
Korrespondanser· 

Nytt psykotherapeuticum. 

Hr. redaktør. 
1 «Tidsskriftet» nr. 23, 1957, side 1072 er det inntatt 

et referat av en artikkel i Schweizerische Medizinische 
Wochenschrift omhandlende et nytt psykotherapeuticum, 

G. 22'355· 
Av referatet synes det å fremgå som referentens opp-

fatning at man hittil ikke har hatt midler til medika
mentell behandling av depresjoner. Vi vil gjerne få lov 
til å korrigere denne opplysning, idet vi henviser til 
preparatet «Ritalin», som i de siste år har fått stigende 
anvendelse som et spesifikt middel mot depresjoner, både 
ved sykehusene og i alminnelig praksis. 

Med hilsen 

CIBA's Informasjonskontor 
Johan Fr. Kobra. 

Akutt glomerulo-nefritt hos barn. 

Hr. redaktør. 
S t e e n og R i n v i k s artikkel i nr. 20 har jeg lest 

med meget stor interesse, spesielt da vi i de senere år 
har behandlet et betydelig antall barn og yngre men
nesker med akutt nefritt. Heldigvis har prognosen, så
ledes som fremhevet sterkt av Steen og Rinvik, vært 
overraskende god - så god at en i de tilfelle hvor det 
ikke kom full helbredelse sterkt måtte regne med at det 
hadde foreligget akutt forverrelse av en kronisk nefritt. 

Når en på et fylkessykehus må overveie hvor mange 
undersøkelser som er nødvendige for å sikre diagnosen 
akutt nefritt helt ut, og hvor mange undersøkelser som 
trenges for å følge sykdomsbedringen tilstrekkelig nøy
aktig, vil en nesten alltid være i betydelig tvil. 

Et større arbeid fra en spesialavdeling burde da 
kunne gi et svar på dette. Det er dog noen spørsmål som 
ikke besvares av nevnte artikkel. Det er hos samtlige 
pasienter gjort intravenøs urografi. Hva er begrunnelsen 
for denne undersøkelse hos pasienter som i det over
veiende antall umiddelbart frembød det typiske bilde 
av akutt nefritt? Vil forfatterne anbefale at denne 
undersøkelse rutinemessig fortsatt skal utføres hos alle 
barn med akutt nefritt? 

Det er fra alle pasienter sendt 2 urinprøver til dyrk
ning på tuberkelbasiller og gjort vanlig bakteriologisk 
undersøkelse uten at resultatene av disse undersøkelser 
omtales. Er dette også undersøkelser som bør utføres 
fortsatt rutinemessig hos samtlige barnepasienter med 
akutt nefritt? 

Stavanger, 27. november 1957. Per Hanssen. 

Penicillamine. 

Hr. redaktør. 
Jeg viser til overlæge O. L i n gjær des artikkel i 

«Tidsskriftet» av r. desember: «To k lassiske tilfelle av 
hepato-lentikulær degenerasjon». 

I denne forbindelse tillater vi oss å henlede Deres 
oppmerksomhet på et nytt preparat til behandling av 
hepato-lentikulær degenerasjon: Penicillamine, «Distil
lers,., som for et par måneder siden ble introdusert i 
England. 

Preparatet er ikke registrert i Norge, men vil kunne 
skaffes mot spesiell rekvisisjon. Utsalgsprisen fra apotek 
blir foreløpig ca. kr. 900 pr. 1 oo tabletter. 

Vi håper at denne meddelelse kan være av interesse 
for "Tidsskriftet»S lesere. 

Bergen, 16. desember 1957. 

Teknisk Kjemisk A lS W A-MO 
M. Moldung 
cand. pharm. 
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Nr. 2, IJ. januar 1958 

LUNGETUBERKULOSENS BEHANDLING I DAG 

Av SIMON FROST AD. 

A gi en fullstendig og ajourført beretning om behand
lingen av lungetuberkulosen i dag er ingenlunde lett. 
Som sll mange av medisinens fag har ogsll tuberkulosen 
skiftet karakter når det gjelder den kliniske behandling. 
Det som var god medisin i går, har kan hende ingen gyl
dighet i dag, og det som vi anser for god medisin i dag, er 
kanskje allerede bare av historisk verdi i morgen. Jeg 
ber om at dere må ha dette for øye når jeg nll skal for
søke å gi en oversikt over tuberkulosens behandling. 

Fra lange rider tilbake har den sllkalte hygienisk-diet
is/te behandling med hvile og ro i anstalter vært ansett 
som viktig, og min mening er at denne hygienisk-diet
iske behandling under et sanatoriemessig regime fremde
les er hovedbehandlingeo av de forskjellige tuberkuløse 
manifestasjoner i dag, spesielt av lungetuberkulose, og at 
kjemoterapien og den operative behandling er supple
rende metoder, noe jeg skal komme tilbake til senere. 

Lungetuberkulosen i sin aktive form er fremdeles en 
sykdom som intoksikerer organismen - mer eller mindre 
sterkt - men det eiendommelige er at pasienten selv 
svzrt ofre har liten sykdomskjensle. Det er derfor viktig 
at han, på tross av denne mangelfulle sykdomskjensle, 
skaffes hvile og ro både psykisk og legemlig. Han må 
sklnes for alle psykiske traumer og pllkjenninger, som 
livet i vårt samfunn er sll rikt pll i dag. Men da må man 
ogs1 virkelig sørge for at han blir sHnet for disse trau
mer. Det sier seg selv at under et så langvarig sykehus
opphold som en lungetuberkulose oftest krever, nytter 
det ikke bare å si til pasienten at han skal falle til ro. Vi 
Vet jo alle at for en slik pasient kan det oppsdl proble
mer, det være seg i familien, ved boligen, med arbeids
forhold, ved trygdekasser og forsikringsselskaper, med 
økonomiske forpliktelser både her og der, som han meget 
vanskelig kan ta seg av selv. Det er derfor vi forsøker 1 
fl ansatt sosialkuratorer ved alle anstalter hvor det dri
'tes langtidsbehandling. Først når pasienten får visshet 
GID at hans problemer løses pll en forsvarlig mllte, kan 
han selv falle til ro. 

l det såkalte sanatoriemessige regime har sengeleie tid
Jiaere spilt en avgjørende rolle, og mange anstalter lar 
fremdeles sine pasienter ligge enten til sengs eller ute i 
brbatler det meste av dagen, og i England og Holland 

er dette hovedregelen. Vi er her på Grefsen Sanatorium 
ingen lidenskapelige tilhengere av langvarig sengeleie, og 
sl snart en ny pasient etter 2-3 ukers sengeleie viser seg 
å være afebril, og vi har fått en noenlunde oversikt over 
hans sykdom, slippes han opp i forskjellige former av 
kur. Disse første 2-3 uker trenges også til forskjellige 
former av undersøkelser, som kan være til dels ganske 
anstrengende, hvorfor han kan ha godt av litt hvile inn
imellom. 

Av aUe pasienter blir det i dag tan minst 6 dyrkningsprøver 
på tuberkelbasiller, bronchoskopi, vanlig rØntgenfoto i minst 2 
plan, planigrafi ofte i flere- plan. Hertil kan komme broncho
grafi og andre supplerende undersØkelser. Måling av maksimale 
vencilasjonskapasiter, arbeidsforsøk, bronchospirometri erc. 

Betydningen av friskl~tftsbehandlingen på spesielt 
høytliggende steder med tørr og ozonholdig luft er vel 
også betydelig overdrevet, hvis det overhodet har noen 
betydning. Erfaringen viser tvert imot at sanatorier som 
ligger i eller i nærheten av en større by kan fremvise vel 
så gode resultater, takket være det intime samarbeid med 
andre spesialiteter av medisinen, ikke bare med thorax
kirurger, radiologer og bronchoskopører, men med prak
tisk talt alle spesialiteter. Dess bedre service der kan 
ytes til en tuberkuloseavdeling på dette område, dess 
bedre behandling kan denne avdeling gi sine pasienter. 

I de senere &.r har vi innført en spesiell form for senge
leie i enkelte tilfelle. Vi vet at sideleie kan være av be
tydning for drenasjen i lungeabscesser, kaverner eller 
ektasier i en bestemt lungehalvdel. I disse tilfelle legges 
gjerne den syke side øverst. I de senere år er en kommet 
under vær med at den nederstliggende lunge har bedre 
surstoffopptagelse p&. tross av at bllde den costale og 
diafragmatiske respirasjonsbevegelse er tydelig nedsatt 
pll den nederstliggende side. At surstoffopptagelsen al
likevel er større her beror sannsynligvis på at blodtilfør
selen til den nederstliggende lunge er så meget bedre enn 
til den øverstliggende. Ved enkelte ensidige lungepro
sesser kan det derfor være av betydning &. benytte seg av 
den økede blodtilstrømning til den nederstliggende lunge 
i sideleie. Gir vi sllledes ogsll antituberkuløs kjemoterapi 
til en slik pasient, tør vi regne med at større mengder av 
de aktuelle kjemoterapeutica passerer den syke lungen. 

Poredrag holdt p:1 Kurs i offentlig helsearbeid for læger den 14. november 1957 . 
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Hvor det derimot gjelder plevrittcr vil vi gjerne passe 
på å legge den syke siden øverst for å utnytte den bedre 
diafragmabevegelighet på den øverstliggende side og der
ved motvirke en nedsettelse av diafragmabevegeligheten, 
som oftest er resultatet av en ekssudativ plevritt. 

Da de fleste tuberkuløse pasienter er betydelig under
vektige ved innkomsten, legger vi brett på at han så 
snart som mulig kommer opp i normal vekt for hans 
alder og høyde. Men vi er ikke lenger tilhengere av de 
til dels betydelige overvekter som man tidligere så på 
sanatoriene. Derimot går vi inn for at kosten skal 'fJære 
sd fullverdig som mulig, med en større andel av frukt og 
grønnsaker enn i en vanlig sykehuskost. Et formiddags
måltid, som før besto av et stort krus suppe, er nå erstat
tet av et fruktrnåltid. 

For å motvirke den muskelinaktivitet som uvegerlig 
er resultatet av et lengre opphold i et sykehus, har vi 
innført arbeidskuren, som vi har hatt stor glede av. Det 
gjelder nemlig ikke bare å holde pasientene beskjeftiget 
med forskjellige former av håndarbeide, lesning av fag
og annen litteratur, men også ll. skaffe dem forskjellige 
former av virkelig legemlig arbeid. Til dette har vi hittil 
dessverre bare ganske fll. og sml!. verksteder, bl. a. har vi 
et sveise- og mekanisk verksted, et snekkerverksted og et 
malerverksted for mennene. For kvinnene har vi en sy
stue og en vevestue. Det er vlrt håp at vi innen ikke alt 
for lenge skal kunne opprette større og mer moderne 
verksteder, hvor vi fll.r ansatt virkelige yrkeslærere t il 
veiledning for pasientene. Vll.rt mål er ll. sette ham i et 
arbeid han senere kan ha nytte av. For oss som har holdt 
pll. med denne form for arbeidsterapi i noen lr, er det 
oppløftende å se hvor hurtig pasientene kan komme seg 
medisinsk sett under slik arbeidskur. Etter vh erfaring 
kan en pasient etter f. eks. en thoracoplastikk begynne 
pl et verksted 4-6 uker senere med to timers daglig ar
beid. Vh erfaring er videre at etter 3-4 måneder bør 
en slik pasient kunne være lh arbeidsfør, og innen t år 
er ght, er de fleste av våre pasienter helt arbeidsføre, 
vel å merke hvis de kan gå tilbake til sitt eget arbeid. 

Hvor det gjelder en fullstendig omskoling til et nytt 
yrke, kan vi selvfølgelig bare så vidt påbegynne denne 
her på anstalten. Her kommer Statens Attføringsinstitutt 
pl Sinsen inn i bildet. På dette institutt får pasientene 
gjerne et 14 dagers opphold, hvorunder de ved hjelp av 
testing og arbeidstekniske prøver og lignende Ur veiled
ning i valg av yrke. Våre tuberkuløse pasienter vil oftest 
være invalidisert på grunn av det respiratoriske apparats 
nedsatte funksjon, som gjør disse pasienter uskikket til 
enkelte kategorier av arbeid. Men innen en rekke yrker 
kan disse pasienter være 100 % arbeidsføre og således 
utvirke en arbeidskraft som samfunnet absolutt må være 
oppmerksom på. Det gjelder derfor at vi Ur en del opp
treningsanstalter, slik at de tidligere tuberkuløse rekon
valsenter under full la:gekontroll trenes opp til full ar
beidsdag, og det er dette vi her på Grefsen Sanatorium 
vil gå inn for. Mange av disse problemer presser sterkt 
på i dag, fordi sl mange av våre tidligere tuberkuløse 
fortsetter å leve med sin tuberkulose etter vellykket be
handling. Statistikken forteller oss at dødeligheten av 
tuberkulose faller temmelig sterkt, men at det tilsvarende 
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fall for sykeligheten er mindre. Vi vi l derfor en tid fl et 
stadig tilskudd av tuberkuløse rekonvalesenter som skal 
anbringes i et passende arbeid. 

Medikamentell behandling. 
Den medikamentelle behandling tar sikte på å be

handle de symptomer som trenger spesiell behandling, 
den sllkalte symptomatiske behandling, dernest tar den 
sikte på behandlingen av selve den tuberkuløse prosess i 
lungen, og her kommer den antituberkuløse kjemoterapi 
inn med sin fulle styrke. Av de kjemoterapeutica vi i dag 
bruker i tuberkuloseklinikken, står streptomycinet, PAS 
og isoniazidet i første rekke. 

Streptomycinet ble, som kjent, oppdaget av W aks
mann i 1944, og kom først noen år senere inn i tuber
kulosebehandlingen her i Norge. Det virker baktericid, 
uten at man i detaljer kjenner til på hvilken måte, og 
virkningen på tuberkuløst vev kan man best studere ved 
miliænuberkulose i lungen. Patologisk-anatomisk ser 
man her hvordan de miliære tuberkler etter hvert om
dannes til fibrøst vev. I mer fremskredne former av 
lungetuberkulose er det vanskeligere å studere effekten 
av streptomycinet, og ganske sikkert er det at strepto
mycinet har forholdsvis liten effekt ved prosesser med 
sterk bindevevsutvikling på forhånd, som f. eks. ved 
gamle, skrumpende toppfibroser. Dette henger muligens 
sammen med den dårligere blodforsyning til slike 
skrumpne områder, men kanskje heller med mer spesi
fikke biokjemiske forhold i gammelt tuberkuløst vev. 
Ikke bare ved gamle, fibrotiske former, men ogs1 ved 
primærruberkulose kan man av og til se en slik sviktende 
effekt av streptomycinet, særlig på de store tuberkuløse 
glandelaffeksjoner i hilus og i mediastinum. 

Hvor der i lungen foreligger kaverner, men også ellers, 
har man sett opptreden av streptomycin-resistens, dvs. 
at tuberkelbasillene blir motstansdyktige overfor strepto
mycin. Der oppst!r mutasjoner i kaverneveggen av tu
berkelbasiller som viser slik resistens, og erfaringen har 
vist oss at dette kan skje forholdsvis tid lig når man bru
ker streptomycinet alene. Ved å kombinere streptomyci
net med PAS eller isoniazid kan man forhindre eller for
sinke opptreden av resistens, selv etter årelang behand
ling. Pasienter som har ervervet seg streptomycin-resis
tente tuberkelbasiller, vil for det første ikke lenger ha 
særlig nytte av streptomycin, for det annet kan de infi
sere sine medmennesker med resistente tuberkelbasille
stammer, slik at disse nyinfiserte heller ikke vil ha noen 
nytte av streptomycinbehandling. Vi må nok kanskje 
innrømme at frykten for dette siste, nyinfeksjon med re
sistente tuberkelbasiller, er noe overdrevet, i hvert fall 
forekommer detre forholdsvis sjelden her i Norge. Men 
at det forekommer er sikkert, og kanskje forekommer 
det hyppigere i andre land, som f. eks. England. Kanskje 
er vi strengere med å slippe slike pasienter ut blant den 
alminnelige befolkning enn i andre land. 

Streptomycinet er imidlertid ikke noe indifferent mid
del på den menneskelige organisme, og toksiske bivirk
ninger ser man ikke sjelden i form av virkning pl vesti
bularisapparatet med de plager dette avstedkommer. 
Døvhet derimot, som jo skyldes påvirkning på n. cochle-



aris, forekommer sjeldnere under streptomycinbehand
ling, men hyppigere under dihydrostreptomycinbehand
ling. Av andre toksiske fenomener skal nevnes huderyte
mer, svimmelhet, brekninger og andre, sikkert rene aller
giske reaksjoner. Intoksikasjoner som agranulocytose og 
alvorlige leverskader er dog beskrevet. 

Mens man tidligere ga l g streptomycin daglig, har 
kontrollprøver pl store materialer vist at doser pl I g 2 

ganger i uken har praktisk talt samme effekt. 
PA S eller Para-amino-salicy !syre ble oppfunnet av 

Le hm an n i 1946, og kom inn i tuberkuloseklinikken 
mart etter. Det virker bakteriostatisk, sannsynligvis ved 
1 gripe inn i proteinstoffskiftet hos tuberkulbasillen. Det 
gis vanligvis i doser p l 4-5 g 3 ganger daglig, og ogsl 
her kan man se utvik ling av resistens nl r medikamentet 
brukes alene, men denne resistens kommer langsommere. 
Det har vært hevdet at PAS skulle virke mindre toksisk 
pl organismen, men med årene har man fått erfare at 
dette stoff ogsl besitter ganske kraftige toksiske virk
ninger på enkelte individer, særlig tydelig hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon. Disse toksiske bivirkninger 
kan være sl alvorlige at midlet på seponeres. P AS har 
videre den ulempe at det virker ganske sterkt irriterende 
pl ventrikelslimhinnen, og der kan oppstå en dyspepsi 
som vanskeliggjør foresatt med ikasjon. Vi gir derfor 
PAS 5 dager i uken, slik at ventrikelen får hvile i to 
dager, og har således kunnet fortsette med medikamen
tet i opptil flere 1r i enkelte tilfelle. Enkelte andre for
bindelser av p -amino-salicylsyren, f.eks. calciumsaltet 
av ben:z.oyl-p-aminosalicylsyren synes 1 virke mindre ir
riterende pl venrrikelslimhinnen. 

/soniazidet kom inn i ruberkuloseklinikken i 1952, 
Yirker bakteriostatisk overfor tuberkelbasiller og er kan
skje hittil det beste middel vi har mot tuberkulose. Ved 
isotopmcrking av isoniazid har man påvist en opphop
ning av dette stoff i selve tuberkelbasillene, og denne bin
ding til basillene foregh lettere ved tilstedeværelse av 
PAS eller streptomycin. Acetylering av isoniazid skjer 
opllangsommere ved tilstedeværelsen av PA$, og det 
qnes som både PAS og isoniazid konkurrere om de 
tamme aceyleringsmekanismer i organismen, sl ik at 
ICerre mengder av hvert stoff sirkulerer i uforandret 
form nlr de opptrer sammen. Isonia:z.idet synes videre 
terlig effektivt overfor de mer virulente stammer av 
'tUberkelbasillen, spesielt på tuberkelbasiller i sterk for
lbering. Videre virker isoniazidet like godt på intra- som 
'fttracellulære basiller, mens blde streptomycin og PAS 

virker på extracellulære. 
Ved bruk av isoniazid som eneste middel kan det mc

tidlig oppstå resistens, men det eiendommelige ved 
isonia:z.id-resistente basiller er at de synes å ha mis-

sin virulens, de blir lavvirulcnte, og dette er kanskje 
_. ... ~ilfl.lll!e·n på at enkelte pasienter kan fortsette å 

seg på tross av oppstht resistens ved foresatt 
IIP'!'-I&liLS.Jon av isonia:z.id. 
loE~UDilia:z.i.d har videre den fordel at det lett diffunderer 

Også ved bruken av isoniazid ser man toksiske bivirk
ninger, hvorav de lettere kan opptre i form av hodepine, 
irritabilitet, hyperrefleksi osv., med alle mulige mentale 
overganger til de sva:rere former av rene psykoser. Det 
kan være n yttig å vite at enkelte stoffer kan aggravere 
de toksiske virkninger av isoniazid, bl. a. belladonna, 
antihistaminpreparatcr, enkelte adrenogent-virkende pre
parater, som efedrin og epinefrin, amfetamin og lig
nende, hvorfor slike preparater bør brukes med forsik
tighet samtidig med isoniazid. Hos epileptikere kan iso
niazid utløse epileptiske anfall, hvorfor det er kontra
indisert ved denne lidelse. 

Den store fordel ved bruken av isonia:z.id viser seg 
patologisk-anatomisk i en tendens til resolusjon av pato
logisk vev uten den svære bindevevsutvikling som man 
ser det ved streptomycin, en egenskap ved isoniazidet 
som gjør dette preparat særdeles verdifullt i behandlin
gen av tuberkulose. 

I våre dager vil man aldri bruke bare ett av de oven
for nevnte midler ad gangen, men bruke en kombinasjon 
av to eller alle tre midler. Vi bruker vanligvis en kom
binasjon av alle 3 midler, og vi har tross lrelang be
handling meget sjelden sett opptreden av resistens. Man 
vil ofte ved en kombinasjon av flere preparater ikke 
bare oppnl en summasjon av virkning, men ofte en syn
ergisk virkning, som overstiger den virkning hvert av 
stoffene utøver hver for seg. I enkelte tilfelle, hvor 
lungeprosessen forteller oss at vi må basere oss pl en 
meget langvarig medikamentell behandling har vi an
vendt en mer intermitterende behandling, hvor f. eks. 
streptOmycin + P AS kan alternere med isoniazid + PAS 
gjennom 3-4 måneder. 

Av nyere midler innen tuberkuloseterapien skal jeg 
ganske kort nevne cycloserinet, som gis i doser på 2 50 
mg to ganger i døgnet med I 2 timers intervaller. Dette 
stoff vi rker baktericid, resorberes meget lett fra ventrik
kel og tarm, men utskilles meget langsomt gjennom ny
rene. Ved nedsatt nyrefunksjon kan d~t ved gjentatte 
doser kumuleres sl meget av stoffet i blodet at alvorli
gere toksiske bivirkninger kan oppstl, og av disse er 
konvulsjoner de mest fremtredende. Bruken av dette 
stoff kompliseres ved at man må holde et øye med nyre
funksjon og konsentrasjonen i blodet, men sammen med 
andre kjemotherapeucica, spesielt isoniazidet, synes der 
å ha meget god effekt på den tuberkuløse prosess, og 
ogsl hos cycloserinet ser man en spinalvæskekonsentra
sjon, som ligger så nær opp til konsentrasjonen i blodet, 
at det neppe forel igger noen blod-spinalvæske-barriere 
for dette stoff. Cycloserinet synes 1 kunne virke spesielt 
godt ved tuberkulbasiller som er blitt resistente for de 
andre kjemotherapeutica. 

Et annet stoff er pyrazinamin, som er nær beslektet 
med nikotinsyre, og synes å ha en begrenset virkning på 
tuberkelbasiller. Dette stoffs antituberkuløse effekt kan 
dog være av nytte, hvor tuberkelbasillene er blitt re
sistente for de vanlige kjemotherapeutica, men da det 
kan ha temmelig sterk toksisk effekt pl leveren, bør det 
bare brukes i kortere tid for å få en pasient frem til 
operativ behandling. 

De umiddelbare resultater av en antituberkuløs kjemo-

4S 



terapi kan ytre seg i form av temperaturfall, minsket 
hoste, opphør av ekspektorasjon, økt appetitt med vekt
økning, fall av senkningsreaksjonen og bedret almentil
stand. Tuberkelbasillene i ekspektoratet kan opphøre, 
eller fortsette i en mer resistent form, i enkelte tilfelle i 
mer lav-virulente former som ved isoniazidresistens. 
Røntgenologisk kan man se en regresjon av til dels svære 
patologiske skygger i lungene, og særlig synes denne 
virkning å være forholdvis sterk ved de mer exsudative 
former av lungetuberkulose. Kaverneveggene blir tyn
nere og røntgenologisk kan slike kaverner være vanske
lige å oppdage, også tomografisk, et forhold som man 
bør være oppmerksom på, idet en slik kaverne ikke nød
vendigvis må anses som lukket om den er vanskelig å få 
øye på. Alt for mange klinikere overser dette faktum og 
stiller en for god prognose under kjemoterapi. 

I tilfelle hvor man ikke ser en god virkning av anti
tuberkuløs kjemoterapi, må man undersøke om det ikke 
allerede er oppstått kjemoresistens for ett eller flere av 
de kjemotherapeutica man har anvendt. Ved de mer 
fibrotiske former av lungetuberkulose ser man mer sjel
den en slik god virkning, og man kan ikke vente at en 
kaverne med fibrotiske vegger og omsluttet av fibrotisk 
lungevev skal påvirkes synderlig, hvorfor kjemoterapi 
heller ikke hittil har gjort den operative behandling av 
lungetuberkulose overflødig. Jeg vil gjerne poengtere 
dette fordi så mange pasienter vil forsøke kjemoterapi 
alene, ofte sterkt påskyndet hertil av sin læge utenfor sa
natoriet. En slik behandling må nødvendigvis bli meget 
langvarig, og kan komme til å strekke seg over både I og 
2. år. Hvis en slik pasient fortsatt har sin kaverne, har 
masser av tid gått tapt for denne pasient, liksom også 
hans tuberkelbasiller kan ha mistet sin opprinnelige føl
somhet for de vanlig brukte kjemotherapeutica. Nh man 
så til slutt allikevel må ta den operasjon som vi på for Mnd 
mente var nødvendig, har han kanskje ikke lenger noen 
nytte av kjemoterapi i forbindelse med dette operative 
inngrep. Det råder ikke så helt liten villfarelse på dette 
område. 

Med hensyn til ambulant kjemoterapi, så foreligger 
det en hel rekke arbeider, som viser at kjemoterapi som · 
er innledet på et hospital, er betydelig mer virksom enn 
kjemoterapi som stattes rent ambulant. Foruten at det 
sanatoriemessige regime har en betydning for utfallet, er 
det vel også rimelig å tro at forundersøkelser gjøres 
bedre og indikasjoner stilles sikrere på et hospital. At 
mange former av ambulant kjemoterapi må komme på 
tale, er vel på den annen side temmelig sikkert, og sær
lig i land med relativt få behandlingssenger i forhold til 
sykdomsfrekvensen. Men her i Norge, hvor vi har rela
tivt rikelig med behandlingssenger i forhold til antall 
nye behandlingstrengende tilfelle pr. år, er det ingen 
grunn til å starte ambulant kjemoterapi. Den store fare 
ligger i at pasienten kan bli resistent på et tidspunkt da 
han virkelig trenger aktiv behandling. Vi opplever ikke 
så sjelden dette, og vi har eksempler på at en pasient har 
gått til en tidlig død bare på grunn av en feilaktig inn
ledet kjemoterapi. Derimot er det ikke så sjelden at vi 
påbegynner kjemoterapi, og under denne også gjennom
fører et operativt inngrep, og at vi etter dette fortsetter 
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en forholdsvis langvarig ambulant kjemoterapi etter ut
skrivningen. Jeg tror at det ville være riktig at man 
foreløpig holder seg til denne form for ambulant kjerna
terapi av lungetuberkulose her i Norge. 

ACTH og cortison ved lungetuberkulose. 
Disse preparater og lignende corticosteroider har man 

tidligere ment var kontraindisert ved tuberkulose, basert 
på den observasjon at pasienter med latente tuberkuløse 
lungefoci meget ofte fikk en oppblussen av sin lunge
prosess etter corticosteroidbehandling av andre lidelser, 
som f. eks. reumatiske lidelser. Sammen med antituber
kuløs kjemoterapi har vi allikevel med hell anvendt cor
ticosteroider i tilfelle med en aktiv lungelidelse, særlig i 
tilfelle med overømfintlighetsreaksjoner for streptomy
cin, isoniazid eller PAS, og derved kunnet fortsette me
dikasjonen av disse for lungetuberkulose så viktige me
dikamenter. Ved tuberkuløs meningitt brukes likeledes 
cortison og lignende preparater for å hindre uønskede 
bindevevsutviklinger i hjernen eller dennes veventrikler. 
Også ved enkelte andre tilstander synes cortison å kunne 
dempe ned de sterke betennelsesaktige vevsforandringer, 
men noen egentlig helbredende virkning på selve den 
tuberkuløse prosess har cortison neppe. I sanatoriet har 
vi omtrent til stadighet noen få pasienter som får disse 
preparater. Det sier seg selv at under en slik behand
ling må man skjerpe kontrollen av pasienten. 

Kollapsterapi. 
De forskjellige former av kollapsterapi er fremkom

met ad empirisk vei, og de fleste av disse behandlings
former har gjennomgått forskjellige faser av entusiasme 
i begynnelsen, kanskje med et tilsvarende tilbakeslag 
med en sterk pessimisme, og endelig en periode med 
skepsis og en mer moden overveielse av behandlings
resultatet. De statistiske metoder kommer inn i bildet, 
bedømmelse av behandlingsgrupper i forhold til kon
trollgrupper, og etter hvert blir så indikasjonene for 
de forskjellige behandlingsformer klarere og klarere. 
Samtidig vil også selve behandlingsmetodene bli forbed
ret, kirurgene Ur bedre operasjonsteknikk og flere 
hjelpemidler i sitt arbeid, anestesilæger overtar aneste
sien av pasienten, den pre- og postoperative behandling 
blir stadig bedre, og hertil kommer den hjelp som pasi
enten alltid vil ha av en riktig ledet og gjennomført 
antituberkuløs kjemoterapi. Dette har ført til at vi sta
dig har utvidet grensene for hva som kan komme med 
under aktiv kollapsterapi, og de dobbeltsidige inngrep 
blir hyppigere samtidig som inngrepene gjøres mer og 
mer selektive. Da den kavernøse lungetuberkulose uten 
aktiv kollapsterapi har en meget dårlig prognose, vil 
mao også forsøke å få med flest mulige tilfelle av langt
kommen lungetuberkulose, og vanskeligheten i dag er å 
trekke den nedre grense for hva som er mulig. Indikasjo
nen for aktiv kollapsterapi var tidligere progressive 
lungeaffektasjoner, prosesser som progredierte i frisisk 
retning. I dag er det stort sett den tuberblløse kaverne 
som er gjenstand for aktiv kollapsbehandling eller andre 
operative inngrep. 



I bedømmelsen av prosessens aktivitet spiller phis
ningen av tuberkelbasillen i ekspektoratet eller på annet 
vis en viktig rolle, og stort sett kan en si at positive 
basillefunn er enstydende med aktivitet. Her er det av 
viktighet at man ikke støtter seg til en eneste under
•kelse om denne skulle være negativ, men at man fore
tar flere undersøkelser. Vi har eksempler pli at en mann 
Øled sikker kavernøs lungetuberkulose hadde 27 negative 
dyrkningsfunn pli tuberkelbasiller, men at den 28. var 
positiv. Blodsenkningsreaksjonen gir oss ikke alltid noen 
hjelp, idet en normal SR kan forekomme ved tydelige 
røntgenologiske tegn pli progresjon og ved røntgenologi
ske tegn på kaverne. Det er derfor en stor kunstfeil ikke 
1 ta nytt røntgenfoto fordi SR er normal. Et slikt re
sonnement kan bare være skjebnesvangert for pasienten. 

De fysikalske funn er om mulig enda mindre å stole 
pl, idet erfaringen viser at vi kan ha for oss til dels 
svzre tuberkuløse lungeforandringer med en eller flere 
kaverner - uten fysikalske funn. 

Hvor man har febrilia eller andre tegn på intoksika
sjon, kan dette være oss en pekepinn, men også febrilia 
kan utebli ved tydelige forverrelser av den tuberkuløse 
lungeprosess. Enkelte pasienter kan endog føle seg sub
jektive bedre ved sikre forverrelser av prosessen. Hvis 
f.eks en lukket kaverne bryter igjennom til bronchial
treet og tømmer sitt nekrotiske og purulente innhold ut 
der, kan man, omtrent som man ser det ved andre ab
scesser som nli blir drenert godt, ofte se en tydelig sub
jektiv bedring hos pasienten. Etter at en kaverne således 
blir godt drenert, kan temperaturen falle og SR gå ned 
pl tross av at pasienten nå er i større behov for behand
ling. Vi har også sett noe lignende ved tuberkuløse glan
delabscesser, som har tømt sitt innhold ut i bronchial
treet, kanskje mest fremtredende hos barn. 

I bedømmelsen av lungekasus for kollapsterapi kom
mer kavernestørrelsen inn i bildet. Man har tidligere sett 
at små kaverner kan lukke seg under sengeleie, og at 
det nå skjer i noe større utstrekning ved kjemoterapi, 
skal en ikke forundre seg over, særlig i tilfelle med små 
og forholdsvis ferske kaverner. Har derimot kavernen 
aldd en viss størrelse, og særlig hvis den har stått en viss 
tid, kanskje med utvikling av fibrose i kaverneveggen, 
Til en spontan kavernelukking sjeldnere komme pli tale, 
leiv under intens antituberkuløs kjemoterapi. 

l det diagnostiske og terapevtiske apparat spiller vi
dere bronchoskopien en viktig rolle, idet en sjelden vil 
telte i gang en aktiv behandling mens en bronchiallidelse 
er til stede. Finner man f. eks. en bronchialstenose, kan 
llledes enkelte former av kollapsterapi være kontraindi

og likeledes kan bronchoskopifunnet fortelle oss 
t:·D'Vor1nr en kavernelukking ikke kommer i stand. 

Pasientens alder kom tidligere sterkt inn i bildet. For 
ilke så mange å r siden var det ikke aktuelt å gjøre 

på en pasient som var over 40 år. Sen
steg grensen til 50 år, og i dag har vi med hell ope
pasienter som har fylt 75 år. Her må en selvsagt 
fortape seg i pasientens nominelle alder i antall år, 
ta mer hensyn til hans fysiske alder, idet jo en 50-

kan ha samme fysiske alder som en 70-åring og 
1 "1111D"''~"'~t. Har man med særlig gamle folk å gjøre, må 

man selvsagt vurdere om pasienten vil ha noen fordel av 
å bli operert - han kan jo ganske enkelt komme til å 
bli like gammel uten operasjon om han får lov til å leve 
i fred med sin lungetuberkulose. Det blir jo et isolasjons
spørsmål, som ofte er forholdsvis lett å løse, idet jo de 
fleste gamle ikke er så mobile av seg. Men mange av 
disse gamle er besteforeldre elle; oldeforeldre, som sterkt 
vil savne omgangen med de yngste i familien, og av 
denne grunn ønsker en operativ behandling for derved 
å kunne omgåes småbarna i familien uten å smitte disse. 
Derfor kan det bli aktuelt at vi operere disse gamle og 
deretter BCG-vaksinerer barna. 

I våre dager vil selv små barn kunne bli operert for 
sin lungetuberkulose, riktignok ikke med thoracoplas
tikk, men kanskje med en lungereseksjon. 

Visse geografiske hensyn kan komme på tale når en 
skal velge kollapsmetode, idet en pasient ute i et van
skelig tilgjengelig sjødistrikt ikke bør gis en behandlings
form som krever hyppig kontroll eller påfylling av luft, 
som f. eks. er tilfelle med pnevmothorax og lignende be
handlingsformer. Det samme gjelder pasienter som kan 
bo meget langt fra sin lungespesialist, og hvor reisen til 
og fra lungespesialisten kan komme til å ta mesteparten 
av pasientens tid. I slike tilfelle vil det være riktigere å 
velge en mer permanent form for kollaps, som f. eks. en 
thoracoplastikk eller en lungereseksjon. 

Tidligere hadde man som generell regel at man startet 
med de letteste former for kollapsterapi, som f. eks. en 
pnevmothoraxbehandling, og førte ikke denne frem, ville 
man forsøke de den gang mer alvorligere former som 
f. eks. en thoracoplastikk. I vå re dager vil man mer se
letkivt utvelge sine pasienter til en bestemt kollapsform. 

Av disse kollapsformer er /renikektomien eller freni
kusexairesen gått helt ut av bildet. Denne behandlings
form, som en tid var meget populær i de anglo-saksiske 
land, har aldri vist helt overbevisende gode resultater, 
og den totale lammelse av diafragma, som oftest var re
sultatet, kunne bli skjebnesvangert ved senere operative 
inngrep på thorax. 

Den extraplevrale pnevmothorax har vel heller ikke 
mange tilhengere idag, dertil er komplikasjonene for 
mange og for alvorlige. 

Den intraplevrale pnevmothorax har vært betraktet 
som en behandlingsform, som var reversibel og når som 
helst kunne stoppes. Det var jo nettopp fordelen ved 
denne behandlingsform ved siden av at den ikke er mu
tilerende. Men komplikasjonene var forholdsvis mange 
og den funksjonsinnskrenkende virkning i enkelte til
felle temmelig stor, hvorfor pnevmothoraxbehandlingen 
har tapt betydelig terreng igjennom de senere år. Men 
her er det spørsmål om vi ikke nettopp nå befinner oss 
i en særlig pessimistisk periode med en sterk kritisk vur
dering av en metode som i grunnen har vært sterkt mis
brukt, og at pendelen av den grunn kanskje har slått for 
langt ut til den annen side. Jeg personlig tror at pnev
mothorax er en ganske god metode, vel å merke hvis 
man begrenser den til å gjelde pasienter som er egnet 
for denne behandling, og hvis man gjennomfører be
handlingen riktig. Og man må ha moralsk mot til å 
stoppe behandlingen så snart det kommer komplikasjo-
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ner. Disse komplikasjoner er imidlertid under antituber
kuløs kjemoterapi blitt sllpass sjeldne at det ikke er ute
lukket at metoden kan få en renessanse. 

Pnevmoperitonestm er også en behandlingsform som 
er nesten forlatt, ikke så meget p! grunn av komplika
sjonene, men mer på grunn av mindre god effekt. Vi 
bruker den bare i noen få tilfelle årlig, og gjerne som 
innledning til en annen form for kollapsterapi. Men vi 
har ogsl med hell gjennomført en del tilfelle med 
pnevmoperitoneum som eneste kollapsmetode. 

Ved thoracoplastikken søker man ad operativ vei å 
oppnå samme selektive inndragning av lungen, som man 
så det ved en pneumothorax, og her er vel S e m b s apico
lyseplastikk den enerådende. Også her må en vurdere 
lungeprosessens utbredning, om den er ensidig eller dob
beltsidig, ekssudativ eller produktiv, cavernens størrelse 
og beliggenhet, samt om der foreligger plevrale forandrin
ger, som kan nedsette lungefunksjonen. Bronchoskopi og 
bronchografi vil gi oss underretninger om broncialtreets 
befatning, spesielt er det viktig å kunne avsløre bronchi
ektasier, som kan nedsette lungefunksjonen i vedkom
mende lungeavsnitt til null. Slike bronchiektasier kan ofte 
ikke avsløres pli de vanlige røntgenbilder, ja det kan være 
forbausende hvor lite de gir seg til kjenne på disse. Ved 
langtkomne tilfelle av lungetuberkulose gjelder det li 
skaffe seg opplysninger om lungefunksjonen, som tidligere 
oftest bare ble bedømt ved mliling av pasientens vital
kapasitet og hans reaksjon på arbeidsforsøk som f.eks. 
trappeprøver. I dag vil man mere og mere gli over til å 
bruke bedre målbare metoder, som måling av pasientens 
maksimale ventilasjonskapasitet, bronchospirometri med 
måling av surstoffopptak og kullsyreucskillelse, og ar
beidsforsokene ved hjelp av sykkelergometre. Enkelte 
ganger kan det komme på tale å måle trykket i selve 
arteria pulmonalis ved hjelp av et kateter inne i hjertet, 
i pulmonalostiet. 

Med hensyn til resultatene ved thoracoplastikk må man 
si at disse er meget gode. Operasjonsmortaliteten er lav, 
ligger omkring 1-2 %, og da skal man også endrindre 
at thoraxkirurgene i dag opererer stadig flere og flere 
langtkomne tilfelle. Ved bedømmelse av symptomfriheten 
vil denne i høy grad være avhengig av hvilken skarp 
basillekontroll man har iverksatt og om pasienten er kon
trollplanigrafert en viss tid etter operasjonen. Men selv 
med en streng kontroll kan man regne med en symptom
frihet på 70-So %, avhengig av hvilket utgangsmateriale 
man har hatt. Har dette utgangsmateriale vært særdeles 
gunstig, kan en nok også komme opp i en symptomfrihet 
på over 90%. 

Som kontraindikasjon mot thoracoplastikk må nevnes 
dårlig almentilstand, og lungeprosesser som befinner seg 
i en progressiv fase, som ogsli oftest samtidig vil være en 
ekssudativ fase. Likes:i vil det sjelden komme pl tale å 
utføre thoracoplastikk p li en svær dobbeltsidig lunge
affeksjon hvis der samtidig er en sterk nedsettelse av 
lungefunksjonen. Andre kontraindiaksjoner er degenera
tive hjerte-karsykdommer med nedsatt kardiovaskulær 
lungefunksjon ved siden av den tuberkuløse prosess, og 
har pasienten andre sykdommer mll disse vurderes etter 
sin gravhet. Diabetes mellitus er således ingen kontra-

indikasjon hvis den ellers er under god kontroll. I noen 
fl tilfelle vil en, særlig ved caverner med fibrotiske 
cavernevegger, finne en rest-caverne under en ellers vel
lykket thoracoplastikk. Her kan det bli tale om å gjøre 
en replastikk, eventuelt en reseksjon eller lobektomi. 

I de senere llr har lzmgereseksjonene kommet stadig 
sterkere inn i bildet, og her skiller en mellom segment
reseksjoner,lobektomier eller pulmektomier ettersom hvor 
meget av en lunge man har fjernet. En lungereseksjon er 
vel det mest radikale og rasjonelle inngrep man foretar, 
idet jo den syke del av lungen fjernes helt. Dessuten er 
den lungebesparende, idet man i størst mulig utstrekning 
sparer friskt lungevev. Ved en caverne i underlappen vil 
man således sjelden komme til målet med en thoraco
plastikk, som måtte bli temmelig stor, mens en reseksjon 
kan komme til å omfatte bare det affiserte lungesegment. 
Ved tuberkulomer i lungen kan man også rent selektivt 
fjerne det syke vev, og ved bronchiektasier vil segment
reseksjon ofte komme på tale. Mortaliteten ved lunge
reseksjoner er forholdsvis lav, 1- 2 %, og det umiddel
bare postoperative resultat synes lovende, selv om vi enn! 
vet for lite om varighetsresultatene. Imidlertid vil en 
reseksjon av flere lungesegmenter oftest kreve en rom
innskrenkende thoraxoperasjon (thoracoplastikk) fordi 
et emfysem i de gjenværende lungesegmenter kan f1 en 
latent tuberkuløs prosess i disse til aktivitet med dannelse 
av nye caverner og progresjon av sykdommen. Noen 
foretrekker 1 gjøre blde rominnskrenkende thoraco
plastikk og reseksjon samtidig, men dette blir et stort 
inngrep. Vi foretrekker 1 gjøre den rominnskrenkende 
thoracoplastikk først og reseksjonen senere, og pasientene 
vil da ha en viss chanse til cavernelukking bare med 
thoracoplastikken. 

Til de former av kollapsterapi jeg nå har nevnt vil vi 
nlltildags alltid gi pasienten beskyttelse i form av kjerna
terapi pll de mil ter jeg tidligere har nevnt, både pre- og 
postoperative, og tendensen går stadig i retning av å gi 
pasientene lengere postoperativ kjemoterapi. 

Med hensyn til kontrollen av behandlingen hos de pasi
enter vi skriver ut fra sanatoriet, sier det seg selv at dette 
bare er en kontroll av de rent foreløpige resultater, mens 
det er den langvarige kontroll av pasienten og langtids
resultatet som teller. Vårt primære mål er jo 1 få lukket 
kavernen, slik at pasienten kan bli smittefri og at lunge
prosessen kan ha utsikt til l falle til ro. Men vi vet jo alle 
at tuberkulosen er en utpreget kronisk sykdom med en 
sterk tendens til tilbakefall. Det er derfor av den største 
viktighet at slike pasienter er under regelmessig kontroll, 
og at denne kontroll strekker seg over mange, mange år. 
Her bor de offentlige læger gå aktivt inn for at denne 
kontroll virkelig skjer på en for bilde pasienten og for 
samfunnet betryggende måte. En slik kontroll bor ikke 
bare være renklinisk, men også rontgenologisk og bak
teriologisk. De kontrollerende lungespesialister har neppe 
noe kontrollsystem som garanterer at pasienten møter til 
kontroll, og pasientene selv kan ofte være temmelig skjo
desløsc nlir det gjelder dette spørsmlil, men de offentlige 
læger sitter inne med selve kontrollapparatet og bør bruke 
dette. Jeg poengtcrere dette fordi vi dessverre ofte ser 
eksempler på at kontrollapparatet har sviktet. 



l)ens formll.l er !l. minske en del pll. de store restanser 
i bidrag som hittil har foreligget. 

Et nødvendig supplement til denne lov er Lov om 
forskcttering av oppfostringsbidrag av 26. april 
I957· Loven som trll.dte i kraft r. oktober 1957, gir 
bidragsberettigede barn rett til !l. kreve et forskudd 
på kr. 50 pr. måned av kommunen når bidraget fra 
den bidragsberettigede uteblir. Kommunen dekker 
utgiftene, men kan kreve utlegget refundert i opp
fostringsbidrag som bli r betalt senere. 

Lov om forsørgertrygd er av samme dato - 26. 
apr il 1957 - som forskuddteringsloven, men trer 
først i kraft r. april 1958. Loven bestemmer at et 
hvert barn under 18 år har rett til å få utbetalt 
kr. 50 pr. måned når faren er død, elle når moren 
er død hvis hun var hovedforsørger. Det samme 
gjelder for barn født utenfor ekteskap nll.r farskap 
(og bidragsplikt) ikke er rettskraftig fastslått. Loven 
er samordnet med forskuddteringsloven slik at et 
barn utenfor ekteskap enten har rett til forsørger
trygd eller til bidragsforskudd. Utgiften til forsør
gertrygden dekkes ved premiebetaling etter samme 
prinsipper som i syketrygden, og ordningen admini
streres av Rikstrygdeverket og trygdekassene. 

Endelig må nevnes at r. juli 1957 trådte i kraft 
en viktig endring i Lov om adopsjon av 1917. End
ringen består i at den s.k. «svake,. adopsjon ble 
opphevet og at den «Sterke» adopsjon nå er den 
eneste som loven anerkjenner. D en sterke adopsjon 
innebærer fullt familieskifte; adopsjonsbarnet får 
ikke lenger arverett etter sin egen slekt, men blir til 
gjengjeld fullt arveberettiget etter sine adopti v
foreldre. Odels- og åseterett erverves dog ikke ved 
adopsjon. 

Excerpta 

KLORPROMAZIN::ICTERUS 

Den fortsane utbredte bruk av klorpromazin har ført 
til stadig flere tilfelle av icterus som kan tilskrives det. 
Disse har nå nådd et slikt antall at det er mulig å 
tegne et noenlunde pålitelig bilde av både de kliniske 
og patologiske manifestasjoner og drøfte patogenesen, 
noe British Medical journal 0 gjør i en lederartikkel. 

Ifølge D o u g h t y 7 varierer hyppigheten av icterus 
hos pasienter som er behandlet mer enn en uke mellom 
o,S og 1,4 %. Det er derfor ikke overraskende at så 
mange som 22 tilfelle ble observert i Mo unt Sinai Hos
pital i New York i løpet av 14 måneder.8 En under
søkelse av disse pasienter og 27 andre fra andre sykehus 

0 Brit. Med. ]. Il: 635, 1957. 
7 Chlorpromazine and Memal Health, Philadelphia 1955. 
8 Am.]. Med. 22: 351, 1957. 

viser at klorpromazin-icterus representerer et bestemt 
syndrom. Et prodromalstadium som varer omkring en 
uke, gilr foran tilsynekomsten av icterus og begynner 
et par uker etterat man har begynt å gi midlet. Dette 
stadium markeres vanligvis av frysninger, feber, kløe, 
mavesmerter og kvalme. Bortsett fra kløen forsvinner 
vanl igvis disse symptomer når icterus opptrer. Denne er 
av okklusjonstypen, med mørk urin, avfarget avføring, 
høy serumfosfatase og vanligvis upåvirket parenchym
funksjon bedømt ved de vanlige laboratorieprøver. 

De kliniske funn støttes i stor utstrekning av det 
patologisk-anatomiske bilde man finner ved biopsi. Det 
mest iøynefallende histologiske trekk er en moderat 
cellerikdom rundt porragrenene, gallesrase i de intra
lobulære gallekapillærer og enkelte tegn på regenerasjon 
av levercellene. De infilrrerende celler rundt portagre
nene omfatter mange eosinofile i den første uke med 
icterus, men disse blir færre senere i forløpet, da lymfo
cyttene dominerer. Forandringene går til slutt helt ti l
bake, og hittil er der ikke funnet noe tegn på blivende 
leverskade. 

Leverforandringene man finner hos disse pasienter, 
kan enten skyldes en direkte toksisk vi rkning av stoffet 
eller en over følsomhet overfor det. Det er regn som 
tyder pil at det siste er det sannsynlige. D e aller fleste 
av de direkte lever-toksiske stoffer - f. eks. tetraklor
kullsroff - for!rsaker tydelig skade av levercellene, 
mens parenchymskaden er ubetydelig hos klorpromazin
behandlede pasienter, og den typiske korrelasjon mellom 
dose og a lvorlighet mangler. Til fordel for allergihypo
resen ta ler dessuten tidsintervallet mellom første klor
promazindose og opptreden av symptomer, og opptre
den av eosinofile celler i begynnelsesstadiet. Gjenopp
treden av symptomer i løper av rimer etterat man har 
gjenopptatt behandling etter flere måneder, støtter også 
denne påstand. Det primære sete av lidelsen er fremdeles 
ukjent, men en eksessiv permeabilitet av cholangiolene 
kunne fo rkla re både de kliniske og patologisk-anatomiske 
funn. 

ANTIBJOTICA 
VED KRONISKE INFEKSJONER 

I BRONCHIENE 

Ved de kroniske infeksjoner er det generelt sett ikke 
så slående virkning av antibiotica som ved de akutte. 
Dette har nok flere llrsaker. Ved kroniske infeksjoner 
er der ofte strukturelle eller andre predisponerende fak
torer med i spillet, og dessuten ligger bakteriene mer i 
en slags hviletilstand i motsetning til de raskt for
merende mikrober ved de akutte infeksjoner. Der er i 
forbindelse med delingsprosessen bakteriene er mest vul
nerable, ikke bare overfor sulfonamider, men også over
for de fleste antibiotica. Men en viss effekt er det rime
lig å vente ogsil ved kroniske infeksjoner, og ved ellers 
sil intraktable tilstander som kroniske infeksjoner i 
bronchiene er det naturlig å få brakt på det rene hva 
som kan oppnås ved kjemorerapi. 

I britisk medisinsk presse har det den senere tid vært 
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flere artikler som skulle tjene til å belyse dette spørsmål, 
blant annet en offentliggjørelse fra Medical Research 
Council, og det hele tas opp til diskusjon på lederplass i 
British Medical jottrnal.2 

Blide ved kronisk bronkitt og ved bronchiektasier er 
den hyppigst forekommende mikrobe H æmophilus in
fluenzae. Den er mest ømfintlig overfor chlorampheni
col. F ra n k l i n og G a r r o d, som ga dette til 32 
barn med bronchiektasier, fant at det purulente eks
pektorat opphørte og pasientene ble betydelig hjulpet. 
Men bedringen - i hvert fall i alvorligere tilfelle -
opphørte når medikamentet ble seponert. Ved den lang
tidsbehandling som følgelig ble gitt, oppsto hos ett barn 
en aplasi av benmargen med dodelig utgang. Dette av
skrekkende eksempel - og også andre vi kjenner til fra 
lineraruren - tvinger oss til i hvert fall å finne et annet 
antibioticum enn chloramphenicol dersom vi skal gjen
nomføre en behandling av denne art. 

Mer eller mindre ømfintlig er Hæmophilus influ
enzae også overfor en rekke andre antibiotica. M u l d er 
og medarbeidere fikk gode resultater med intramusku
lz:re injeksjoner av streptomycin og penici llin kombinert. 
Men enklere er det naturligvis med peroral medikasjon, 
og det blir da en av teuacykJinene som byr seg. He l m 
og medarbeidere gjennomførte en langtidsbehandling 
med oksyteuacyklin (terramycin). De hadde ingen 
alvorlige bivirkninger og fikk mange gode resultater. 
Vedlikeholdsdosene hadde ligget på r-r,5 g daglig, og 
behandlingen strakk seg over fra syv til tyve mheder. 
God virkning er også sett ved daglig behandling gjen
nom vinterhalvåret, eller ved å gi 2 g oksytetracyklin 
daglig to dager i uken hele året gjennom. Det siste var 
metoden som ble benyttet i forsøksseriene fra Medical 
Research Council. Her ble oksytetracyklin, penicillin og 
et placebo benyttet til behandling av tre forskjellige 
grupper, og oksytetracyklin ga da de beste resultater. 
Pasientene hadde mindre ekspektorat, færre eksacerba
sjoner og mindre sykdomsfrav;t:r. 

Fra andre arbeider foreligger resultater av forskjellige 
kombinasjoner eller varianter av behandlingsformene. 
Autogenvaksine har hatt liten effekt, og sulfonamider 
har ikke hatt særlig virkning - dog er det en serie som 
kan tyde på at sulfonamid kombinert med oksytetra
cyklin ga bedre resultat enn oksytetracyklin alene. Ved 
akutte eksacerbasjoner av kroniske bronkitter mener man 
i Edinburgh at det er berettiget med en ukes kur med 
chloramphenicol dersom ikke penicillinbehandling har 
f~~n fram, både fordi det er billigere og mer effektivt 
enn oksytetracyklin. 

Egentlig helbredende behandling byr ingen av de 
nevnte metodene - det blir bare et spørsmål om 1l 
~Ide infeksjonen i sjakk eller å foreta en •storrengjø
nng.. med visse mellomrom. Om langtidsbehandling 
!bed antibiotica er berettiget eller ikke, må være et 
'ta.nskelig spørsmål å avgjøre. Man kan ikke se bort fra 
omkostningene ved slik behandling, og må da veie disse 
opp mot de fordeler som kan oppnås. 

IBri 
t. Med. }. 11: 459, 1957. 

Ny medisinsk litteratur 

NORSK: 
UnåH døm/ø rubrikk vil s1lu11 rø/ørHJ øllør røgistrerl a/lø nyø, me· 

disinskø arbeider liV tlorskø /orfatttffø i /r~~mmødø lidsskri/tlff. Døl 

H umulig /or røåalujorJ~ til enhvlff tUJ J 1118fø sikkør på Ill øtht~lffl 

arbeid kommør med. D11 hmstilus dør/or lil kolløgenø d inmmdø 

en møddelelsø tii11Jrt blød samtidi( som arbeidet gdr i trykkn~. 
Er arbeidet av generell intørøssø, 11edløggøs et kort lllllorø/tffat. 

Broch, Ole Jacob & Haarstad, Jens: Klinisk 
øre-oxymetri. Nord. Med. 58: 1021, 1957. 

Gi ertsen, J. C h r.: Endocardial fibroelascose. Nord. Med. 
58: 1733, 1957. 

H am re, L a r s: Fibrolipomatosis ren is. Nord. Med. 58: 
1769, 1957. 

Klinisk øre-oxymetri. 

I samarbeide med Chr. Michelsens I nst itutt for tek
nisk og medisinsk forskning har B ro c h & Ha a r -
sta d funnet frem til en vesentlig forbedret apparatur 
for ublodig bestemmelse av den arterielle surstoffmet
ning. M1Hingen foregår ved hjelp av fotoceller festet til 
pasientens øre. Metningen kan avleses direkte på en skala 
eller overføres videre til kontinuerlig registrering på en 
Ekg.film. 

Hos 6o pasienter har forfatterne bestemt den arteri
elle surstoffmetning ved øre-oxymetri, og hos en del av 
dette materiale er samtidig metningen bestemt ved vanlig 
arteriepunksjon. 

Oxymetri viste større nøyaktighet enn den spektro
fotometriske metode, metningsresultatet foreligger om
gående, pasienten spares for en arteriepunksjon, hvilket 
spesielt er viktig bos barn. Metoden er enkel og kan ut
føres av vanlig rutinert personale. Det samme tekniske 
utstyr kan brukes til en rekke andre undersøkelser i 
hjerte- og kretsløpsforskningen. 

Endokardial fibroelastose. 

] . C. G i ertsen meddeler to obduserte tilfelle av 
endokardial fibroelascose. 

Ved denne sykdom finnes en fibroelastisk fortykkelse 
av endokard, særlig i venstre ventrikel, samt hypertrofi 
av myokard. Klappaffeksjon med derav følgende stenose 
finnes ofte, og kombinasjon med andre misdannelser er 
ikke uvanlig. Som etiologi ble tidligere an tatt en føtal 
endokarditt, men de fleste mener nu at det foreligger en 
utviklingsfeil, skjønt mekaniske faktorer, myokardanoxi 
og systemsykdom også er antatt å spille en rolle. 

Sykdommen ses særlig hos spebarn, og er en hyppig 
årsak til plutselig død hos disse .. Den manifesterer seg 
oftest plutselig med uro, næringsvegring, hoste og dysp
noe. Klinisk finnes et forstørret hjerte og det kan høres 
en ukarakteristisk, systolisk bilyd. Tachykardi er vanlig. 
Lungestuvning og leverforstørrelse finnes ofte, generelle 
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Den yngste var 1 år og 8 måneder, den eldste 32 år. 
Det fremgår at omkring % av pasientene fikk sin dia
betes før det .2.0. leveår. J os l i n bar da også frem
bevet at det er vanskelig for en diabetiker å oppnå me
dalje etterat han har fylt 55 år (.2.). Det er særlig rønt
genkrineriene som er det vanskeligste punkt i litt høyere 
alder, og dette behøver ikke alltid å skyldes sukker
syken, men kan være betinget i aldersforandringer. Bevis 
for dette lar seg imidlertid ikke skaffe. 

Årstallet for sykdommens utbrudd fremgår av tabel13 : 

Tabell 3. 
Arsulles for sykdommens utbrudd hos de 44 diabetikere som 

inntil april 1953 hlllide fått medalje. 

År Antall 

1913.......... .... . l 
1916. . . . . . . . . . . . . . . l 
1919 . .............. 2 
1920............... 2 
1921. . . . . . . . . . . . . . . 6 
1922..... . ....... . . 2 

Ar Antall 

1923. ....... . ..... . 8 
1924...... ......... 3 
1925 . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1926. . . . . . . . . . . . . . . 7 
1927.... . . .... ..... 6 

(Etter Joslin.) 

Det fremgår at ca. Y2 av de 44 pasienter fikk sin dia
betes før insulinet kom til almen anvendelse. Kullhydrat
innholdet i dieten varierte som regel fra 150 til .2.00 g, 
insulinmengden fra 16 til 100 I. E. Det fremgikk ikke 
at noen bestemt insulinsort var å foretrekke (.2.). 

Inntil mars 1957 er antallet av medaljevinnere steget 
ytterligere til 71, og til disse kommer senere vår pasient. 
Som foran antydet er hun neppe den eneste ber i landet 
som tilfredsstiller kravene, således bar A a r s e t h tid
ligere omtalt en 48 gammel mann som hadde hatt sin 
diabetes i 30 år uten tegn til organkomplikasjoner (4). 
Hensikten med denne omtale har vært å anspore kol
leger til å lete fram slik medaljevinnere her i landet. 

Resyme. 

Forfatteren omtaler en 47 år gammel kvinne med dia

betes. Pasienten er blitt tildelt «The Quarter Century 

Victory Medal» etter å ha hatt sin sykdom i 3 r år uten 

plviselige organkomplikasjoner. 

Samtidig refereres de krav som må tilfredsstilles for til

av nevnte medalje. Fra 1948 inntil mars 1957 var 

i alt 71 diabetikere som var blitt tildelt medaljen. 

Litteratu-r. 
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PSEUDOMEMBRANØS 
STAFYLOKOKKENTERITT 

Av HELGE GRENDAHL 

(Fra Patologisk-anatomisk laboratorium, UllevJl sykehus. 
Sjef: Prosektor Einar Hval.) 

Stafylokokkinfeksjoner har fått en sterk aktualitet i 
de senere år etter at en ble oppmerksom på stafylokok
kenes store tilbøyelighet til å utvikle antibioticaresistente 
stammer. Enteritter fremkalt av resistente stafylokokker 
har ofte et meget alvorlig forløp med et eksplosivt, nær
mest koleralignende bilde og en høy mortalitet. Ved 
Patologisk-anatomisk laboratorium, Ullevål sykehus, har 
vi i 1957 hatt anledning til å obdusere to tilfelle med 
pseudomembranøs stafylokokkenteritt, begge oppstått 
etter abdominaloperasjoner. 

Etiologi og patogenese. 

Stafylokokkenteritter blir som regel regnet som en 
komplikasjon under antibioticabehandling. De er hyp
pigst sett hos pasienter behandlet med Terramycin, Aureo
mycin eller tetracyklin peroralt. R e i n e r m. fl . ( r) bar 
beskrevet tilfelle etter chloramphenicol og K r a m e r 
(.2.) etter peroral streptomycin. Det er sett en rekke til
felle etter intramuskulær kombinert streptomycin - peni
cillinbehandling blant annet av Fair l i e m. fl. (3), 
Fowler(4), Turnbull(5),ogSenn og Lunds
ga ard-Hans en (6). Sistnevnte har også sett to til
felle etter bruk av penicillin alene. 

Hos pasienter som får et «broad-spectrum» antibio
ticum per os, vil den Gram-negative tarmflora vanligvis 
forsvinne i løpet av få døgn (Pot h) (7). I det endrede 
miljø vil resistente stafylokokker ha gode vekstbetingel
ser. De fyller det «vakuum» tarmbakteriene etterlater seg, 
(Smith) (8). Når en seponerer antibiotica, vil som regel 
tarmbakteriene igjen komme tilbake og stafylokokkene 
forsvinne. Det synes lite sannsynlig at kombinert strepto
mycin og penicillin gitt intramuskulært skal sterilisere 
tarmen på samme måte og utrydde den vanlige tarmflora. 
Bi n n s (9) antar at disse antibiotica steriliserer nese
svelgrommet og derved begunstiger veksten av resistente 
stafylokokker som siden svelges og infiserer tarmen. 

De mer alvorlige tilfelle har ofte kommet bos nyope
rerte pasienter. Turn bu 11 (5) regner de fulminante 
stafylokokkenteritter som en postoperativ komplikasjon. 
Hos svært mange av disse pasienter er det i avføringen 

. eller i tarmen funnet pseudomembraner som består av 
leukocytter, cellerester og fibrin. Slike pseudomembraner 
er imidlertid også funnet ved stafylokokkenteritt hos ikke 
opererte pasienter. 

En postoperativ pseudomembranøs enterocolitt er be
skrevet sporadisk lenge før antibiotica ble oppdaget. Den 
største serie finnes i seksjonsmateriale fra Mayo Clinic 
der P et tet m. fl. (ro) fra 19.2.5 til 195.2. fant 94 tilfelle. 
Disse har både klinisk og patologisk-anatomisk meget stor 
likhet med de senere beskrevne pseudomembranøse sta-
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fylokokkenrerirter. Først i 1952 ble der foretatt dyrkning 
med henblikk p! stafylokokker i dette materiale, og det 
ble da funnet oppvekst hos 5 stykker. Forfatterne anførte 
i sin diskusjon at materialet tydet p! at stenose eller for
sinket tarmpassasje kunne virke disponerende. Det ble 
ikke funnet økende antall tilfelle i ! rene etter ant ibiotica 
ble tan i bruk. Blant ikke opererte pasienter fant Kle c k
ne r m. fl. (n) i seksjonsmareriale fra Mayo Clinic 1940 
til 1950 7 dødelige tilfelle pseudomembranøs enterocolitt. 

Klinikk. 
Den fulminante stafylokokkenterirt oppst!r o frest 2-7 

dager etter operasjoner. De første symptomer er diffuse 
abdominalsmerter og ubehagsfornemmelse. Det er spar
som tarmlyd og tiltagende meteorisme. Det kommer 
tachykardi og temperaturstigning. Der voldsomme tap av 
væske til tarmen fører til svær diare og ofte brekninger. 
Avføringen er i begynnelsen ofte tynrflyrende, grønn
farget. Senere er den vandig, ofte med pussbrokker. Pasi
enten kan kvittere pseudomembraner med avføringen. 
Disse er gulhvite, av og ril grønnfargete og har utseende 
som avstøpninger av tarmslimhinnen. I mange tilfelle 
ligger pasienten med svær diare et døgn eller mer uten 
vesentlig affeksjon av almentilstanden. Det er stille før 
stormen - inntil bildet plurselig tar en alvorlig ven
ding med irreversibelt sjokk og ofte dødelig forløp. Andre 
ganger uteblir denne latensperioden. Pasienten går raskt 
i sjokk som det er meget vanskelig å behandle. I de svæ
reste tilfelle kan væsketapet ril tarmen og toksinvirknin
gen være så voldsom at tilstanden debuterer med sjokk 
og paralytisk ileus, og pasienten går ad mortem uren å 
utvikle klinisk diare. 

Oliguri inntrer meget raskt. Blodurinstoff stiger etter 
noen døgn. Utvikling av • lower nephron nephrosis,. er 
beskrevet. Det tapes elektrolytter til tarmen, særlig klor 
og kalium. Exsudatet inneholder eggehvite, og en kan 
derfor få nedsatte serumproteinverdier. Leukocytose er 
vanlig, med opptil 6o ooo granulocytter pr. mm3. En 
finner som regel forhøyet senkningsreaksjon. 

A 
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Røntgenologisk fi nnes svær dila tasjon av tynn- og 
tykktarm, ofte tegn på paralytisk ileus. 

Sykdomsvarigheten kan være fra 12 timer opptil Io-

12 døgn. Mortaliteten er meget høy. 

Pa.~ient nr. l. - Obduksjonmr. 573/1957. 
En 60 !r gammel tidligere frisk mann. Fra natt til 31 / 3 1957 

symptomer pl en akutt appendicirt. Innlagt Ullev!l sykehus 
Avd. III 1/4. Korr etter innkomsten ble der i narkose fjernet 
en gangrenos perforert appendix. I bukhulen rundt appendix 
var det rikelig purulent fekalr stinkende væske. Han ble post
operativt behandlet med kombinert intramuskulær penicillin 
og streptomycin (600 000 enheter og l gram daglig). 

Ener operasjonen kom ikke tarmfunksjonen ordentlig i gang. 
4/ 4 hadde han 4-5 tynne avforinge r. Abdomen var meteo
r ist isk. Samme aften ble han hoyfebril, temperatur 40,2. Han 
virker atskillig medtatt, ril dels intoksikert og uklar. Han fikk 
lh l blod og l l saltvann intravenosr. Penicillin og streptomycin 
ble seponert. Fra aftenen 4/ 4 fikk han parenreral Terramycin 
100 mg 4 ganger daglig. Om natten forverrer tilstanden seg. 
Neste morgen var han meget dlrlig, helt uklar, hurtig, bløt 
puls, systolisk blodtrykk 80 mm Hg. Abdomen var meget meteo
ristisk. Han f ikk f ire blodtransfusjoner hver pl 1h liter, samt 
Yl lirer lntradex. Han ble utover dagen verre, cyanotisk, og 
døde 5/ 4, ca. l døgn etter ar diareen hadde begynt. 

Diuresen var 2/ 4 675 ml, 3/ 4 400 ml, 4/ 4 190 ml. Ved inn
komsten 1/ 4 var hemoglobin 97 °~, blodurinstoff 42 mg/100 ml. 
5/4 var hemoglobin 137 %, blodurinstoff 16 1 mg/100 ml, bema
rokritt 59 og rotalprotein 7 %. 

Ved seksjon 20 timer post mortem fant en tynntarmen be
tydelig dilatert. Den inneholdt rikelig væske og i hele sin lengde 
en gulhvit pseudomcmbran som dannet en avstøpning av ta rm
slimhinnen, tykkelse 1-2 mm. Det var ikke særlig ødem i tarm
veggen. En moderat injeksjon av peritoneum over tarmen. I 
tykktarmen var det rikel ig g rønnlig tynn avføring. Bleke slim
binner. I peritonealhulen fantes ubetydelig økt væskemengde, 
ikke purulent. Pl operasjonsstedet i høyre fossa iliaca en del 
fibrin, men ikke puss. Ved de øvrige organer var det intet særlig 
1 merke. 

Ved mikroskopisk undersokelse fant en at pseudomembra
nene besto av leukocytter, fibrin og en del nekrotiske ccllerester. 
I Gram-farget preparat sles tallrike Gram-positive kokker. I 
tynntarmen var epitelet de fleste steder a vstøtt. D et var en 
moderat infiltrasjon av vesentlig polynukleære leukocytter i 
slimhinnens propria. En kunne ikke se bakterier i tarmveggen. 

Ved bakterio logisk undersokelse av pseudomembranene (Bak
teriologisk laboratorium, Ullev!l sykehus) kom det rikelig vekst 
av Staphylococcus pyogenes aureus (koagulase positiv). I sopp
kultur en sparsom vekst av Candida albicans. 

B 

Fig. l. 

Pasient nr. l. 

a) Et segment av rynntarm med pseudo
membraner. 

b) Tynntarm forstØrret ca. 40 ganger. Over· 
flareepitelet avsq:Stt. Moderat infiltrasjon 
av berennelsesceller i propria. 



Pasient nr. 2. - Obduksjon nr. 1204/ n. 
En 58 llr gammel kvinne med mange llrs ukarakteristisk dys

pepsi. I nnlagt Ullcvlll sykehus avd. Ill 2217 1957 for carci
oma vcntriculi. 26/7 ble det i narkose fjernet et hønseeggstort 

:denocarcinom i cardia. Øvre halvdel av ventrikelen og nedre 
ende av oesophagus ble resecert. 

De første dager etter operasjonen var hun forholdsvis kjekk. 
2917 fikk hun temperaturstigning til 40,5 og diare. Hun hadde 
fra 23/7 fllct intramuskulær kombinert streptomycin og peni
cill in. Disse ble seponert, og hun fikk siden Terramycin 200 mg 
4 ganger daglig intramuskulært. Hun fikk tilført ca. 3000 ml 
parenteral væske pr. dag. De f~lgende d~ger Ill hun. med r~kelig 
vannaktige avfønnger, høyfebnl. 2/8 kvitterte hun 1 avfønngen 
score mengder pseudomembraner. Hun fikk etter hvert tegn pl 
bronchopneumoni. Det ble utført tracheotomi og suget rikelig 
bronchialsekret. Hun ble tiltagende dllrlig og døde 4/8. 

Fra 30/7 hadde hun sterkt redusert diurese, under 400 ml pr. 
dag. Blodurinstoff steg fra 20 mg/ 100 ml operasjonsdagen til 
302 mg/100 ml 3/8. 

Det ble sendt avføring til bakteriologisk undersøkelse, spesielt 
med henbl ikk pl stafylokokker, 29/7 og 1/8. Begge ganger ble 
det funnet normal tarmflora. 

Ved histologisk undersøkelse av pseudomembrancne fantes 
samme bilde som hos forrige pasient. Det fantes rikelig med 
Gram-positive kokker. 

Ved seksjon 24 timer post mortem fantes en utspilt tynntarm 
som inneholdt blodig væske med en del fnokker. I jejunum noen 
steder et gullig løstsittende belegg. Slimhinnen var sterkt inji
sert. I tykktarmen var det rikelig væske, normal slimhinne. Pl 
operasjonsstedet fant en fibrinbelegg pl venstre diafragma
kuppel og 200 ml væske i venstre pleurahule. Lungene var 
mørke, blodoverfylte, og ved mikroskopisk undersøkelse fantes 
bronchopneumon i. 

I tynntarmen fantes ved mikroskopisk undersøkelse sterkt 
dilaterte blodkar i mucosa, for øvrig samme bilde som hos forrige 
pasient. 

Ved bakteriologisk undersokelse av rynntarmsinnholdet post 
mortem fantes oppvekst av Staphylococcus aureus. 

Diskusjon. 

Det foreligger her to typiske tilfelle med postoperat iv 
pseudomembranøs stafylokok.kenteritt. Begge har plt for
blad få tt kombinert intramuskulær penicillin og strepto
mycinbehand ling i fo rbindelse med abdominaloperasjo
ner. Begge fikk svær diare og ble høyfebrile 3· operasjons
dag. Forløpet var hos pasient nr. 1 stormende og kort-

:y.,_ 2. 

•Jl"aaiieot nr. 2. 

Pseudomembraner kvittert i avfØringen. 
~~rm forstØrrer ca.40 ganger. Over
":-"'Pltelet er avstprt. Moderat infiltra
I JOQ av betennelsesceller og sterkt dila
lltrte kapillærer i propria_ 

varig med et bilde preget av sjokk og toxemi og letal 
utgang etter ca. 24 timer. En fikk her ikke tatt avførings
prøver ril dyrkning, og stafylokokker ble først funnet i 
pseudomembraner i tynntarmen ved seksjon. Hos pasient 
nr. 2 var forløpet mer langvarig, vesentlig preget av svær 
vandig diarC, og med letal utgang etter 6 døgn. I av
føringsprøver 1. og 3· sykdomsdag fantes ikke stafylo
kokker. 5. sykdomsdag kvitterte hun pseudomembraner i 
avføringen. Det ble i disse funnet Gram-positive kokker. 
Denne pasient viser at en bakteriologisk undersøkelse med 
henblikk plt tidlig diagnose kan svikte. Ved seksjon ble 
det hos begge pasienter i tynntarmen funnet gule stafylo
kokker. Resistensbestemmelse ble ikke utført. 

Det synes som om 3 faktorer er vesentlige ved utvik
l ingen av en antibiotica-resistent stafylokokkenteritt: 
r) Et antibioticum som bringer forstyrrelse i den normale 
tarmflora. 2) I nfeksjon med patogene stafylokokker som 
er resistente mot dette ant ibioticum. 3) Endrede lokale 
forhold i tarmen, blant annet som følge av nedsatt tarm
motilitet og absolutt diet. 

De patologisk-anatomiske lesjoner er mest ut talt i slim
hinnens p ropria inn mot tarmlumen. En finner der hyper
emi og en moderat infiltrasjon av mono- og polynukleære 
betennelsesceller. Overflateepitelet er avstøtt. I mange til
felle finnes i tarmens l urnen en pseudomembr an som består 
av leukocytter, fibrin og nekrotiske cellerester. St afylo
kokkhaugene finnes i våre kasus sær lig på p seudomem
branenes ene side. P e t t e t m. fl. (I o) har beskrevet at 
bakteriehaugene særlig sitter inn mot tarmlumen. 

Sett på bakgrunn av de p atologisk-anatomiske funn 
vil en anta a t det først skjer en sterk vekst av stafylo
kokker i tarminnholdet. Tarmen påvirkes av toksiner. 
I alvorlige tilfelle nekrotiserer overflateepitelet. Leuko
cytter van drer ut i t armen i store mengder sammen med 
eggehviteholdig exsudat. Stafylokokkenes koagulase be
virker at leukocyttene innleires i fibrin og danner pseudo
membraner på tarmveggens overflate. Etter operasjoner, 
og da sær lig etter abdominaloperasjoner, er tarm passasjen 
de første dager ofte langsom. Stagnasjon av bakterie- og 
toksinholdig t arminnhold kan muligens forklare at en 
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Fig. 3. 

Pasienr nr. l. Pseudornembraner. 

A. Pseudornembraner forstØrret ca. 40 ganger. 
B. Ca. 500 gangers forstØrrelse. Polynukleære leukocytter, nekro

tiske cellerester og fibrin. 
C. Ca. 500 gangers forstØrrelse. Gramfarget pteparat. Gramposi

cive kokker, til dels i hauger. 

særlig ser de alvorlige, og spesielt de pseudomembranøse 
tilfelle postoperativt. 

Sykdommens raske begynnelse og svzre utbredning for
klares ved at stafylokokkene i tarminnholdet meget fort 
sprer seg i tarmens lengderetning. Det skjer et voldsomt 
væske-, elektrolytt- og exsudattap til tarmen. 10 til J 5 
liter pr. døgn er beskrevet. Pasienten utvikler derfor et 
svæn sjokk. En ml ogsl regne med at det finnes svære 
mengder toksiner i tarminnholdet og at disse Ur inn
flytelse pl sykdomsbildet. 

Stafylokokkenes relasjon til de tidligere beskrevne post
operative pseudomembranøse enterocolitter kan vanskelig 
bli klarlagt før en H.r større materiale som er systematisk 
undersøkt p! stafylokokkcr. 

Fulminante stafylokokkenterittcr er ikke særlig hyp
pige, men en ml i fremtiden regne med 1 se sporadiske 
tiUelle. En kan også risikere mindre hospitalsepidernicr. 
Prognosen er meget alvorlig. Det er sannsynlig at en kan 
oppn! en god del ved tidlig diagnose og intensiv behand
ling med væske og med et antibioticum som er effektivt 
mot stafylokokker. 

Diagnose. 
Tidlig diagnose er meget viktig for å U startet en spesi

fikk behandling. Bakteriologisk påvisning av stafylokok
ker i avføringen mislykkes ofte i de første stadier. Dyrk
ningsresultatet vil i alle tilfelle ikke foreligge før etter 
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ca. 1 dogn. I enkelte tilfelle har en i Gram-farget utstryk 
fra avføring eller pscudomembraner kunnet påvise rike
lig Gram-positive kokker. Men som regel vil en være hen
vist til å stille diagnosen på grunnlag av det kliniske bil
det. Diffuse abdominalsmerter, meteorisme, påfølgende 
tachykardi og feber er et varsel som bør vekke mistanke, 
særlig 2. til 7 dager etter en abdominaloperasjon, men som 
også kan innlede andre komplikasjoner. Kommer det etter 
disse initialsymptomer sterk vandig diare, bør man be
handle som om det foreligger en stafylokokkenteritt. 

Behandling. 
Forfattere som har hatt anledning til å observere flere 

tilfelle, har gjort den erfaring at tidlig behandling med et 
effektivt antibioticum har bedret prognosen betraktelig. 
Erythromycin har væn brukt av de fleste. S c n n og 
Lundsgaard-Hansen (6) har også hatt gode resultater 
med Rovamycin (Specia), Turnbull (5) anbefaler novo
biocin. Av andre antibiotica kan carbomycin, neomycin 
og olcandomycin komme på tale. Bakteriene finnes ve
sentlig i tarminnholdet og nåes lettest av antibiotica gitt 
per os. Den paralytiske ileus som ofte ledsager tilstanden 
vil imidlertid føre til at antibiotica ikke nh de distale 
tarmavsnitt raskt nok. Det bør derfor brukes kombinert 
peroral og parenteral behandling. 

Det må svære mengder parenteral væske til for å er
statte væsketapet. Sjokket kan være betydelig alvorligere 
enn man skulle vente etter den synlige diare, fordi store 
væskemengder befinner seg i tarmene. Kontinuerlig nor
adrenalin-behandling er anvendt med god effekt. Corti
son er også gitt, angivelig med god virkning. 

Summa ry. 

2. cases of pseudomembranous staphylococcic (micro

coccic) enteritis are describe·d. Both had recieved intra

musculary combined penicillin and streptomycin after 

abdominal-operations. Both patients dcveloped diarrhea 

3 days post-operatively and died after I and 6 days 

respectively. 

The pathogcnesis is discussed, based on the pathologic

anatomical observations. 
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maveskylling kan undertiden avsløre blødningens årsak. 
Heldigvis blir behandlingsprinsippene de samme. Når 
man sterkt mistenker multiple erosjoner som årsak til 
blødning, har instillasjon av blodstillende stoffer i mave
sekken sine talsmenn, men bør ikke gjøres på bekostning 
av andre forholdsregler. Hvis blødningen er vedvarende 
eller residiverende, er ventrikelreseksjon indisert, en
hver mindre operasjon, inklusive bare laparotomi, er 
verdiløs. 

STAFYLOKOKKPNEUMONIER 
HOS BARN 

Stafylokokkpneumoni hos barn, som U geskrift for 
Leger4 omtaler på lederplass, er et sykdomsbilde som 
formentlig bare i liten grad er kjent utenfor spesial
avdelingene. 

Dessverre synes stafylokokkpneumoniene liksom andre 
alvorlige stafylokokkinfeksjoner å være i tiltagen, og 
frekvensen av infeksjoner med antibiotica-resistente sta
fylokokker må forventes å tilta i de kommende år. 

Stafylokokkpneumoniens forløp hos et barn vil ve
sentlig være avhengig av 2 hovedfaktorer: for det første 
barnets alder og almentilstand. De fleste fulminante til
felle er hittil forekommet hos små spebarn og hos barn 
med dårlig almentilstand (f. eks. barn med cystisk pan
creasfibrose), men spesielt under influensa-epidemier må 
man regne med forekomst av særlig maligne stafylo
kokkpneumonier også hos større barn. 

For det annet er det avgjørende for forløpet av pneu
monien hvilken type av stafylokokker som fremkaller 
denne: de mer langvarige former med tilbøyelighet til 
empyemdannelse fremkalles av mindre virulente og min
dre toxinproduserende typer, hvorimot der ved de ful
minante former er tale om høyvirulente og kraftig toxin
produserende typer. 

Skal man gjøre seg noe håp om å helbrede slike ful
minante tilfelle, er en meget tidlig innsettende intensiv 
behandling nødvendig. Det første nødvendige er da en 
tidlig hospitalisering, og det tilrås den praktiserende 
læge under influensaepidemi å være liberal med inn
leggelse av så vel spebarn som større barn med pneu
moni, spesielt gjelder dette x) hvis der i omgivelsene er 
influensatilfelle, 2) hvis man må formode at noen i om
givelsene huser resistente stafylokokker som følge av 
nylig overstått sykehusopphold, og 3) hvis der finnes 
et purulent focus hos barnet. 

Forløpet av de fulminante former er så rapid at man 
i en del tilfelle vil se seg nødsaget til på mistanke å 
starte hele den intensive behandling med antibiotica, 
cortison, gammaglobulin og stafylokokkantitoxin før 
man har del}. bakteriologiske diagnose, samtidig med at 
man setter alt inn på å sikre seg denne hurtigst mulig. 

Svelgpodninger kan gi et usikkert, ja, misvisende svar, 
og for å sikre seg den bakteriologiske diagnose tidlig, 
bør man muligvis i mistenkte tilfelle anvende pleura + 
(eventuelt) overfladisk lungepunktur i det affiserte om
råde. Valget av antibiotica må treffes innen utfallet av 

4 Ugeskr. for læger 120: 169, 1958. 

resistensundersøkelsen kan foreligge. Der bøs gis G-peni
cillin i meget store doser (ca. x mill. E/kg legemsvektl 
døgn) samt erytromycin 75-100 mg/kg legemsvekt døgn, 
begge deler intravenøst fordelt med hver 2.- 3. time. 

De fulminante tilfelle behandles for øvrig med ade
kvat surstofftilførsel (sikring av frie luftveier). Det gis 
store doser vannoppløselig hydrocortisat intravenøst og 
cortison intramuskulært, det anlegges intravenøst drypp, 
og det truende eller fullt utviklede sjokk behandles in
tensivt med noradrenalin og blod. Den blodkjemiske til
stand kontrolleres hyppig og søkes korrigert til normal
verdier ved tilførsel av de nødvendige elektrolytter. 
Eventuell hypertermi må behandles med klorpromazin 
og kalde pakninger. Straks ved behandlingens begyn
nelse gis gammaglobulin xo-20 ml, og dette gjentas dag
lig de første dager. 

Når den bakteriologiske diagnose og resistenssvaret 
foreligger, må behandlingen eventuelt korrigeres, den 
massive penicillinbehandlingen bør imidlertid utvilsomt 
fortsettes, selv om prøven viser penicillinresistens, da 
denne bare er relativ. 

Pneumatocelene (parapneumonisk bulløst emfysem) er 
ikke ualminnelig ved barnepneumonier. Om de uteluk
kende eller ganske overveiende forekommer ved stafylo
kokkpneumonier, er ennå ikke avklaret, men sannsynlig. 
Det er viktig å kjenne pneumatocelene og skjelne dem 
fra abscesser (og kaverner), da pneurnatocelene bare unn
tagelsesvis (trykk-pneumatoceler) krever behandling. 

PROFYLAKSE MED ANTIBIOTICA 
Når misbruket av antibiotica diskuteres, beklages den 

rutinemessige bruk av disse stoffer som profylakse. Troen 
på at antibiotica vil forhindre bakterielle infeksjoner, 
er i de fleste tilfelle uberettiget, og deres misbruk på 
denne måte er særdeles farlig, understreker atter igjen 
Lancet.5 Å bruke antibiotica ved rene operasjoner for 
å unngå sår-infeksjon eller komplikasjoner fra luft
veiene er et fåfengt håp; som en gestus representerer den 
mangel på tillit av kirurgen til sine egne eller sin stabs 
aseptiske teknikk. Dessuten er det endog når der fore
ligger indikasjon for antibiotisk profylakse, ofte umulig 
å forhindre bakterielle infeksjoner på denne måte. Det 
er godt håp om suksess når det gjelder å forebygge spe
sielle infeksjoner fremkalt av bakterier som alltid er 
følsomme for et bestemt stoff - for eksempel den 
suksessfulle forebyggelse av infeksjoner med gruppe A 
hemolytiske streptokokker og dens komplikasjon, gikt
feber, med penicillin; og av meningokokkinfeksjoner 
med sulfonamider. Resultatene er imidlertid ikke så gode 
hvis det er nødvendig å dekke en lang rekke forskjel
lige organismer som kan være resistente mot det middel 
som blir brukt. Antibiotica har sviktet i forebyggelsen 
av bakterielle komplikasjoner til meslinger og polio
myelitt hvor det er gjort tracheotomi. Pasienter som 
gjennomgår operasjoner i galleveiene, ventrikel- og 
colonreseksjoner, har like ofte postoperative komplika
sjoner enten de får antibiotica eller ikke, og forekomsten 

5 I.ancet 1: 3 7, 1958. 
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av s!rinfeksjon etter appendektomi for akutt suppurativ 
og gangrenøs appendicitt ble ikke redusert ved parenteral 
behandling med tetracyklin. 

Antibiotica gis ofte profylaktisk til bevisstløse pasi
enter, og P et c r sd o r f og medarbeidere 6 har under
søkt verdien av dette ved en omhyggelig undersøkelse 
av 71 komatøse pasienter. Bevisstløsheten var vanligvis 
resuhatet av en cerebral vaskulær katastrofe. Noen av 
disse pasienter fikk antibiotica enten enkeltvis eller i 
kombinasjoner, andre ikke. Kjemoterapien hadde ingen 
gagnlig innflytelse - tvert imot, pasienter som fikk 
antibiotica, var mer mottagelig for pneumoni, stafylo
kokkinfeksjoner i huden og bakteriemi med gramnega
tive basiller. Kjemoprofylakse reduserte ikke forekom
Sten av Staphylococcus aureus i nesen eller nasofarynx, 
og de stammer som ble isolert fra de behandlede pasi
enter, var oftere resistente for antibiotica enn dem som 
ble dyrket fra kontroiJene. Erstatning av floraen i naso
farynx med gramnegative basiller var vanligere hos 
dem som fikk antibiotica. Rutinemessig bruk av anti
biotica forhindret ikke infeksjon i blæren hos pasienter 
med permanent kateter, men førte ofte til at den infi
serende mikrobe ble en høyt resistent Proteus eller 
Pseudomonas. P e t e r s d o r f og medarbeidere kon
kluderer med at profylakse med antibiotica, sl langt 
fra 1 være nyttig, hos disse pasienter var direkte farlig. 

Faren ved en utbredt kjemoterapi rammer ikke bare 
pasienten, men også selve sykehussamfunnet, for enhver 
pasient som får antibiotica, kan bli en kilde med sterkt 
resistente mikrober. I situasjoner hvor der er risiko for 
infeksjon, er den beste politikk en omhyggelig observa
sjon og en kraftig behandling av interkurrente infek
sjoner hvis slike oppst!r. Men da forebyggelse stadig er 
bedre enn helbredelse, er der ogs1 behov for noen nye 
undersøkelser over vårt «aseptiske regime• slik det prak
tiseres i vlre sykehus, slutter Lancet. 

TRAFIKKDØDEN 

Trafikkulykkene har mange karakteristica felles med 
en større epidemi, og i ledende medisinske tidsskrifter 
blir dette alvorlige problem omtalt i stadig større ut
strekning. Således finner vi i Lancet1 en lengre leder
artikkel om emnet. 

Noen er mer tilbøyelig enn andre til å bli utsatt for 
ulykker, men hva som ligger bak denne tilbøyelighet, 
vet man ikke. Det er øyensynlig ikke noen legemlig 
egenskap, som klossethet, som lar seg registrere objek
tivt. Når enkelt-karaktertrekk - sensoriske, psyko
motoriske eller intellektuelle - undersøkes ved trafikk
ulykker, er resultatene nesten blankt negative. M cF a r-
1 a n d & M o o re fant korrelasjonen mellom syns
styrke og ulykkeshyppighet så lav som o,o4 hos 3000 
sjåfører,8 og kjennskap til prinsippene for sikker kjøring 
er ved enkelte undersøkelser funnet å være bedre hos 
ulykkesfugler enn hos sjUører som aldri har vært impli
sert i ulykker. 

6 New Engl. ]. Med. 257: 1001, 1957. 
7 la!lCCl IJ: 627, 1957. 
S New Eng!. ]. Med. 256: 792, 837, 890, 1957. 

304 

P1visningen av legemlig sykdom som vil medføre 
risiko for ulykker, er vanskelig og undertiden umulig, og 
betydningen av dem har vel ofte vært overdrevet tidli
gere. Utløsningsmekanismen for en sjUørs uvelbefin
nende, besvimelse eller endog plutselige død er nesten 
alltid en forbigående, lett fysiologisk forstyrrelse, og 
disse er langt viktigere grunner til ulykker enn kro
niske skrøpeligheter. Ved undersøkelser i industrien har 
man funnet «skill-fatigue,. som et vanlig og eiendom
melig fenomen, og sjHører er like tilbøyelige til det som 
fagarbeidere. Hos sjåføren er dets tidligste symptom en 
lett forandring i timingen av hans reaksjoner, og dette 
følges snart av en gradvis (men for offeret umerkelig) 
forsnevring av omrll.det for de stimuli som normalt ut
løser en samtidig og koordinert rekke ervervede reflek
ser. cSkill-fatigue,. ledsages nødvendigvis ikke av legem
lig tretthet, og den kan ikke unng~s ved bare å forkorte 
arbeidstiden. M c F a r l a n d & Mo s e l e y 0 fant at 
6o % av ulykker ved langtransporter skjedde i de første 
3 timer av reisen. Alkohol har et berettiget dårlig rykte 
og ligger sannsynligvis bare etter cskill-fatigue,. når 
det gjelder å senke kjøresikkerheten. Kontrollerte under
søkelser blant annet i Sverige har vist at meget små 
mengder alkohol tydelig øker kjørefeilene endog hos 
førsteklasses sjåfører. Stor kjøre-erfaring og litt alkohol 
kan være en av de mest livsfarlige kombinasjoner. Det er 
også vel verd å merke seg at alkohol, som resorberes 
raskt, elimineres meget langsomt, og at den kan holde 
seg i relativt høye konsentrasjoner i cerebrospinalvæsken 
og hjernevev mange timer etterat blodalkoholen er blitt 
normal. (De fleste flyselskaper krever at flygerne ikke 
skal nyte alkohol de siste 1 8 timer før flyging.) Inger. 
av de populære remedier - anstrengelse, kaldt bad, 
sterk, svart kaffe - har den ringeste virkning på de 
langsommere reaksjoner, nedsatte dømmekraft og mang
lende innsikt vi finner hos den plvirkede sjåfør. 

Det er verdiløst (og kan være direkte villedende) 1 
undersøke de menneskelige faktorer for trafikksikker
heten med sj~føren løsrevet fra sitt milieu exterieur. 
Ved rattet blir instrumentene en del av hans nerve
system, og kontrollerer bevegelser av hender og føtter. 
Det er ingen tvil om at, med instrumenter som er van
skelig å avlese, håndtak som er tungvinte å nå, brytere 
som er tungvinte å betjene, seter som gir d~rlig sitte
stilling, og enhver hindring for en fri utsikt, vil enhver 
sjåfør feile før eller siden; og - hvis dette er sunn for
nuft - er mange av de moderne biler en fornærmelse 
mot vanlig intelligens. I mange biler er, sannsynligvis 
av estetiske grunner, enkelte knaster på instrument
bordet like og plasert ved siden av hverandre; enkelte 
ulykker har oppstått ved at sjåføren, ved nattkjøring 
med relativt stor f<~rt, har slht av fjernlyset i den tro 
at han trykket inn sigarett-tenneren. På samme vis vil 
det ta bare et ekstra 1ho sekund å nå instrumentknapper 
bak rattet, men med 40 miles i timen representerer dette 
6 fot - muligens forskjellen mellom liv og dod. Bil
fabrikantene har gjort betydelige fremskritt når det 
gjelder 1 møte noen vikrige sikkerhetskrav, men endog 
disse forbedringer er som regel ikke fullt utnyttet, fordi 
det ikke er tatt hensyn til hele skalaen av menneskelige 



under ett utgjør de en stor og vesentlig del av den 
kliniske enhet kirurgiske sykdommer i barnealderen, som 
for lengst i nabolandene Sverige og Finnland er aner
kjent som et spesiale i kirurgien på linje med thorax
kirurgi, urologi, plastiklcirurgi og kjevekirurgi. 

Atresia oesophagi er en medfødt misdannelse som det 
først for mindre enn 1.0 år siden er lykkes å helbrede ad 
kirurgisk vei. Mens mortaliteten i de første år var meget 
stor, er den i de siste år brakt betydelig ned, slik at 
atskillige av disse barn nå kan helbredes ved operasjon. 
Ennå er mortaliteten dog betydelig hos de premature 
samt hos barn med andre misdannelser. Noen problemer 
ved behandlingen kan betraktes som løst, så som den 
transthorakale adgang til operasjonsfeltet, mens andre, 
s1 som residivfisdene, nå er tatt opp til løsning. 

Av andre presserende, ennå uløste problemer er til
fellene med stor diastase mellom de 1. oesophagusseg
menter. Senresultatene viser ved denne atresiform som 
ved mange av de andre at atskillige av disse barn vokser 
opp som fullstendig sunne og friske mennesker uten an
tydning av men etter deres engang så alvorlige lidelse. 

Sakralrumorene er sjeldne lidelser. I regelen gir de 
seg til kjenne straks etter fødselen, men det er ikke all
tid at dette er tilfelle. Ubehandlet er det lidelser med 
en betydelig mortalitet. Behandles barna derimot lege 
anis med operasjon straks etter fødselen og med alle 
barne-kirurgiske hensyn tatt i betraktning, er prognosen 
derimot særdeles god. Avgjørende for resultatet er uten 
tvil tidlig diagnose og øyeblikkelig behandling, hvortil 
kommer riktig teknikk, krav som naturligvis gjelder 
ikke bare denne tumorform, men også for de mange 
andre tumorformer i barnealderen, ikke minst Wilms 
tumor. For å nå bedre resultater må Wilms tumor, som 
andre maligne tumores hos barn, betraktes som en akutt 
lidelse som krever innleggelse samme dag diagnosen er 
stilt, og øyeblikkelig operasjon i tilslutning til innleg
gelse uten for mange forutg1ende undersøkelser. 

Barneurologien viser enorme fremskritt i disse år, 
hvor utviklingen ikke står tilbake for det som skjer i 
kirurgien. Særlig bemerkelsesverdig blant disse er Br i c
k er s ileumblære, hvor urinen gjennom en isolert ileum
slynge føres til underlivets overflate og samles i en pose. 
Dette inngrep har betydd kolossalt for pasientene med 
svzn urininkontinens. 

Skjønt arbeidene tilsynelatende er vidt forskjellige, 
sammenholdes de av en rekke faktorer som er sterkere 
enn det som skiller. Her tenkes på mikroteknikk samt 
pl operasjonsmetoder som ikke lar seg binde av organ
lokalisasjon. En tarmanastomose i disse tilfelle kommer 
pl tale hele veien fra halsen ned til anus. Ytterligere 
klever s1 vel diagnostikk som behandling pediatrisk 
~ved siden av den kirurgiske. Mikroanalysene må 
.:z!..~ ~d innføres i klinikken til underbygning av 
"':""-. liksom spesiell pleie og pass er en selvfølge. 

1~ recte organisatoriske løsning av dette spørsmål 
.....- i opprettelsen av spesielle barnekirurgiske avde
låtpr, 10m er tilstrekkelig store og har den til oppgaven 
::::•de lzgestab plasert de rette steder rundt om i 
Den et. Tid~ er moden til en løsning av denne sak. 

trenger ttl det, slutter U geskrift for Læger. 

RESISTENTE BEKKENINFEKS]ONER 

Resultatene ved rask og riktig behandling ved bek
keninfeksjoner er vanligvis gode, men utfallet er skuf
fende hos noen få pasienter, særlig når man ikke kommer 
til tidlig i sykdomsforløpet, eller hos pasienter som har 
f1tt inadekvat antibiotica-behandling. Hvis ikke beten
nelsesprosessen overvinnes fullstendig, vil pasienten fort
satt ha sin ømme oppfylning i bekkenet som etter hvert 
fikseres til de omgivende vev, og man får de plagsomme 
symptomer menoragi, underlivssmerter, dysmenore og 
dyspareuni. I dette kroniske stadium representerer pa
sientene et terapeutisk problem hvor hysterektomi frem
deles altfor ofte blir den eneste løsningen, skriver Lan
cet.7 

En forklaring pll svikten ved spesifikk behandling 
etter inadekvat eller utsatt antibiotisk behandling er 
dannelsen av granulasjonsvev, hvor bakteriene ikke nås 
av kroppens forsvarsmekanismer eller de tilførte medi
kamenter. I 1951 omtalte C o l l in s og medarbeideres 
nytten av cortison ved fikserte betennelsesinfiltrater i 
bekkenet, som de mente ble bløtere og løsere ved bruk 
av dette stoff. W i Il s og medarbeidere9 kombinerte 
cortison og tetracyklin hos noen få pasienter med lang
varige, residiverende betennelsesinfiltrater i bekkenet, og 
fant bedring i alle sine ro behandlede kasus; 1. av disse, 
sterile etter postpartum og postabortal infeksjon, ble 
gravide. Hu r ti g10 omtaler en lignende behandlings
metode som har va::rt brukt i Ottawa siden r950. De 
antiinflammatoriske binyrebarksteroider og deres deri
vater - cortison, hydrocortison, prednison og predni
solon - gis for å p1virke granulasjonsvevet i bekkenet, 
mens spesifikke antibiotica gis for å ødelegge de infi
serende mikrober. Han understreker at hvis ikke det 
rette antibioticum brukes (bestemt ved omhyggelige in 
vitro følsomhetsprøver), kan cortison ha fatale følger. 
Han oppnådde fullstendig remisjon av symptomene, 
med forsvinnen av betennelsesinfiltratene, hos hver av 
de 45 pa.sienter med bekkeninfeksjon. Ingen pasient fikk 
den kombinerte behandling før de hadde flltt det spe
sifikke antibioticum i minst to uker. 

Det er opplagt at denne behandlingsform kan va::re 
farlig hvis ikke forholdsregler tas for å sikre at et ef
fektivt antibioticum gis sammen med steroider. H u r
t i g mener at det ikke er en tilstrekkelig sikkerhetsfor
anstaltning ll gi et bredspektret antibioticum, slik 
W i l l s gjorde i sin lille serie uten komplikasjoner. 
Dessuten er ikke kombinasjonsbehandlingen et substitutt 
for adekvat inicial behandling med antibiotica, og man 
kan ikke vente noen særlig virkning i kroniske tilfelle 
med megen arrdannelse. Resultatene er imidlertid opp
muntrende, og denne form for behandling kan ha sin 
berettigelse ved akutte og subakutte infeksjoner når 
den første behandling ikke helt har overvunnet infek
sjonen. Når først de exsudative prosesser er blitt orga
nisert og arrvev dannet., kan pasienten meget vel ka-

7 Lancec Il: 332, 1957. 
8 Med. Surg. ]. 104: 389, 1952. 
9 Obstec. Gynec. 7: 689, 1956. 

10 Amer. ]. Obstet. Gynec. 73: 1183, 1957. 
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rakteriseres som cpelvic cripple•, men det synes som 
om vi n1 har midler som kan sikre oss at færre blir 
invalidisert p1 denne m!ten. 

GAMMAGLOBULIN=MANGEL 

Det er bare 20 h siden T i s e l i u s p!viste at serum
globulinene kunne deles i tre hovedgrupper ved sin be
vegelse i et elektrisk felt. Siden bar den største interesse 
samlet seg ved den komponent som beveger seg lang
somt - gammafraksjonen - fordi det er ber man har 
funnet antistoffene, skriver Lancet,11 som gir en kort 
redaksjonell oversikt over dette emne. 

Medfødt mangel pl gammaglobulin ble først omtalt 
av Br ut o n12 i 1952 hos en 8 1r gammel gutt som 
hadde hatt gjentatte anfall av infeksjoner, og som ikke 
viste normal antistoffreaksjon pl forskjellige antigener. 
Senere er en rekke kasus meddelt, og sykdommen nøye 
studert. Det er en arvelig lidelse med kjønnsbundet 
recessiv arvegang og finnes bare hos menn. Gamma
globulinet mangler sannsynligvis sjelden, om noensinne, 
helt i serum, men finnes i sml mengder som bare kan 
plvises ved følsom immunokjemisk metodikk. Hos pa
sienter med «agammaglobulinemi• vil man s1ledes kunne 
plvise o-30 mg/Ioo ml (normalt hos barn: 6oo-IJOO 
mglroo ml). Disse lave verdier beror ikke pl en sterk 
nedbrytning av proteinet, idet injisert gammaglobulin 
minst viste normal overlevingstid. Defekten synes å ligge 
i dannelsen, og er forbundet med en bemerkelsesverdig 
mangel på plasmaceller i vevene. Det er nå alminnelig 
antatt at antistoffene hovedsakelig dannes i plasmacel
lene. 

Barn med gammaglobu)jn-mangel vil være tilbøyelig 
til gjentatte bakterielle infeksjoner, men vanligvis har 
de ikke økt mottagelighet for virusinfeksjoner. Det er 
imidlertid omtalt noen f1 tilfelle hvor koppevaksinasjon 
etterfulgtes av progressiv, generalisert vaccinia forbun
det med mangel på normal antistoffreaksjon, vanligvis 
med fatalt forløp. Hos disse pasienter kan grunnsyk
dommen vzre forskjellig; en av dem var en kvinne hvor 
histologisk undersøkelse av lymfeknutene viste overflod 
av plasmaceller og f1 lymfocytter, ogsl i det perifere 
blod. Skjønt de fleste pasienter med congenitt agam
maglobulinemi viser en normal klinisk reaksjon på virus
infeksjoner, er deres immunreaksjon, målt ved serum
antistoff-verdiene, helt llnormal. 

Foruten den congenitte form av agammaglobulinerni 
kjennes mange andre tilstander hvor der er mer eller 
mindre mangel pl proteinet. Serumverdiene av gamma
globulin faller de første mlneder etter fødselen. Det 
meste av gammaglobulinet som fins i den nyfødtes blod, 
stammer fra moren, og barnet begynner ikke 1 synte
tisere nevneverdige mengder før det er noen mlneder 
gammelt. Pl grunn av den normale nedbrytning faller 

11 Lancec Il: 330, 1957. 
12 Pediatria 9: 722, 1952. 
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konsentrasjonen jevnt inntil barnets egen produksjon 
kommer i gang. Serumverdiene faller til omkring J00-
6oo mglroo ml, men undertiden synker de ytterligere, 
slik at alvorlig infeksjon kan oppstå. Det har vært fore
slått at plutselig død hos småbarn kan skyldes en svz r 
infeksjon på et tidspunkt hvor barnets gammaglobulin
verdier er meget lave. Den ervervede form av agamma
globulinemi atskiller seg fra den medfødte i at den ram
mer begge kjønn. Den kan debutere i alle aldrer, men 
vanligst manifesterer den seg i ungdommen eller tidlig 
i voksen alder ved gjentatte anfall av luftveisinfeksjo
ner, som noen ganger gir bronchiektasier. Enkelte pa
sienter kan ha et spruelignende sykdomsbilde. Hos andre 
finnes svzr splenomegali og forstørrelse av lymfeknu
tene. Histologisk undersøkelse av lycnfoid vev viser at 
plasmacellene enten mangler helt eller bare finnes i 
umodne former. Serumverdiene av gammaglobulin er 
ikke så lave som ved den congenitte form, men varierer 
mellom 25-75 mglxoo ml. Gammaglobulin-mangel er 
ogsl funnet ved en lang rekke andre sykdommer, det 
nefrotiske syndrom, amyloidose, Hodgkins sykdom, 
myelomatose, og ved forskjellige hypoproteinemiske til
stander. Ved disse tilstander synes ikke gammaglobulin
mangelen å vzre forbundet med økt mottagelighet til 
infeksjoner, selv om ancistoffreaksjonen pl forskjellig 
kunstig antigenscimulering kan vzre dårlig. Dette an
tyder at den økte mottagelighet til infeksjon ved «pri
mær• agammaglobulinemi ikke bare skyldes gammaglo
buHn-mangelen, og at denne svikt sannsynligvis bare er 
bl manifestasjon av en underliggende grunnlidelse som 
har vzrt kalt cimmunological paralysis•. 

Primzr gammaglobulin-mangel bør mistenkes hos en
hver pasient som har gjentatte anfall av bakterielle in
feksjoner, særlig hvis den samme art infeksjon går igjen. 
Sykdommen er imidlertid meget sjelden, og mange pa
sienter med residiverende infeksjoner har normale gam
maglobulin-verdier. Diagnosen sikres ved elektroforetisk 
undersøkelse av serumproteinene, noe de fleste større 
laboratorier kan gjøre. Forskjellige hurtigprøver har 
vzrt anbefalt, en av de enkleste er undersøkelse på 
isoagglutininer i serum (forutsatt at pasientens gruppe 
ikke er AB); disse vil mangle eller ha meget lavt titer. 
En annen enkel prøve er sink-turbiditets-testen, som 
vanligvis brukes som leverfunksjonsprøve. 

Behandlingens roll må være 1 holde pasienten fri for 
infeksjoner, dette kan gjøres ved regelmessig å gi «poo
led• gammaglobulin. Det er anbefalt 1 gi o,I g pr. kg 
legemsvekt intramuskulært en gang i ml neden, idet man 
regner at dette vil gi en serumverdi pl xoo-2oo mg/ 
too ml. Dette nødvendiggjør en relativt svær injeksjon, 
og ukentlige injeksjoner kan derfor vzre 1 foretrekke. 
Selv pl et slikt regime behøver ikke pasienten gå fri 
infeksjoner, skjønt de alvorlige infeksjoner vil bli elimi
nert. Ikke alle pasienter trenger slik behandling, og hos 
noen kan regelmessig bruk av et antibioticum vzre til
strekkelig. 
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Eksperimenter med hypotermi ned til o 0 er utføre a 

kei
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og S m i t h ~ og av L e w i s 6 hos hun~ 
Ved denne temperatur stanser respirasjonen, og s~ a,.. 
tar hjerrevirksomheten for til slutt 1 stoppe et sted 
under Io

0
. Teknikken med !l fremkalle s! dyp hyPo

termi har liten relasjon til kliniske metoder, men hos 
rotter og hamstere har det lykkes 1 oppnå en O'Ver. 
levelsesprosent pil 75· H os større dyr som hunder er 
resultatene ennå ikke s!l gode, og man vet enn!! ikJce 
hvorvidt denne metode kan bli forbedret tilstrekkelic 
til at den kan anvendes f. eks. i hjertekirurgien. Pl 
grunn av det faktisk fullstendige opphør av stoffskiftet 
ved slike lave temperaturer, !lpncr metoden muligheten 
for nesten ubegrenset tid til operasjoner pil det stansede 
hjerte og p! hjernen. 
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Med fremkomsten av apparatur for extrakorporeaJ 
sirkulasjon var det å vente at beart-lung bypass og hypo.. 
termi ville bli kombinert for 1 dra nytte av fordelene 
ved begge metoder. Resultatene hittil viser at en lang
som hearc-lung bypass på ca. JO ml pr. kg legemsvekt 
pr. minutt kombinert med hypotermi p! 28°, kan være 
gunstig. Fremkalling av hypotermi under extrakorporeal r, 

n 

1-

l. 

g 
e 

sirkulasjon er lett, og selve maskinen kan forenkles pl 
grunn av de nedsatte krav til den. Senkning av legems
temperaturen under 20° ved overflatekjøling er meget 
vanskelig, men med en bypass kan man nå meget lavere 
temperaturer. Bruk av bypass er ogsil en hovedfaktor 
når det gjelder ukomplisert gjenoppvarming, og - hvis 
man ikke kan finne alvorlige patologiske forandringer 
etter slike lave temperaturer - kan kombinasjonen av 
hypotermi og en langsom bypass ved temperaturer om
kring to

0

, vise seg å bli den beste metode. Muligens vil 
dette bli den mest tilfredsstillende metode ved hjerte
stans på mer enn en time - som vil være nødvendig 
for å mestre de gjenværende uløste problemer ved con
genitte og ervervede hjertesykdommer. Omkring zY'f 
time er n1 grensen for hjerte-lunge-maskinene. En annen 
fremgangsm!lte, som også fremdeles er på det eksperi
mentelle stadium, er lokal kjøling av organer, f. eks. 
hjernen. Det understrekes at dette er rent eksperimentelt, 
og hvis metodene noensinne kan bli anvendt i klinikken, 
vil det ikke bli p! svære lenge. 

PENICILLINRESISTENTE 
STAFYLOKOKKER I MELK 

Man har lenge være klar over at terapeutisk (mis)bruk 
av penicillin fører til utryddelse av sensitive stafylo
kokkstarnmer, og således begunstiger fremkomsten av 
resistente stammer. I sykehusene er resultatet blitt at 
flesteparten av bærerne vanligvis huser resistente organ
ismer. British Medical }ournal8 har nylig omtalt hvor
dan denne selektive prosess ogs!l skjer p! andre måter. 

4 ]. Pbysiol. 128: 547, 1955. 
5 Pcoc. Roy. Soc. B. 147: 533, 1957. 

o LewiJ, P. ].: Physiology of Jnduced Hypotbermia, Wasbingroo 1956. 
8 Brie. Med. ]. 1: 822, 1958. 

l flora hos arbeidere l d o undersøkte den nasa e . . il-
o u b 'd ' g dispensenng av pemc 
fabrikk for bear et /~g kokker uten unntagelse var 

og fant at deres sta. ~U~ n \le påvist i luften i 3 av 
lin-resistente .. Pemct t lO dersøkte hyppig-

avdelinger. Te e un . f 
f l kokker i melk og deres reststcns over or 

~:.st~:d
0 

fintfølende :yr~in!~::~;:,r 0;:u~=~ selv meget sml meng er a. 1954 og 100 av n6 
den i 100 av no prøver t bare rr 
Antall penicillinr~sdt'stente stammu:~~:~elser om 

. 47 1 en annen. . 
første sene, me~ d' k og bruk av pem-

av masutt hos tsse yr h d 

i behandlingen av den, viste bekrep~es:: ::::te~sD: 
8 bønder i den annen grup l 

av 4 . '11' 'kke var brukt ga resu -elsen at pentct 10 1 ' h 
var unntag . . f kausal sammen eng · egentltg bevts or en 

mtet d resistente stammer. dets bruk og opptre en av 

dl' av mas titt ved intra-
Hvis den . ut~redte beh~n.ll~ng som nå foregår, bidrar 

inJekSJOn av peruct m, det en sak hvor 
· tente stammer, er 

spredninge·n· av re~;~r av presserende betydning for 

tsmen b . e mastitter fremkalles av f g De fleste ovm . 'llin 
egen a . f deles godt på penJct , 

itreotolkOKKI~r, og reagerer redm d' å behandle kyrne 
k li finne det nø ven tg . 

s u e man ere antibiotica, som tetracykliner og 
noen av de ny • . blir rådspurt først. . det 1 hape at vt 

.._,·rnomvc.ln, er . melken fra slike be-
ville være meget ønskeltg om f uligheten 

dyr ble pasteurisert. Bortsett ra m 
. . ammer til mennesket, synes overføre res1stente st df · 'ko for 
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f iftning men melk er en meg 
hos kyr, og mat org.l d, Det synes 1 fremgå av 
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sa e es en . f l' f dette synspunkt. 

isk standard er mmdre ar tg ra staf -
. 'koen for konsumentene ved nærvær a~ y 

t n st .11 · ·erne vtte mer . lk kan være liten, vt e vt gJ . 
&UI"·"''""r l me . · sl in· er vetennærene 
om den bovine masthm ~f de r~:~~r ~v antibiotica i følger ved dens be an .mg. 
melk er ikke en likegyldtg affære. 

KLINISK KALIUMMANGEL 

. l kan ramme enhver pasient som 
Generell kaltummange av sekreter (oppkasrninger, 

Utsettes for et større tap . l t blodtrykk og 
. .1 d karaktenseres av av . 

d1are); tJ stan en est'f
1
'k_k alminnelig 

( d ' ) En mer sp 
muskelsvakhet a ynarru k . den renale kalium-
kaliummangel skyldes ~ n~~g a~iuretica øker kalium
utskillelse. Alkal?se og el e~tesin side nedsetter nyre
utskillelsen. Kaltumma.ngef pk · gav kalium innen
funksjonen. En patologtsk ors ytntn 

t Nature 180: 282 .'1.957. . 16· 141 1957. 
JO Moothly BulL MJOm. Hltb. . ' 
11 Ibid. s. 39. 
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s u e man ere antibiotica, som tetracykliner og 
noen av de ny • . blir rådspurt først. . det 1 hape at vt 

.._,·rnomvc.ln, er . melken fra slike be-
ville være meget ønskeltg om f uligheten 

dyr ble pasteurisert. Bortsett ra m 
. . ammer til mennesket, synes overføre res1stente st df · 'ko for 

staf lokokker i melk ~ me øre nst . 
y 'f . Humane stafylokokker fm-lblfv]lok:ok.kn1at·roJc~J tntng. et 

f iftning men melk er en meg 
hos kyr, og mat org.l d, Det synes 1 fremgå av 

årsak til denne u stan . f l k kker ikke for
m i t h su under~økels~r at. st:l~ ohv~s den ikke opp-

seg i noe far!tg om ang • ro , o) o at 
d r høy temperatur (over 24·5 , g . 

un er sæ tg . andre mikrober. Yl 
vekst bremses når der ~mn~ at melk av då rlig 

91 d d paradoksale SituaSJOn 
sa e es en . f l' f dette synspunkt. 

isk standard er mmdre ar tg ra staf -
. 'koen for konsumentene ved nærvær a~ y 

t n st .11 · ·erne vtte mer . lk kan være liten, vt e vt gJ . 
&UI"·"''""r l me . · sl in· er vetennærene 
om den bovine masthm ~f de r~:~~r ~v antibiotica i følger ved dens be an .mg. 
melk er ikke en likegyldtg affære. 

KLINISK KALIUMMANGEL 

. l kan ramme enhver pasient som 
Generell kaltummange av sekreter (oppkasrninger, 

Utsettes for et større tap . l t blodtrykk og 
. .1 d karaktenseres av av . 

d1are); tJ stan en est'f
1
'k_k alminnelig 

( d ' ) En mer sp 
muskelsvakhet a ynarru k . den renale kalium-
kaliummangel skyldes ~ n~~g a~iuretica øker kalium
utskillelse. Alkal?se og el e~tesin side nedsetter nyre
utskillelsen. Kaltumma.ngef pk · gav kalium innen
funksjonen. En patologtsk ors ytntn 

t Nature 180: 282 .'1.957. . 16· 141 1957. 
JO Moothly BulL MJOm. Hltb. . ' 
11 Ibid. s. 39. 



berettiget, men hvor det kan være vanskelig å finne 
sykehusavdetinger og laboratorier som er villige til 
å plha seg slik utprøvning. En overlæge må i dag ofte 
verge seg og sin avdeling mot at slik utprøvning tar 
overhånd, slik at de prosjekter som man har teknisk 
mulighet for og egnet pasientmateriale til, få r en vir
kelig sjanse til å bli ordentlig prøvet uten at det går 
ut over avdelingens øvrige arbeid. På den annen side 
må man føle det som en plikt å hjelpe til at verdi
fulle medikamenter så snart som mulig blir r iktig 
evaluert, selv om det kan koste meget arbeid. En 
klinisk utprøvning av et medikament er nemlig slett 
ikke lett, og krever en berydelig innsats hvis det skal 
bli utført på en riktig og pålitelig måte. 

En brukbar ordning kan det være om Lægefor
eningen eller en annen nøytral instans, oppnevner et 
utvalg som får seg forelagt prosjekter som spesiali
tetskontrollen foreløpig ikke kan godta, eller som 
vedkommende fabrikk ønsker videre prøvet, og i 
samråd med vedkommende fabrikk henviser prepa
ratet til prøvning hos den læge eller p å den sykehus
avdeljng eller det laboratorium som av de interes
serte parter anses egnet, og som erk lærer seg vi ll ig 
til det. 

Et slikt utvalg mli formodes på basis av litteratur
studier ofte å kunne uttale seg i negativ eller positiv 
retning uten at klinisk utprøvning blir anbefalt. Med 
våre begrensede ressurser mli vi sikre oss mot at disse 
blir brukt på prosjekter som allerede er under for
svarlig utredning i utlandet , eller mot a t flere steder 
innenlands engasjeres samtidig uten at de vet om 
hverandre. D ette forutsetter kontakt med tilsvarende 
institusjoner i andre land. 

før utprøvningen begynner, bør det oppsettes en 
standardkontrakt som sikrer de berørtes berettigede 
interesser, også med hensyn til den økonomiske godt
gjørelse for det overtidsarbeid som slik utprøvning 
uvegerlig fører med seg på ethvert trinn av utprøv
ningen for a lle kategorier av personalet ved en syke
husavdeling eller er laboratorium. Planen for ut
prøvningen (materiale, kontrollmateriale, metodikk, 
blindprøver osv.) må settes opp på forhånd. Bare det 
medfører et betydelig arbeid som ikke kan forventes 
ytet uten godtgjørelse. 

D e som deltar i denne utprøvrung, må ha den 
trygghet at deres resultater blir forelagt for en slik 
nevnd enten de er gunstige eller ugunstige for ved
kommende preparat, og publisert hvis de skjønnes 
av almen interesse. 

Excerpta 

ANTIBJOTICA - MONILIASIS 

Fremkomsten av antibiotica har skapt mange proble
mer, det viktigste av dem er oppstlelsen av de resistente 
stammer, sa:rlig av stafylokokker. Ogs1 i en annen ret
ning har man møtt ganske alvorlige uJemper ved bruken 
av kjemotherapeurica og anribiotica, i mindre grad peni
cill in enn enten de bredspektrede antibiotica eller flere 
antibiotica pl en gang eller i rekkefølge. U geskrift for 
Leger 1 minner her om at slik behandling har medført 
at ikke-resistente bakterier (og det vil her si nesten aJle), 
patogene og apatogene er blitt trengt tilbake, mens sop
per, isa: r den nesten ubikvitære Monilia albicans, har 
kunnet bre seg uhemmet de steder hvor de finnes, og 
det er slimhlnnen i hele digesrionrracrus fra munnen til 
anus, larynx, genitalslimhinnen, især hos kvinner, og i 
noe mindre grad huden og neglene. 

Bare forekomsten av store mengder av disse sopper kan 
hos voksne gi slimhinneaffeksjoner i form av •trøske,., 
som man aJltid har kjent hos smlbarn ; det er ogsl mulig 
at endringen av tarmfloraen kan være medvirkende til 
de sl hyppige diareer etter peroral bruk av de bred
spektrede anribiotica. Disse tilfelle er oftest kortvarige 
og lette. 

H os debilc og underernærte pasienter og hos pasienter 
hvis resistens er blitt nedsatt ved behandling med ACTH 
eller binyrebarksteroider, kan der imidlertid komme ut
bredte og hlrdnakkete slimhinneaffcksjoner (Moniliasis), 
hvor Monilia albicans kan phises i renkultur. 

I tilfelle hvor resistensen er i særlig høy grad nedsatt, 
kan soppene trenge gjennom epitelet og inn i karene og 
medføre metasratiske tilfelle av Moniliasis med lokalisa
sjon til lunger, nyrer, meninger og andre organer med 
meget alvorlige, oftest fatale sykdomst i!stander. Overfor 
slike tilfelle stllr vi så 1 si maktesløse, nettopp fordi sop
pene er resistente overfor alle antibiotica. Slike meta
statiske tilfelle er heldigvis sjeldne. 

Et eiendommelig fenomen som kan volde betydelige 
diagnostiske vanskeligheter, kan opptre oftest tidlig i 
sop pin festasjonens forlop, ja, endog før trøskeaffeksjo
nen pl slimhinnene oppdages. Det er det slkalte moni
liid, et universelt maculo-papuløst eksantem, som man 
mener er allergisk, en reaksjon overfor Monilias stoff
skifteprodukter. Det pleier 1 svinne spontant etter en 
ukes tid. Samtidig med slike moniliider finnes en bety
delig leukocytose i det perifere blod. 

Det er særlig de bredspektrede antibiotica som kan 
medfore a t alle andre mikroorganismer enn Monilia al
bicans forsvinner, og at Monilia kan bre seg uhemmet 
og fodrsake Moniliasis. Men anvendelsen av flere anti
biotica på en gang eller i rekkefølge kan føre til det 
samme resultat. Penicillin, som ikke er bredspektret, 
medfører anvendt alene sjelden Moniliasis, fordi en del 
penicillinresistente bakterier ikke affiseres, og de holder 
soppene i age. Men er der gitt steroider i tilslutning til 
penicillinbehandling, kan Moniliasis-affeksjonen oppstå, 

l Ugeskr. for læger 120: 650, 1958. 
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rimeligvis i kraft av den nedsatte resistens av organis
mens vev som steroidene kan bevirke. Det er sannsynlig
gjort at steroidbehandlingen alene kan føre til at der 
oppstår Moniliasis. 

Det fremheves at det ofte, men ikke alltid, dreier seg 
om av en eller annen grunn svekkede pasienter som Hlr 
Moniliasis. 

Det fremgår tydelig nok av en rekke omtalte tilfelle 
at komplikasjoner med Moniliasis kan væ:re sæ:rdeles 
alvorlige, og de er ikke særlig sjeldne. I et materiale av 
ACTH-cortison-behandlede pasienter var hyppigheten 
knapt 8 %, og hvor pasientene hadde fått steroid + 
antibiotica-behandling, var den knapt 10 %. Noen opp
gjørelse av hyppigheten ved terapi med antibiotica alene 
foreligger så vidt vites ikke. Der finnes omtalt en del 
tilfelle av Moniliasis hvor den febertilstand som ga an
ledning til antibiotica-behandlingen, senere viste seg ikke 
å være noen infeksjon, men en bloddyskrasi som leu
kemisk eller aleukemisk leukemi, Hodgkins sykdom og 
lignende. Det først gitte antibioticum var uvirksomt, 
hvorfor et annet eller ett til ble ordinert- også uten 
resultat. Nettopp slike tilfelle m! være særlig utsatte for 
Moniliasis, ofte som en alvorlig komplikasjon. 

Moniliasistilfellenes forekomst er således enda en på
minnelse om at disse sterkt virkende stoffer (både anti
biotica og steroider) ikke bør anvendes uten klare indi
kasjoner; de er for gode til å komme i vanry ved at de 
brukes uten at der er et virkelig behov for dem. 

TORSJON AV FUNIKELEN 

Ingen akutt kirurgisk lidelse diagnostiseres oftere feil 
enn torsjon av funikelen. Lancet 2 holder det for å væ:re 
en heller mild undervurdering når det antas at 70 % 
av torkverte testes mistes på grunn av for sen diagnose. 
Tilstanden er lett å behandle når den erkjennes i tide, 
og det faktum at pasienter med unilateral testisatrofi 
vanligvis ikke er klar over at de er offer for medisinsk 
feilbedømmelse, er neppe noen kilde til vederkvegelse. 

Torsjon av funikelen er ikk vanlig (men slett ikke så 
sjelden som sykehusmaterialer skulle tyde på), og man 
kan hevde at bare litt tid kan avses til tilstanden i un
dervisningen. Imidlertid sies det ikke for lite, men van
ligvis for meget om lidelsen. Det ville væ:re å foretrekke 
at man bare understreket overfor studentene at enhver 
smertefull hevelse i scrocum, eller enhver hevelse i scro
tum med mavesmerter, bør behandles som et tilfelle av 
funikel-torsjon inntil en annen årsak er fastslått, og si 
noen advarende ord om testes som ikke er på plass. Til
standen fremtrer ikke under noe klassisk bilde, og det 
er heller ingen karakteristika som kan utelukke den. 
Mange læ:rebøker opplyser fremdeles at lidelsen vanligvis 
begynner plutselig; dette er langt fra tilfelle. S m i t h 3 

fant at symptomene bare hadde startet plutselig hos r4 
av 32 pasienter, og hos 7 var den første klage vage 
mave- eller lyskesmerter. Slike creferred pain» er en 
vanlig diagnostisk fallgruve, og det gjelder ikke bare 

!! Lancet 1: 725, 1958. 
3 Brit. J. Surg. 45: 280, 1958. 
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tilfelle med manglende descens. Testis-smerter lokaliseres 
ofte til det sted testis finnes i fosterlivet - særlig i om
rådet indre lyskeåpning - og betennelse i tunica vagi
nalis kan simulere peritonitt. Bare i 6 tilfelle var inn
leggelsesdiagnosen korrekt i S m i t h s materiale, og de 
gale diagnoser var også i flere tilfelle akseptert etter 
innleggelsen. 

Den vanligste, og på mange måter den bedroveligste, 
feil er å diagnostisere akutt epididymo-orchitt - og det 
er derfor ikke overraskende at de kirurgiske lærere bør 
legge vekten på forskjellen mellom disse to tilstander. 
At der er forskjellige trekk ved lidelsene, kan ikke be
tviles, men det kan diskuteres om man gjør mer skade 
enn nytte ved å stole på dem i alminnelig praksis. Lett 
traume går undertiden forut for torsjon, og det kan 
synes fornuftig å postulere en mekanisk årsak til en 
mekanisk lidelse. Dette er i virkeligheten skrivebords
medisin som forhindrer en tidligere diagnose. Litt mer 
hjelp kan man få av opplysninger om tidligere små
episoder- ofte bare som kortvarige nykk og stikninger. 
Hvor ubetydelige disse enn kan synes, blir det vanskelig 
å la gå upåtalt hen slike uttrykk som ~cremaster-kolikb 
eler «testis-neuralgi»; endog virkelige angstsymptomer 
henlegges sjelden til scrotum. Pasienter med residiverende 
subakutte torsjoner utgjør en annen liten, men karakter
istisk gruppe. Undertiden kan pasientens alder være til 
hjelp. Epididymo-orchitt er uhyre sjelden - og kusma
orchitt praktisk talt ukjent - før puberteten, mens tor
sjon finnes i alle aldrer, dog hyppigst mellom r 3-2.0 !r. 

Tilstanden kan undertiden diagnostiseres bare ved et 
blikk eller med den letteste palpasjon. Langt hyppigere 
er den ikke til 1 skille fra epididymo-orchitt med abso
lutt sikkerhet, og hvis pasienten skal behandles konser
vativt, er det bare absolutt sikkerhet som er tillatt. Det 
mest kjente symptom - at elevasjon av testis vil lindre 
smerten ved epididymitt, men forverre smerten ved tor
sjon -kan nok ha statistisk gyldighet, men det vil være 
uklokt a basere diagnosen på det alene. Og det haster 
med diagnosen hvis testis skal reddes; lar man tiden gå, 
vil den visne som en rose på stilken. 

Det skulle være mulig å sende enhver pasient til syke
hus p! den minste mistanke, slik at kirurgen fikk sjan
sen til a operere tidlig. Manuell detorkvering anbefales 
av noen, men skjønt metoden lykkes i noen tilfelle, er 
den heldige utfører vanligvis pasienten snarere enn !æ
gen. Etter flere subakutte episoder Ur noen menn et 
slags grep på denne manøver, og den medisinske amatør 
vil gjøre megen skade i a fortsette anstrengelsene n!r 
eksperten har måttet gi opp. Man bruker tiden bedre på 
å arrangere for pasientens øyeblikkelige innleggelse i 
sykehus. Til reisen trenger han noe smertestillende og et 
suspensorium- å legge på varme omslag som noen pasi
enter gjør, og undertiden læ:ger - er likså irrasjonelt 
som å varme en ekstremitet som trues med gangren. 
Når diagnosen er stilt i sykehus, eller hvis der er tvil, 
må scrotum åpnes. Konservativ behandling har væ:rt 
anbefalt for barn, med den tvilsomme motivering at hos 
dem er diagnosen alltid sen; og noen kirurger mener 
konservatisme er berettiget hos eldre. Dessverre er tor
sjon hos eldre tilbøyelig til å progrediere til septisk nek-



ANVENDELSEN AV ANTI

BIOTICA I BARNEALDEREN 

Av ROALD RINVIK 

Antibiotica kan vi kort definere som oppløselige anti
bakterielle substanser som oppstår når visse sopparter og 
andre mikro-organismer vokser på spesielt skikkede me
dier. Disse stoffer virker på samme måte som kjemotera
peutica, idet de phirker srnittestoffet slik at det enten 
dør eller blir ute av stand til å formere seg, - altså de 
har en baktericid eller bakteriostatisk virkning. Det er 
imidlertid for det meste spørsmål om gradsforskjell i 
denne forbindelse. De bakteriostatiske stoffer kan i større 
konsentrasjon og overfor visse smittestoffer bli bakteri
cide. 

De fleste stoffene er sannsynligvis vesentlig bakterio
statiske in vivo, og som kjent mener man at det er de 
naturlige forsvarskrefter i organismen, f. eks. fagocyto
sen, som egentlig overvinner infeksjonen. Dette er forhold 
vi særlig skal huske på hvor det gjelder barn. De har en 
fremtredende naturlig resistensevne, og spesielt har de 
evnen til å restitueres hurtig etter en infeksjon. 

Antibiotica ble første gang anvendt så tidlig som 1899 
da E m er i c og L o w e lanserte stoffet pyocyanase; -
det var aktivt mot en rekke mikro-organismer, blant an
net overfor tyfusbasillen. Men pyocyanase var på samme 
måte som optochinet altfor toksisk til å bli brukt i den 
alminnelige kliniske medisin. Først omkring 1940 fikk 
antibiotica noen særlig praktisk betydning og da i form 
av penicillin som allerede mange år før var blitt opp
daget av F l em in g. Siden har som kjent en rekke anti
biotica sett dagens lys, noen for å eksistere som døgn
fluer, kanskje bare i den rent eksperimentelle medisin. 
Andre har skilt seg ut som fremragende midler i kampen 
mot infeksjonssykdommer, midler som har gitt oss be
handlingsresultater som man for ti-femten år siden neppe 
kunne drømme om. 

Vi skal ikke her gå i detalj med hensyn til stoffenes 
virkemåte, men man mener at de griper inn i celle-stoff
skiftet. Penicillin f. eks. påvirker omsetningen av visse 
aminosyrer, spesielt glutaminsyre som er nødvendig i me
tabolismen for visse kokker. Her ligger sannsynligvis også 
grunnårsaken til den spesifisitet vi ser hos de forskjellige 
antibiotica, noen virker særlig på grampositive bakterier 
og er uvirksomme overfor gramnegative organismer. 

Antibiotica er i og for seg ikke febernedsettende mid
ler, og bør heller ikke brukes som sådanne. Det at et barn 
har feber er selvsagt ikke ubetinget grunnlag for å gi anti
biotica, selv om det i realiteten i dag ser ut til å ha fått 
slik hevd hos den praktiserende læge og forsåvidt også 
hos spesialist. Det foregår vel i dag til dels et avgjort mis
bruk av antibiotica fra lægenes side, kanskje vesentlig på 
grunn av påtrykk fra de pårørende. Det er riktig å under
streke at det stadig er behov for ordentlig undersøkelse 
og omhyggelig vurdering før man setter i gang en anti-
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bioticabehandling i det enkelte tilfelle. Man må overveie 
den type smittestoff som måtte foreligge, blodstatus hos 
barnet, kanskje også benmargens forhold, antatt behand
lings-varighet og ikke å forglemme også mulig toksisk 
virkning. Riktignok kan man på langt nær få full bak
teriologisk oversikt over infeksjonene før man begynner 
behandlingen. Jeg kan bare nevne det praktiske eksempel 
vi differensialdiagnostisk kan stå overfor i spørsmålet 
rheumatismus acutus eller akutt osteomyelitt. Det er full 
grunn til under visse forhold å igangsette behandlingen 
på «mistanke», men det er stort sett uriktig å starte anti
bioticabehandling cfor sikkerhets skyld». Indikasjons
feltet for antibiotica blir de vanlige infeksjoner, enten de 
akutte eller kroniske. Videre har deres anvendelse i profy
laktisk øyemed vært temmelig utbredt. 

Hvor det gjelder akutte infeksjoner vil den optimale 
behandling naturligvis være å kunne gi hele den nødven
dige mengde i en enkel dose, og meget taler for at dette 
kan gjøres i betydelig større utstrekning enn man vanlig
vis gjør. Jeg kan i denne forbindelse minne om vår tid
ligere pneumonibehandling med såkalt sulfonamidstøt 
hvor vi oppnådde meget oppmuntrende resultater. Leilig
hetsvis kan man skjøte på med en annen, eventuelt en 

' tredje massiv dose for å fullstendiggjøre helbredelsen. Et 
annet viktig prinsipp er at en svær initialinfeksjon krever 
tilsvarende stor dose antibiotica, - dvs. det er en kvanti
tativ reaksjon mellom medikamentet og smittestoffet. I 
praksis tar vi dette hensyn ved alltid å gi de to første 
doser dobbelt så store som de senere ved f. eks. bred
spektrede antibiotica. 

Det at kjemoterapi svikter ved akutte infeksjoner, 
skyldes ofte utilstrekkelig dosering og også kanskje at 
man ikke tar tilstrekkelig hensyn til at det er pasientens 
organisme i seg selv som må overvinne infeksjonen. Det 
er rimelig at denne reaksjon tar tre-fire dager før den 
naturlige resistens kan komme ordentlig til syne. Man bør 
derfor ikke legge for mye vekt p1 små temperaturstignin
ger hvis barnet ellers virker kjekkere. Man må ikke glem
me å vurdere det kliniske bilde som helhet, ikke bare se 
på infeksjonen som sådan. Skulle man forsøke å trekke 
ut noen alminnelige feil, kan man kanskje si at hvor det 
gjelder alminnelig praksis, foreligger det en tendens til 
en viss underdosering av antibiotica. Dels doseres det kan
skje i for liten daglig mengde, kanskje oftere gis anti
biotica i for kort tid. En medvirkende årsak er vel øko
nomiske hensyn til pasientene. 

I hospitaler bar man derimot en tendens til en over
behandling, idet man kanskje bruker for store doser og 
iallfall holder lenger på enn strengt tatt nødvendig. Van
ligvis mener man at effekten av antibiotica er avhengig 
av blodkonsentrasjonen, men dette er slett ikke alltid 
overensstemmende med de kliniske funn. Ofte får man 
tilfredsstillende kliniske resultater hvor man teoretisk 
kanskje finner lave blodverdier, og likeledes kan man 
ofte ha adekvate verdier hos pasienter hvor behandlingen 
klinisk synes uten noen virkning. Man kan således ikke 
ubetinget korrelere i vitro og in vivo resultater. 

Et av de felter hvor anvendelsen av antibiotica får sin 
største betydning, er ved de akutte respirasjonsveislidel
ser. Flestepa.rten av disse kan vel føres tilbake til virus-



infeksjoner, og da særlig det vanlige forkjølelsesvirus. 
Særlig aktuelle er de forskjellige adenovirus og også in
fluensavirus. Men sannsynligvis skyldes de virkelig alvor
lige og fatale respirasjonsveislidelser vesentlig bakterielle 
infeksjoner, enten nå disse i seg selv er primære eller se
kundære. Vi har intet sikkert spesifikt middel mot virus
angrep, men i antibiotica har vi en gruppe midler som 
kan kontrollere nesten alle alvorlige bakterielle respira
sjonsveislidelser. Vanskeligheten ligger i å avgjøre hvilket 
antibioticum man skal velge under disse forhold. Det e.r 
lettere når man har muligheter for bakteriologisk under
søkelse; som regel må man basere avgjørelsen bare på en 
klinisk undersøkelse. Man må prøve å vurdere seg frem 
til hvilket preparat mest sannsynlig er effektivt og minst 
sannsynHg skader. Viser den kliniske undersøkelse at man 
har en lobær pneumoni for seg, er valget nokså lett, men 
hvor ofte er dette tilfelle, iallfall hvor vi har barn som 
pasienter? 

Det første spørsmål er: er penicillin det rette å gi i det 
foreliggende tilfelle? De vanlige respirasjonsveismikrober 
faller i to hovedgrupper, de grampositive kokker og de 
gramnegative staver med hemophilus influenzae som den 
viktigste representant. I alminnelighet virker penicillin 
på den først nevnte gruppe, men ikke på den sist nevnte. 
Det er foresUtt at man for å finne lettere frem til den 
mest sannsynlige bakteriologiske diagnose skulle ta et di
rekte utstryk fra pasientens spytt og la en gramfarging på 
ovenstående grunnlag avgjøre hvilket antibioticum man 
skulle velge. Dette er jo et godt forslag, men jeg er redd 
for at det ville være temmelig vanskelig å gjennomføre 
i vanlig praksis. Selv på hospital vil det være forbundet 
med slett ikke så små vanskeligheter. Det ville heller ikke 
gi et utvetydig absolutt svar. 

Pasientens alder spiller en vesentlig rolle. Hos barn i 
alminnelighet er en stor del av akutte infeksjoner betinget 
i kokker, slik at det her vil være rimelig å bruke penicillin 
som det først valgte antibioticum. Men det er av vesentlig 
betydning å gi en tilstrekkelig stor startdose. 

Et praktisk spørsmål i dag er om man skal benytte seg 
av peroral peniciiHn. Det har sine store fordeler å unngå 
injeksjon og med de nye phenopenicillinpreparater skulle 
man være sikret en tilstrekkelig høy konsentrasjon med 
peroral behandling. Vi har ved Ullevål i lenger tid forsøkt 
denne behandling, og benyttet følgende doseringsskjema: 
Barn under :1 år har fått mikstur, over :1 år tabletter: 

Kroppsvekt: 

Under 5 kg 
5-10,. 

10-15 » 
15-:10 ,. 
:10-JO » 

Over JO ,. 

Denne dose gis i 5 dager. 

Mengde pr. dag: 

50.000 E. X 4· 
1oo.ooo E. X 3· 
xoo.ooo E. X 4· 
:1oo.ooo E. X J. 
:150 ooo E. X 3· 
2 jO.OOO E. X 4· 

Vi har imidlertid ikke tordet gjennomføre den helt, 
idet medtatte pasienter har fått injeksjoner. Vi har i hvert 
fall modifisert behandlingen temmelig konsekvent, slik at 
straks almentilstanden tillater det, har vi skiftet over fra 

injeksjonsbehandling til peroral behandling. Resultatene 
synes å være gode og pålitelige. Utover fem dager er det 
neppe nødvendig å fortsette med penicillin, men natur
ligvis alt avhenger av det kliniske bilde, temperaturfall 
etc. Hvor penicillin ikke fører til målet (det har hendt 
ikke så rent sjelden særlig siste vinter - muHgens be
tinget i påfallende hyppige viruspneumonier og videre 
ved tracho-bronkitter i sin alminnelighet), har vi i stor 
utstrekning benyttet oss av chloromycetin. Vi har imid
lertid aldri brukt dette over åtte-ti dager. Vi har aldri 
sett noen tegn til påvirkning av blodet, og det er vel tro
lig at preparatet ikke er så farlig som man har villet ha 
det til, om man holder seg til en kortere tids bruk av det. 
Vår dosering har da vært 100 mg kg legemsvekt, eventuelt 
den dobbelte dose hvis palmitatet benyttes og reduksjon 
av dosene etter de par første dager. 

Det kan kanskje ellers være en smaksak hvilket av de 
bredspektrede antibiotica man vil bruke, om det er indi
kasjon for å forlate penicillinet. I perioder har vi benyttet 
de forskjellige tetracykliner, men er som nevnt blitt stå
ende ved chloromycetinet. 

Dette bringer oss også over til en annen erfaring fra 
vinteren. I perioder må man alltid i en hospitalavdeling 
regne med endemiske infeksjoner, kanskje oftest betinget 
i streptokokker eller stafylokokker. For vel et års tid 
siden hadde vi en påfallende opphopning av sepsistilfelle 
hos nyfødte med pyodermi som temmelig konstant symp
tom. 

De siste måneder har vi sett utpregede lungeinfeksjoner 
hos en bestemt type av pasienter, nemlig hos de premature 
som var reiseklare etter 6-8-10 ukers opphold,- altså 
i vektklasse 2 ooo g-:1 500 g. Plutselig og uten tempe
raturstigning har de utviklet svære lungesymptomer 
med rikelig fysikalia og sterkt påvirket almentilstand, et 
sykdomsbilde som har krevet intens behandling med 
svære doser antibiotica, gammaglobulin, surstoff, etc. Vi 
har bare kunnet føre sannsynlighetsbevis for at dette har 
vært stafylokokkinfeksjoner (røntgenfunn med abscess
tegn etc.). Vi har ikke våget oss på lungepunksjoner i 
diagnostisk øyemed som anbefalt mange steder. Funnene 
sammenholdt med våre erfaringer fra Fødepaviljongen i 
vinter gir oss grunn til å oppfatte denne infeksjon be
tinget i en såkalt chospitalsstafylokokb. Det blir utenfor 
denne ramme å komme nærmere inn på dette interessante 
spørsmål, men i disse tilfelle har vi brukt store doser 
erythromycin og svære doser penicillin med godt resultat. 
Erythromycin bør det brukes ved «vanlige• stafylokokk
infeksjoner, f. eks. pyodermier? Herom er meningene 
delte. Fra Great Ormond street fortelles at erythromycin 
her oppbevares nedlåst; bare enkelte av lægestaben har 
myndighet til å forskrive det i behandlingen. Det brukes 
aldri til de vanlige stafylokokker som er penicillinpåvir
kelige; kun til chospitalsstafylokokker• med sitt typiske 
resistensskjema (resistent overfor alt unntatt erythromy
cin og gjerne chloromycetin). Vår erfaring i vinter taler 
for at om det foreligger pyodermi.er betinget i stafylo
kokker, bør disse behandles intenst. I sykehus er iallfall 
faren for generelle og alvorlige komplikasjoner så stor, -
kanskje fordi vi her bare ser chospitalsstafylokokker» at 
spredning av infeksjonen bør hindres for enhver pris. 
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Erythromycin er også medtatt i vlre overveielser om 
antibiotica i profylaktisk øyemed til premature, et for
hold som vi skal komme tilbake til. 

Hvor det gjelder kroniske infeksjoner er det særlig 
urinveisinfeksjonene som har interesse i vlrt felt. Her 
kommer kjemoterapeutica mer inn i bildet, i form av 
langvarig sulfonamidbehandling, eventuelt furadantin
bebandling. Bakteriologiske undersøkelser taler imidler
tid i retning av at også ber skulle chloromycetin teoretisk 
være det beste middel. Naturligvis må vi nå ikke glemme 
at forutsetningen for en slik behandling må være at en 
organisk lidelse i form av medfødte urinveismisdannelser 
er utelukket. 

Antibiotica-bebandlingen ved tuberkuløse tilstander 
skal jeg så vidt nevne. Jeg vil innskreke meg til at tuber
kuløse meningitter ubetinget bør behandles med samtlige 
antiruberkulose-antibiotica. (Streptomycin, P AS, og iso
cotin.) Ellers er vel de fleste enige om at antibiorica 
vesentlig er indisert ved infeksjoner under 2.-års alderen 
og i pubertetsårene. 

Den profylaktiske anvendelse av antibiotica har i de 
senere år vært gjenstand for atskillig diskusjon, og dette 
spørsmål er tiltagende aktuelt innen flere spesialiteter. 
På det kirurgiske felt sier f.eks. Lancet (første nr. i 1958) 
rett ut at noe profylaktisk nytte av antibiorica ved opera
sjoner ikke eksisterer. Sårinfeksjoner eller komplikasjo
ner fra luftveiene kan ikke unngås ved bruk av anti
biotica. Den profylaktiske anvendelse er mer en gestus 
«som viser kirurgens mangel pl tillit til sin egen eller 
stabens aseptiske teknikk• . Heller ikke synes det effektivt 
hvor det gjelder å forebygge komplikasjoner fra opera
sjoner i fordøyelsestractw. Det synes heller ikke å være 
til noen nytte å gi antibiotica til bevisstløse pasienter i 
profylaktisk øyemed. Kjemoterapi hadde i en gruppe på 
72. komatøse pasienter ingen gagnlig innflytelse. Tvert 
imot, pasienter som fikk antibiotica, var mer mottagelige 
for pneumoni, stafylokokkinfeksjoner i huden og bak
teriemi med gramnegative basiller. Det eneste felt hvor 
det er enighet om berettigelsen av antibiotica i profylak
tisk øyemed, syne9 å være for å forebygge residiv av reu
matiske infeksjoner. Her er nytten av en langvarig profy
laktisk behandling med penicillin fremdeles udiskutabel. 
Man begynte jo med sulfonamider og gir nl overveiende 
penicillin. Dette kan gis i form av en mlnedlig injeksjon 
av senresorberbar penicillin, eller man kan, som vi har 
foretrukket bos vlre pasienter, gi penicillintabletter to 
dager i uken gjennom minst to år. Mange mener at selv 
dette er for kort tid. 

I pediatrien bar den profylaktiske behandling av pre
mature den største interesse. Ved barneavdelingen, Ulle
v:\1 Sykehus, bar vi nl i mer enn halvannet lr konsekvent 
brukt tetracyklin til våre premature de første fem leve
dager. Vårt inntrykk av denne behandling har slett ikke 
vært så overbevisende, og gang på gang har vi diskutert 
berettigelsen av 1 fortsette med dette. Vi har hittil ikke 
villet stanse denne behandling, idet vi mener forholdene 
ved Barneavdelingen er slik at vi er forpliktet til å for
søke alt for å hindre en infeksjon hos de premature. De 
ligger nemlig praktisk talt på samme stue som de andre 
spebarn. Stadig kommer det inn akutte respirasjonsveis-
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lidelser som naturligvis i høyeste grad gjør det risikabelt 
for de premature. 

Crossinfeksjoner er sikkert meget alminnelige. Fra som
meren av regner vi imidlertid med å n. en isolert prema
turseksjon i annen etasje, som vi kan holde helt utenfor 
avdelingen ellers. Når denne kommer i gang, er det vår 
tanke belt 1 sløyfe all profylaktisk bruk av antibiotica. 
Dette er også i trld med kjente amerikanske bakterio
logers syn. I et seminar over premature sier således 
H a t t y A l e x a n d e r i forbindelse med forespørsel 
om antibioticaterapi for premature: «To threat- or not 
to threat - that's the question.• Om man f. eks. kunne 
utelukke de infeksjoner som hos premature skyldes ana
tomiske defekter eller svikt i stoffskiftet, så ville dødelig
heten av infeksjoner være ganske liten. Hun misliker be
grepet profylaktisk anvendelse av antibiotica når det 
gjelder å behandle premature. - Om antibiotica er indi
sert, må de benyttes i full terapeutisk dose. Anvendelsen 
må bero på vår kunnskap om de smittestoffer som mest 
alminnelig infiserer de premature, nemlig stafylokokker 
og coli. Det anvendte antibioticum ml ikke virke tOksisk, 
det skulle heller ikke lede til utvikling av resistente stam
mer, det må ikke påvirke det umodne nyrevev og helst 
gis peroralt og absorberes raskt fra ga.strointestinaltrac
tus. På dette grunnlag foreslår A l e x a n d e r de første 
leveuker ril alle premature under 2. ooo g hvor det /ore
ligger medisinsk mdikasjon, følgende: 

1. Chloromycetin, 100 mg pr. kg legemsvekt pr. dag. 
Palmitat bør ikke brukes fordi resorbsjonen fra tar
men er dlrligere. 

2. . Erythromycin, 50 mg pr. kg legemsvekt pr. dag og 
dessuten 

3· Sulfadiazin, Ioo mg pr. kg legemsvekt hver annen dag 
peroralt. 

Kombinasjonen chloromycetin og sulfonamid skulle 
antas å være den mest effektive mot gramnegative smitte
stoffer. Tilsetningen av erythromycin skulle ba virkning 
pl stafylokokker. Sulfonamid gis hver annen dag fordi 
dette gir tilstrekkelig blodkonsentrasjon og vil sannsyn
ligvis ikke påvirke nyrefunksjonen. 

Om man må gi antibiotica som injeksjon, er Cbloro
mycetin sulfadiazin (?) (da 50 mg pr. kg) daglig og sulfo
namid (too mg pr. kg) hver annen dag tilstrekkelig uten 
tillegg av erythromycin. 

I diskusjonen understrekes at man vet så lite om skade
virkning av antibiotica hos premature og det oppstilles 
tre indikasjoner: 

I. For tidlig avgang av fostervann. 
2.. Lang transport. 
3· Sikre infeksjonstegn. 

Kombinering av forskjellige antibiotica. 
I lang tid har man forsøkt 1 finne frem til gunstige 

kombinasjoner av anribiotica som da særlig skulle vz:re 
indisert ved blandede infeksjoner, eller de skulle tjene til 
1 motvirke resistensutvikling, eller forutsatte synergistisk 
effekt, idet man antok ikke bare en addisjonsvirkning når 
to antibiotica fikk anledning til å plvirke samme agens. 

Inngående studier er foretatt og resultatet bar vært en 
del preparater som til en viss grad har vunnet anerkjen-
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neise. Men meningene er temmelig delte, hvilket igjen gir 
uttrykk for den usikkerhet som foreligger overfor denne 
side av antibioticaspørsm1let. Den mest alminnelige virk
ning ved kombinasjon av antibiotica er en indifferent 
effekt eller en simpel addisjonseffekt. Synergisme er na
turligvis det man h1per pl ved kombinerte antihiotica, 
men dette er relativt sjeldent. 

Som en rettledning for å vurdere spørsmålet er det fore
slitt følgende skjema: 

A. baktericide. A. 
Penicillin. 
Streptomycin. 
Bacitracin. 
Neomycin. 
Polymyx. 

B. bakteriostatiske. B. 
Tetracyklin. 
Chlortetracyklin. 
Oxytetracyklin. 
Chloromycetin. 
Erythromycin. 
Sulfonamid. 

To antibiotica i gruppe A - altså A + A er ofte syn
ergistiske, eller indifferente, aldri antagonistiske. 

To antibiotica i gruppe B - alts1 B + B er ofte adde
rende eller indifferente, aldri synergjstiske. 

Et antifibioticum fra hver gruppe - altså A + B kan 
være indifferente antagonistiske eller synergistiske, alt av
hengig av vedkommende mikroorganismes virkning over
for A-gruppens representant. Hvis smittestoffet er ut
preget A-sensitivt, oppst.år leilighetsVis antagonisme. Hvis 
det er forholdsvis A-resistent, oppstår leilighetsvis syn
ergisme. 

Med andre ord: Hvis en organisme er forholdsvis resi
stent overfor de baktericide antibiotica, vil tillegget av 
et bakteriostatisk antibioticum gi en addisjonseffekt eller 
kanskje en synergistisk virkning. Hvis på den annen side 
mikroorganismen er forholdsvis sensibel overfor en av 
de baktericide antibiotica, vil tilførsel av et bakteriosta
tisk antibioticum leilighetsvis kanskje redusere effekten 
av det baktericide. 

I denne forbindelse er det grunn til å gjenta at ordene 
resistens og sensibilitet i klinisk betydning er relative be
greper. Resistens er sett generelt i forhold til de vanlige 
doser. Enorme doser, f. eks. av penicillin, kan virke selv 
på slkalt resistente mikrober. 

Det praktiske resultat av kombinasjoner av antibiotica 
er ikke sa:rlig oppmuntrende. Noen preparater har fått 
en viss anvendelse, kanskje sa:rlig hos kirurgene, f.eks. 
streptocillinet. Men man skal huske at streptomycin er 
et relativt toksisk stoff og forsiktighet er nødvendig. 
Penici llin-sulfonamidkombinasjonen er kanskje den mest 
effektive kombinasjon, og her har man vel intet egentlig 
faremoment. Nyreskadene hos større barn ved peroral 
dosering av sulfonamid er vel nesten en quanrite negli
geable. Sa:rlig advarer ekspertene mot kombinasjonen 
tetracykliner og penicillin. I Barneavdelingen har vi bare 
to indikasjoner for kombinasjonsbehandling: 

I. Purulent meningitt - hvor den etiologiske diagnose 
ikke er stillet. 

2. Stafylokokk-septiske tilstander. 

Faremomenter ved bruk av antibiotica. 
Hypersensivitet, allergiske reaksjoner, kjenner vi sa:r

lig som utslett av forskjellig art. Det kommer vesentlig 

73 

etter penicillin, og opptrer hyppigere ved injeksjonsbe
handling enn når penicillin gis peroralt. De dødelige ana
fylaktiske reaksjoner som stadig oftere kommer frem i 
litteraturen, har vi hittil va:rt forskånet for. Men de ma
ner i høy grad til forsiktighet. 

En direkte toksisk effekt som ytrer seg ved brekning, 
diare og slimhinnereaksjoner er også temmelig sjelden 
etter v1r erfaring. Diare betinget i en forandring av tarm
flora er ikke sa:rlig alminnelig. I den forbindelse har vi 
de få ganger vi har sett en slike reaksjon det siste året, 
gitt bacillus lactofilus, - frysetørret lyofilisert lacto
bacillus - og dermed kunnet fortsette anribioticabehand
lingen. 

Det største faremoment ligger vel i utviklingen av resi
stente bakteriestammer. Det er visstnok ikke enn! påvist 
resistensendring for streptokokker og pneumokokker, 
men i høy grad hvor det gjelder stafylokokker, et for
hold vi allerede har berørt. 

Et lignende problem synes også å komme til syne hvor 
det gjelder infeksjoner med proteus og pseudomonas. Det 
gjelder sa:rlig urinveisinfeksjonene. Sl snart de sensitive 
mikroorganismer overvinnes av bredspektret antibiotica
terapi, ser vi en slags csuperinfeksjon• med proteus eller 
pseudomonas - som resistente mikrober som er up1vir
kelige av kjemoterapi. 

Til slutt noen ord om nyere antibiotica. 

Det skal være isolert noe slikt som 3-4000 forskjellige 
antibiotica. 15-20 er i produksjon og neppe mer enn 
8-ro er i bruk. Vår erfaring med de nyere antibiotica 
er meget begrenset ennå. Vi har i en del tilfelle brukt 
Cathomycin. (Det går også under navnet Novomycin. 
Det skal va:re identisk med et annet antibioticum benevnt 
Albamycin, eller Streptonivicin.) Det bar sitt indikasjons
område ved pneumonier og sa:rlig ved stafylokokksepri
cemier og blandede infeksjoner i respirasjonsveiene. Det 
skal videre va:re sa:rlig skikket ved proteusinfeksjoner i 
urinveiene. Vi har prøvd det i flere tilfelle av stafylo
kokkinfeksjoner av alvorlig art og mener 1 ha sett ut
merket virkning. Stoffet kan vise betydelige budreaksjo
ner som imidlertid ikke anses sa:rlig alvorlige, det er der
imot beskrevet lever-skader som kan vzre alvorlige. 

Videre har vi i et par tilfelle prøvd Vancomycin -
også vesentlig et stafylokokkmiddel. Det bar imidlertid 
den ulempe at det må gis intravenøst og følgelig er ad
ministreringen vanskelig. Vår erfaring er for liten til å 
ha noen berettiget mening om dette stoff. 

Det langsomtvirkende sulfonamid Kynex [sulfamet
hoxypyridazin] - (sulfadur) - har vi hatt anledning 
til å prøve i flytende form- peroralt- gjennom en del 
måneder. Det gis bare en gang daglig, tas lett av pasien
ten og gir utmerket virkning. 

I det hele bør man ikke glemme sul fonamidene, de for
tjener å gjenvinne den fremtredende plass de hadde for 
en del år siden. De er ofte bedre enn de kostbare anti
biotica. 

Stadig fortsetter jakten etter nye og bedre antibiotica, 
og vi kan formodentlig se frem til enda mer effektive 
medikamenter. 
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menseming, kan fjerne visse skadelige stoffer og dess
uten oppnl en gagnlig korreksjon av tilstedeværende 
vann- og elektrolyttforstyrrelser. De tekniske problemer 
ved hemodialysebehandling er i dag løse, iallfall sil. vidt 
ar man kan gjennomføre en effektiv dialyse som bare 
rommer en meget liren risiko for pasienten. 

Da man ikke kjenner uremiens egentlige biokjemiske 
llrsak, anvender man apparatets evne til 1 fjerne urin
stoff som uttrykk for ders effektivitet - oftest uttrykt 
som urinstoffclearance. Da urinstoff diffunderer særlig 
lett, er det mulig at man overvurderer resultatet av sine 
anstrengelser i noen grad. Pl de kliniske urernisympto
mer er effektiviteten dog utvilsom, ofre ses dramatiske 
bedringer. Det bør nevnes ar den kliniske effekt ikke 
sjelden lar vente 12-24 timer pil. seg, og ar den under
tiden er mindre uttalt enn tallene forleder en ril 1 vente. 
Detre gjelder især for pasienter hvor en svær uremi har 
fil.tt lov ril il. bese! i lenger eid. 

Indikasjonene for behandling med hemodialyse synes 
ll ligge ganske fast og å være de samme ved alle større 
dialysesentrer. Tendensen er de fleste steder gått i ret
ning av å dialysere relative tidlig i anuriens forløp, dvs. 
senest når blodurinstoff når 400 mg Ioo/ml. Hvis pasi
enten får manifeste kliniske symptomer på uremi før, 
dialyseres tidligere. Herved oppnår man at pasientene 
holdes i en bedre og mer motstandsdyktig almentilstand. 
Den livsfarlige hyperkalemi som tidligere ofte var indi
kasjon for hemodialyse, vil fremover være en sjelden 
dialyseindikasjon, fordi det har vist seg at man med 
passende ionebytterklysterer og med gastrodialyse kan 
fjerne betydelige mengder kalium. 

Når det har vært vanskelig å danne seg et inntrykk 
av hvor meget dialysebehandling i kombinasjon med en 
strikt gjennomført konservativ behandling er verd i den 
praktiske klinikk, skyldes det især at den grunnlidelse 
som har fremkalt anurien ofte får en avgjørende inn
flytelse på utfallet. Man kan av denne grunn ikke uren 
videre sammenligne offentliggjorte materialer med og 
uten dialysebehandling. Det er derfor meget verdifullt 
at T h a y s e n, G j ø r u p og M u n c k 2" nil. offentlig
gjør resultatene av behandling av akutt nyresvikt opp
stht i tilslutning ril fodsel. De viser på en overbevisende 
måte at selv lengervarende nyresvikt (i gjennomsnitt 4 

uker) overleves og tåles relativt godt under dialyse
behandling når bare grunnlidelsen er reversibel. Det er 
riktig når de konkluderer ar innføringen av dialyse
behandling i kombinasjon med konservativ behandling 
har forandret prognosen radikalt i gunstig retning for 
disse pasienter, hvor det er nyresvikten og ikke grunn
lidelsen som er den avgjorende faktor. Det må derfor 
ogsil. være riktig il. konkludere at alle pasienter med 
akutt nyresvikt uansett grunnlidelsens karakter snarest 
mulig bør overflyttes til en dialyseavdeling. Bare på 
denne mhe Ur man mulighet for å bringe pasienten i 
en tilstand som tillater en aktiv innsats overfor grunn
lidelsen. 

1$ Ugeskr. for Læger 120: 899, 1958. 

AMERiKANSK REAKSJON P A 
ST AFY LOKOKKENE 

Vhe amerikanske kolleger er bekymret over den 
økende hyppighet av stafylokokkinfeksjoner, skriver 
Lancet, som i en redaksjonell artikkel på ny drøfter 
dette alvorlige emne.20 De bemerker at rapporter om der 
samme problem kommer fra hva de kaller (ikke uten 
tilsiktet ironi) calle land med høy medisinsk standard•. 
Med karakteristisk energi og grundighet kalte rhe Ame
rican Medical Association sammen til en konferanse med 
eksperter i november i fjor hvor alle problemets sider 
ble diskutert, og hovedpunktene er nå publisert.27 Man 
bemerket den utbredte spredning i alle sykehus i USA 
og Canada av høyvirulenre, lett smittsomme og anri
biotica-resisrenre stammer av Staphylococcus aure11s med 
tendens til il. skape smi ttebærere, hudaffeksjoner, s1r
infeksjoner, bløtdelsinfeksjoner og pneumonier. Infek
sjoner hos spebarn og mamma-abscesser blant diegivende 
ble særlig bemerket som brysomme for pasientene, og som 
sannsynlige il.rsaker ril farlige spredninger av de viru
lente stafylokokker til den alminnelige befolkning. Kon
feransen antok at situasjonen var oppstht pli. grunn av 
tendensen til å slappe pil. de rigorose aseptiske forholds
regler som burde iakttas i sykehus og isteden stole på 
profylaktisk behandling med anribiotica. Omhyggelige 
undersøkelser ledsaget av drastiske forholdsregler førte 
ofte til at man i spesielle sykehus fikk kontroll over 
infeksjonene. Det ble ogs1 antatt at de plagsomme syke
hus-stafylokokkene hadde en spesiell tilbøyelighet til å 
bli resistente overfor en lang rekke antibakterielle stof
fer, inklusive leukocytter. Vårt kjennskap til stafylo
kokkenes ekologi, patogenese, immunologiske forhold og 
variabilitet er betydelig dil.rligere enn for streprokokker, 
pneumokokker og andre pyogene mikrober. Konferan
sen anbefalte oppmuntring og bevilgninger til forskning 
vedrørende disse spørsmål, og foreslo at ethvert sykehus 
burde peke ut en ansvarlig læge eller komite til å fore
stå undersøkelser, kontroll og forebyggelse av infeksjon 
i sykehuset, liksom samfunnet burde angripe problemet 
med spredning av stafylokokkinfeksjoner utenfor syke
hus gjennom lægeforeninger, helseril.d og interhospitale 
komiteer. 

Om berettigelsen av noen av disse tiltak kan der ikke 
herske tvil. Hvor mange av sykehusene i vårt land, spør 
Lancet, har tillit til sine egne sreriliserings- og vaskeri
prosedyrer? Hvor mange kan skaffe ren luft, eller av
holde seg fra il. foreta operasjoner og sil.rbehandlinger i 
en luft som er mettet med pyogene bakterier? Hvor 
mange sykehus har effektiv kontroll hvorvidt personale 
med infeksjoner gil.r i sitt arbeid og endog opererer, eller 
på annet vis kommer i kontakt med pasienter hvis vev 
kan ha nedsatt motstandskraft overfor infeksjon? I hvor 
mange sykehus kan· kandidater eller endog sykepleiere 
forskrive hvilket som helst antibioticum de antar kan 
være nyttig? I hvilken utstrekning brukes antibiotica 
fullstendig unødig og nytteløse som profylakse hvor 

21l Lancec 1: 1055, 1958. 
27 J.A.M.A. 166: 1177, 1958. 
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sjansen for infeksjon er mindre enn risikoen for 1 for
gifte eller sensibilisere pasienten eller lage et nytt focus 
med antibioticaresistente mikrober? I praksis overtrer 
vi regelmessig alle disse sider av sykehusrutinen. Defekte 
sterilisatorer bllser damp omkring uten ! lage sterilt ban
dasjemateriell. Vaskerier kontaminerer gjenstander som 
før var fri for patogener. Sykehusluften suges inn fra 
hvor som helst til hvor som helst - endog gjennom ban
dasjesaker i sterilisatorer. Avdelingspiker med bøtte og 
kost feier gulver i rom hvor mødre gir sine barn bryst. 
Sykepleiere rer senger før eller endog mens de skifter pl 
sår. Loete ulltepper gir varme som neppe trenges i syke
hus, de kan ikke steriliseres eller endog meget ofte vaskes 
uten å ødelegges, og de fyller luften med bakterieladet 
støv. Sykepleiere med nesefurunkler går på post fordi 
de ikke vet hvilken truse] de representerer for pasi
entene. Sjefer gir med en optimistisk forsikring om at 
de aldri har noen vanskeligheter - bare alle de andre 
- beskjed om «å gi et antibioticum hvis det er nød
vendig• . Ingen vet sannsynligvis noe om eller kan be
stemme den eksakte hyppighet av cross-infeksjon i sitt 
eget sykehus. Sannsynligvis er forholdet verst ved de 
store sykehus med mange avdelinger under fremragende 
sjefer. Ubehagelige fakta legges ikke alltid fram for 
sjefen; for ham synes alt å gå godt. Fryktelige ting, g!r 
det rykter om, skjer nedenunder og i etasjen over -
men ikke her. Og tragedien fortsetter. 

Nllr det gjelder hvilke av de amerikanske forslag som 
kunne anvendes på situasjonen i Storbritannia, er Lancet 
tilbakeholden med å anbefale flere møter i komiteer eller 
flere komiteer. Mange sykehus har nå cross-infeksjons
komiteer. Det bør være en i hvert sykehus, da dens opp
dragende verdi kan være berydelig. En eldre erfaren 
læge bør være leder, og til ham bør alle infeksjoner rap
porteres, hvor trivielle de enn kan synes, slik at han kan 
sørge for at de blir registrert og undersøkt. Han bør 
oppmuntres til å gå overalt og prøve alt som kan synes 
nødvendig for undersøkelsen. Systematisk bør han gjøre 
undersøkelsesresultatene kjent for de impliserte og for 
hele læge- og sykepleierstaben. Han bør holde admini
strasjonen våken overfor sin plikt til å sørge for et rent 
og formålstjenlig sykehus. Utdannelse og propaganda 
kan nok gi nyttige resultater, men de er ikke sikre nok. 
Skal sikre resultater nås, mener Lancet, må ansvaret 
hvile hos en, og det er derfor bladet anbefaler utnevnelse 
av en leder med de høyeste faglige og personlige egen
skaper, og som det mener er nødvendig for å få kontroll 
over deo økende skandale med cross-infeksjoner i syke
hus - en skandale som synes ikke å la seg beherske ved 
den svake behandling selv-oppdragelse og selvdisiplin 
representerer. 
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UTENLANDSK: 

Ortopedi og vekst. 

W. Ta i Il a r d innleder en artikkel om dette emne i 
Schweizerische Medizinische Wochenschrift med en syke
historie om et tilfelle av poliomyelitt. Pasienten - et 
4 1r gammelt barn - var meget dårlig, behandlings
resultatet var primært usedvanlig godt og alle var strå
lende fornøyde. - 6 år etter kommer barnet til ortoped 
med et 6 cm forkortet ben, skoliose og derav følgende 
lndedrettsbesvær. 

Med utgangspunkt i denne ikke uvanlige tragedie har 
forfatteren så laget en oversikt over vekstmekanismen; 
en historikk over dens oppdagelse, dens intime sammen
heng med ortopedien, samt over betydningen av tidlig 
behandling av forskjellige vekstforstyrrelser. 

Den nære forbindelse mellom vekstforskning og orto
pedi stammer fra den tid ortopedien fikk sitt navn, nem
lig det x8. århundre. Etterat vekstmekanismen en tid 
hadde vakt lægenes nysgjerrighet og etter hvert ble gjen
stand for systematisk forskning ved en rekke navngitte 
læger på 1700-tallet, kom i 1741 den franske professor 
Ni c o l a s A n d ry med den første lærebok i «L'ortho
pedie ou !'art de prevenir et de corriger dans les enfants 
les difformites du corps». - Og senere har ortopedien 
utviklet seg hlnd i hånd med de etter hvert foreliggende 
resultater av en omfattende forskning over vekstmeka
nismen og spesielt over mulighetene for hemmende eller 
befordrende ytre phirkninger av knokkelveksten. 

Belyst ved eksempler nevner forfatteren de resultater 
man er kommet til nlr det gjelder 1 finne 1rsaker til 
forstyrret og særlig usymmetrisk knokkelvekst. Pato
genetiske faktorer er hyppigst infeksjoner, misdannelser, 
frakturer, lammelser og primære eller sekundære sirkula
sjonsforstyrrelser. Og herav følger de resultater forsk
ningen har gitt i retning av 11. gi en tilsiktet hemmet 
eller befordret lengdevekst i terapeutisk øyemed. Særlig 
fremheves Hi e r to n n s kunstige anastomose mellom 
arteria og vena femoralis for 11. øke lengdeveksten, samt 
den operative destruksjon eller hemning av epifyselinjens 
aktivitet a.m. Blount. 

Alt er imidlertid ikke så enkelt; spesielt fremheves 
ortopedens vanskeligheter når det gjelder de fra først 
av lette forandringer som med bruk og belastning gjen
nom årene gir deformiteter, arthroser og smertefulle 
syndromer. Av slike tilstander nevnes hoftedysplasier, 
fotdeformiteter, epifyseløsninger, kyfoskolioser etc. Her 
må ortopeden ofte spille rollen som den mer eller min
dre aktive tilskuer, idet prinsippet er å skaffe knokkel
vevet betingelser for naturlig oppbygning uten den uøn
skede mekaniske plkjenning som det ikke er i stand til 
å tåle. (Ha gl u n d, I 92 3: «Ortopediens 1nd er tål
modigheu.) Således blir det, ifølge forfatteren, altfor 
ofte glemt i den moderne kirurgisk pregede ortopedi at 



det operative inngrep bare kan bli en etappe i den orto
pediske behandling. Den kirurgiske innstilling som faget 
i dag k rever av sine utøvere, er ofte ikke forenlig med 
de lidelser som henvises til deres omsorg, og forfatteren 
innprenter at denne etappe som kirurgien representerer 
i terapien, m~ innrette seg mellom de klassiske forut
g~ende og påfølgende tiltak som man aldri kommer 
utenom, og som er nødvendige for at selv det beste ope
rasjonsresultat ikke skal bli v irkningsløst. Særlig gjelder 
dette hvirvelsøylen. Man må huske at den krummer seg 
progressivt gjennom hele vekstperioden, og den nøy
aktige behandling og kontroll må strekke seg gjennom 
alle disse ~r. 

Nå presiseres imidlertid også at veksten ikke bare er 
til sorg og bekymring for ortopeden, den er ogsll en 
verdifull medarbeider som sikrer resultatet av et inn
grep og sllgar kan gjøre godt igjen et feiltrin. Særlig ved 
medfødte misdannelser er behandlingen for en stor del 
avhengig av vekstprosessen, som sikrer en korreksjon 
oppnådd ved ortopediske midler dersom den er ordent
lig gjort og vedlikeholdt. Og nettopp hos den nyfødte 
er vekstprosessen maksimal i sin intensitet, slik at man 
kan si at individet er i stand til å y te et biologisk arbeid 
som er desto større pr. tidsenhet jo yngre individet er. 
Hvilket ml utnyttes, og herav følger viktigheten av 1 
komme tidlig til med behandlingen av de medfødte mis
dannelser, sll vel klumpfot som andre deformiteter hos 
spebarn. 

Forfatteren forfølger denne tanke videre og kommer 
inn pl problemet med eventuell mulighet for reell orto
pedisk profylakse mot f. eks. kongenital hofteledds
luksasjon. H an peker pl de gode resultater O r t o l an i 
har oppnldd med systematisk gjennomført hoftekontroll 
hos nyfødte ved sitt spesielle håndgrep, der en eventuell 
hofteleddsanomali kan oppdages. Gjennom ortopediske 
tiltak kan så veksten ledes i normal retning. Forfatteren 
nevner også de nyeste resultater på coxartroseforsknin
gens omrllde, der det ansees bevist at denne lidelse nes
ten alltid kan føres tilbake på en tidligere vekstforstyr
relse. Det samme synes ogs~ å gjelde nucleusprolaps. 
Da imidlertid denne tilbakeliggende patogenetiske faktor 
ikke oppdages før kanskje i anamneesen etterat artrosen 
er et faktum, er ortopeden ofte avskåret fra å yte annet 
enn forbig~ende symptomatisk behandling, det er for 
sent å helbrede. 

Oppgaven ligger altså for ortopeden i å oppspore de 
patogenetiske faktorer tidligst mulig, behandle dem tål
modig med alle konservative og kirurgiske midl~r til 
man etter endt vekst har nådd en tilstand som ligger 
nærmest mulig det normale. Og alltid huske pli at vekst
prosessen er en skattet forbundsfelle, men også en meget 
ømfintlig medarbeider som er lite tolerant dersom man 
ikke forstå r å rette seg etter den. 

(Schw. Med. Wschc. 88: 535, 1958.) 

Aorta-syndromet •pulseless d isease• . 

Den oblitererende thromboarteritt i aortabuen og de 
derfra utgående store hode- og armartericr gir et karak
teristisk sykdomsbilde med opphevet puls i overekstre-

mitetene, ensidige eller dobbeltsidige forbigående anfall 
av amaurose, sterk svimmelhet ved leieforandringer av 
hodet og en hyperirritabilitet av sinus carocicus som gir 
anledning til anfall av bevisstløshet og kramper ved 
sinustrykk. I Norge har Fr øv i g (1946) og Fr øv i g 
og L ø k e n ( r 9 53) behandlet symptomatologi og pato
logi. I tysk l itteratur var Fr i ed e (195 5) den første 
som meddelte et tilfelle. P an ter beskriver funnene 
hos en 53 å r gammel mann med typiske symptomer: 
Puls manglet i høyre arteria carotis mens det over ven
stre fantes palpatorisk svirren og en karlyd synkron med 
pulsen. 

(Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1?6: 55, 1957.) 

Stereotaktiske operasjoner ved 
bevegelsesfor styrr e lser . 

Prinsippet for de stereotaktiske inngrep som utføres 
ved de såkalte extrapyramidale hjernelidelser, består i 
å sene visse deler av basalgangliene ut av funksjon uten 
samtidig lesjon av pyramidebanene. Inngrep av denne 
art er særl ig utført på globus pallidus ved paralysis agi
tans, dessuten ved choreo-athetose og torsjonsdystoni. 
Innføringen av de tynne kanyler i de ønskede strukturer 
muliggjores ved sikteapparater med et detaljert utarbei
det koordinasjonssystem i forbi ndelse med luftencefalo
grafi. Ri c c h c r t refererer resultatene av stereotak
tiske inngrep på 15 pasienter med extrapyramidale syn
dromer, og har oppnådd bedring av rigidi tet og tremor 
hos halvparten. Av komplikasjoner nevnes to homonyme 
synsfeltutfall og i et tilfelle et frontallapp-syndrom. 
Forbigående pareser er sett, men varige lammelser ble 
ikke observert. 

(Deutsche Zeiuchr. f. Nervenheilk. 175: 511, 1957.) 

De arterio-venøse aneurysmer 
caroti • og vertebra lisområden e. 

Blant de vaskulære misdannelser i sentralnervesyste
met er de arterio-venøse aneurysmer og de sekkformige 
a rterielle aneurysmer av særlig klinisk betydning. -
O l i v c c ro n a fant blant 5000 verifiserte hjernesvul
ster 12 5 a rterio-venøse aneurysmer i carotis- og verte
bralisgebetet, dvs. en hyppighet på 2,5 %. De første sym
ptomer viste seg hos to tredjedeler av pasientene i 2. og 
3 decennium, bare hos 5 % i første decennium. Hos 7 
pasienter fantes rene carotis externa misdannelser, hos 
5 arterio-venøse. aneurysmer som hadde blodforsyning 
både fra carotis externa og inrerna. Arteria cerebri me
dia enten alene eller sammen med arteria cerebri an
terior er den arterie som hyppigst forsyner de intra
cerebrale arterio-venøse aneurysmer. Serie-angiografi gi r 
opplysninger om sirkulasjonsforholdene. Misdannelsens 
størrelse kan variere betydelig, ikke sjelden inntar den 
nesten en hel hjernelapp. En viss vekst av aneurysmet 
kan antagelig skje i årenes løp. De viktigste symptomer 
er epileptiske anfall , blødninger, dels subarachnoidale, 
dels intracerebrale, og hodepine. 

Behandlingen består i radikal exstirpasjon av rnisdan-
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MALIGN PSEUDOMEMBRANØS 
STAFYLOKOKKENTERITT 

Av EGIL SIVERTSSBN og ERIK ]VEL 

(Pra Sentralsykehuset i Trondheim, med. avd. 
Siu/: Over/æge Odd Stub.) 

I løpet av de siste 3-4 år har det kommet tallrike 
meddelelser om maligne pseudomembranøse stafylokokk

enteritter oppstått som komplikasjon til peroral be
handling med bredspektrede antibiotica (2, J, 6), og der 

er referert flere tilfelle også her fra landet ( 1, 4, 5 ). Det 
første helbredede tilfelle av verifisert pseudomembranøs 

stafylokokkenteritt er beskrevet av Williams i 1954 (6). 
Ved medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Trond

heim, har vi med lykkelig utgang behandlet et tilfelle 

av denne sykdom hos en 7 år gammel gutt med diabetes 

mellitus hvor enteritten hadde oppstått 3-4 døgn etter 
p åbegynt Achromycinbehandling. 

Sykehistorie. 
Pasienten var en 7 år gammel gurc som hadde hatt symptomer 

på diabetes mellitus fra sommeren 1957, behandlet med liberalt 
dietetisk regime og moderate insulindoser og hadde ved dette vært 
bra innstilt. 

25/ 11 1957 ble han innlagt i sykehus med precoma diabeticum 
etter å ha vætt syk med lette cinfluensasymptomer» i bortimot 14 
dager. Han ble behandlet med insulin og intravenøs væsketilførsel 
og på grunn av feber og lungefysikalia som ble oppfattet som 
broncbopneumoni, fikk han også fra innkomsten .Acbromycin 
250 mg 3 ganger daglig. 

29/11 1957, dvs. 4 dØgn etter innleggelsen, begynte han å få 
diffuse smerter i abdomen, brekninger og plutselig forverrelse av 
almentilstanden. Hans diabetes syntes på dette tidspunkt å være 
under kontroll, men da sykdomsbildet fortsatt var uklart og alar
merende ble han samme dag overflyttet til Sentralsykehuset, medi
sinsk avdeling. 

Ved innkomsten her 29/11 1957 var han hØyfebril, slapp, noe 
fjern og betydelig dehydren. Han var mager og almentilstanden 
virket dårlig. Veke 18 kg. Det ble funnet rubor i fauces, forstØr
rede tonsiller og Ødem av uvula, men intet belegg. AbdomefJ var 
meteoristisk utspilt med diffus rrykkØmhet og lett slippØmhet, 
men ingen stramning. Normal rarmlyd. Ved eksplorasjon ble 
funnet rikelig med fast formet avfØring i rekrumampullen. For
holdene ved hjerte og lunger normale. Urinen inneholdt 2 % 
sukker og Lange-Legals reaksjon sv.+. Gerhards prøve+. Blod
sukker 219 mg/100 ml, alkalireserve og Rest-N normale. 

Tilstanden ble i førsce omgang oppfattet som en alvorligere 
halsinfeksjon komplisert med en lettere paralytisk ileus, og det 
ble gitt penicillin/streptomycin samt intravenØs væsketilfØrsel på 
grunn av dehydreringen (400 ml saltvann 0,9 % og 400 ml gly
kose 5 %). Om natten begynte han på ny å brekke seg, og dagen 
etter innkomsten var han betydelig dårligere med stadige brek
ninger samtidig som han nå også fikk suppetynne, illeluktende 
avfØringer. Utover ettermiddagen utviklet han etter hvert sjokk
symptomer med tegn på en svær perifer sirkulasjonssvikr, ble til
tagende uklar og gikk inn i et dypt coma som skulle komme til å 
vare i 7-8 dØgn. Bakteriologisk undersØkelse av halsavsrryk viste 
gule hemolytiske, koagulase-posirive stafylokokker som var fØl
somme bare for erythromycin og cbloromycetin og da der ved 
undersøkelse av avfØring ble funnet praktisk talt utelukkende 
grampositive kokker var diagnosen klar . 

.Adekvat terapi med virksomt antibioticum ble ikke instituert 
fØr ca. l dØgn etter innkomsten i avdelingen. Han fikk da erythro
mycin (llotycin) i.v., 700 mg fØrste døgn, senere noe mindre 
doser, delvis i.v. og delvis i.m. da pasienten ikke var i stand til 

å ta medikamentet per os. Det ble samtidig gitt relasivt store 
væskemengder parenteralt, fØrste dØgn fikk han 3400 ml fordelt 
på salrvann, 5 % glykose, Laetidex og friskt blod, de to neste 
døgn henholdsvis 2600 ml og 2700 ml, derav 500 ml plasma på 
grunn av synkende serumproteinverdier. I flere dØgn hadde han 
stadige muskelrykninger og kramper, og da kalsiumverdiene i 
serum viste noe lave verdier, fikk han også gjentatte kalsium
infeksjoner uren at dette hadde noen overbevisende effekt på kram
pene. Under kontroll av serumelektrolytter og Elcg. ble det også 
de første døgn gitt relativt store mengder kaliumklorid i infu
sjonsvæsken. Hele tiden måtte man også ta hensyn til hans dia
betes. De første døgn var det relativt stor g lykosuri og det ble 
stadig funnet acetonlegemer i urinen. Han hadde også tendens til 
acidose med alkalireserve ned i 22 vol.-% , noe som iallfall delvis 
ble tilskrevet hans diabetes. 

De fØrste to døgn etter at diagnosen var stilt lå han med stadige 
brekninger og hadde gjentatte kopiØse uttØmmelser av vanntynne, 
lysegrØnne, illeluktende avføringer. 1/ 12 195 7 kvitterte han per 
anum en gulfarger, slangelignende membran som målte l~-
2m og ligner en avstØpning av tynntarmslumen (fig.) . Mikro
skopisk undersøkelse (S w e n s s o n) viste en nekrotisk og for 
det meste strukturløs masse, enkelte steder med antydning til 
struktur minnende om tarmmucosa. Der første dØgnet etter inn
komsten hadde han også brekket opp en del gulhvite, melke
koagellignende klumper som sannsynligvis har vært pseudomem
braner fra ventrikelen. 

l lØpet av 2-3 dØgn sank temperaturen jevnt, brekningene ga 
seg, og avfØringene begynte å forme seg etter at pseudomembra
nene var avstØtt. Diuresen var hele tiden god, og det kom ingen 
tegn til nyresvikt til tross for at han lenge lå med en svær sirkula
sjonssvikt. 

Han var fullstendig bevisstløs i 7-8 dØgn fØr han langsomt 
begynte å klare opp. Neurologisk undersøkelse ll/12 1957 
(Ø s te n s j Ø) viste anisocori og lett refleksasymmetri som ble 
oppfattet som en lesjonell cerebral skade som følge av dehyd
reringen og sirkulasjonssvikten. Senere kontroll har fortsatt vist 
lett anisocori, men ellers normale forhold. Psykisk er han også 
etter hvert bLitt helt naturlig og noen alvorlige fØlger av den lange 
bevisstlØshet synes det således ikke å foreligge. 

Gjentatte bakteriologiske undersøkelser viste de første dØgn 
prakrisk talt renkultur av gule hemolytiske koagulase-positive 
stafylokokker bare følsomme for erythromycin og chloromycetin. 
Stafylokokker funnet i avfØringen etter 7/12 195 7 var blitt ery
thromycinresistente. Senere avfØringsprØver har vist normal for
deling av tarmfloraen. 

Fig. l. 
Pseudomembraner fra tynntarmen kvittert i avfØringen. 
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Under oppholdet fikk han 23/12 1957 igjen feber med tegn 
på halsinfeksjon. Også denne gang ble funnet de samme stafylo
kokker, fØlsomme for novobiocin, og under behandling med 
Cathomycin 125 mg X 4 per os gikk infeksjonen pent tilbake. 
For å fjerne evenruelle bakteriefoci ble 30/12 1957 (S letvold) 
gjorr tonsillektomi og adenotomi. Han ble utskrevet med en vel
regulert diabetes og for Øvrig i velbefinnende. Senere kontroller 
har vært cilfredssriUende. 

Lettere gastroincesrinale forstyrrelser opptrer som 
kjent hyppig under behandling med ancibiotica og spe
sielt tetracyklinene hvor tarmforstyrrelser har vært fun
net i opp til 30 °/o. Slike bivirkninger kan vel være forår
saket av forstyrrelser i den normale likevekt i tarmens 
bakterieflora, men ved den maligne stafylokokkentero
colitt har utryddelsen av denne flora gitt grunnlag for 
innvekst av patogene stafylokokker med resistens mot 
vedkommende antibioticum. Ved de alvorligste former 
vil det på grunn av betennelsen og stafylotoksinens virk
ning dannes pseudomembranøse fibrinavstøpninger av 
tarmen. Disse pseudomembranøse enterocolitter har vist 
seg å ha spesielt dårlig prognose og de tilfelle vi har 
funnet referert her fra landet har alle forløpt letalt. 

Sykdommens etiologi, pawgenese og klinikk er for 
øvrig nylig behandlet i Tidsskriftet av Grend ah l (4). 

Den langvarige bevisstløshet hos vår pasient har vi 
ment overveiende skyldes en toksisk plvirkning av cere
brum. I tillegg til dette kan sjokktilstanden med hjerne
anoxi, dehydrering og elektrolyttforstyrrelser ha spilt en 
rolle. Hans diabetes var stort sett under kontroll og det 
er pllfallende at nyrefunksjonen hele tiden var god. 

Behandlingen må i første omgang ta sikte på å heve 
sjokktilstanden og sørge for tilstrekkelig væsketilførsel. 
Det er tidligere påpekt de store mengder som kreves i 
slike tilfelle, opp til 1 liter pr. time de første 12-15 ti
mer (6), og v!r pasient vil ogs! være et godt eksempel 
p1l. dette. Likeledes er det av vital betydning at man 
straks kan sette i gang behandling med et spesifikt anti
bioticum. De fleste patogene stafylokokkstammer er en
nå følsomme for erythromycin, men det meldes stadig 
om økende resistens også mot dette ancibioticum. Stafy
lokokkene hos vår pasient var blitt resistente mot ery
thromycin etter en ukes behandling. 

Summary. 
Egil Sivertssen & Erik Juel: Staphyloco

cal Pseudomembranous Enterocolitis. 

A patient with staphylococcal pseudomembranous en
terocolitis probably caused by administration of tetra
cycline (Achromycin) recovered after fluid therapy and 
treatment with erythromycin (IIotycin) parenterally. 
The importance of adcquate supply of fluid and admi
nistracion of a specific ancibiotic as soon as possible is 
empbasised. 
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EOSINOFILT GRANULOM 

Av S IVERT SVANE 

(Fra Sogtt og Pjordarle Fylkes Sjt1kehus, FlorØ. 
Sjef: Over/æge Olav Amhun.) 

Det eosinofile granulom er en eiendommelig lidelse, 
som nesten utelukkende rammer skjelettsystemet. Det 
forekommer blide solitære og multiple eosinofile granu
lomer. De viser ekspansiv vekst, usurerer benmassen og 
kan fremkalle spontanfrakturer. Makroskopisk finner 
man i foci et ganske bløtt vev, som kan ha en rødbrun 
farve. Det histologiske bildet varierer en del med syk
domsfasen. Karakteristisk er reticulo-endotheliale celle
elementer i form av histiocytter, som gjerne finnes i hau
ger og båndformige anordninger. Videre finnes tallrike 
polynukleære eosinofile celler samt kjempeceller. 
Mengden av eosinofile celler kan være ganske beskje
den i den tidlige proliferative fase og i den sene fibrøse 
tilhelingsfasen (r). 

Det var først etter publikasjoner av L i c h ten
s t e i n & J a ff e og O t a n i & E h rl i c h (begge 
1940) at man for alvor ble oppmerksom pil det eosinofile 
granulom. Før den tid finnes kun enkelte kasuistiske 
meddelelser under høyst forskjellige betegnelser, hvor 
det dog utvilsomt mil ba foreligget eosinofile granulo
mer. L i c h t en s t c i n & J a ff e innførte betegnel
sen «eosinophilic granuloma of bone,.. 

Her i landet ble det eosinofile granulom først omtalt 
av Hø y er i 1947· Det dreiet seg om en 17 år gml. gutt 
som solitær lokalisasjon til femurskaftet. Hø y er fant 
den gang ca. 45 publiserte tilfelle, men senere litteratur
meddelelser tyder p! at sykdommen ikke er så sjelden 
som opprinnelig antatt. Ni t ter publiserte i 1956 3 
tilfelle behandlet på Det Norske Radiumhospital (alle 

Fig. l . 

Prosessen i hØyre os ilium 12/12 1957 - omtrent uforandret 
siden førsre rØntgenundersØkelse 12/11 195 7. 
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