
skopi, mens det hos de samme pasienter kom oppvekst 
hos 40 ved dyrkning fra munnhulen. Sharp (11) un
dersøkte 174 voksne pneumonipasienter ved innleggelsen 
p& sykehus, og fant Candida hos 16 % i halsen, 48 % i 
ekspektorat og hos 3 % ved prøver fra rectum. 

Soppen har vært kjent som &rsak ti l lokale slimhinne
infeksjoner i munnen, særlig hos noe svekkede sm&b:un, 
og som &rsak til vaginitter, oftest hos gr·avide eller dia
betikere. Den har videre ikke si sjelden gitt anledning 
til hudlidelser, oftest kroniske paron ychier eller inter
triginøse forandringer. Det har vært beskrevet genera li . 
serte hudlidelser hos sterkt svekkede individer. M:tn har 
dessuten antatt at en lokal infeksjon av soppen p~ hud 
eller slimhinne kunne gi anledning til utbredte allergiske 
eksantemer, sllkalte moniliider (6). 

Sjeldnere har den forårsaket lungcinfeksjoncr, da oftest 
sekunda:rt til andre lungelidelser. Oe primære former 
har man gjerne truffet hos folk i bestemte vrkcr. som 
f.eks. Castellanis «tea tasters» eller kanskje treskcarbci
dcre, som beskrevet av Torn c Il (7). 

Ytterst sjelden har det forekommet tilfelle med endo
karditt, meningitt og sepsis med spredning til indre 
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organer, da gjerne hos individer med sterkt svekket 

almentilstand. 
For de forskjellige former av sykdommer fremkalt av 

disse sopparter brukes gjerne betegnelsen moniliasis. 
Siden 1945 er det publisert et stadig stigende antall 

tilfelle av moniliasis, hvor soppen har gitt årsak til 
alvorligere og mer utbredte sykdommer, også hos ikke 
svekkede individer. 

De fleste legger skylden p! den sterkt økende bruk 
av antibiotica i disse ! rene, særlig de nyere broad spec
trum antibiotica. 

Det er alminnelig kjent at det i tilslutning til lang
varig behandling med disse ikke så sjelden opptrer orale 
komplikasjoner. Pasientene klager over brennende smer
ter i munnhulen, tungen eller svelget. Objektivt finner 
man hyppigst tungen angrepet med mørke, brunlige 
betegninger. Slimhinnene blir senere røde, tørre og skin
nende, og det kan fremkomme trøskebclegninger, gjerne 
først p! innsiden av kinnene og p! h!rde gane. I de 
verste tilfelle kan de strekke seg nedover oesophagus til 
cardia, eller nedover i larynx og trachea og gi afoni 
og hcshet. 

W o o d s, M a n n i n g og P a t t c r s o n {8) omtaler 
20 pasienter med slike komplikasjoner, hvor det hos alle 
ble p/tvist rikelig med Candida i avskrap fra slimhin
nene. Disse orale komplikasjoner er særlig hyppig be
skrevet i tilslutning til lokal antibioticabehandling. Som 
støtte for at de virkelig skyldes en Candida-infeksjon, 
angis et forsøk (9) hvor en serie på 20 pasienter sam
tidig med antibiotica fikk undecylinsyre per os. Det er 
kjent som et lokalt virkende fungicid middel. Ingen av 
disse pasienter fikk slimhinnesymptomer, mens det opp
tr!dte hos hele 26 % hos en kontrollserie, som ikke fikk 
dette stoff. 

Diare, kløe rundt anus og vulva og symptomer på 
vaginitt er videre angitt som komplikasjon til antibiotica. 

W o od s, Mann ing og P att c r so n (8) omtaler 
3 pasienter som etter massive doser antibiotica fikk h!rd
nakket diare av mheders varighet. Det ble påvist sl 
rikelig Candida i avføringenc at forfatterne mente det 
dreide seg om en intestinal moniliasis. I Sverige har 
frisk, Melen og Odeblad (to) undersokt hvor 
hyppig det oppsto vulvovaginitt hos 39 kvinner som fikk 
aureomycinbehandling for forskjellige infeksjoner. De 
f orsoktc ved bakterie- og soppku lturer før, under og 
etter behandlingen /t finne Ut hvorvidt for:lndringer i 
vaginalfloraen kunne være ltrsak til eventuelle komplika
sjoner. 2 r av de 39 fikk symptomer plt vulvovaginitt, 
~a son~ utflod, kloe og svie med rodme og svulst av slim
hinnen. I langt de fleste tilfelle var symptomene meget 
milde, men hos to pasienter var de kraftigere og mer 
langtrukne. Hos 24 av de 39 fantes etter behandlingen 
rikelig oppvekst av sopp. Av disse 14 var bare de 1-4 
blitt undersokt med henblikk p/l sopp for behandlingen 
begynte, men da kom det ikke oppvekst hos noen av dem. 

Det har videre vært publisert en rekke tilfelle :w mo· 
niliapncumoni, til dels med fatal utgnng (u, u, 13). 
Det er et sykdomsbilde som sterkt minner om lungr
tuberkulose, ofte med kavernedannel e, og pasienter har 



ikke s1 sjelden i lengre tid seilt under den11e d' . •agnose. 
Mistanken vekkes ved manglende Til fttnn 0 1 . - g eventue t 
~be~kulmforholdcnc. Diagnosen blir sannsynlig ved 
rtkehg funn av soppclcmcntcr i ckspcktoratet 0 _ 

l 
. . . g eventu 

e t postttve scrologtske prøver. Disse må gjcntaes da 

h.umorale an.tistoffcr dannes meget sent ved soppi~fek
SJOner. Vcrdtcn av disse prøver er vel ennå ikke helt på 

~et rene .. C c c i l angir ( 1 4) at et funn av agglutininer 
1 fortynm~g større enn tl8o gjør diagnosen sannsynlig. 
I et amenkansk materiale angis at mange friske men
nesker har agglutinincr i sitt serum (15). 

Thjøtta, J onsen og Rasch (16) har offent
liggjort dyreforsøk angående de serologiske forhold hos 
Candidaartene. De har fremstilt antigener som sammen 
med en spesiell teknikk kanskje kan vise seg å gjøre disse 
prøver mer verdifulle. 

Det har endelig vært beskrevet atskillige tilfelle av 
moniliasis hvor det har funnet sted en generell spredning 
av soppen (I 7, 18, 19, lO). De fleste av disse har fore
kommet hos pasienter lidende av dødelig forløpende syk
dommer, hyppig blodsykdommer, hvor det de siste måne
d er gjerne er gitt store doser antibiotica. Diagnosen er 
stilt ved seksjon, hvor man har funnet soppen ved mikro
skopi, og fht oppvekst ved dyrkning fra organene. 
Svenskene Z etter gr c n og S jo s tro m ( 13) omtaler 
to slike tilfelle. Forfatterne poengterer samtidig hvor 
umåtelig sjelden indre mykoser har vært i Sverige. Det 
har der aldri tidligere vært offentliggjort tilfelle av 
lungemykose med generell spredning, og nå har de i 
løpet av kort tid sett det hos to pasienter. 

Det er fremkommet flere forklaringer på oppsdlelsen 
av alle disse moniliainfeksjoner. 

Candida forekommer som nevnt ikke så sjelden på 
alimhinnen hos mennesker, hvor den vanligvis fører en 

profytær tilværelse sammen med en rekke andre mi
krober. Disse er til stede i noenlunde bestemte forhold, 
og holder hverandre gjensidig i sjakk. Denne balanse 
blir brutt ved behandling med antibiotica. De følsomme 
bakterier blir undertrykket eller utryddet, og de resi
stente, og soppartene, som er resistente for alle våre hit
til brukte antibiotica, får fritt slag til å formere og spre 
seg. Når soppene er til stede i et meget større antall, er 
det nærliggende å tenke seg at de har lang~ større .chan
ser til å invadere slimhinnen og spre seg 1 orgamsmen, 
selv hos individer hvis forsvarskrcfter er i ganske god 
stand. Det er alminnelig enighet om at Candida. o~p~rer 
i meget større antall på slimhinnene under annbiOtiCa-

behandling. . 
Sharp (2t) undersøkte forekomsten av soppen • hal-

f · hos 174 voksne pneu-sen ekspektoratet og av ønngen 
' . . d b handling med enten mompastenter før, un er og etter c . 

. f d' · I en av terramycm-terramycm eller sul a tazm. grupp 
behandlede kom det en stigning i halsprøven fra 16-

. f 6 et og · fæces f ra .42 %, 1 ekspektoratet ra 32- r 10 1 d 

0
_ 59 %. I den sulfadininbehandledc .gruppe kom et 

overhodet ingen stigning under behandlmgen. 

F . k Mel6n og Odcblad {to) fant som nevnt 
r l s ' . b h dl' 

økning av soppen i vagina under aureomyc•n e an .'l~g. 
Som en annen lirsak til det økende antall mom •a-

infeksjoner er nevnt muligheten av at antibiotica direkte 
fremmer veksten av Candida, eller fremmer dens viru
lens. F o l e.y og W inter (u) fant i 1949 at Candida 
:okste hurttgere når penicillin ble tilsatt kulturene, og 
mok~l~rt ~å dyr var den mer patogen hvis forsøksdyret 
samtJdtg ftkk p~nicillin .. sa l i g man (23) fant i '9P 
en høy~re letalttet ved mtraperitoneal injeksjon av en 
oppl~s.~mg av Candida på hvite mus, n1r det samtidig 
bl~ JO)tsert aureomycin. Han fant ikke at aureomycin 
stimulerte veksten av soppen in vitro. Andre forskere 
har ikke kunnet ettervise disse resultater (8, r 5). Det har 
videre vært formodet at forandringen i slimhinnens pH 
som følge av forskytningen av bakteriefloraen skulle vzre 
av betydning. Ved dyrkning på medier med et pH vari
erende fra 3,9 til 10,8 fantes ingen forskjell i veksten (8). 

Endelig har det vært foresllitt at en vitamindeficit 
skulle være det primære, idet man fikk en nedsettelse av 
slimhinnenes resistens. 

V cd forandringen i tarm floraen blir syntesen eller 
nyttiggjørclsen nedsatt av visse vitaminer, særlig til
hørende B-komplckset og K-vitamin. Slimhinnesympto
mene, som rhagadene, glossitten og diareene, kunne også 
forklares bare av denne vitaminmangel. At de orale sym
ptomer er mest fremtredende ved lokalbehandling, gjør 
kanskje dette mindre sannsynlig. Man bruker da gjerne 
meget mindre doser antibiotica, og det er vel tvilsomt 
om det skjer en så stor resorpsjon av dem at det fh s1 
kraftige generelle virkninger. 

Årsaken er kanskje noksa kompleks, men de fleste 
mener nå at den viktigste grunn til moniliainfeksjonene 
er opphevelsen av den vanlige likevekt mellom mikro
organismene, muligens i forenin g med en nedsettelse av 
slimhinnenes resistens. 

Det er dog forskere som sterkt betviler betydningen 
av Candida som infeksjonsvekkcr. Kl i g man (IS) er 
enig i at soppen opptrer i større mengder på slimhinnene 
under behandling med antibiotica, men han poengterer 
at bare påvisningen av dens tilstedeværelse ikke er til
strekkelig til å underbygge p~standen om en infeksjon. 
Slimhinnesymptomene kan like godt forklares ut fra 
vitaminmangel, allergi eller infeksjon av vira eller resi
stente bakterier, og det er meget vanskelig 1 uttale seg 
om hvilken rolle soppen spiller i en foreliggende lunge
infeksjon. Med hensyn til de generaliserte tilfelle av 
fatalt forløpende moniliasis hvor diagnosen er verifisert 
ved seksjon og dyrkning fra organene, innrømmer han 
at det nok har funnet en økning sted. Han hevder at de 
fleste av disse pasienter likevel har lidd av en dødelig 
forløpende sykdom, hvor resistensen er sterkt nedsatt. 
1 vår tid er det sjeldnere for slike pasienter 1 dø av en 
terminal bakteriell infeksjon. Han mener det er rimelig 
å anta a~ sopparter i en del tilfelle vil overta bakterienes 

rolle på det punkt. . . . 
Man skal vzre meget forstkng med for raske slutmn-

b Ved Påvisningen av Candida, selv om den opp-ger are ' . 
· k å store mengder. De mange beskrevne ttlfelle trer 1 no s . . 

·1· ·s selv hos pasienter 1 ttlsynelatende bra av mom tast , 
·1 d tyder dog p1 at det er et problem som almenu stan , 

absolutt fortjener oppmerksomhet. 
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• aJ 3· 2· 1955. d koiJllllunaJe K~111: T.H. JOW1l • · • • · d Haugesun • tid 
Deo 9/11 1954 ble det pa kir. avk :• e som en roanedsH 

6 • aØlJ]le( VIDD • • UD 
sykehiU, innlagt en 3 ar g ed blodige avfønoger. . 
hadde hatt proctittsyroptoroer ro . alltid hatt en pnroa 

. . vært fnsk, og hadde odlagere stort sett . • 
fordØYelse med regelroessig a~føno~. od roed Hb.·% pa 1~5 

Ved innkomsten var almen_ulstan en gkelse fanteS intet særhg 
og SR 15. Ved vanlig somausk un?ersØ mislykket på grunn ~v 
å bemerke. To forsØk på reaoskopl var 

1 
ed bariuroklys«:r 

vf . . tamleD Reg co on ro . OI 
rikelig slim og a ønng 1 · . ·. sjonscilstand i Slgro · 
viste begynnende divertilrulose og lffl~ blodige avføringer, 
deum. - Hun hadde hele tiden hyp~.,_~, . g det kom ikke 

38o 39o Wta~U -:-, O 
og tp. svingte meiJom og : ed undersØkelse av av· 
oppvekst av patogeoe carmbaktener v 

føringen.. å hØyre under· 
Den 20/11 1954 oppwidte det et eksante~ p om er)'· 

. • • venstre. Det mmre noe 
eksrrem1tet, senere og.sa pa . fl rater av noe veks· 
thema nodosum og besto av subkutane;; ~:ålig misfarging av 
lende stØrrelse, opp ci1 vel 5~resto~- ro k seg hennes airen· 
huden over. Man kunne som arsak I}Oire ren e 
dose av allypropymal, og den ble ~pone~ ssive doser peni-

23/11 ble det påbegynt behan?hng ro maikke hadde noen 
cillin-meptomycin, men da det ulsynelaren~e overflyttet til 
effekt, ble det seponert etter 5 dager og pas~e.oten , 
med. avd. under diagnosen: Observatio, Cohus ulcerosa. ske i 

Hun hadde de lplgende uker et kraftig utbrudd av tr~ 
munnhulen. Eksantemet bleknet forbigående av, blusset sa opp, 

. · · dre <>rad truncus. og omfattet ogsi overeksuemuetene og l miD o d 
Huden flø.sset fint av over de enkelte elementer, og .et 0P~ 
u'lidte spredte papler og pustler. Blodkultur var negar~v. V 
undersøkelse av pustelinnhold ble det ikke funnet bakten~r elle~ 
soppelementer, og det kom ingen oppvekst ved dyrkniDg ~ 
blodsk!l. Eksanremet forsvant fØrst ener ca. l~ da~er. Hvile 
blodlegemer lå omkring 10 000. Differensiahelhng viSle m~get 
kraftig venstreforskyvning, opptil 45 °'o staver, 0-1 % eos1no
file. Pasienten Itt de 45 første dØgn med svingende temperatur 
og diare med avfØring 6-7 ganger i dØgnet . .Allerede erter 8 
dager var ben:zidin + avføringene. Hb. svingte ~ellom 60 
og 70 . .Almentilstanden var noe redusert, og hun f1kk trans
fusjoner, vitamintilskudd, dietetisk behandling og opium. De~s
uten i 10 dager aqva Burowi klyster og i 11 dager suepromyon 
~ g X 2. Den 13/ 1 ble det påbegynt conisonbehandling, og 
det kom dereuer rask bedring. 

Den 5/1 1955 var det sendt avfØringsprØve til Gades insti
tutt til undersØkelse på monilia, og man isolerte der en sopp 
som ble identifisert som Candida. En ny prøve viste det samme 
resultat. 

Med tanke på hennes tidligere uklare eksamem ventilene 
mao muligheten av en generell soppinfeksjon, og det ble sendt 
inn serum sammen med en ny avfØringsprØve til Bakteriologisk 
institutt, Rikshospitalet. Det ble funnet rikelig med Candida 
i avfØringen både kulturelt og ved direkte mikroskopi, men de 
serologiske prpver var negative. 

Pasienten hadde nå bare lette proctittsymptomer. Rectoskopi 
viste en overalt noe hyperemisk slimhinne med atskillig slim
belegg. Reg. colon med bariumklystcr viste forandringer som 
ved coliris uJcerosa, vesentlig i anale del av colon. 26/3 ble det 
igjen påvist Candida avfØringen, men de serologiske prØver 
var stadig negative. 

Diskusjon. 

De gjentane rikelige funn i avføringen sammen med 
hennes massive trøskeutbrudd viste at pasienten hadde 
hatt en utbredt slimhinneaffeksjon med monilia. De sero
logiske prøver kan holde seg negative, selv om det har 
funnet sted en generell spredning av soppen. 

Hennes eksantem var nok av allergisk natur. Blod
bildet tydet ogsl i den retning. Br at lund og H 

0 
I

ten (24) omtaler 18 pasienter som utviklet moniliasis 
etter behandling med cortison og ACTH, eventuelt ko _ 
binert med antibiotica. Hos to av disse, en pasient m~ 
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. en lipoid.nefrose, korn 
polyarmtt logt eksantem i tilslutning til 
maculopapul øs nx Eksantemet holdt seg i 
. n og ary . 
1 mun nte det kunne va:re et 
f fatterne me f 
or o ·ent brøt eksantemet ram 3 

Hos var past .b. . 
b h dlingen med antl lOttca, og 

b aynte e an l 
et> ikk røske eller ora e symptQmer. 

gang : tetterpå. Det kan dog tenkes at 
vel en ° he gitt god grobunn for Candida, 
ulcerosa ar .k 1. d · · 

d g hadde n e tg me sopp 1 s1n 
rede en gan d 1· 

b Skrevet eksantemer ve co ttter. 
Det er e k. 

. k skyldes ikke er Jente at dtsse an . 
. s tilstand var ikke meget re<lusert: Pastenten . . . 

. 1. o nta at anub10t1ca har va:rt av 
nme tg a a dd H f'kk 

k aftige trøskeutbru . un 1 hennes r 

d Cortison men det var da allerede ommen ' 
dida i avføringen. . 

Bo mett fra de lokale plager 1 munn og 

med noen sikkerhet uttale seg om neppe . 
ning Candida har hatt hos denne pastent . 

Summary. 

Jan Ytte borg: Monilia Infection 
biotic Therapy. 

A survey is given of the occurrence of 
cans in man, and its importance as a cause of 
The apparently increased incidence of these 
following the use of modern antibiotics is · 

A case of moniliasis of the mucous membranea 
year old woman with ulcerative colitis is 
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ker beta-lipo-proteinspeilet. Hos cancer prostata-pasi
enter som er behandlet med østrogener, finnes forholdsvis 
lite atherosklerose - hos ooforektomerte kvinner for
holdsvis meget. Cancer mammae-pasienter som er be
handlet med østrogener, har lite atherosklerose. 

Cholesterolspeilet og atherosklerosehyppigheten på vir
kes altså av hormoner. Atherosklerosen er til dels rever
sibel. - Det er mulig at man etter disse retningslinjer 
en gang i fremtiden vil kunne ta brodden av en av våre 
farligste sykdommer. 

(Z. A. Leitner. Proc. R. Soc. Med. august 1955.) 

Bruk og misbruk av antibiotica. 

De forskjellige antibiotica kan grovt deles i to grupper: 
r. Penicillin, streptomycin og sulfonamidene (som også 

må betraktes som antibiotica). Disse stoffer virker 
synergistisk når de brukes sammen. 

2. Chloramphenicol, aureomycin, terramycin osv. Også 
disse virker synergistisk sammen. 

Men stoffer fra den første gruppen virker antagon
istisk overfor stoffer i den andre. De bør derfor aldri 
kombineres. Virkningen av et antibioticum viser seg in
nen 36 timer. Skjer ikke dette, bør man skifte preparat, 
helst etter mikrobe- og resistensbestemmelse. 

Penicillin er - hvor det er virksomt - «the antibiotic 
of choice». Det er derfor ikke vanskelig å bestemme seg 
for å bruke midlet. Vanskeligere kan det være å treffe 
en avgjørelse om hvilket av de mange slags penicillin
preparater som er mest hensiktsmessig i det enkelte til
felle. Natriumpenicillin fremkaller høye blodkonsentra
sjoner som bare holder seg i få timer, mens virkningen 
av procain-benethamin- og benzathinpenicillin varer 
henholdsvis ett, fire og enogtyve døgn. Ved de trivielle 
infeksjoner er det usikkert hva som er mest nyttig, enten 
høy og kortvarig eller en lav og langvarig konsentrasjon. 

Det er riktig at penicillin og streptomycin i kombina
sjon virker synergistisk. Men det er ikke ofte at denne 
synergistiske virkning er terapeutisk nødvendig - kan

skje bare ved en rent spesiell sykdom - endokarditt 
fremkalt av Streptococcus fæcalis. Ved de fleste infek
sjoner er penicillin alene tilstrekkelig. Det er flere for
hold som taler mot å bruke streptomycin uten på helt 
klare indikasjoner. Kombinasjonsbehandling med peni
cillin-streptomycin brukes for kritikkløst. 

(David Wheadey og L. P. Garrod. 
Proc. R. Soc. Med. mai 1955.) 

Faremomenter 
ved an tibioticabehandling. 

Bortsett fra penicillin kan alle antibiotica virke toksisk. 
Mange pasienter er påført skade p. g. a. antibiotica
behandling, og noen er døde. Lægene må være klar over 
at en behandling med antibiotica ikke er uten risiko. 
Antibiotica - heri medregnet sulfonamidene - skal 
bare brukes til kort-tidsbehandling, hvis ikke bestemte 
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grunner taler for lengre behandling. Den fulminante 
stafylokokkenteritt etter oksytetracyklin-behandling er 
et tydelig varsku. Det er mala praxis å beny tte slike 
medikamenter ved mindre alvorlige lidelser. - D et er 
referert anafylaksi - med mors - etter injeksjon av 
procainpenicillin og G.penicillin. Antibiotica skal brukes 

med den største varsomhet. 
Procainpenicillin kan komme inn i venene hvis man 

ikke er omhyggelig med injeksjonen. Det er bare gammel 
vane når dette middel fremdeles settes intramuskulært . 
Den subkutane injeksjon er enklere. Lægen må ta opp 
en anamnese med hensyn til tidligere reaksjon på anti 
biotica før en ny behandling startes. Adrenalin og anti
histaminpreparater skal være for hånden. Bruk ikke 
procain-penicillin hvis krystallinsk penicillin kan gjøre 

samme nytten - og ikke antibiotica overhodet hvis 
sulfonamider kan erstatte dem. Lægen skal tenke seg 
godt om før han gir en pasient den første sprøyte peni
cillin. Det er nok den minst risikable, men den kan sen 
sibilisere pasienten. «Penicillinparaplyen>> skal brukes 

ved truende uvær, ikke om en aldri så liten sky viser seg 
på himmelen. 

Chloramphenicol har ingen virkning på kikhoste etter 
den første uke, og virkningen er aldri overveldende. 
Virkningen av oralt penicillin er tvilsom. 

Under en videre synsvinkel må vi være klar over at 
våre an tibiotica forstyrrer den bakterielle likevekt i 

kroppen, en virkning som vi ikke kan overskue virk
ningen av. «Lægene pøser medikamenter som de vet lite 
om inn i organismer som de ikke kjenner noe tiL> 

Vi har virksomme og farlige våpen i våre hender. Det 
kreves meget for å beherske dem. Mer enn noen gang er 
det sant at «Vita brevis, ars longa >> . 

(Lindsey W. Barten. Proc. R. Soc. Med. mai 1955.) 

Antibiotica-resistens hos 

stafylokokker. 

I USA økte resistensen hos sta fy lokokker i årene I 9 5 I 
-53 neppe overfor penicillin. Den holdt seg omkring 
6o %. Resistensen overfor klortetra- og oksytetracyklin 
økte fra ca. 2 3 til ca. 6 3 %. Erytromycinresistensen gikk 
allerede første år opp fra null til ca. 20 %. Streptomycin
resistensen økte fra ca. 48 til 65 %. 

Chloramphenicol har en tid vært lite brukt. Resistensen 
hos stafylokokker gikk ned fra 2 5 til I %. 

Skal vi fortsette å bruke antibiotica uhemmet, vil til 
slutt alle mikrober bli ikke-sensible, og alle mennesker 
oversensible. Vi skal også være oppmerksomme på de 

komplikasjoner de nye stoffer kan føre med seg - diare, 

eksem, stomatitt og eventuelt blodforandringer. Kuren 
bør helst ikke være verre enn sykdommen. I New York 

er i et poliklinisk materiale I o % sensibilisert overfor 
penicillin. Dette kan tale for å gå over til oral medikasjon. 

Den gode virkning av antibiotica hindrer kroppen i å 
produsere nyttige antistoffer. 

(J. D. N. Nabarro. Proc. Med. mai 1955.) 
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