
den beste man har, og den har helt erstattet røntgen
behandlingen av benmarg og universell røntgenbestrå
ling. 

2) Kotloidale, radioaktive suspensjoner. Der anvendes 
i regelen kolloidalt, radioaktivt gull (Au 198). Det an
vendes symptomatisk ved carcinosis pleurae eller carci
nosis peritonei for å hemme eller oppheve produksjonen 
av pleuravæske eller ascites. Det 'anvendes også profy
laktisk ved operasjon for cancer ovarii for å hindre 
utvikling av carcinosis peritonci (implantasjonsmeta
staser), men der foreligger ikke noe sikkert· om resultatene 
med dette. Kolloidalt radioaktivt gull anvendes også til 
direkte injeksjon i tumorvev, men resultatene har bare 
vært moderat palliative. 

Nyere forsøk med injeksjon av radioaktive, kolloidale 
suspensjoner i arteriene til et tumorområd~, f. eks. små 
partikler av yttrium 90 gjennom kateter innført i den 
ønskede arterie gren av a. pulmonalis, er ·bare på et 
eksperimentelt stadium. 

3) Faste radioaktive preparater. Som ersta-tning for 
radium har man Htt en rekke artifisielle, radioaktive 
isotoper som kan brukes på samme måte som radium, 
men som t il ·n ere formål har forskjellige tekniske og 
fysiske fordeler, liksom de er billigere. 

Kobolt 6o er det mest anvendte. Det brukes især i 
telegamma-apparater, hvor man anvender gammastrålin
gen i stor avstand fra kilden (%-r m). Liksom ved 
millionvoltrøntgenappai."atur oppnår man herved i sam
menligning med alminnelig røntgendybdcterapi en større 
dybdedose og en mindre benmargskade. Telegamma
apparatur anvendes derfor med fordel ved dyptliggende 
maligne turneres eller hvor bestrålingen må skje gjennom 
ben vev. 

De artifisielle, radioaktive isotoper kan anvendes til 
punksjon av maligne svulster på s·amme måte ·som ra
dium· eller radium-emanasjon. Tantalum 182 anvendes 
s!Hedes blant annet til behandling av cancer vcsicae og 
har her den fordel at der kan anvendes tynnere og bøye
tigere tråder som traumatiserer blæreveggen mindre, og 
som kan fjernes gjennom urethra, mens radiumnålene må 
fjernes gjennom cystostomi. 

Strontium 90 gir bare ,8-stråling med et halvverdilag 
i vev på ca. 1 mm. Applikatorer med strontium 90 er 
derfor velegnet til strålebehandling av lidelser på cornca 
og conjunctiva bulbi, idet risikoen for strålecataract er 
betydelig mindre enn ved anvendelse av radiumapplika
torer. Strontiumapplikatoren brukes blant annet til 
behandling av carcinomer og melanomer ved limbus 
corneae. Et spesielt område er behandling av kar
innvekst på cornea ved keratitter .. Ved corneatransplan
tasjoner kommer der ofte karinnvt:kst i den transplan
terte cornea etterfulgt av uklarhet. Dette kån i regelen 
hindres med strontium 90: 

Behandling med faste radioaktive preparater hører na
turligvis hjemme i de ·rad ioterapeutiske avdelinger. Skjer 
innlegging av raaioaktive preparater i tilslutning til ope
rasjoner, bør dette skje i kirurgiske avdelinger med in
timt samarbeid ·med radioterapeutiske avdelinger. Men 
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også behandling med radioaktive oppløsninger og sus
pensjoner bør sentraliseres i noen få spesialavdelinger, 
hvor man må ha godt kjennskap til omgang med ioni
serende stråling og farene med den, og hvor man har den 
nødvendige fysiske assistanse og det nødvendige måle
apparatur. En sentralisering av behandlingen med radio
aktive stoffer er også den eneste måte man kan få t il
strekkelig erfaring med behandlingen. 

OTITT MENINGITT 
l DEN ANTIBIOTISKE ÆRA 

Bruken av antibiotica i behandlingen av akutt mellom
ørebetennelse har redusert hyppigheten av mastoiditt og 
intrakranielle komplikasjoner umåtelig. Når slike · kom
plikasjoner imidlertid inntreffer, er de fremdeles poten
sielt letale. Dessuten, understreker Lanset1, er i våre 
dager symptomene vanskeligere å erkjenne, og den an
gjeldende mikrobe er ofte resistent mot de yanlige anti:-. 
biotica. En undersøkelse av H a r a3 fra Los Angele~ 

County Hospital viste at otitt-meningitten fremdeles har 
en mortalitet på 47 % hos barn og 43 % hos voks~e. 

Kronisk suppurativ otitt er "n mangear~et sykdom etio
logisk, patologisk og klinisk. Den benigne type; med 
smerteløs, slimet sekresjon fra en stor sentral perfor-a
sjon, blir sjeldnere som følge av større omhu med den 
generelle, nasale og auralc hygiene. Den fører meget 
sjelden til komplikasjoner, bortsett fra nedsatt hørsel. 
Den annen type, som nå utgjør majoriteten av «kroniske 
øren otologen ser, er langt fra benign. Den er karak
terisert av smeneløs, purulent, stinkende sekresjon fra 
en perforasjon i Shrapnells membran eller øvre, bakre 
del av trommehinnen, forårsaket av et cholesteatom i 
recessus epitympani~~s~ Dette trang~ rom utvides stadig 
av en ubøyelig voksende klump av avstøtt epitel og døde 
leukocytter inntil dets benvegger brytes igjennom. Infek
sjonen når da meningene og hjernen, enten direkte over 
tegmen tympani eller indirekte via en infisert labyrint, 
og ved retrograd infisert venøs trombosering. 

Ha r a undersøkte et materiale på 28 voksne med 
otiet-meningitt som var behandlet i løpet av 8 år. Ikke 
mindre enn 2 3 av disse ~ilfelle va.r se~u rdære til kro
nisk mellomørebetennelse, og 10 av dem døde: Av de 28 
pasienter var 4 operert med enkel eller radikal mastoid
cktomi som ikke hadde eliminert sykdommen. Ved 
akutte, overveldende meningitter kan ingen tid mistes, 
og intensiv k jcmoterapi, ofte med flere antibiotica, ble 
satt i gang. Så snart som meningitten var under kon
troll ble infeksjonsfocus i mellomøret fjernet; radikal 
mastoidektomi ble foretatt hos alle pasienter. 

H ar a understreker alvorligheten ved denne kompli
kasjon. De som ·overlevde, lå gjennomsnittlig ~ 5 dager 
i sykehus. Otiet-meningitten kan forhindres. Alle pasi
enter med kronisk suppurasjon fra recessus epitym.pa.ni
cus risikerer en intrakraniell katastrofe, og det er på tide 
vi innser at i slike ·tilfelle er intet antibioticum noe sub-

2 Lancet Il: 502, I 9 59· 
3 Ann. Otol., St. Louis, 68: 305, 1959. 



stitutt for en dyktig utført operasjon på os temporale, 
som ikke bare utrydder infeksjonsfocus, men som også 
prøver å gjenopprette den ødelagte hørsel ved tympano
plastikk. 

PAVISNING AV DIABETES 

British Diabetic Association satte for en tid tilbake i 
gang med en diabeteskartlegging, og nylig har W a 1-
k e r4 publisert resultatene. Undersøkelsene ble foretatt 
i en liten by i Midt-England, hvor uriner latt etter kull
hydratrikt· måltid ble undersøkt fra over 8o% av en 
befolkning på 5400. Ved glykosuri ble det så utført en 
glykose-belastningsprøve. Der var 33 kjente tilfelle av 
diabetes, og ytterligere 25 lette symptomløse tilfelle ble 
oppdaget under undersøkelsen. Dette tyder på at den 
virkelige hyppighet av diabetes i Storbritannia er om
kring I2 pr. Iooo, og at for hvert kjent tilfelle av dia
betes er der et uoppdaget og ubehandlet. Andre under
søkelser i England og USA har gitt lignende resultater. 

British Medical ]ournal5 spør redaksjonelt i denne 
forbindelse om det er noe å vinne ved å diagnostisere til
felle av lett, symptomløs ~iabetes. Undersøkelser tyder 
på at slike lette tilfelle tenderer til å bli verre etter 
hvert. Hvis det er så, burde kontroll av hyperglykemien 
minske sykdommens progresjon og også risikoen for 
komplikasjoner. Ubehandlet diabetes i de eldre alders
grupper kan forårsake kroniske infeksjoner og ulcerasjo
ner på føttene, samt vaskulære og retinale forandringer. 
Kan noe gjøres for å redusere hyppigheten av disse kom
plikasjoner, bør det overveies nøye. Den nødvendige 
behandling er ikke urimelig vanskelig. Disse pasienter 
er nesten alle overvektige og middelaldrende eller eldre; 
de fleste vil reagere på passende dietetiske forholdsreg
ler, mens noen få også vH trenge orale hypoglykemiske 
stoffer. Vektreduksjon er viktig og vil sannsynligvis 
gjøre godt uavhengig av nedsettelse av blodsukkeret. 
Det må innrømmes at overvektige, middelaldrende kvin
ner vil være tilbøyelige til å vingle fra en strengt avmag
rende diet, men det faktum at «sukker» er påvist, gir 
dem ofte den nødvendige stimulus· til å akte lægens råd. 

Hvis påvisingen og behandlingen av latent diabetes 
er ønskelig, hvordan skal man finne tilfellene? «Diabetes 
detection drives», hvortil folk anmodes om å bringe 
urinprøve, er vanlig praksis i USA. I England tas. det 
første skritt til påvisingen av diabetes av den praktise
rende læge. Han må avgjøre når han skal be pasienten 
om en urinprøve. De første symptomer på diabetes om
fatter tørste, polyuri, nocturi og hos kvinner pruritus 
vulvae; Mange pasienter som holder det gående i årevis, 
liker ikke å bry sin læge med lette symptomer. Hos 
andre gir ikke hyperglykemien og glykosurien anledning 
til noen symptomer. Den praktiserende læge må være 
på vakt overfor pasienter hvor der er mulighet for 
symptomløs eller nesten symptomløs diabetes. Tre ting 

4 J. Endocrin. z8: 18, 1959· 
5 Brit. Med. J. Il: 555, 1959· 
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må alltid betraktes med mistanke - overvekt, diabetes 
i familieanamnesen og hos kvinner opplysning om fød
sel av store barn. 

De første skritt i påvisingen av latent diabetes er å 
undersøke en urinprøve latt to timer etter et kullhydrat
rikt måltid. Undersøkelse av urinen på sukker er meget 
enkel i våre dager, hvis man bruker glykose-oxidase 
testpapirene. Denne metode er spesifikk for glykose, selv 
om falske positive resultater kan forekomme hvis urin
prøven er brakt til lægen i en flaske som har inneholdt 
sukker eller vannstoffperoksyd. Er prøven positiv, 
bør diagnosen bekreftes ved å bestemme blodsukkeret, 

.og hvis. pasienten ikke har noen diabetiske symptomer, 
er det tilrådelig å foreta en glykose-belastningsprøve. 
I mange tilfelle vil ,resultatene være utvetydige, men 
hos enkelte vil der være tvil, og man må ta i betrakt
ning den anvendte metode som er benyttet til å be
stemme glykosen, og hvorvidt det er gjort i kapillærblod 
eller venøst blod. Det mest opplysende punkt på kurven 
er sannsynligvis 2-timerstallet, og er dette over I20 mg/ 
I oo ml, er det meget suspekt. 

Diabetesundersøkelser i Storbritannia og ellers har vist 
at. for hvert kjent ·tilfelle av diabetes er der et uopp
daget tilfelle. Hvis disse finnes og behandles etter enkle 
retningslinjer, vil lidelsens progresjon gå langsommere 
og risikoen for ubehagelige komplikasjoner reduseres. 
Påvisingen av tilfelle med latent diabetes er en utford
ring til den praktiserende læge. 

HJERTEINFARKT POSTOPERATIVT 

Mortaliteten av hjerteinfarkt er høy i den første uke, 
og dødsfall er dobbelt så hyppig hvis infarkt inntreffer 
under eller straks etter et kirurgisk inngrep. Heldigvis 
er det en sjelden komplikasjon etter kirurgiske inngrep, 
skriver British Medical ]01~rnal6 i en redaksjonell over
sikt. En undersøkelse av 20 ooo operasjoner avslørte 
bare 15 sikre tilfelle (o,o75 %); en nyere undersøkelse 
viste 35 (O,I7 %) av 21 ooo opererte. Ikke desto mindre 
inntraff blant I or I tilfelle av hjerteinfarkt 8 5 (8 %) i 
løpet av en måned etter et kirurgisk inngrep. 

Pasienter som mest sannsynlig vil få hjerteinfarkt, er 
de som har vist tegn på coronarsykdom før operasjonen. 
Når pasienter har angina pectoris, hypertensJOn eller 
stuvingssvikt, eller tidligere har hatt infarkt, bør man 
legge særlig omhu i å unngå blodtrykksfall, tachykardi 
og blødning. Den største fare for disse passienter er 
langvarig sjokk eller alvorlig hypotensjon, som kan redu
sere blodgjennomstrømmingen i coronarkarene. Eldre 
pasienter er ofte mer følsomme overfor anestesimidler, 
og en dårlig anestesi kan føre til respirasjonsinsuffisiens 
med anoxi og hypotensjon eller tachykardi med nedsatt 
coronargjennomstrømming. Arten av inhalasjonsaneste
ticum er av mindre betydning, men spinalanestesi er far
ligere enn andre for pasienter med coronarsykdom. En 
nyere undersøkelse av elektrokardiogrammer med mul-

6 Brit. Med. J. Il: 627, 1959· 
7 Arch. Surg. (Chicago) 72: 622, 1956. 
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ligste årsak til hjerteinfarkt, så er andre årsaker relativt 
hyppigere enn i den eldre årsklasse. Den familiære xan
thomatose (Harbitz-Miillers sykdom) må da nevnes først. 
Av andre årsaker til coronarsykdommer i yngre alder 
nevnes videre arteritt, arteritis temporalis og periarteritis 
nodosa. 

Det ser ikke ut som om disponerende faktorer spiller 
noen større rolle for utviklingen av hjerteinfarkt hos 
yngre. Hverken Y at er eller Spa in finner at adi
positas er av betydning, derimot muligens hypertensjon. 
Man har tidligere ment at hjerteinfarkt sjelden kommer 
i tilslutning til legemsanstrengelser. B l u mg art 14, mi
litærlæge, iakttok imidlertid I I tilfelle av infarkt som 
følge av sterk anstrengelse, hos samtlige forelå det athe
romatose. Av hans pasienter var 7 mellom 26 og 41 år. 

Det kliniske forløp av coronarokklusjon er stort sett 
det samme hos yngre som eldre. I Y a t e r s materiale 
hadde en rekke av pasientene hatt angina pectoris før 
anfall av infarkt. Exitus inntrådte i 83,3 % av de døde._ 
lige tilfelle innen 24 timer. Hos de aller fleste (98,4 %) 
var smerten det første og mest fremtredende symptom. 
Av de overlevende var 57% symptomfri ved under
søkelsen. Hjertesvikt fantes hos 2 %. 

Som man kan vente, er mortaliteten større jo eldre 
individene er. Dette kan imidlertid skyldes at det i 
yngre alder finnes færre dårlige risikoer. Ved behand
ling av yngre individer med hjerteinfarkt følger man 
naturligvis de vanlige retningslinjer og gjerne da lang
varig antikoagulasjonsbehandling. 

STAFYLOKOKK=PNEUMONI 

Den berømmelse stafylokokk-pneumonien i det siste 
har fått, etterlater det inntrykk at dens hyppighet er 
økende, kanskje som et resultat av den vidstrakte bruk 
av intibiotica. På lederplass kommenterer imidlertid 
Lancet10 et arbeid av Ed e og medarbeidere16 som ikke 
finner noen grunn til alarm. I sin undersøkelse fant de 
av tilgjengelige data tegn som tydet på at stafylokokken 
i den pre-antibiotiske æra var ansvarlig for 9 % av 
akutte lungeinfeksjoner, mens de fant at den var ansvar
lig for bare 25 (1,5 %) av r654 tilfelle av akutt pneu
moni innlagt i deres sykehus I 9 56-58. Mortaliteten var 
også forholdsvis lav i deres materiale: av tilsammen 36 
pasienter med stafylokokk-pneumoni behandlet siden 
1956 døde r. De henfører sine gunstige terapeutiske· re
sultater delvis til det faktum at i de fleste tilfelle var 
infeksjonen pådratt utenfor sykehus; i 4 tilfelle hvor det 
var sannsynlig at antibiotica-resistente stafylokokker 
var på ferde, var sykdommen alvorlig, utviklet seg 
raskt og var vanskelig å bringe under kontroll. 

På grunn av de spesielle farer som er -forbundet med 
stafylokokk-pneumoni, er en tidlig diagnose viktig, så 
adekvat behan,dling kan settes i gang uten opphold. 
Ed c og medarbeidere henleder oppmerksomheten på 
mulige holdepunkter som bør få lægen på vakt: dyspnoe 

14 J.A.M.A. r28: 77~, 1945. 
15 Lancet ll: 396, 1959· 
16 J.A.\1.A. 170: 638, 1959. 
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som ikke står i forhold til de kliniske funn, mørk cya
nose på lepper og negleseng, små røntgenforandringer de 
første 24-48 timer, pleurasmerter, empyem eller bron
chopleural fistel, dannelsen av bullae, og affeksjon av 
flere lapper eller en hel lunge. Resistensprøver vil gi 
veiledning om det adekvate antibioticum, men i påvente 
av resultatet er det uklokt å stole på penicillin eller 
tetracykliner hvis pasienten er alvorlig syk og stafylo
kokkpneumoni synes mulig: i disse tilfelle er det sikrere 
å gi en kombinasjon av chloramphenicol og erytromycin, 
eller novobiocin og erytromycin. Empyem med eller 
uten bronchopleural fistel er meget vanlig ved stafylo
kokkpneumoni, og er tilbøyelig til å gi svære pleura
fortykkelser med etterfølgende nedsatt lungefunksjon. 
Tegn på plcurasmerter bør tilsi søken på væske, og hvis 
s~dan finnes, kan rask instituering av drenasje med 
tykt kateter eliminere nødvendigheten av dekortikasjon 
senere. 

STEROIDBEHANDLING 
VED KUSMA 

Orchitt er den vanligste og besværligste komplika
sjon til kusma. Man regner med en hyppighet på 25 % 
blant voksne, selv om opptil 67 % har vært meddelt. 
Meninitt eller meningoencefalitt er heller ikke uvanlig. 
I en epidemi var hyppigheten 6,3 %. Andre fant 54%, 
men baserte sine tall på studier av elektroencefalo
grammer og undersøkelse av spinalvæske mer enn på 
kliniske funn. Pancreatitt og oophoritis, facialis- og 
trigeminusneuralgi, iritt og døvhet er velkjente, men 
sjeldne komplikasjoner. Myokarditt er funnet i 4,4 %, 
hepatitt er mistenkt og nylig er trombopenisk purpura be
skrevet hos 3 pasienter. Før steroidbehandling ble tilgjen
gelig, kunne man gjøre meget lite for å kurere eller lindre 
disse tilstander, bortsett fra operasjon av orchitten. Bri
tish Medical ]ournal17 drøfter denne behandling nær
mere på grunnlag av en rekke arbeider om emnet. 

Ris m a n 18 brukte cortison hos 5 orchittpasienter, 
300 mg første dag og minst roo mg daglig i flere dager 
_deretter. Resultatene var ikke dramatiske, men smerte 
og ømhet ble lindret i løpet av 24 timer. 3 av pasientene 
fikk orchitt i den annen testis mens de fikk cortison, 
den var mildere og av kortere varighet. Smith & 

Bis hi rll' ga 300 mg cortison daglig i 3-4 dager; 
dette syntes å, lindre smerten, men hadde mindre sikker 
virkning på hevelsen og temperaturen, og hindret ikke 
orchitt i den annen testis P e t e r s d o r f og B e n -
ne t t20 behandlet 23 pasienter med 300 mg cortison den 
første dag, derpå 200 mg daglig i 3-IS dager, gjennom
snittsdosen var IIOo mg i løpet av 7 dager. Hos 22 av 
pasientene ble smerte og ømhet lindret slående i løpet av 
24 timer. Gjennomsnittlig hadde pasientene feber i 36 
timer. Forfatterne forsøkte å undersøke virkningen på 
senere atrofi av testis, og hos I 3 pasienter fant de tegn 
på atrofi hos 5; 3 av disse reagerte senere enn gjennom-

17 Brit Med.]. Il: 416, 1959. 
18 J.A.M.A. I62: 875, 1956. 
19 New Engl. ]. Med. 258: r20, 195 8. 
20 Arch. Intern. Med. 99-' 222, 1957· 
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snart langsommere. Det er ikke ut til å bety noe for den 
annen hofte om ·artrodesen er helt fast eller ei, eller om 
stillingen er helt god eller ikke. Selv en benet artrodese 
i ideell stilling kan følges av svær artrose i den annen 
hofte .. For -artroplastikken gjelder: omtrent det samme. 
Metode og resultat betyr lite for den annen hofte. Man 
har inntrykk av 'at det er arten av den artrotiske pro
sess som bestemmer utviklingen, En artrodese beskytter 
ikke den annen hofte bedre enn en artroplastikk, men 
den er enklere å utføre. 

Hvis begge hofter trenger kirurgisk behandling, er 
resultatene særdeles skuffende. Metodikken kan varieres 
nær sagt i det uendelige. Vanligst har det i det siste vært 
å gjøre artrodese på den dårligste side, før man tar 
standpunkt til hva man kan oppnå på den annen, men 
i den beste hofte vil man nødig ofre bevegeligheten. 

(Proc. R. Soc. Med. 52: 911, 1959.) 

Behandling med antibiotica. 

Av de gamle' antibiotica holder det eldste - penicillin 
- fremdeles stillingen med glans. Det er både effektivt 
og lite farlig. Særlig er det uunnværlig ved behandling 
av infeksjoner med hemolytiske streptokokker. Her ser 
man ikke resistente stammer. Den sterke konsentrasjon 
i urinen kan nyttiggjøres ved behandling av coli-infek-. . . . 
SJOner 1 urmve1ene. 

Streptomycin brukes - foruten ved tuberkulose- som 
et meget effektivt urinveisdesinficiens. Man bør merke 
seg at det er nesten ·virkningsløst når urinen er sur, - og 
i sur urin oppstår det lett resistente stammer. 

De ·bredspektrede tetracykliner - aureomycin, terra
mycin og achromycin - hindrer veksten av en lang rekke 
bakterier. De reagerer med forskjellige kationer, f.eks. 
kalsium, hvilket nedsetter eller hindrer resorpsjonen. 

Chloramphenicol kan- visstnok sjelden- skade ben
margen og bør ikke brukes hvor andre midler gjør 
samme nytten. Tyfoidfeber og hemofilus influenzae
meningitt er gode indikasjoner. 

Erytromycin inntar en særstilling. På frivillig basis 
har man innskrenket bruken av det ved stafylokokk
infeksjoner, ,og det har fremdeles en utmerket virkning 
i de fleste tilfelle. Ved stafylokokkpenumonier etter in
fluensa bør det brukes straks. Her kan man finne peni
cillinresistens i 93 0/o i hospitalmateriale mot bare 4 8/o 
erytromycinresiste,ns. I det samme materiale var strepto
mycinresistensen 62 °/o og tetracyklinresistensen 74 °/o. 

Kombinasjonsterapi kan både være mer effektiv enn 
behandling med et enkelt middel, og det utvikler seg 
vanskeligere resistente stammer, jfr. tuberkulosebehand
lingen med P AS, streptomycin og isoniazid. Man må 
også regne med synergistisk virkning ved å kombinere 
medikamentene. Den kan iallfall påvises in vitro. 

Man finner nå også penicillinresistente gonokokker. 
Etterat sulfonamider ikke er brukt mot gonokokker på 
mange år, er mengden av resistente stammer sunket stort. 
For 8-10 år siden fantes sulfonamidresistens·i ca. 80 0/o. 

(Proc. R. Soc. Med. 52: 933, 1959.) 
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Reisesyke. Mekanisme og profylakse. 

Alle medikamenter. med påviselig farmakologisk virk
ning er forsøkt mot sjøsyke, ja, mer enn det, praktisk 
talt alle ting som i det hele kan svelgjes. 

Sjøsyken oppstår på grunn av reflekser med receptorer 
i ørets vestibularisapparat. Settes dette ut av funksjon -
eksperimentelt eller på grunn av sykdom- oppstår det 
ikke sjøsyke. Refleksbanene er knyttet til cerebellum og 
hjernestammen. Herfra går det fibrer til cortex. De 
efferente fibrer nedsetter ventrikelens tonus, kontraherer 
duodenum og abdominalmuskulaturen, samtidig som 
epiglottis lukkes og munnen åpnes. Dette kan føre til 
tømming av vcntrikelinnhold. Dette ledsages igjen av 
sjøsykefornemmelser, mer eller mindre, men brekningene 
kan også komme uten sjøsykefornemmelser. 

Svette, diare, søvnighet og hodepine er ikke spesifikke 
symptomer, men skyldes antagelig en generell nervøs 
excitasjon . 

Impulser fra muskler forskjellige steder i kroppen kan 
bidra til å fremkalle sjøsyke. Særlig viktige er øye
musklene. Lukter og engstelse virker også befordrende 
på sjøsyken. Refleksene kan øves opp så terskelen blir 
lav, og refleksene kan bli betinget, slik at f. eks. bare 
synet av en båt kan fremkalle sjøsyke. 

Etter hvert kan det komme en tilvenning, slik at sjø
folk og flyvere osv. etter hvert blir temmelig motstands
dyktige. Barn blir snarere syke enn unge, og unge snarere 
enn eldre. Det er kanskje en tilvenning som gjør seg 
gjeldende også her. Mens engstelse og selvopptatthet 
øker sjansen for å bli syk, blir risikoen mindre hvis man 
blir distrahert med noe som interesserer. 

Tilvenningen er temmelig spesifikk, slik at en flyver 
ikke beskyttes mot togsyke eller en sjømann på en stor 
båt ikke mot sjøsyke hvis han kommer ombord i en 
liten båt. 

Når man ligger ned blir man ikke så lett sjøsyk. Til 
gjengjeld oppnår man ikke så snart tilvenning. Teoretisk 
må den riktige fremgangsmåte være å ta en virksom 
sjøsyketablett, legge seg ned til virkningen er fullgod, 
og,så gå oppe for å dra nytte av tilvenningen. Denne 
tilvenningen vil ikke hjelpe dem som har særlig lett for 
å bli syke, som reiser sjelden og bare korte strekninger. 

(Proc. R. Soc. Med. 52: 965, 1959.) 

Reisesyke. Medikamentell behandling. 

Det er alltid vanskelig å bedømme virkningen av 
medikamenter, og ikke minst er dette tilfelle når det 
gjelder reisesyke. For kortere reiser foreligger det dog 
prøvd, vitenskapelig materiale, 

Det kan være vanskelig å analysere materialet fordi 
de forskjellige medikamenter har forskjellig lang virke
tid. Det kan også være vanskelig å bedømme hvor stor 
bevegelse forsøkspersonene er utsatt for, hvis man da 
ikke benytter spesielle forsøksapparater. Man ml også ta 
placebo-effekten i betraktning. Under lengre reiser må 
man også ta hensyn til tilvenningsfaktoren. 
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over. Forfatterne har satt seg som m&l å samle og be
arbeide det materiale som foreligger. Resultatet er blitt 
en meget god veiledning så vel for forskere som for 
klinikere og praktiserende læger. 

Noe nytt problem er arteriosklerosen ikke. Egyptiske 
mumier frembyr tydelige tegn på sykdommen. Så rart 
er dette ikke. Vi skal huske på at disse tidligere konger 
og prester levde overdådig i motsetning til den store 
masse som levde hovedsakelig av brød og øl. 

Det er de epidemiologiske studier som har ytet mest 
på arterioskleroseforskningens område. Historisk sett er 
det ikke så lenge siden menneskets viktigste beskjeftigelse 
var å samle mat der den kunne finnes. I dag er mat
produksjonen i visse deler av verden nesten blitt indu
strialisert. I Asia og Afrika er det millioner av men
nesker som ennå lever på sultegrensen, og hvor epide
miologiske studier derfor ville være av fundamental 
betydning. I Amerika og visse deler av Europa lever folk 
på en kaloritilførsel som overstiger energiforbruket, og 
hvor fettinnholdet i kosten er for stort. 

Når man skal forsøke å klarlegge dette kompleks av 
faktorer som kommer inn i bildet, støter man på rase
messige, etniske, klimatiske, geografiske, sosialøkono
miske, kulturelle, hygieniske og medisinske momenter 
som gjør det vanskelig å utrede etiologi og patogenese. 

Stor nytte har man hatt av krigs- og rasjonerings
erfaringene i Norge og Nederland samt av Framingham
rapporten fra USA. Denne siste viste at gruppen av 
middelaldrende amerikanere uten abnorme verdier for 
vekt, blodtrykk og serumcholesterol hadde en 4 års 
infarkthyppighet som riktignok lå så høyt som på 10 
promille, mot 143 i gruppen hvor 2 eller alle 3 varianter 
var til stede. Undersøkelsene fra vårt eget land under 
krigen er omtalt i boken, men de tør være så velkjente 
at de ikke vil bli nevnt her. 

Patologisk-anatomiske studier taler for en nær relasjon 
mellom serumcholesterolmengden og arteriosklerose og 
også for en sammenheng mellom dietform og cholesterol
emi. Videre støtter dyreforsøk oppfatningen _at høy 
fett- og cholesteroltilførsel er avgjørende for hyper
cholesterolemi og atherogenese. 

Et eiendommelig fenomen, nemlig den lave hyppighet 
av hjerteinfarkt hos kvinner før klimakteriet, har fått 
forfatterne til å interessere seg for stilbøstrolenes rolle i 
denne sammenheng, dog uten at man foreløpig har våget 
å formulere en sikker konklusjon. 

Selv om de resultater som foreligger i dag virker over
bevisende og retningsgivende på mange vis, er den tera
peutiske nytten fremdeles sub judice. Men om 5-10 år 
vil man forhåpentlig kunne stille opp sikrere retnings
linjer. 

Problemer som venter på en løsning og som ikke er 
tatt opp til vurdering i denne bok, er den tilsynelatende 
mindre hyppighet av hjerteinfarkt blant middelaldrende 
pasienter i asyler. 

De store profylaktiske og sosialpoli,tiske konsekvenser 
de allerede oppnådde resultater innebærer, bør etter hvert 
komme sterkere til uttrykk på hold hvor levemåte og 
arbeidstidsproblemer diskuteres og reguleres. 
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Boken kan anbefales til alle dem som er opptatt av 
herhen hørende problemer. En velredigert litteratur
fortegnelse på 787 nr. vesentlig fra tiden etter 1953, 
danner et verdifullt tillegg. Norske og andre arbeider 
fra Norden av betydning for emnet, er å finne her. 

Henry Welch: A Guide to Antibiotic Therapy. 
69 s. Published by Medical Encyclopedia, Inc. New York, 
distributed outside USA by Interscience Publishers Inc. 
London og New York 1959· Pris: $ J.oo. -Anmeldt av 
j ø r g en· H er m a n V o g t. 

W el c h er hovedredaktør for Antibiotics and Che
motherapy og for Antibiotic Medicine and Clinical 
Therapy. Han er hovedarrangør av de årlige Antibio
ticamøter i Washington og redaktør av år boken for 
disse møter. 

I denne lille boken er sammentrengt opplysninger om 
de 31 antibiotica som for tiden er av klinisk betydning. 
Der er to sider om hver av dem med indikasjoner, bi
virkninger, dosering, og den blod- og urinkonsemrasjon 
som kan forventes, med opplysninger om de forskjellige 
mikrobers følsomhet. Det siste er gitt på en måte som 
for en kliniker vil være litt vanskelig å fortolke. 

Boken er billig og nyttig for alle sykehusavdelinger. 

E.G. Wagner & J. N. L an o i x: Water Supply 
for Rural Areas and small Communities. World 
Health Organization. Monograph Series No. 42, Geneve 
1959·- Anmeldt av Haakon Natvig. 

I sitt arbeid for å bedre omgivelseshygienen har WHO 
sendt ut flere verdifulle monografier med adresse til 
offentlige læger, veterinærer, sanitæringeniører, kjemikere 
og andre faggrupper som deltar i det praktiske helse
arbeid. I denne serien er nylig sendt ut monografi om 
vannforsyningen i landdistrikter og små tettbegyggelser 
skrevet av to erfarne sanitæringeniører, nemlig E d
m u n d G. Wagner fra Division of Health and 
Sanitation, knyttet til Instituttet for interamerikanske 
affærer i Brasil og J. N. L an o i x, som er knyttet til 
Division of Environmental Sanitation i WHO, Geneve. 

De samme forfattere har tidligere gitt ut en annen 
monografi nemlig «Excreta Disposal for Rural Areas and 
small Communities». 

Denne boken på 337 sider med 85 tegninger, en lit
teraturfortegnelse på 50 nummer og et godt register, er 
spesielt skrevet med henblikk på de land som har van~ 
skeligheter med å skaffe tilfredsstillende vannforsyninger 
enten som følge av mangel på naturlige overflatevann
kilder eller fordi disse er så sterkt forurenset at de ikke 
kan brukes uten rensing. Ved tabeller og grafiske frem
stillinger vises at i 8 av 16 Sydamerikanske stater er de 
akutte gastroenteritter fremdeles den viktigste dødsår
sak. De fleste av disse sykdommer skyldes salmonella
og shigellainfeksjoner og amoebiase, sykdommer som i 
de fleste tilfelle overføres via drikkevann. 

Forfatterne gir en rekke verdifulle råd om planleg
gelsen av vannforsyningsanlegg og gjennomgår de bak-



teriologiske, kjemiske og fysikalske krav til drikkevann, 
prøvetaing og undersøkelsesmetoder. Det gjøres rede 
for de forskjellige typer av vannforsyningskilder som 
kan komme p:i tale under forskjellige forhold, og ved 
hjelp av gode tegninger gis anvisning på bygging av 
brønner, boringer, pumpeanlegg, cisterner for innsam
ling av regnvann, og om rense- og desinfeksjonsmetoder 
for drikkevann. Meget vektig er det avsnitt hvor det 
gjøres rede for hvordan et vannforsyningsanlegg må 
drives og kontrolleres for å virke tilfredsstillende og gi 
et betryggende drikkevann. 

Enkelte deler av boken er .sterkt teknisk betont, men 
boken vil være en nyttig håndbok også for de mange 
offentlige læger i vårt land som har drikkevanns
problemer å løse. 

G. ]. va n der P l a at s : Medical X-Ray Tech· 
nique. 480 s., 229 ill. Philips' Technical Library, Eind
hoven, Holland 1959· Pris: Kr. 57"50. - Anmeldt av 
T o r f i n n D e n s t a d. 

Professor v. d. P l a at s er særlig kjent for sine ar
beider med røntgen-kontaktbehandling ( «nærbestråling») 
og forstørrelsesteknikk. I den foreliggende bok gjennom
går han strålefysikk, metoder, teknikk og apparatur både 
innen diagnostikk og terapi. Man får kort sagt vite 
både hvorledes og hvorfor man i de forskjellige situa
sjoner kan oppnå de beste resultater. Boken er velskrevet 
og lettlest og helt up to date. 

Henry Welch & Maxwell Finland: 
Antibiotic Therapy for Staphylococcal Diseases. 
Antibiotics Monographs no. 12. 208 s. Published by Medi
cal Encyclopedia, Inc. N. Y. Distributed outside USA 'by 
Interscience Publishers, Inc. London og New York 1959· 
P~is: $4.50.-Anmeldtav Jørgen Herman Vogt. 

Der er i boken 8 kapitler av 7 forfattere. Hoved
kapitlene er utvilsomt W e l c h s innledningskapitel og 
Finlands: Recapitulation and Discussion .. De er ver
difulle bidrag til forståelsen av og behandlingen av den 
nåværende situasjon med en verdensomfattende epidemi 
av stafylokokker av fagtype 80~1, som sørgelig ofte 
er penicillin- og tetracyklinresistente. 

W el c h poengterer at der ikke er bevis for at misbruk 
av antibiotica er årsaken til denne epidemi. I høyden 
kan bruken av antibiotica ha satt på spissen en situasjon 
som kan .ha eksistert i århundrer, ved å eliminere de 
ømfintlige stafylokokker. 

W el c h gir videre detaljert redegjørelse for bruken 
av penicillin, chloramphenicol, .tetracyklin og bacitracin. 

Fin l an d gjennomgår systematisk også andre mulig
heter og nevner foruten penicillin, erytromycin, novo
biocin, vancomycin, kanamycin, ristocetin og oleando
mycin som de mest aktive, mer eller mindre i den nevnte 
rekkefølge, mens han setter tetracykli!J, chloramphenicol, 
bacitracin, streptomycin og. neomycin. i annen rekke. 

Dertil kommer carbomycin, spiramycin, streptogramin 
(stafylomycin), leucomycin og bryamycin .. De siste er 
utilstrekkelig klinisk utprøvd. 

Korre.spondanse. r 

Barnepsykiatri Finn land. 

Herr redaktør. 
Finnland kan med god grunn. sammenlignes med 

Norge både når det gjelder flateinnhold og folketall, og 
Helsinki kan sammenlignes med Oslo. Men. økonomisk 
er det stor forskjell mellom landene. Finnlandskrigen 
og erstatningene til Sovjet-Samveldet etter den annen 
verdenskrig var en hard belastning for landet, og vinter
krigen ble som kjent for en stor del ført på egen grunn 
og med tap som resultat. Den politiske situasjon er 
også svært vanskelig, og det ville på denne bakgrunn 
være naturlig å. anta at Finnland var enda værre stilt 
når det gjelder å gjennomføre et barnepsykiatrisk helse
apparat enn Norge. 

Jeg hadde støtt på flere finske barnepsykiatere og 
sosialkuratorer tidligere og visste at man hadde store 
problemer med å .utbygge barnepsykiatrisk helsetjeneste. 
Det var derfor ganske forbløffende å oppleve Finnland 
i så henseende i august 1959. 

Jeg besøkte 4 barnepsykiatriske avdelinger i Helsinki 
og fikk vite at det var 3 til utover landet. Dessuten var 
det 2 eller 3 skolepsykologiske kontorer og 3 mental
hygieniske poliklinikker i Helsinki. 2 av de barne
psykiatriske var nye, den siste privat og helt ny, nemlig 
i Barnas Borg. Dertil besøkte jeg universitetets barne
avdeling (professor Ni Il o Ha 11m an n). Her hadde 
man full psykiatrisk service, idet denne pediatriske av
deling hadde fulltime ansatt barnepsykiater, fulltime 
klinisk psykolog og sosialkurator, altså et fullt psy
kiatrisk team helttil rådighet ved den alminnelige barne
avdeling. Barnepsykiater dr. V a li ane er meget vel
utdannet blant annet i USA og har deltatt i en rekke 
ekspertkonferanser satt i gang av WHO. 

Norge har som kjent bare l barnepsykiatrisk av
deling for hele landet, 1 barneavdeling som kan bruke 
den barnepsykiatriske avdeling som konsulenter, Oslo 
har 1 mentalhygienisk poliklinikk, 1 skolepsykologisk 
kontor og en barnepsykiatrisk behandlingsinstitusjon 
(og utdannelsesinstitusjon). Landet har 1 barneverns
institusjon utenfor Oslo. Til gjengjeld har Norge 30 
skolep~ykologiske kontorer hvor det ikke kan utføres 
full klinisk undersøkelse og ingen behandling. Det synes 
som Finnland med sin dårlige økonomi har satset be
tydelig på å utvikle barnepsykiatrisk helsetjeneste, langt 
mer enn Norge. 

Utdannelsesforholdene i Finnland var derimot meget 
slette. Bare sosialkuratorene fikk en kontrollert case
work-utdannelse -:- nemlig 1 års spesialisering med skik
kelig undervisning og supervisjon. Sosialkuratorene var 
imidlertid ikke utdannet ved en sosialskole, men var 
sykepleiersker. 

Lægene hadde ingen utdannelse. i barnepsykiatri i 
Finnla.nd annet enn at de arbeidet ved barepsykiatriske 
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ler osmølære elektrolytiske fors tyrrelser en rolle, even
tuelt ogs1 opphoping av toksiske nedbrytningsprodukter 
fra forbrenningen på grunn av nedsatt filtrasjon i nyrene. 

Differensialdiagnosen overfor senil-demente atferds
forstyrrelser ble omtalt ovenfor, og betydningen av den 
tid symptomene trenger for sin utvikling ble fremhevet. 

For diagnosen av dehydreringstilstanden hos de gamle 
vil det være en stor hjelp om man kan danne seg et bilde 
av deres spise- og drikkevaner, samt deres functiones 
naturalcs for øvrig {diurese, urinens spesifikke vekt, even
tuelt nycturi, diare, svetting). Nytten av dette begrenses 
i privat praksis så vel som i sykehus ved at det forutsetter 
noks~ nøye observasjon av pasienten over et lengre tids
rom, helst også før sykdom inntrer. 

Viktigst - og praktisk gjennomførlig - er at man ved 
sykdom hos gamle individer, også ved relativt «uskyl
dige• lidelser, alltid tar væskeproblemet med i de tera
peutiske overveielser og under sykdommen fører nøy
aktigst mulig kontroll med væskeinntak og -avgift. «Den 
tørre tunge,. og «de stående hudfolder,. er av ringe verdi 
som indikatorer på væskebehovet. 

Behandlingen av den rene væskedeficit er å tilføre or
ganismen vann. Hvis mulig, gjøres dette best per os, 
skjønt det kan kreve både tid, tllmodighet og stand
haftighet å overvinne de gamles stedige vegring. Væske
mengden man skal gi, må bli å individualisere under 
hensyntagen til graden av inntørring, kretsløpets tilstand 
osv. Noen fast regel for doseringen kan ikke settes opp. 
Enkelte forfattere angir at de ved svære tilfelle av va:ske
deficit med uttalt hypernatriemi rutinemessig gi r omkring 
4 liter daglig. En sl drastisk væsketerapi vil hos gamle 
bety en fare for kretsløpet, men 150o-2.ooo ml daglig er 
ikke urimelig som et gjennomsnitt for behovet ved inn
tørring. Parenteralt gis vann best som 5 % glykoseopp
løsning. Isotonisk saltvann anses ikke som adekvat terapi 
ved den rene væskedeficit, hvor det bare er behov for 
vann til ekvilibrering av pasientens hypertoniske kropps
·væske. 

Summa ry. 

E. J. S tør en : Dehydration in Geriatric Patients. 

The paper deals with hypertonic dehydration in geria
tric patients, resu!ting from inadequate intake of water. 
Physiologic alterations, characteristic of old age, are 
discussed as related to development of dehydration. 

Two cases with mild mental disturbances as an early 
symptom of dehydration are reported, and the differen
tial diagnosis towards senile dementia is discussed. 
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LUNGETUBERKULOSE 

OG MEDIKAMENTELL 

BEHANDLING 

EN VURDERING AV KORTTIDSRESULTATER 

Av PER W AAGE 

(Fra R ikshospitalet, Lungeavdelingen. 
Sjef: Dosent dr. med. Sven Nissen-Meyer .) 

Langtidsresultatene er avgjørende for lungetuberkulo
sens terapi. Når det gjelder den medikamentelle behand
ling av denne sykdom, vil imidlertid effekten etter kor
tere tidsrom ogsl ha betydelig interesse. Denne blir jo med 
rette eller med urette tillagt atskillig vekt ved valget av 
den videre behandling. H vis 6-1 2 måneders medikamen
tell behandling ikke fører t il kavernesvinn, vil de fleste 
terapeuter i dag formodentlig ti lrlde supplerende kir
urgisk behandling. Forutsatt at der ikke foreligger spesi
elle kontraindikasjoner. Mange vil anbefale det samme 
ved massive rcstinfiltrater. Korttidsresultatcr kan ogsl 
gi opplysning om hvor ofte, og under hvilke omstendig
heter kjemoterapi ifølge nlværende praksis suppleres 
med operativ terapi. Spørsm~let om disse retningslinjer 
er de mest hensiktsmessige, kan selvfølgelig først besvares 
etter en meget lengre observasjonsperiode. 

I det følgende skal omtales resultater av 3-9 måneders 
medikamentell behandling hos pasienter som i tiden r. 
november I955-30. juni 1958 ble utskrevet fra Lunge
avdelingen ved Rikshospitalet. Materialet omfatter 90 
pasienter som under oppholdet fikk sin første medika
mentelle behandling, enten begynt i avdelingen eller 
kort tid før innleggelsen og fortSatt i avdelingen. Alle 
var ved den medikamentelle behandl ings begynnelse en
ten basilla:re eller det var røntgenologisk påvist kaverne, 
eller de oppfylte begge disse krav. Pasienter med diabetes 
eller ulcus-sykdom, samt kvinner som var gravide i den 
tiden behandlingen pågikk, er utelatt. 

Behandlingen har alltid vært gjennomført med isonia
zid (INH) sammen med enten streptomycin (SM} eller 
PAS. Som regel har pasienten først f1tt I NH og SM dag
lig i ca. 6 uker og deretter INH og PAS i vanlige doser. 
Pasienter med under 3 m~neders behandling, eller med 
over 30 dagers avbrekk i behandlingen, samt pasienter 
som har fltt cortison i tillegg til de spesifikke medika
menter, er ikke tatt med i materialer. 

Tabell r. 

Pasientenes alder og kjønn. 

A lder Menn Kvinner 

18 
8 

26 

Sum 

55 
35 
90 

l noe endret form boldt som foredrag ved Norske Lægers 
T~tberk~tloseselskaps møte :19. novembtr I9J 8. 



Fig. I, 

Planigrafi, snitt nr. 8 av høyre øvre lungefelt hos 19 år gammel 

mann. Nyoppdaget kaverne. TB+. 

Behandlingens varighet er regnet fra den startet i 
Lungeavdelingen eller i annen anstalt til siste forelig
gende kontroll i 'Lungeavdelingen eller annet sted. For 
pasienter som er blitt, operert, .er den medikamentelle be
handlings varighet regnet til siste kontroll før opera
sjonen. 1 l i i ! 

Vurderingen av behandlingsresultatene er foretatt ·p~ 
grunnlag av det røntgenologiske bilde. Bare for-et H.tall 

Fig. 2. 

Samme pasient som fig r. Kontroll planigrafi, snitt nr. 8 etter 

3 måneders medikamentell behandling. 
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Tabell 2. 

Sykdommens sannsynlige varighet da den 
medikamentelle behandling begynte. 

Alder 
Varighet 

< 3 år > 3 år Sum-

< 4o.år 35 20 55 
> 40 år li 14 35 
Sum s6 34 90 

i dette materiale foreligger en rimelig medikamentfri 
periode som tillater noenlunde sikre slutninger om ver
dien av negativt basillfunn. Av den grunn har det ikke 
vært mulig å vurdere den medikamentelle behandlings 
virkning på basillutskillelsen. 

Materialet inneholder ikke noen kontrollgruppe. Stort 
sett er man i dag enig om medikamentenes gode effekt 
slik at det neppe kan forsvares å anvende en adekva~ 
kontrollgruppe. Når det gjelder virkningen av de spesi
fikke medikamenter på tuberkelbasillutskillelsen, har 
Nissen-Meyer i 1956 (Nordisk Medicin 1956: 
1722) på grunnlag av litteraturstudier hevdet at i større 
undersøkelser finnes 9o-9r% av pasientene· abasillære 
etter 24 ukers behandling. 

Pasientenes alder og kjønn fremgår av tabell 1. Menn 
utgjør mer enn %av materialet. Vel 6o% av pasientene 
var under 40 år. 

Da den medikamentelle behandling begynte, hadde 
sykdommen hatt forskjellig varighet hos pasientene. Av 

tabell 2 fremgår hvor lenge sykdommen hadde vart hos 
pasienter i aldersgruppene under 40 år og over 40 år. 
Vel 6o% av pasientene hadde hatt sin tuberkulose i 
kortere tid enn 3 år da den medikamentelle behandling 
begynte. De aller fleste i denne gruppen var nyoppdagede 
tilfelle. 

Tabell 3 viser røntgenologisk status før den medika
mentelle behandling begynte, for pasienter med henholds
vis mindre enn 3 års sykdomsvarighet og mer enn 3 
års sykdomsvarighet. 39 pasienter ~adde ~are infiltrater, 
mens 5 r pasienter hadde en eller flere kaverner. Det 
fremgår videre at gruppen med kortest sykdomsvarighet 
hadde forholdsvis flere kavernøse tilfelle enn gruppen 
med over 3 års sykdomsvarigher. 

Varigheten av den medikamentelle behandling for de 
forskjellige røntgenologiske grupper fremgår av tabell 4· 

Tabell 3· 
Sykdommens sannsynlige varighet og røntgenologiske status 

da behandlingen begynte. 

Sykdoms 
varighet 

< 3 år 

> 3 ~r 

Sum 

Infiltrat 

Unilateralt Bilateralt 

16 

6 12 

22 17 

En 
kaverne 

2~ 

ro 

38 

Flere 
kaverner 
en side 

5 

4 

9 

Bilaterale 
kaverner 

2 

2 

4 

Sum 

56 

34 

90 



Tabell 4· 

medikamentell behandling for de forskjellige Varigheten av 
røntgmologiske gr11pper: 

Behandlingens varighet i mheder 
Røntgenfunn 

3-5 mndr. 6- 8 mndr. > 9 mndr. Sum 

Infiltrat unilateralt 9 8 5 22 

Infilcrat bilateral c 7 7 3 17 

En kaverne 19 I O 9 38 

Flere kaverner en side 4 3 l. 9 

Bilaterale kaverner o l. l. 4 

Sum 39 30 l.[ 90 

Av hele materialet hadde 39 pasienter eller ve~ 40 % 
bare fått 3-5 måneders medikamentell behandhng da 
siste røntgenologiske kontroll forelå. At denne gruppen 
er blitt så vidt stor, skyldes flere forhold. For det første 
ble kirurgisk behandling, særlig i den første tiden, ofte 
instituert allerede etter 3- 5 måneders medikamentell be
handling. Dernest er forholdsvis mange pasienter over
flyttet til annen avdeling for fortsatt medikamentell 
behandling, og. det har ofte ikke vært mulig å. få opp
lysninger som har kunnet. danne grunnlag for noe~ vur
dering av det røntgenologiske resultat av behandlmgen. 
Endelig er det i denne gruppen flere pasienter fra 1958 
hvor observasjonstiden er relativt kort. 

Vi skal først omtale de 39 pasienter med infiltrat uten 
kaverne. I tabell 5 er behandlingsresultatene sammen
lignet for ensidige og dobbeltsidige prosesser, for syk
domsvarighet under og over 3 år, samt.for pasienter som 
ble anbefalt fortsatt kjemoterapi og for pasienter som 
ble anbefalt operativ terapi. Det fremgår at resultatene 
var bedre ved ensidige enn ved dobbeltsidige prosesser, 
og bedre ved kort sykdomsvarighet enn ved lang syk
domsvarighet. Kirurgisk behandling ble bare tilrådet hos 
8 av disse 39 pasienter, og ikke hos' noen som viste bety
delig regresjon av infiltrasjonen under den medikamen
telle behandling. 

Tabell 6 viser på tilsvarende måte resultater i for
skjellige undergrupper fra de 5 r pasienter med in filtrat 
og kaverne. Antall pasienter med mer enn en kaverne 
er så lite at denne gruppen ikke kan vurderes for seg. 
Sykdomsvarighetens betydning for behandlingsresulta-

T abell S· 

Det røntgenologiske rem/tat av ,;,edikamentell behandling for 

39 pasienter med 'in filtrat uten ·kaverne. 

Røntgenologiok 
resultat 

Betydelig reduksjon 
Reduksjon ..... .. 
Uforandret ..... . 
Økt .. . . ......... 
Opplysning mangler 

Sum 

Infiluat Syltdomsvarighet Forts. terapi 

Sum U nila- Bila- 3 år 7 3 :lr Medika- Op.era-
t eralt teralt ..:::::: m entell liV 

8 ' I 7 l. 9 o 9 
8 4 7 5 9 3 u 

4 Il 4 [[ IJ. 3 I5 
o o o o o o o 
l. ' I :t :t 3 

2.2 I7 20 I9 F 8 39 

J'abell 6: 

Det røntgenologiske resultat av medikamentell behandling for 

JI pasienter med infi/trat Og kaveme. 

Kaverne Sykdomsvarlgh et Fortsatt terapi 
Røntgeno- Sum 

logisk En Flere kav- Bilaterale ..::::::3 år /-3 årMedika- Opera-
resultat kaverne erner kaverner mentell tiv 

en side 

Betydelig 
reduksjon 8 2 IO 10 Il 

Reduksjon lO 4 15 10 3 22. 2.5 
Uforandret 8 l. 8 3 4 7 l [ 

Økt .... •' o C! o o o o O· o 
Opplysning 
mangler 2 l. o 3 4 

Sum 38 9 4 36 15 I8 33 p 

tene synes å være den samme som blant de 39 pasienter 
uten kaverne. Av de 5l pasienter med kaverne ble 33 
operert. Hos hele 2 3 forel,å det reduksjon av kavernen. 
Gruppen ikke-opererte består av 10 pasienter .som hadde 
røntgenologisk kavernesvinn og 3 pasienter med røm
genologisk reduksjon av kaverne. Videre finner vi i 
denne gruppen 4 pasienter med uforandret røntgenolo
gisk status. Det skal tilføyes at iall fall for 3. av disse er 
det planlagt kirurgisk behandling· etter ytterligere medi
kamentell behandling. 

Det nærmere studium av disse pasienter har vist at de 
beste resultater med spesifikke antituberkuløse preparater 
(SM, INH og P AS) oppnås hos pasienter med kortvarig 
sykehistorie. Hvis ikke helt spesielle forhold gjør det 
ønskelig med hurtig operativ behandling, kan den medi
-kamentelle forbehandlirig med fordel forlenges utover 
det som nå er vanlig her i landet. Anglo-amerikanske 

·klinikker bruker rutinemessig minst ett års medikamen
tell behandling før operasjon. 

Summary. 

P e r W a a g c: Chemotherapy of Pulmonary Tuber
culosi~. - Results after Short Time Treatment. 

A material comprising 90 patients treated with strep
tomycin, isoniazid and PAS has been studied. The re
sults of treatment were checked roentgenographically. 
Patients with infiltrations without cavities had hetter 
·healing than patients with cavities. Results were best in 
the group of patients with the longest period of treat
ment, nine months or more. 

Litteratur. 
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årsaker, hvor 50 %· døde; og en «unfavourable,. gruppe~ 
ulykker eller kirurgiske inngrep med mortalitet på 73 %. 

B lue ml e og medarbeidere gir en verdifull detaljert 
redegjørelse for dødsårsakene i deres materiale. De anser 
infeksjon som den viktigste:enkeltfaktor og at den spilte 
hovedrollen i 72 %- av dødsfallene. Pneumoni og tracheo
bronkitt var de vanligste infeksjonstyper, fulgt av 
intraabdominale-infeksjoner og sepsis. Urinveisinfeksjon, 
som var vanlig, viste .seg ikke øyeblikkelig fatal hos noen 
pasient. Hos noen kan imidlertid infeksjonen muligens 
ha forårsaket permanent nyreskade. 5 pasienter døde av 
hyperkalemi før hemodialyse kunne startes. (Dette burde 
i da~ være en sjelden dødsårsak i moderne samfunn; de 
fleste sentra utstyrt med kunstig nyre, opplever imidlertid 
stadig at pasientene :kommer til behandling for sent, 
undertiden helt moribundne.) Ikke-infeksiøse kardiopul
monære komplikasjoner og sentralnervøse forstyrrelser 
inklusive coma og uremiske kramper, var også av stor 
betydning. Eksessiv . blødning var brysom og .hindret 
undertiden hemodialysen eller forsinket den. Som i andre 
materialer var årsakene til blødningstendensen mangfol
dige, og innbefattet reduksjon av trombocytt-tallet · og 
deficit av flere koagulasjonsfaktoret. Forsinket sårtil
heling var en annen kjedelig komplikasjon, og partiell 
eller hel sårruptur på abdomen opptrådte.i .5 ~ tilfelle. Hos 
6 andre pasienter kom der .fistler etter abdominale inn
grep. S ~ei n & W i er sum 22 undersøkte .ruptur. av 
abdominalincisjoner under en ·annen synsvinkel. De fant 
en hyppighet på o,.p % sårrupturer ved abdominal
inngrep fra et enkelt sykehus i en 1 I-årsperiode. Mor
taliteten hos disse pasienter var 23 %. I alle de fatale 
tilfelle hvor der forelå tilstrekkelige opplysninger, hadde 
d<;r vært postoperativ akutt nyresvikt med svær ·urin
stoffretensjon og typisk tubulær affeksjon ved obduksjon. 

1L o u g h r i d g e og medarbeidere 23 omtaler det kli
niske forløp ved, ukomp)isert akutt tubulær .nekrose på 
grunn av obstetrisiske og medisinske årsaker. De fant 
lignende mortalitet som i andre materialer og valte. ut de~ 
gunstigste gruppen for, analyse. Her fantes syk4omsforlø
pet mer regulært og forutsigbart, og derfor mer egnet til 
statisti~k analyse enn i tilfelle på grunn av kirurg.lske 
inngrep og ulykker. Den moderne tendens til å inn
skrenke væsketilførselen ti!" soo ml mer. enn det målbare 
tap den foregående d~g er vist 'å være en forbe4ring fra 
tidligere metoder. Uremiens gjennomsnittlige varighet 
var 5 uker, men ved slutten av denne periode var pasien
tene fremdeles invalidiserte og kunne ikke delta i normalt 
liv. Dette materiale burde kunne tjene som et nyttig kon
trollmateriale for en lignende analyse av de alvorliger~ 
tilfelle av akutt tubulær nekrose av traumati~k ~pprin
nelse. Det er fremdeles usikkert hvorvidt den .dårligere 
prognosen i de kirurgiske kasus beror helt på de samtidige 
skader og derav følgende økte tilbøyelighet til infeksjon. 
Muligens kan skadene forlenge uremien enten ved fortsatt 
nyreskade eller å øke nedbrytingen av endoge!lt protein 
til urinstoff og andre kvelscoffholdige avfallsprodukter. 

22 J. Urol. 82: 271, I959· 
23 Lancer I: 3 51, I 960. 
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Alvorlige stafylokokkinfeksjoner 
i et obduksjonsmateriale. 

K å r e A. L a r s e n og L e i f J ø r g e n s e n har 
blant, 3 926 obduksjoner utført ved Ullevål sykehus i 
årene 1957 og 1958, funnet 41 tilfelle av alvorlig Sti\fylo
kokkinfeksjon,. hvor denne har vært den eneste eller den 
dominerende dødsårsak. Diagnosen ble i alle tilfelle be
kreftet ved .bakteriologisk påvisning av Staphylococcus 
aureus i materiale enten fra den.l~vende pasient eller fra 
organer etter 4øden, eller begge deler. 

Nesten alle aldersgrupper var representerte, men det 
var relativt mange blant de yngste og eldste aldersgrup
per.· S~ledes var 6 pasienter und~r 1h .år gamle og 19 
pasienter over 50 år. Det .var 2.4 menn og r7 kvinner. 
20 pasienter hadde sepsis eller pyemi, og 7 av disse had~e 
dertil. akutt endokarditt. Blant de io tilfelle av seps1s 
var· det,4 pasienter med.multiple hemoragi,ske infarkter. 
De .andre pasienter ~adde pneumoni (i I I tilfelle), ent~ 
rit t (i 5 tilfelle), meningoencefalitt (i 4 tilfelle) eller pe~l
tonitt (i 1 tilfelle). Ca. 70 % av pasientene hadde fatt 
sin infeksjon i sykehus. Resistensbestemmelse av bak
teriene ble utfØrt hos 33 pasienter, og de fleste stammer 
var ømfintlige for erytromycin og chloramphenicol, men 
mer eller mindre resistente for de andre antibiotica. Ca. 
So % av tilfellene hadde forskjellige predis.ponerende til-



, ,, 
:1nder eller sykdommer. De viktigste av disse var post

st erativ status (i I6 tilfelie), diabetes mellitus (r 4 til
~~le), hjertesykdommer (i 4-tilfelle) og maligne svulster 
(i 3 tilfelle). ln~gang~por~en ~or i~fek~jonen_ var .som 
ftest i huden {1 10 tt!felle), 1 respuasJonsvetene (1 IO 

~!felle) eller i et operasjonssår (i 9 tilfelle). Blant de 
lokale faktorer som fremmer spredningen av en stafylo
kokkinjeksjon, fre~heves traumatisering av den lokali
serte iesjon_ og en utbredt kontaktflate mellom puss og 
granulasjonsvev. I nfeksjonen spres i bl<?dbanene åpen
bart på to måter: enten med enkeltmikrober eller med 
infiserte trombotiske embolier som enten stammer fra 
kar rundt en lokal lesjon eller fra skjøre vegetasjoner pi 
hjerteklappene ved bakteriell endokarditt. 

Primære hjertetumores. 

Primære hjertetumores er ·sjeldne. Som regel . er de be~ 
nigne, og på grunn av de senere års kirurgiske fremskritt 
bør man ogsi tenke på denne diagnose ved uklare hjerte
sykdommer. 

Karl Maur se t h beskriver to primære hjerte
cumores funnet ved obduksjon. Den ene var en malign 
svulst i venstre atrium, histologisk diagnose fibrochon
droangiosarcom. Pasienten hadde hjernemetastaser, og de 
cerebrale symptomer hadde dominert sykdomsbildet. I 
det annet tilfelle fantes et kavernøst hemangiom i høyre 
ventrikel som ikke hadde gitt symptomer. 

Forfatteren gir en kort oversitk over de primære 
hjertesvulsters patologiske anatomi, deres symptomer og 
mulighetene for diagnostikk på grunnlag av tidligere 
beskrevne tilfelle. - · 

Hemangiom, trombocytopeni 
og blødningstendens hos 15 å r gammel pike. 

I pediatrisk litteratur er det siden I940 beskrevet en 
rekke tilfelle av et syndrom hos spebarn hvor det i for
bindelse med hurtig vekst av et hemangiom har opptrådt 
trombocytopeni, blødningstendens og anemi. Ved regress 
av hemangiomet er trombocytopenien regelmessig svun
net, slik at en sammenheng mllom de to tilstander synes 
sikker. 

C a t o O u l i e refererer tilfelle av et lignende syn
drom hos en I 5 år gammel pike. Hun hadde et voksende 
retroperitonealt .hemangiom, slyngedevarikøse subkutane 
vener på underekstremiteten og pulserende stjernenævi 
på hånden og utviklet trombocytopeni, blødningstendens 
og anemi. Pl grunn av det forhold at hemangiomer kan 
begynne eller vokse ved graviditet eller laki:asjon, ble 
pasientens utskillelse av østrogener, pregnandiol og 17 
ketosteroider bestemt, men ble funnet å være normal 
eller lav. Ved studier over sirkulasjonsforholdene ble 
hemangiomet i dette tilfelle funnet å representere en 
utvidelse av karsengen. 

Kirurgisk behandling ble forsøkt, ,men måtte oppgis. 

Telling av røde blodlegemer 
ved deres elektriske motstand. 

Ved den vanlige teliekammermetodikk vil det i almin
nelighet bare være mulig å telle et begrenset antall celler, 
og selve tellefeilen vil derfor være forholdsvis stor. Det 
har vært forsøkt å_ erstatte den personlige telling ved 
elektronisk teknikk. 

C a t o O u l i e har vurdert et slikt apparat, . Cello
scope, som nå er i handelen og hvor prinsippet består 
1·en elektronisk registrering av blodlegemer ved de elek
riske motstandsendringer de forårsaker ved 1 passere et 
målekapillær. 

·sammenlignet med tellekammermetodikk finnes en bra 
overensstemmelse, men Celloscopemetoden er betydelig 
lettere og. nøyaktigheten større. Middel feilen er ca. 2 %. 

Celloscopet kan også brukes til å vurdere de røde 
blodlegemers variasjon og størrelse. Ved unders12Jkelse av 
40 normale og 2 3 pasienter rried forskjellige former for 
anemi finnes størrelsesfordelingskurvene 1 vise tilsva
rende forandringer som ved kurver bygd på diameter
målinger. Ved sammenligning med middelcellevolumet 
fremgår at størrelsesfordelingskurvene registrerer blod
legemenes volum. 

Nefrostomi hos pasienter 
med cancer cervicis uteri. 

Hos 10-30% av pasienter med primær cervixcancer 
finnes ureterstenose ved intravenøs urografi. Forhøyet 
urinstoff i blodet finnes imidlertid kun hos 2 %. For
fatterne har gjennomgått et materiale pi 2 I49 pasienter 
med cervixcancer, de fleste behandlet ved Roswell Park 
Memorial Institute i tiden 1947-1957· 15 av disse pasi
entene fikk utført nefrostomi på grunn av dobbeltsidig 
ureterstenose med uremi. 

Det konkluderes med at nefrostomi kan være indisert 
hos pasienter med cervixcancer hvis .I) det er utsikt til 
at tumor kan kontrolleres, 2) det foreligger stigende 
ur!nstoff og 3) hvis; det _etter midlertidig avlastning av 
nyrene med, nefrostomi er mulig .å avlede urinstrømmen 
permanent på annen måte. 

Nefrostomi er kontraind isert 1) som ren palliativ be
handling ved ukont rollerbar tumor, 1) hos pasienter som 
er for syke til å tåle videre behandling av sin hydro
nefrose. 

lntestinal polypose 
og mucokutan pigmentering. 

P e t te r R. S y. s e omtaler en pasient med intestinal 
polypose og mucokutan_ pigmentering. Pasienten, en I I 

år gamm~l pike, ble lagt inn i medisinsk avdeling i Sen
tralsykehuset f~r Østfold i Fredrikstad på grunn av sterk 
anemi. I en uke før ,innkomsten hadde hun hatt anfall av 
knipsmener _i epigastriet ledsaget av kvalme og oppkast. 
Det var en rikelig småflekket brunfarg~t pigmentering 
lokalisert særlig til underleppen og munnslimhinnen. 
Under oppholdet fikk hun symptomer på invaginasjon, 
og det måtte foretas tarmreseksjon. Det forelå en 
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• ny æra tnnen 
penicillin te ra pi en 

det første syntetiske 
penicillin preparat 

Da. Beecham Research Laboratories Ltd. i begynnelsen av 

1959 endelig fant frem til en metode å isolere 

6-aminopenicillansyre i rasjonell målestokk, kan man med 

full rett si· at en ny epoke er innledet i antibiotikaforskningen. 

Nå er fremstillingen av penicillinderivater med lOO o/o 

resorbsjon, stabilitet mot syrer, resistens mot penicillinase 

og ingen allergifremkallende egenskaper, et realistisk 

forskningsmål. 

Ved sitt samarbeide med Beecham Research Laboratories Ltd. 

kan Norsk Astra A/ S nå lansere 

det første syntetiske penicillinpreparat på det norske marked. 

X~ fen o~'1 tlh'1 lp en id l tin .. k a li u m 

ALFOCILLIN er kaliumsaltet av 6 (a-fenoxypropionamido) --' 

penicillansyre eller mere forenklet a:-fenoxyethylpenicillin

kalium og betyr et nytt fremskritt når det sammenlignes 

med tidligere penicillinpreparater. 

® 
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· ALFQCILLIN' fremstilles utfra 6-atninopenicillansyre. 

• ~ ALFOCILLIN betyr en ny forbedring av penicillinterapien. Det har 

stort sett det samme spektrum som penicillin-G, men har vist en 

større effekt in'litro på stafylokokker enn penicillin-G. 

ALFOCILLIN resorberes bedre enn noe tidl~gere kjent penicillin-

preparat og gir høyere serumkonsentrasjoner. Selv ved ekvivalente doser 

ALFOCILLIN peroralt og penicillin-G intramuskulært, 

fant man høyere konsentrasjoner ved ALFOCILLIN. 

INDIKASJONER:_ 

·Infeksjon som skyldes p€micillinømfintlige mikroorganismer. 
Profylaktisk :ved skader og kirurgiske inngrep. 

DOSERING: 

Voksne: l tablett 3-4 ganger daglig. 
Barn inntil 5 år: 1/4 tablett 3-4 ganger daglip 
Barn over 5 år: 1/2 .tablett 3-4 ganger daglig. 

Ved alvorligere infeksjoner. bør en høyere dosering anvendes i begynnelsen, 
f.eks. 2 tabletter initialt, derpå l tablett 4-6 ganger i døgnet. 

Pakninger og priser: 

Glass å 10 tabletter 
» å 15 » 
» å 20 • 
» å 100 ':o 

» a 5oo 

.......... kr. 14,70 
........... » 20,55 
••••.• ' • . . » 26,60 
• •.•...... )) 124,00 

» 599,25 

FARMASØYTISK-KJEMISK A/S 

ETTERSTAD -OSLO 
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TERRAMYCIN 
ved luftveisinfeksjoner (2. del). 

Pertussis 

Terramycin har vist seg å være et av de mest effektive 
antibiotika når det gjelder behandling av pertussis. 
Symptomene mildnes, sykdomsforløpet forkortes, og 
dødeligheten reduseres, samtidig som man unngår 
komplikasjoner. Av særlig betydning er det hos spe
barn, hvor Terramycin ofte har vært livreddende. 

I alt 67I barn i alderen 3 uker-9 år ble behandlet 
med Terramycin i doser på 2o-8o mg pr. kg legems
vekt i 2.- I-4 dager. Booher fikk god effekt i 78 % av 
247 tilfelle, og han anser Terramycin som overlegent 
ved pertussis. Stanley Williams rapporterer at døde
ligheten ved pertussis er redusert fra I8,5 % til I,2 % 
siden man begynte med antibiotika, særlig Terramycin. 
Andre forfattere har sett god effekt.i 12 I av I 3 I til
felle. Paroksysmene forsvant I o dager tidligere enn med 
penicillinbehandling, og Hemophilus pertussis kunne 
ikke påvis·es etter J dagers behandling. 

Når Terramycin .gis i det preparoksysmale stadium, 
kan paroksysmene unngås, og sykdommens varighet 
forkortes. Mange anser Terramycin intramuskulzr som 
den-beste doser ingsform ved pertussis, bl. a. for å være 
sikker på at dosen beholdes. 

Otitis media . 
Utmerket respons på Terramycin intramuskulzr ble 
observert hos I9 av ·28 barn (6 dager-I) år) med otitis 
media, forårsaket av streptokokker, stafylokokker, 
pneumokokker m. fl. · .. rngen respons,. er definert som: 
Ingen respons på 2-4 timer. Hos 5 pasienter var det 
uvisst om virkningen skyldtes Terramycin eller andre 
faktorer. 
Herberts og Ahlander (Karolinska Sjukhuset) har fore
tatt en bakteriologisk undersøkelse som omfattet 3.965 
otitt-pasienter, og de fant at Terramycin var mest 
effektivt (98 % ). Resultatene fremgår av følgende 
tabell : 

Tallene angir % følsomme stammer 

Pneumokokker Streptokokker Staph. aureus H. influenzae Gj.snitt 

Sulfa· . .......... . . ... .......... . . . 
Penicillin ....... .... ............. . 
Streptomycin ....... .. ..... .. .. , .. . 
Aureomycin ........ . . . .. . ........ . 
Chloromycetin . : ... . .. . .... , ... -: .. . 
Terramycin ... .. . ....... ..... . ... . 

Resultater 

Bakteriell pneumoni ... . ....... .. . ... .. . ........... . . v· . truspneumom . . ............ ...... , ............... . 
Akutt bronkitt .... . ........ .. . . ... . .. . ............. . 
Pertussis . . . . .. . . ............. .. . ... . -..... · · · · · · · · .. 

Otitis media· . .... .... . .. . . .............. .. · ...... . .. . 

Ø vre luftveisinfeksjoner ...... .. .. .... , .. .. ... . ... . .. . 
(laryngitt, pharyngitt, tracheitt, tonsillitt etc.) 

* 69 pasienter ble behandlet med Terramycin som aerosol. 
*'f Følsomhet in vitro. 
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ANTIBIOTICA-PROBLEMER 

RELASJONEN MELLOM HUMAN-MEDISIN OG 

BRUKEN AV ANTIBIOTICA I .NÆRINGSMID

DELINDUSTRI, LANDBRUK OG VETERINÆR-

MEDISIN 

Av ODD DITLEF VELLAR 

Forbruket av antibiotica har økt enormt de siste 15 år, 
dels på grunn av økende anvendelse i human-medisin, 
men også i veterinær-medisin, landbruk og næringsmid
delindustri. 

I USA var den samlede antibiotica-produksjon over 
2 500 ooo lb (I lb = 0,454 kg) i I957 (8I), Penicillin 
utgjorde hovedkomponenten, idet produksjonen av dette 
antibioticum var over 440 tonn omtrent i s~mme periode 
(So), I årene før 1955 ble det produsert 350 tonn årlig, 
og Z i mm erma n (87) anfører at det utgjorde over 3 
mill. E. pr. innbygger pr. år. Norsk Medisinaldepot 
(NMD) fører omsetningsstatistikk over antibiotica, men 
tallene er ikke lett tilgjengelige på grunn av det sto!'e an
tall preparater og pakningsstørrelser (56). En del tall 
viser imidlertid at omsetningen også i Norge er meget 
betydelig . . Det ville være av interesse å vite hvor store 
andeler human-medisin og veterinær-medisin hadde i den 
samlede omsetning, men dette kan vanskelig angis da 
preparater beregnet til humant bruk også nyttes i veteri
nær-medisin. For antibiotica som brukes i kraftfor, har 
ikke NMD tall tilgjengelige, da denne OITisetn~ng ikke er 
gjenstand for NMD's enerett og derfor blir formidlet 
direkte fra leverandør til dyref6rprodusent (56). Land
bruksdepartementet har imidlertid utarbeidet oversikter 
over kraftforproduksjonen i Norge, og man finner følg
ende tall (49): 19 57: I 2 480 tonn kraftf6rblandinger 
med antibiotica (av i alt 389 052 tonn). De tilsvarende. 
tall for 1958 er følgende: 34 6r8 tonn (ay i alt.443 752 
tonn). Forbruket av antibiotica på dette felt er derfor 
meget betydelig. 

Det enorme fo~bruk av antibiotica medfører uheldige 
konsekvenser av prinsipielt to typer: 

I) Endringer i det mikrobielle miljø på grunn ay resi
stensutvikling, bakterieskifte og eventuell utvikling av 
mycotisk dominans. . 

2) Sensibilisering hos befolkningen overfor antibiotica 
med fremkomst av allergiske reaksjoner. 

Man skulle tro at det nå forekommer færre alvorlige 
infeksjoner enn i den pre-antibiotiske periode, men 
Finland et al. (20) hevder at nettoresultatet ved 
bruk av antibiotica viste nedgang av antall dødsfall på 
grunn av bakterielle infeksjoner inntil I947, siden er det 
kommet en signifikant og jevn øking av slike dødsfall 
ut over det nivå man fant i den pre-antibiotiske periode 
(ca. I935). 

Endringer i det mikrobielle miljø. 
Utvikling av penicillin-resistente gule stafylokokker 

er blitt et meget stort problem i mange sykehusavdel
inger, der man nå stort sett kan regne med at stafylo
kokk-stammene er resistente mot penicillin og i stigende 
utstrekning også mot en rekke andre antibiotica. Forsk
ningen gir oss riktignok stadig nyere midler i kampen 
mot de resistente mikrober, men det utvikler seg i neste 
omgang også resistens mot disse midler. 

I Tyskland er der oppstått et eget begrep- Hospitalis
mus - for den økende fremkomst av resistente stammer 
i sykehusmiljø (69). 

Det samme problem gjør seg gjeldende i kampen mot 
gonore der det også kommer meddelelser om utvikling av 
relativ penicillin-resistens (8 5). I tuberkulosearbeidet må 
man også stadig regne med resistens-utvikling overfor 
midler som P AS, isocotin og streptomycin. 

I næringsmiddelindustrien har det i løpet av de siste 
år vært en økende forskning om bruk av antibiotica
konservering .av næringsmidler. Det er særlig i Canada 
at dette arbeid har vært drevet lengst, idet T a r r og 
medarbeidere ved Pacific Fisheries Experimental Station, 
Vancouver i årenes løp har arbeidet meget på dette 
felt (r). 

Det er særlig i USA og Canada at antibiotica har fun
net utstrakt anvendelse innen næringsmiddelindustrien. 
I Norge har man vært meget tilbakeholdende med å gi 
tillatelse til dette. Det finnes nemlig de samme mulig
heter innen dette felt som innen human-medisinen for 
seleksjon eller eventuelt utvikling av resistente, pa togene 
bakte.riestammer. Dette gjelder først .og fremst spesielle 
stafylokokker og enkelte Salmonella-arter som er mot
standsdyktige mot antibiotica, det er f.eks. i et publi
sert arbeid angående kommersiell aureomycin-behand
ling av fjærfe vist at det kom en utvikling av aureomy
cin-resistente bakterier i den næringsmiddelfabrikken der 
antibioticabehandling var i bruk (r). De fremkomne re
sistente bakteriestammer kan så i neste omgang komme 
till å spille en_fatalrolle innen human-medisinen på linje 
med de antibiotica-resistente gule stafylokokker som har 
vært.årsak til så mange dødsfall de senere år. 

Så ·vidt man kan bringe på det rene, befinner antibio
tica"konservering seg heri Norge ennå på eksperimental-" 
stadiet, men det antydes et utall av muligheter fra nær
ingsmiddelhold (r). Aschehoug ved Hermetikkin
dustriens Laboratorium har således lagt fram en utfør
lig oversikt over anvendelsesmulighetene (I), og så vidt 
man kan bedømme, ville det bety en alvorlig fare for 
human-medisinen om disse forsøk fikk praktisk anvend
else. Det ville muligens gi den samme akselerasjon i ut
vikling av resistente stammer som den omfattende bruk 
av antibiotica innen human-medisinen har ført til. 

I tillegg til utvikling av resistente stammer er det en 
annen betenkelighet som gjør seg gjeldende ved bruk av 
antibiotica-konservering. Det kan nemlig være en fare 
for at antibiotica tilsatt næringsmidler kan eliminere de 
vanlige mikroorganismer som nedbryter næringsmidler 
under lagringen og som gir karakteristiske nedbrytings
produkter kjennetegnet ved dårlig lukt etc. og som er 
en indikasjon på sunnhetsfarlighet. Næringsmidler kan 
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på denne måte bli sterkt infisert med patogene bakterier 
uten at man mistenker dem for å være farlige, idet man 
ikke finner de vanlige tegn på bakteriell dekomposis
sjon (1). 

Bruk av antibiotica i landbruket er også en mulig fak
tor i utviklingen av resitente stammer med dermed på
følgende human-medisinske problemer. Man har funnet 
at spesielle antibiotica kan brukes i små mengder som til
setning til dyrefor som vekstfremmende middel. W el c h 
(81) har i 1959 gitt en oversikt over dette emne og an
fører at The Food and Drug Administration (FDA) har 
gitt forskrifter for en rekke antibiotica til dette bruk med 
konsentrasjoner på 5-200 p.p.m. (p.p.m. = gram pr. 
tonn-mg pr. kg). 

Ved Norges Landbrukshøgskole er det gjort en rekke 
forsøk med antibioticatilsetning til husdyrenes ernæring 
(9, 31, p ), og det viser seg at antibiotica fremmer veks
ten og gir bedre forutnyttelse hos f.eks. kyllinger, griser 
og kalver (9). Dette spiller en rolle for lønnsomheten i 
landbruket, idet utslagene i over halvparten av forsøkene 
(ca. 6o 0/o) med svin har vært så store at det har vært 
lønnsomt med antibiotica-tilsetning. Det er dessuten gjort 
forsøk med implantasjon av antibiotica i cpellets• subku
tant, men uten virkning på vekst eller trivsel (Jo). 

I Norge foreligger det forskrifter om bruk av anti
biotica i kraftf6rblandinger fastsatt av Landbruksdepar
tementet 1956 (rundskriv nr . • p/1956 L (47). Det ble den 
gang inntil videre gitt spesiell tillatelse til å produsere 
handelsf6rblandinger med antibiotica for bruk t il kalver; 
svin, fj:erfe og pelsdyr; disse forblandinger var vesent
lig beregnet på slaktedyr. Det ble gitt adgang til å bruke 
inntil I 5 mg aktivt antibioticum pr. kg ( 15 p. p.m.) kraft
forblanding. I Kraftf6rblandinger til kalv og i protein
blandinger til svin ble det videre tillatt å bruke inntil 
50 p.p.m. Følgende typer antibiotica kunne brukes: peni
cillin, terramycin og aureomycin. Det ble fremhevet at 
det var forbudt 1 reklamere med at kraftforblandinger 
med antibioticum forebygger eller helbreder sykdom. 
Som uttrykk for departementets skepsis(?) står det i 
punkt 6: «Landbruksdepartementet kan når som helst 
stoppe tilvirkning av kraftf6rblandinger med antibioti
cum•. Dette rundskriv (47) skulle erstatte t idligere for
skrifter om bruk av antibiotica i kraftforblandinger (r/II 
1954 og 14/x9 56). I disse dager er det kommet et nytt 
rundskriv (nr. 14/r96o L) (48) omhandlende samme sak. I 
tillegg til de tidligere nevnte antibiotica kan også sink
bacitracin nå tilsetres f6rblandinger. Fortsatt gjelder 15 
p.p.m.-grensen i proteinblandinger til svin inntil 50 p.p.m. 
etter søknad er det ogs1 tillatt med opptil 50 p.p.m. i 
spesialblandinger som godkjennes for kalver, smågriser 
og pelsdyr. Spesielle sikringsf6rblandinger som brukes i 
sommerhalvåret til mink, kan inneholde inntil 2 50 p.p.m; 

Bre ire m og medarbeidere (9) anfører 195 5 at bru
ken av antibiotica i kraftforblandinger har lite omfang 
i Norge. Oppgavene for 1957 og• 1958 viser at situasjo
nen har endret seg (49), og det brukes nå store mengder. 
Forfatterne (9) antar at ved de forskrifter for antibio
tica-tilskudd som gjelder i Norge, blir det ikke betenke
ligheter med å gi tillatelse til å bruke antibiotiea i for
ingen til_ slaktedyr. De hevder at det ikke foreligger 
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~at~riale _som med sikkerhet _tyde~ på at langvari a . 
btottcafonng medfører uheld1ge VIrkninger, de _g nt~
dere tit arbeider fra USA (I 9 53) der det anfør;tser Yl

ikke foreligger vitenskapelige data som tyder p; at det 
. . 'b" . h at ak-tJvtteten av anti IOtlca ar avtatt eller at det har "k 

l "b' . . . Utv1 _ 

d
et .seg anth1 IOtbtcak-reSISt:bn:e,. mer VIrulente bakterier i 
e ar man ar ru t anti 10t1ca. Engelske erfaringe • 

. l ' . . r gar angtve 1g 1 samme retmng. . 
Om man ser på disse påstander fra human-medisinsk 

synspu~kt, er det. ganske utrolig at det ikke kan utvikle 
seg reststente stammer ved denne antibiotica-tilsetni 
R . b • . . k ng. 

es1stente stammer etyr sa IgJen ø te faremomenter for 
dyr og mennesker. 

M e ar a (55) har også vist at det virkelig kan frem
komme bakterieskiftc hos husdyr, iallfall ved bruk av 
antibiotica i mastitt-behandlingen. Forfatteren anfører 
at det er blitt en endret etiologi for mastitt, idet de tid
ligere Streptococcus agalactiae-infeksjoner er blitt bety
delig redusert i antall, og at dette representerer en triumf 
for penicillin. Han viser imidlertid til arbeider der det 
anføres at i England overskygger stafylokokk-infeksjo
ner og non-spesi fikke mastitter streptokokk-infeksjonene 
omtrent i forholdet 3:1, og at i de siste år 3/4 av de 
spesifikke infeksjoner skyldes stafylokokker som gene
relt sett er mindre følsomme for antibiotica. Det er be
skrevet et etiologisk skifte i retning av Micrococcus pyo
genes og Staphylococcus aureus. De omtalte endringer 
skyldes skifte mellom forskjellige bakterie-familier, idet 
de mer motstandsdyktige bakterie-familier vinner terreng 
overfor de antibiotica-følsomme. Det skjer imidlertid 
også forskyvninger innen den enkelte bakterie-familie, 
idet man finner resistensøking innen samme familie, f. 
eks. for Micrococcus pyogenes var. aureus på samme 
mh e som for stafylokokker isolert fra humant materiale. 
Om dette skyldes ervervet resistens med påfølgende se
leksjon eller kun seleksjon av allerede forekommende, 
resistente stanuner, kan vel være varierende i de for
skjellige tilfelle. 

M e ar a (55) anfører at i Canada (1955) var 67 '/o 
av strcptokokker og r 5 0/o av mikrokokker som ble iso
lert fra ost, kjøpt på det kanadiske detalj-marked resis
tente mot penicillin. Bakteriene var oftest resistente mot 
penicillin og dihydrostreptomycin, de to antibiotica som 
blir mest brukt til å behandle mastitt hos kyr. Det an
tydes at der antibiotica blir brukt til å behandle melke
dyr, vil kanskje overlevende, resistente bakterier konta
minere melkeprodukter og bidra til infeksjoner med resi
stente stammer hos pasienter som ikke har vært hospitali
sert eller som ikke har fått antibiotica-terapi. M e ar a 
finner videre indirekte holdepunkter for denne oppfat
ning, idet han anfører en 4-dobbelt øking av penicillin
resistente Microccus pyogenes var. aureus i melkeprøver 
fra besetninger over en periode på to år, og man antok 
at bruken av penicillin i mastittbehandlingen kunne vxre 
ansvarlig for denne resistens-øking. 

Man har festet oppmerksomheten på den relativt øk
ende frekvens av stafylokokk-infeksjoner i juret som ~t 
resultat av den utbredte antibiotica-behandling av bovJn 
mastitt og relasjonen til utbrudd av matforgiftninger 
med stafylokokker (55). 



, E fullstendig hemmer de ostedannende bakteriestam-
~;r (.88). På denne måte vil antibiotic~-holdig melk ikke 
b re representere et helsepr<;>blem, men også et stort øko-
:rnisk problem som berører meieriindustrien. Helsemyn-· 

~ighetene får her en mektig forbundsfelle i de institusjo
ner som er tilknyttet meierinæringen. Således førte en 
henvendelse fra Norske Melkeprodusenters Landsfqrbund 
til et nytt rundskriv fra Veterinærdirektøren angående 
antibiotica i melk (74). Man innskjerpet her hvilken fare 
melk fra penicillin-behandlede dyr representerte for oste
produksjonen og henviste samtidig til tidligere rundskriv. 
(JZ, 73) om melk fra penicillin-behandlede dyr. Det. 
pekes på forsøk fra Norges Veterinærhøgskole der syr
ningsundersøkelser viste at fristen på 48 timer måtte an
ses tilstrekkelig under vanlige meieriforhold når det ~le 
brukt vanlig penicillin, procapenicillin, strepto-penicillin, 
benzylpenicillin-aluminium-monostearat og lignende pre
parater. Aureomycin viste lengre virkningstid enn de øv
rige preparater. ·Det ble derfor krevet at melken. skulle 
holdes tilbake minst 48 timer etter siste behandling. Ved 
bruk av aureomycin-preparater eller andre preparater 
sorn kan tenkes å ha tilsvarende lengre virkningstid, kan 
veterinæren sette en lengre frist enn 4S timer. Det skal i 
denne forbindelse dog merkes at det ved lokal jurbehand
ling kun er melk fra behandlede spener som ikke skal le
veres til meieri. «Melk fra ubehandlede spener hos sam
me dyr inneholder ikke penicillin i mengder S<?m spiller 
noen praktisk rolle i denne forbindelse,. (Veterinærdi
rektørens rundskriv av 2oi9 1950) (7.2). I «denne for
bindelse» står: da for syr~ing ,av melk og fløte ved smør
og osteproduksjonen. Det helsemessige problem - aller
gien er overhodet ikke nevnt i disse rundskriv fra Veteri
nærdirektøren. Man kan etter dette ikke være sikker på 
hvilke mengde~ penicillin som tilføres befolkningen, idet 
reglene er avstemt etter hensynet til osteproduksjonen 
og ikke etter hensynet til allergi hos befolkningen. Det 
foreligger derfor et mulig potensielt helseproblem, idet. 
melk fra de ubehandlede spen,er fortsatt går til meie
riene. Man kan .innvende at det må bli små mengder 
som tilføres på denne mhe, men likevel representerer det 
et allergisk problem, idet man har fått dramatiske, ana
fylaktiske reaksjoner på meget små mengder penicillin. 
L in de (5o) meddeler et tilfelle d.er det holdt på å 
komme fatal utgang etter en kutan testdose på 25 E. 
Z i mm erm a n {88) refererer til et kasus som gikk i 
sjokk etter o,ooo oo3 E. penicillin som hudprøve. En 
annen pasient fikk applisert penicillin-salve på øyelok
kene og gikk i sjokk med coma på få sekunder. Dette 
viser at det ikke er nødvendig med injek;joner for å få 
anafylaktiske sjokk, selv på meget små mengder .. Z i m
m erma n skriver i denne forbindelse {88): «Comparing 
these almost molecular quantities to the quantities of 
penicillin ingested in milk, further proof should not be 
necessary, unless penicillin is bonded or inactivated by 
its mixture with milk. That it is not, is shown . by case 
histories below.» Det refereres så 4 kasus hvor man mis
ten~!e at allergien skyldtes penicillin i melk og melke
produkter, alle pasienter ble helbredet ved tiJ,førsel av 
Penicillinase (Neutrapen), dette ~r beviselig for penicil
lin-allergi. Det finnes også andre kasuistiske meddelelser 

om allergiske reaksjoner (dermatitt og exfoliativ der
m atitt) som skyidtes penicillin i melk (16, 76). 

Man kunne kanskje i disse tilfelle sette sin lit til Peni
cillinase. Z i mm erma n anfører i 1958 (87) at dette 
stoff er et nontoksisk enzym som eliminerer ca. 97 Ofo 

av allergiske reaksjoner .overfor penicillin i løpet av få 
timer, over 8o Ofo av tilfellene med kun en injeksjon. Det 
har imidlertid vist seg at Penicillinase ikke er noe ufar
lig stoff, den senere tid er. det kommet en rekke med
deiser om alvorlige bivirkninger av allergisk og ana
fylaktisk natur (1o, JJ, 64, 71). Dette var ikke mer enn 
man . kunne vente ettersom Penicillin ase er et enzym a·v 
proteinnatur. Det oppfører seg som et artsfremmed pro
tein og kan derfor gi allergi (33). 

Det er foreløpig kun dokumentert få sikre tilfelle .av 
allergiske reaksjoner på grunn av penicillin-kontaminert 
melk, men problemet synes likevel å spille en rolle som 
potensiell helsefarlig faktor. FDA (8o, 81) har hatt en 
ekspertkonferanse om saken, og det var da enighet om at 
penicillin i melk absolutt er et helsemessig problem på 
grunn av. fare for allergiske reaksjoner, speisielt da hos 
individer som er sterkt sensitive overfor penicillin. Man 
utelukket heller ikke meget alvorlige reaksjoner. Z i m
m erma n (88) anfører dessuten at penicillin i melk .og
så muligens kan sensibilisere individer som tidligere ikke 
har vist penicillin-allergi. 

Den befolkningsgruppe som er mest utsatt for allergi 
fremkalt av penicillin-kontaminert melk, er bøndene. 
Dette fremheves fra veterinærhold (21). Anslagsvis har 
som nevnt ca. 50 ooo melkekyr i Norge mastitt til en
hver tid, derfor blir ca. 500 tonn melk daglig forurenset 
med penicillin eller andre _antibiotica. Disse 500 tonn 
melk kan da etter forskriftene (Sosialdepartementets og 
Veterinærdirektørens bestemmelser) ikke sendes til meie
riene, men da kun ødeleggelsen av osten er nevnt i Veteri
nærdirektørens rundskriv, fører dette til at bøndene selv 
bruker den penicillin-kontaminerte melk til eget konsum, 
med påfølgende fare for allergiske reaksjoner (21). Had
de rundskrivene fra Veterinærdirektøren inneholdt med
delelse også om faren for allergi, kunne man kanskje håpe 
at bøndene ikke brukte denne melken til eget konsum, men 
f.eks. anvendte den som husdyrernæring. Den samme 
mangel gjør seg gjeldende for Sosialdepartementets rund
skriv om antibiotica i melk (67). Det anføres her følg
ende: «Det er derfor nødvendig å innskjerpe at det ikke 
er tillatt å levere til meirei, konservesfabrikk eller på 
annen måte selge eller omsette melk, fløte eller produk
ter av melk og fløte som inneholder antibiotica eller an
dre medikamenter . . . Melk anses som helsefarlig når 
den stammer fra dyr som er melket, i de første 48 timer 
etter siste gangs behandling med antibiotica eller andre 
medikamenter». Det hadde vært en stor fordel om Sosi
aldepartementets rundskriv hadde fremhevet at melk fra 
behandlede dyr heller ikke skulle brukes til eget konsum, 
hvilket i stor utstrekning blir gjort nå (11). 

Det er dessuten visse uoverensstemmelser mellom rund
skrivene fra Sosialdepartementet· og fra Veterinærdirek
tøren. Sosialdepartementets rundskriv fremhever. at melk 
anses helsefarlig når den stammer fra dyr som er mel
ket i de første 48 timer etter siste behandling med anti-
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biotica. Veterinærdirektørens rundskriv poengterer deri
mot at det kun er melk fra behandlede spener (om det er 
brukt lokal jurbehandling) som skal holdes tilbake fra 
metenene. 

Problemet med amibiotica i melk er også drøftet av 
«Joint FAO/WHO Expert Committee on Milk Hygiene», 
og allergi-problemet ble her fremhevet (84). 

Penicillin-kontaminert melk representerer fortsatt et 
stort problem i USA, og det ble antydet fra helsemyndig
hetene (22, 42) at man i tilfelle av at det program ·som 
ble lansert av FDA ikke førte fram, kanskje måtte gå 
til det drastiske skritt å nekte bruk av penicillin i mas
titt-behandlingen. Resultatene av de siste undersøkelser 
1958-1959 viste dessverre at kampanjen ikke hadde hatt 
den ønskete virkning· (8r), og det ble igjen fremhevet at 
man måtte bekjempe problemet ad nye veier. Man kunne 
kanskje tenke at intramuskuiær administrasjon ville være 
bedre enn intra-mamrriær infusjon, men fors"k viser at 
det også utskilles betydelige mengder penicillin i melken 
selv ved intramuskulær injeksjon (28).-

Z i mm erma n (88) nevner i samme forbindelse f. 
eks. tilsetting av et ufarlig fargestoff til antibiotica
preparatet. Dette fargestoff skulle da utskilles sammen 
med f. eks. penicillinet i melken og være en indikator 
på penicillin-tilblandingen. Et velegnet· fargestoff er 
imidlertid ennå ikke funnet. 

Innledningsvis ble det anført ·at man kunne komme 
mastittproblemet til livs ad profylaktisk vei, med opp
læring av røktere, melkemaskinleverandører etc. At dette 
fører fram, viser en undersøkelse som er publisert av 
Schipper & O ls en (65). 

De undersøkelser som er utført av FDA, viser at det 
foreligger en betydelig penicillin-kontaminering av mel
ken i USA. Det foreligger ikke systematiske undersøkel
ser som kan antyde omfanget av dette problem i Norge 
som helhet. Det ville være interessant om Helsedirek
toratet kunne sette i gang disse undersøkelser, f.eks. etter 
mønster av FDA. I USA ble nemlig melk fra alle stater 
undersøkt. Her i Norge foreligger som nevnt kun under
søkelser av den melk som blir levert til Oslo, og man 
kan ikke av dette komme fram til en konklusjon som 
gjelder for hele landet. An'tibiotica-frekvensen i melk le
vert til Oslo (1953-1959) viser riktignok en minimal 
kontamineringsprosent , helt forskjellig fra de amerikan
ske tall, men vi vet ikke om dette gjelder for hele landet; 
Man vet derfor ikke omfanget av dette problem 'i Norge. 

Konklusjon. 

Generelt kan man si at enhver bruk ·av antibiotica 
medfører fare for utvikling av resistente stammer og 
endringer i det mikrobielle miljø. I tillegg til dette er en 
rekke antibiotica potente allergener, og enhver tilførsel 
medfører mulighet for sensibilisering og følgelig utvik
ling av allergi hos disponerte individer - anslagsvis ca. 
10 Of o av befolkningen (8 1). Sett på bakgrunn av dette 
synes det ikke forsvarlig å bruke disse stoffer i nærings
middelindustri og landbruk, da antibiotica her ikke gis 
fo·r å behandle sykdommer og således ikke kan ·anses for 
å være absolutt nødvendig, men tvert imot medfører fare 
for resistensutvikling og· eventuelt mulig allergi. 
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Antibiotica må som livsviktige medikamenter forbe
holdes terapeutiske formål - ført og fremst i human
medisin. Hvorvidt bruk av midlene i veterinær-medisin 
kan anses for å være absolutt nødvendig, blir en vur
deringssak, og anvendelsen er berettiget om det fremmer 
befolkningens helse: Det vil si at fordelene (bekjempelse 
av infeksjoner hos husdyr) blir større enn ulempene (re
sistens og allergi) sett fra human-medisinsk synspunkt. 

Som avslutning skal siteres WHO's konklusjon~ «It has 
to be admitted that the belief of the public in pellicillin 
as a panacea has been partly induced by too optimistic 
popular medical information. It might now be advisable 
to brake this tendency,. (23). 

Summary. 

O. D. Ve l l ar: The Relation between Human 
Medicine and the U se , of Antibiotics in Food-Resource 
!ndustry, A griculture and Veterinary Medicine. 

The extension of the uses of antibiotics to fields other 
than for prevention and treatment ~f human disease has 
magnified the woblems of the physician. The health 
hazards are represented by the increased incidence of 
antibiotic~resistant strains and the sensitization and aller
gic responses in highly sensitive individuals, who consti
tute approximately 10 per cent of the _population. The 
introduction of antibiotics in foods, both directly and 
indirectly is consequendy a great problem. In Norway 
antibiotics are used in animal feeds; in U.S.A. they are 
also introduced in crop sprays and as food preservatives. 
In veterinary practice they are extensively used in the 
treatment of mastitis, and at !east in U.S.A. penicillin
contaminated milk represents a great public health pro
blem. The conclusion of this analysis is that antibiotics 
should not be,used as food preservatives, crop sprays and 
in animal feed. The extension or' the use of ·antibiotics in 
the treatment of mastitis in cows, should if possible, be 
diminished, and it seems that there is ~ need for a simple 
mastitis prevention -program based on practical dairy 

management. 
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:xcerpta 

15 AR 
MED ANTIBIOTICA 

I I 94 5 var penicillin det eneste antibioticum, i dag er 
ler minst I 5. Hvor står vi så i dag? spør Lancet i en leder
Lrtikkel1. Et så vidtspennende spørsmål krever et om
~attendc svar, og bladet søker å gi et slikt, basert på et 
rerdifullt nummer av British Medical Bulletin2 , hvor 
ler er zs artikler av I 9 eksperter. Hvis alle som for
keiver antibiotica, leste og forsto disse artikler, mener 
~ancet at der ganske opplagt ville skje en sterk øking i 
:ffektiviteten av vår antibiotiske behandling, parallelt 
ned en stor reduksjon i antall antibioticabehandlede 
Jasienter, antall uønskede bivirkninger og antall anti
>iotica-resistentc stammer. Det er ikke mulig for noen 
- eller noe regjeringskontor - å uttale en serie påbud 
Jm bruken av antibiotica, fordi der er viktige sider ved 
;aken som det ennå ikke er mulig å ta et sikkert stand
Junkt til. Det er imidlertid klart at et antibioticum ofte 
;is uten klar nok grunn fra den læge som forskriver det. 
~ant nok kan det som begynner som en lettere sykdom 
;om øyensynlig ikke trenger antibiotica, utvikle ,seg til 
1oe mer hvis den ikke behandles, mens den kan reagere 
Jeundringsverdig hvis den behandles. 

Klinikerne er ikke sene med å fremheve a de kjenner 
:il tilfelle hvor laboratorieundersøkelsene vedrørende en 
nikrobes følsomhet eller resistens overfor et bestemt anti
Jiot icum ikke korrelerte særlig godt med pasientens 
:espons på behandling med midlet. Denne observasjon er 
l fte nok korrekt, og der er minst 7 mulige forklaringer 
:Jå det: I) Et effektivt antibioticum kan være ute av 
;tand t il å nå en påvirkelig mikrobe (i dødt vev eller 
?USS f. eks.). 2.) Er infeksjonen sekundær til obstruksjon 
!lier stase, i urinveiene eller andre steder, blir effekten 
~un temporær hvis ikke den underliggende tilstand ogsll 
{an behandles. 3) Spesielle forhold kan være nødvendig 
For at et antibioticum skal virke (streptomycin f. eks. 
~r 50 ganger mer aktivt i alkalisk enn i sur urin, mens 
penicillin og klortetracyklin er mer effektive i surt miljø). 
4) Et antibioticum kan fortynnes så meget at dets virk
lling svekkes sterkt (noe som er spesielt sannsynlig ved 
11rinveisinfeksjoner, fordi disse pasienter radisjonelt opp
fordres til å drikke alt de kan, mens væskerestriksjon er 
nødvendig for en tid for å sikre den størst mulige kon
;entrasjon av medikamentet i urinen). 5) Mikrobe-resi
>tens overfor et bestemt antibioticum, meddelt fra labo
ratoriet, hindrer ikke naturlig helbredelse av en infeksjon 
som kunne helbredes uten kjemoterapi. 6) Følsomheten 
av den kultur som testes i laboratoriet, kan atskille seg 
fra den mikroben har i pasientens vev. 7) Forhold kan 
undertiden muliggjøre at der blir en større konsentrasjon 
av antibioticum i vevene enn den man normalt kunne 
vente. T ross uoverensstemmelser av dette slag er det in
gen tvil om den viktige rolle laboratoriet burde spille 
som veiledning for kjemoterapien. Ofre er den kliniske 
diagnosen ikke noen pålitelig ledetråd når det gjelder den 
1 Lancet l: 423, 1960. 
2 Antibiotics in Medicine. Brit. Med. Bull. r6: 1-85, 1960. 
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infiserende mikrobes identitet og resistensforhold. Dess
uten kan laboratoriet bidra til å vurdere effektiviteten 
av behandlingen og hjelpe klinikeren til å avgjøre når 
han trygt kan seponere den. 

L o w b ur y 3, som diskuterer mulige forholdsregler 
for å bekjempe oppståen av resistente patogener, drøfter 
kritisk tilbakeholdenhet i bruken av antibiotica, fore
byggelse av sykehusinfeksjoner, velvalte kombinasjoner 
av medikamenter for noen få spesielle infeksjoner, og 
vedtatte skjemaer for bruk av antibiotica skiftevis -
en forandring som gjøres så snart som, eller helst før, 
resistente stammer oppstår. Han anslår forsøk på å fore
bygge cross-infeksjoner som det sannsynlig viktigste, men 
finner mer håp i enkelte av de nye antibiotica enn det 
syntes mulig for noen ganske få år siden. Enkelte av 
disse nye staffer er for toksiske til parenteral bruk, mens 
andre ikke er det. Imidlertid må behandlingen utføres 
med et våkent øye for toksiske symptomer og med en 
beslutning om ikke å overdosere pasienten eller unødven
dig forlenge behandlingen. Vanligvis er kombinasjoner 
av medikamenter nødvendig i behandlingen av tuberku
lose og subakutt bakteriell endokarditt forårsaket av 
enterokokker. Barber og medarbeidere 4 viste at kom
binasjonen av novobiocin og erytromycin tilsynelatende 
forhindret oppståen av resistente stammer, mens kombi
nasjonen chloramphenicol og· erytromycin bør unngås 
på grunn av cross-resistens mellom de to stoffer. Det er 
opplagt at bruk av antibiotica i kombinasjon krever mer 
kritisk omtanke og undersøkelser enn hittil har vært van
lig. Det er en trøst at den ukritiske entusiasme for kom
binasjonsbehandling som var tydelig for få år siden, nå 
synes å ha avtatt. 

Arbeidet til pionerene for utviklingen av antibiotica 
har vært godt støttet, til alles beste, av den farmasøytiske 
industris fremragende anstrengelser. Forståelig nok vil 
industrien gjerne ha en rimelig økonomisk gjengjeldelse. 
Alle av oss, industrien inklusive, ville imidlertid sann
synligvis glede oss hvis de hyperencusiastiske rapporter 
fra ukritiske brukere av noen av de nye preparater ble 
omhyggelig, realistisk og også skeptisk vurdert før de ble 
tillatt å utøve noen større innflytelse på salgspolitikken. 

DIAFRAGMAHERNIER 
HOS BARN 

Bortsett fra sjeldne traumatiske tilfelle er diafragma
hernier hos barn sannsynligvis alltid congenitte. Begrepet 
omfatter imidlertid flere tilstander som er så forskjellig 
anatomisk og klinisk at de utgjør forskjellige sykdom
mer, skriver British Medical journal, som på lederplass 
gir en kort oversikt over dem~. 

Det vanligste i Storbritannia er brokk gjennom hiatus 
oesophagus av en liten del av ventrikelen; dette betegnes 
gjerne hiatushcrnie eller «partial thoracic stomach ». Car
dia ligger vanligvis i thoraxkavitetcn. Det er uklart hvor
vidt den primære anomali er et uvanlig stort hiatus som 

3 Ibid. s. n 
4 Brit. Med. ]. Il: 1377, 1958. 
6 Brit. Med. J. l: 56o, 1960. 
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Excerpta 

15 AR 
MED ANTIBIOTICA 

I r 94 5 var penicillin det eneste antibioticum, i dag er 
der minst I 5. Hvor sth vi så i dag? spør Lancet i en leder
artikkel1. Et så vidtspennende spørsmål krever et om
fattende svar, og bladet søker å gi et slikt, basert på et 
verdifullt nummer av British Medical Bulletin 2

, hvor 
der er I 5 artikler av 19 eksperter. Hvis alle som for
skriver antibiotica, leste og forsto disse artikler, mener 
Lancet at der ganske opplagt ville skje en sterk øking i 
effektiviteten av vår antibiotiske behandling, paraBelt 
med en stor reduksjon i antall antibioticabehandlede 
pasienter, antall uønskede bivirkninger og antall anti
biotica-resistente stammer. Det er ikke mulig for noen 
- eller noe regjeringskontor - å uttale en serie påbud 
om bruken av antibiotica, fordi der er viktige sider ved 
saken som det ennå ikke er mulig å ta et sikkert stand
punkt til. Det er imidlertid klart at et antibioticum ofte 
gis uten klar nok grunn fra den læge som forskriver det. 
Sant nok kan det som begynner som en lettere sykdom 
som øyensynlig ikke trenger antibiotica, utvikle seg til 
noe mer hvis den ikke behandles, mens den kan reagere 
beundringsverdig hvis den behandles. 

Klinikerne er ikke sene med 1 fremheve a de kjenner 
til tilfelle hvor laboratorieundersøkelsene vedrørende en 
mikrobes følsomhet eller resistens overfor et bestemt anti
bioticum ikke korrelerte særlig godt med pasientens 
respons på behandling med midlet. Denne observasjon er 
ofte nok korrekt, og der er minst 7 mulige forklaringer 
på det: I) Et effektivt antibioticum kan være ute av 
stand til å nå en phirkelig mikrobe (i dødt vev eller 
puss f.eks.). 2) Er infeksjonen sekundær til obstruksjon 
eller stase, i urinveiene eller åndre steder, blir effekten 
kun temporær hvis ikke den underliggende tilstand også 
kan behandles. 3) ~pesielle forhold kan være nødvendig 
for at et antibioticum skal virke (streptomycin f. eks. 
er 50 ganger mer aktivt i alkalisk enn i sur urin, mens 
penicillin og klortetracyklin er mer effektive i surt miljø). 
4) Et antibioticum kan fortynnes så meget at dets virk
ning svekkes sterkt .(noe som er spesielt sannsynlig ved 
urinveisinfeksjoner, fordi disse pasienter radisjonelt opp
fordres til å drikke alt de kan, mens væskerestriksjon er 
nødvendig for en tid for å sikre den størst mulige kon
sentrasjon av medikamentet i urinen). 5) Mikrobe-resi
stens overfor et bestemt antibioticum, meddelt fra labo
ratoriet, hind rer ikke naturlig helbredelse av en infeksjon 
som ,kunne helbredes uten kjemoterapi. 6) Følsomheten 
av den kultur som testes i laboratoriet, kan atskille seg 
fra den mikroben har i pasientens vev. 7) Forhold kan 
undertiden muliggjøre .at der blir en større konsentrasjon 
av antibioticum i vevene enn den man normalt kunne 
vente. Tross uoverensstemmelser av dette slag er det in
gen tvil om den viktige rolle laboratoriet burde spille 
som veiledning for kjemoterapien. Ofte er den kliniske 
diagnosen ikke noen pllitelig ledetråd når det gjelder den 

1 Lancet I: 423, 1960. 
2 Antibiotics in Medicine. Brit. Med. Bull. 16: r-8 5, 1960.-
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infiserende mikrobes identitet og resistensforhold. Dess~ 
uten kan laboratoriet bidra til å vurdere effektiviteten 
av behandlingen og hjelpe klinikeren til å avgjøre når 
han trygt kan seponere den. 

L o w b u r y 3, som diskuterer mulige forholdsregler 
for 1 bekjempe oppståen av resistente patogener, d røfter 
kritisk tilbakeholdenhet i bruken av ant ibiotica, fore
byggelse av sykehusinfeksjoner, velvalte kombinasjoner 
av medikamenter for noen få spesielle infeksjoner, og 
vedtatte skjemaer for bruk av antibiotica skiftevis -
en forandring som gjøres sl snart som, eller helst før, 
resistente stammer oppstår. Han anslår forsøk pl å fore
bygge cross-infeksjoner som. det sannsynlig viktigste, men 
finner mer håp i enkelte av de nye antibiotica enn det 
syntes mulig for noen ganske få 1r siden. Enkelte a v 
disse nye stoffer er for toksiske til parenteral bruk, mens 
andre ikke er det. Imidlertid må behandlingen utføres 
med et våkent øye for toksiske symptomer og med en 
beslutning om ikke å overdosere pasienten eller unødven
dig forlenge behandlingen. Vanligvis er kombinasjoner 
av medikamenter nødvendig i behandlingen av tuberku
lose og subakutt bakteriell endokarditt forårsaket av 
enterokokker. Bar be r og medarbeidere4 viste at kom
binasjonen av novobiocin og erytromycin tilsynelatende 
forhindret oppstlen av resistente stammer, mens kombi
nasjonen chloramphenicol og erytromycin bør unngås 
på grunn av cross-resistens mellom de to stoffer. Det er 
opplagt at bruk av antibiotica i kombinasjon krever mer 
kritisk omtanke og undersøkelser enn hittil har vært van
lig. Det er en trøst at den ukritiske entusiasme for kom
binasjonsbehandling som var tydelig for få år siden, nå 
synes å ha avtatt . 

Arbeidet til pionerene for utviklingen av antibiotica 
har vært godt støttet, til alles beste, av den farmasøytiske 
industris fremragende anstrengelser. Forståelig nok vil 
industrien gjerne ha en rimelig økonomisk gjengjeldelse. 
Alle av oss, industrien inklusive, ville imidlertid sann
synligvis glede oss hvis de hyperentusiastiske rapporter 
fra ukritiske brukere av noen av de nye preparater ble 
omhyggelig, realistisk og også skeptisk vurdert før de ble 
tillatt å utøve noen større innflytelse på salgspolitikken. 

DJAFRAGMAHERNIER 
HOS BARN 

Bortsett fra sjeldne traumatiske tilfelle er diafragma
hernier hos barn sannsynligvis alltid congenitte. Begrepet 
omfatter imidlertid flere tilstander som er så forskjellig 
anatomisk og klinisk at de utgjør forskjellige sykdom
mer, skriver British Medical journal, som på lederplass 
gir en kort oversikt over dem 5• 

Det vanligste i Storbritannia er brokk gjennom hiatus 
oesophagus av en liten del av ventrikelen; dette betegnes 
gjerne hiatushernie eller «partial thoracic stomach». Car
dia ligger vanligvis i thoraxkavi teten. Det er uklart hvor
vidt den primære anomali er et uvanlig stort hiatus som 

3 Ibid. s. 73· 
4 Brit. Med. J. Il: 1377, i958. 
5 Brit. Med. J. l: 560, 1960. 
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PENICILLINFORBRUK 

I NORGE 

VENERISKE SYKDOMMER - PENICILLIN
FORBRUK- KOMPLIKASJONER 

Av H. CHR. GJESSING 

(Fra Oslo HtlserU, Avd. for veneriske sy kdommer. 
Sjef: Ovul.ege H. Chr. Gjessing.) 

I den medisinske presse refereres til stadighet uønskede 
reaksjoner etter behandling med penicillin og andre anti· 
biotica. Et viktig spørsmlH er om disse komplikasjoner 
forekommer ofte i forhold til de mengder som brukes~ 

I denne artikkel skal drøftes særlig forholdene i Norge, 
og oppgaven begrenses bare til å omfatte de problemer 
som knytter seg til penicillin. 

For å få vite hvor meget penicillin som for tiden an
vendes, har jeg valt året 1959 og i den anledning hen
vendt meg til Norsk Medisinaldepot (opprettet i 1958) 
og fått nedenstående opplysninger fra sjefsanalytiker 
M. Ha Ise: 

«Totalomsetningen av penicillinpreparater. Fra stati
stikkavdelingen foreligger nå tallene for kalenderåret 
1 95 9= 

Penicillin beregnet som virksomt stoff: 

Injeksjonspreparater . . . . . . . . . . . . . 656,6 kg 
Peroral bruk • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644,4 ,. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I JOI ,o kg 

Heri er ikke iberegnet penicillin i kombinasjon med 
andre antibiotica, heller ikke V. M. (Veterinærmedisin] 
preparater.» 

«Totalomsetning på 130I kg fordeler seg med 68o kg 
på gruppen procainpenicillin og benzathinpenicillin med 
aktivitet på henholdsvis 975 og uoo E. pr. mg, og 621 kg 
på gruppen benzylpcnicillin (K og Na) og fenoksymetyl
penicillin (K og Ca) med en aktivitet på ca. r6ooE. pr.mg. 

Omregning til E.: 

68o ooo ooo mg X 975 - 663 ooo ooo ooo E. 
62 I ooo ooo mg X 16oo- 993 6oo ooo ooo E. 

Total .. ..... . ...... 1656 6oo ooo ooo E. 

dvs. 1656,6 milliarder enheter penicillin.• 

Man antar at det kvantum penicillin som er omsatt, 
noenlunde svarer til de mengder som er brukt til behand
ling, idet man går ut fra at apotekenes restlager fra 1958 
og tilbakelevert penicillin i 1959 omtrent er like stort. 

Foredrag i Norsk dermatologisk forening 28. april 1960. 

Det må poengteres at en statistikk av denne art - og 
det gjelder også følgende tall i denne artikkel - ikke 
kan være absolutt korrekte. Det kan imidlertid vel for
modes at de gir et omtrent riktig bilde av det som er 
brukt i 1959. 

Hvor mange pasienter er blitt behandlet? På dette 
spørsmål er det umulig å gi noe nøyaktig svar, men 
i den anledning vil det være interessant å foreta noen 
beregninger. Vi vil gå ut fra at det er brukt I 6 5 6,6 
milliarder E. og at Norges befolkning er ca. 3,5 mil
lioner. 

Hvis man rent hypotetisk fordeler penicillinforbruket 
på hele folket, vil det bli 486,283 E. pr. individ. Dette 
regnestykke svarer imidlertid ikke til virkeligheten, idet 
mange ikke er blitt behandlet, noen har fått små og noen 
store doser. Hvis man går ut fra nevnte penicillinforbruk 
og innbyggertall, og den gjennomsnittlige dose settes til 
henholdsvis I million, 5 millioner, 10 millioner, så er 

1 656 ooo personer behandlet hvis dosen er 1 million 
331 po personer behandlet hvis dosen er 5 millioner 
165 6oo personer behandlet hvis dosen er xo millioner 

Det kan være av interesse å undersøke penicillinfor
bruket ved en gruppe sykdommer hvor antall pasienter 
er noenlunde godt kjent. Et eksempel er de veneriske 
sykdommer. Det er for hele Norge i 1959 anmeldt (fore
løpige tall) n p. tilfelle av venerisk sykdom (gonore 
2 I 2 7, ervervet syfilis I 07, medfødt syfilis 11, ulcus molle 
4, lymfogranuloma inguinale 3). Hertil kommer be
handling av en del eldre tilfelle av syfilis som er meldt 
tidligere. 

For å vite hvor meget er brukt til behandling av kjønns
syke, har jeg henvendt meg til Helsedirektoratet og har 
av Tore He ide fått følgende opplysninger: «Total: 
ca. 4 200, 1 millioner enheter pro inject. Av tabletter er 
rekvirert: ca. 1591 stk. a 2500ooenheter (= 397,75 mil
lioner] for hele landet.» 

Det totale forbruk av penicillin til behandling av 
veneriske sykdommer blir altså 4,6 milliarder E., dvs. at 

bare ca. O,JO% av det omsatte penicillin (1656,6 milli
arder) er brukt til behandling av kjønnssykdommer i 
året 1959· 

Som det fremgår av det foregående, er forbruket av 
penicillin i Norge (iallfall for forfatteren) overraskende 
Stort. 

Penicillinkom plikas joner. 

Det må understrekes at det dreier seg om komplika
sjoner etter penicillin-preparater. Det behøver altså ikke 
være penicillin i seg selv som ikke tåles, men det kan 
være det stoff som det er kombinert · med, f.eks. procain. 

Guthe, Id søe og Wil l cox (2) inndeler peni
cillinkomplikasjoner på følgende måte: 

r. Toksiske reaksjoner 
a. generelle 
b. lokale 
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2. Mikrobiologiske sekvele 
a. mikrobiell lysis 
b. mikrobiell overvoksing 
c. mikrobiell resistens 
d. andre mikrobiologiske følger 

3· Allergiske reaksjoner 
a. hudreaksjoner 
b. anafylaktiske reaksjoner 

Generelle toksiske reaksjoner ses neppe hos mennesket 
selv ved meget høy dosering. En lokal toksisk reaksjon i 
form av venøs trombose kan inntreffe hvis antibiotica 
blir gitt intravenøst. Ved intramuskulær injeksjon kan det 
oppstå muskelnekrosc. - Lokal smerte inntreffer nokså 
ofte ved enkelte penicillinpreparater, f. eks. benzathin
penicillin, mens f. eks. procain-penicillin tåles godt. 

(I denne forbindelse kan nevnes de rent mekaniske 
insulter. Det kan dannes et hematon på injeksjonsstedet 
hvis et blodkar lederes under innføring av nålen. Videre 
kan man få en emboli hvis kanylen forskyves under in
jeksjonen, slik at penicillinet sprøytes direkte inn i blod
banen. Dette er kanskje forklaringen på sjokk etter en 
injeksjon, mens senere behandling tåles godt. Et slikt 
sjokk er altså ikke av anafylaktisk natur.) 

I kategorien mikrobiogeniske sekvele hører mikrobiell 
lysis. Et eksempel er det terapeutiske sjokk eller Herx
heimers reaksjon, som imidlertid er av liten betydning 
ved penicillinbehandling. En annen mulighet er det tera
peutiske paradoks: Den !uetiske prosess stanses, men 
pasienten blir verre på grunn av arrskrumping. 

Hvis penicillinømfintlige mikrober blir eliminert, kan 
man få en mikrobiell overvoksing, dvs. penicillin-resi
stente mikrober tar overhånd, f. eks. candida albicans 
og stafylokokker. Enteritt forårsaket av gjærsopp eller 
stafylokokker ses sjelden ved parenteralt bruk, oftere 
ved peroral anvendelse, men det er særlig tetracykliner 
som forårsaker denne komplikasjon. 

Det er alminnelig oppfatning at enkelte mikrobers 
penicillin-resistens er tiltatt med årene. Dette gjelder 
f. eks. gonokokker og stafylokokker. (Venerisk avdeling, 
Oslo H elseråd sammen med Statens institutt for folke
helse arbeider f. t. med en resistensundersøkelse av gono
kokker. Dette spørsmål vil bli behandlet senere i et eget 
arbeid, men allerede nå kan det sies at resistensen er til
tatt siden mai r959 da vi begynte denne undersøkelse.) 
Man må ha den mulighet for øye at enkelte mikrobers 
resistens mot penicillin fremdeles kan tilta. 

Av andre mikrobiogeniske følger kan nevnes avita
minoser på grunn av enteritt .. Dette ses særlig ved bruk 
av tetracykliner. Maskering av syfilis eller forsinket ut
brudd av denne sykdom ved behandling av gonore med 
en forholdsvis liten dose penicillin, har ikke spilt så stor 
rolle som man kanskje kunne ha ventet, og i Norge er 
denne mulighet for tiden av enda mindre betydning 
enn før. 

Allergiske reaksjoner. Av hudreaksjoner kan man nå 
og da se kontaktdermatitt (eksem) enten lokalt, f.eks. 
på hendene, eller i annen omgang et generelt utbrudd 
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(allergisk spredning). Videre kan man ha trichofytide
lignende eksantemer lokalisert i lysken, mellom fingren 

• f ol E og 1 otsa ene. 
En viktig gruppe er urticaria, angio-ødema og serum

sykdomlignende reaksjoner. Det serumsykdomlignende 
syndrom kommer som regel flere dager etterat behand
lingen er instituert. (Etter de beskrivelser jeg har lest 
minner det kliniske bilde og forløpet også om den 9. dag; 
erytem som en sjelden gang opptrådte ved salvarsan
behandling.) - Urticaria kan komme til forskjellig tid i 
behandlingen. Urticaria kan være mild og forsvinne hur
tig, andre ganger kan den være voldsom og langvarig. 
Leilighetsvis kan denne type ende dødelig på grunn av 
glottisødem. 

Den anafylaktiske (anafylaktoide) reaksjon er den 
sjeldneste, men også farligste komplikasjon. Det angis at 
symptomene setter inn tidlig, ofte bare noen minutter 
etter injeksjonen. Pasienten kan få en ubehagelig for
nemmelse i munn og tunge. Han føler seg svak, svimmel, 
kvalm, kan ha smerter i epigastriet. Det kan komme 
krampeanfall og inkontinens av urin og fæces. Det ty
piske synes å være ødem i ansiktet, særlig i øyelokkene. 
Det kan være en forutgående rødme i ansiktshud og 
conjunctivae som etterfølges av blekhet eller cyanose. 
Respirasjonen er anstrengt, pulsen kan ikke føles. Det 
inntrer kollaps, og døden kan komme i umiddelbar til
slutning til den anafylaktiske reaksjon. (Jeg har heldig
vis ikke iakttatt denne komplikasjon ved penicillin
behandling, men, hvis man ser bort fra årsaken, synes 
den å være klinisk identisk med crise nitritoide blanche, 
en form av det angioneurotiske symptomkompleks man 
en meget sjelden gang kunne se ved salvarsanbehandling.) 

Som appendix kan tilføyes de psykiske reaksjoner, 
f. eks. at pasienten besvimer under eller like etter en 
injeksjon. Disse banale foreteelser må ikke blandes sam
men med det anafylaktiske sjokk som har andre mar
kante symptomer. 

Hyppighet av allergiske komplikasjoner. 

Å referere all litteratur om dette emne er både ugjørlig 
og unødvendig i en artikkel som denne. Det henvises til 
de arbeider som det er referert til, og som inneholder 
tallrike henvisninger, særlig til nr. 2 . 

Med hensyn til urticaria er angivelse av forekomst 
nokså varierende. I Norge har O. K. Harlem (4) un
dersøkt I 21 5 personer behandlet med penicillin, og hos 
disse opptrådte urticaria i o,6 %. I dette materiale hadde 
50 % tidligere fått en eller flere penicillininjeksjoner. 
Det ble ikke iakttatt andre komplikasjoner enn urticaria. 
H a r l em har også beskrevet et tilfelle av eksfolia
tiv dermatitt med anuri etter penicillinbehandling (3). 
J. R. Myhre (5) har referert 6 alvorlige tilfelle, hvorav 
et med dødelig utgang. Det var en 58-årig sjømann som 
tidligere hadde fått penicillin. Han ble behandlet til sjøs 
for en øyelidelse med 6oo ooo E. penicillin. «Like etter 
injeksjonen ble han plutselig dårlig og døde i løpet av r 5 
minutter etter kraftig anfall med oppkasting og ralling.,. 

Fra Danmark har A. H. Andersen (1) omtalt J 
vel observerte, dødelig forløpende tilfelle etter penicillin
behandling. 



Penicillinreaksjoner ved behandling av 
veneriske sykdommer. 

W i Il c o x angir at urticaria ses i 2 % ved behandling 
av kjønnssykdommer (6). I en statistikk fra 1958 fra 
WHO, omfattende 626 5 p pasienter i en periode pi 5 
ir, døde 9 pasienter eller I på 69 ooo pasienter. I forhold 
til antall injeksjoner er det beregnet o,x-o,JO dødsfall 
pr. million injeksjoner (2). 

Det er vanskelig å si hvor mange alvorlige penicillin
reaksjoner det har forekommet i Norge. Så vidt vites er 
det hittil ikke referert noe dødsfall på grunn av behand
ling av veneriske sykdommer med penicillin. (Det døde
lig forløpende tilfelle som er referert av J. R. MY. hr e, 
ble behandlet for en øyelidelse.) 

Først etter krigens slutt i 1945 ble bruk av penicillin 
mer alminnelig i Norge. Fra januar 1948 har lægene kun
net rekvirere gratis penicillin til behandling av veneriske 
sykdommer. 

I perioden 1946-1959 ble det i hele Norge anmeldt 
55 2 JI tilfelle av kjønnssykdom (gonore 46 637, ervervet 
syfilis 8019, lues cong. 575). Hertil kommer en del tidli
gere anmeldte tilfelle av syfilis som har fått fortsatt be
handling. En · eventuell behandling av ulcus molle og 
lymfogranuloma inguinale er på grunn .av det ringe an
tall uten interesse i denne forbindelse. 

I Oslo Helseråds avdeling for veneriske sykdommer 
ble det i samme tidsrom (1946-1959) behandlet 5237 
ikke før anmeldte tilfelle av venerisk sykdom (gonore 
4857, syfilis 342, gonore og syfilis 38). Hos disse 5237 
pasienter behandlet gjennom 14 år, ble det ikke iakttatt 
noen alvorlige penicillin-reaksjoner. I den tid det ble 
anvendt penicillin i olje og bivoks (P.O.B.), så vi noen 
tilfelle av lokal urticaria rundt injeksjonsstedet. Urti
carielle reaksjoner anslås til mindre enn I % av de be
handlede. Våre erfaringer stemmer således overens med 
H arlems (4). Vi hadde imidlertid sikkert sett flere 
bivirkninger hvis det ikke var blitt tatt hensyn til de 
anamnestiske opplysninger. Pasienter som fortalte at de 
ikke tålte penicillin, fikk andre preparater hvis deres 
sykehistorier tydet på penicillinoverømfintlighet. 

Hvis man sammenholder Norges store penicillinfor~ 
bruk og det store antall pasienter som nødvendigvis må 
være behandlet, f!l.r man en mistanke om at det har fore
kommet flere både milde og alvorlige bivirkninger enn 
man får inntrykk av ved lesning av den norske, medi
sinske litteratur. Om de ikke er inntruffet, må man iall
fall snart vente flere livstruende reaksjoner. (Smlgn. 
W i l l c o x I dødsfall på 69 ooo pasienter.) Det bør der
for diskuteres om det ikke bør innføres: . 

Melding av antibiotica-reaksjoner. 

Fra vitenskapelig synspunkt vil en slik statistikk være 
av stor interesse, og i annen omgang vil også den almin
nelig praktiserende læge få glede av den erfaring som 
høstes. Det kan bli spørsmål om hvor meget som skal tas 
med. I hvert fall bør livstruende og reaksjoner med døde
lig utgang meldes. Det bør gis opplysning om hvilke 
antibiotica pasienten tidligere er blit t behandlet med, 
om siste behandling, preparat og dose, og nh i behand
lingen reaksjonen inntraff. 

Sykehus burde i hvert fall føre statistikk over sitt for
bruk av antibiotica, over hvor mange pasienter som er 
blitt behandlet og om antall og form av komplikasjoner. 
På den måte ville man få en verdifull indikator for hvor 
ofte det kommer uønskede reaksjoner i forhold til antall 
behandlede pasienter og forbruk av antibiotica. 

Forebyggelse av penicillin reaksjoner. 

Det er for tiden og vil sannsynligvis også i fremtiden 
være umulig å forebygge alle penicillinreaksjoner. En av 
grunnene til det er a~ penicillinallergi kan være primær, 
altså ikke skyldes forutgående behandling med midlet, 
og at prøvene på overømfintlighet er usikre og vanskelig 
å tyde, at de krever: spesielt trenet personell og atskillig 
tid. Slike prøver egner seg ikke til masseundersøkelse, 
men bare for enkelte tilfelle. Men om ikke penicillin
komplikasjoner helt kan unngås, kan deres antall sikkert 
reduseres. For å oppnå dette, må indikasjonen for peni
cillinbehandling innskrenkes. Man må erindre at mange 
sykdommer helbredes «av seg selv». For det annet bør 
penicillin ikke gis oftere og i større doser enn nødvendig. 
Man skal bestandig spørre pa~ienten (uten å gjøre ham 
engstelig) om han har fått penicillin tidligere, og om han 
har tålt de godt. Personer hvis sykehistorie forteller at 
de er overømfintlige for preparatet, må naturligvis ikke 
behandles med dette stoff. Hos meget sensitive personer 
er det referert dødelig utgang som følge av intradermale 
prøver. «Such tests should not be used in persons already 
known to be penicillin sensitive,. (W i li c o x) (6). 

Behandling av penicillinreaksjoner. 

Ved urticaria og andre eksantemer kan symptomene 
være så milde og kortvarige at behandling ikke er nød
vendig, - ved sværere former kan man forsøke antihista
minpreparater og eventuelt adrenalin. 

Ved anafylaktisk sjokk er hurtig behandling av den 
største betydning. Hovedmidlet er adrenalin I o/oo 0,5-
I ml subkutant. Alle læger som anvender penicillin, m&. 
ha adrenalin for h&.nden b&.de p& sitt kontor og ved syke
besøk. Hvis pasientens tilstand krever det, kan det gis 
flere injeksjoner. 

Videre kan man gi antihistamin og cortison intramus
kulært. Ved innleggelse i sykehus kan supplerende be
handling komme på tale. 

Hvis pasienten kommer over den akutte fase av det 
anafylaktiske sjokk, synes prognosen å være god. 

Etter litteraturen å dømme og etter personlig erfaring 
fra over 5000 pasienter behandlet i Oslo Helseråd, synes 
penicillinreaksjoner å være meget sjeldne i forhold til 
det store antall pasienter som behandles. Det er derfor 
ingen grunn til overdreven engstelse for i bruke midlet. 
På den annen side må man være oppmerksom på at alvor
lige bivirkninger en sjelden gang kan inntreffe, og at dette 
kan hende den som gir penicillin for første gang. Peni
cillin bør derfor bare brukes på forsvarlig indikasjon 
og ikke oftere og i større mengder enn nødvendig. Medi
kamenter, særlig adrenalin til øyeblikkelig behandling 
av svære reaksjoner, må bestandig has for hånden. 
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.lummary. 

H. C. G j e s s i n g : Consumption of Penicillin in 
Norway. Consumption of Penicillin in the Treatment of 
V . D. - /ncidence of Penicillin Reactions. 

In order to estimate the consumption of penicillin in 
Norway the author has communicated with the State 
monopoly, The Norwegian Medical Depot (established 
in 1958). Practically all medical raw materials and spe
cialities pass through this institution. 

In the year of 19f9 there were distributed 656.6 Kg. 
for injection and 644.4 Kg. for oral use, i. e. a. total of 
IJOI.o K'g. (penicillin for veterinary use not included). 
Of this quantity, 68o Kg. were procaine penicillin and 
benzathine penicillin, while 621 Kg. were benzyl peni<;:il
lin and phenoxymethyl penicillin. Expressed in units the 
total is 1.6 56.6oo.ooo.ooo, i. e., J6 J6.6 billions units for 
the whole of Norway. This quantity seems surprisingly 
high considering that the population of Norwey is only 
3· 5 millions. 

~In the year of r 9 59 there were reported 2.2 p. cascs of 
V.D. in the whole of Norway (gonorrhoea 2.II7, acqui
red syphilis 107, congenital syphilis r 1, chancroid 4, lym
phogran. vener. 3). 

The Department of Social Welfare which provides free 
medicine for treatment of V.D. has given the information 
that 4·S97·85o.ooo units i.e., 4.6 billions units of peni
cillin have been distributed in 1959; in other w;ords, only 
0.3 per cent of all penicillin distribured in 1959 was used 
against V.D. 

During the period 1946-19f9 there were reported 
55,2 3 I cases of V.D. in Norway. The Norwegian medical 
press has contained very few original communications 
about penicillin reactions. So far no deaths due to peni
cillin treatment of V.D. has been rcported. Skin reactions 
seem to be comparativcly rare. 

The author's experience is based on 5.237 venereal cases 
treated during the period 1946-1959 at the out-patient 
clinics of the Board of Health in Oslo (capita! of Nor
way). During thcsc fourteen years no serious penicillin 
reactions has becn observed. Some cases of urricaria have 
been seen, especially localized forms following the use 
of P.O.D. The incidence of skin reactions is estimated 
to less than r per ceht. 

An increased resistance of goriococci to penicillin has 
been obscrved. The resuh of thesc investigations will be 
published later. 

Penicillin reactions, at !east serious complications, 
ought to be notified. 
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STANDARDISERT 

HEMOGLOBINOMETRI 

Av DAG SCOTT, KNU D KNUDSEN 
og ELLING KV AMME 

(Fra UllevJ/ sykehus, Sentrallaboratoriet. 
Sjef: Ot•erl~ge dr. med. Svein L. Sveinsson.) 

Neppe noen prøve utføres hyppigere i et klinisk labora
torium enn hemoglobinbestemmelse, og samtidig er få 
prøver beheftet med større usikkerhet. Dette skyldes 
dels de mange metoder som er i bruk, dels at man har 
manglet mulighet for en lettvint justering av apparatu
ren, og dels at det ikke har hersket enighet om prinsip
pene for en standardisering av denne apparatur. 

All hemoglobinometri bygger på indirekte metoder, 
og de mest alminnelig anvendte er: 

-r. Bestemmelse av blodprøvens jerninnhold. 
2 . Bestemmelse av blodprøvens evne til å binde 0 2 

eller CO. 
3· Bestemmelse av blodprøvens fargeintensitet. 

De to førstnevnte metoder anvendes t il mer spesielle 
form ål, mens den siste metoden i et utall av modifika
sjoner anvendes til klinisk hemoglobinometri. 

Resultatet av hemoglobinbcstemmelsen ble t idligere 
oftest angitt i prosent av en standardverdi, men dette 
var en kilde til forvirring, fordi de enkelte land og syke
hus hadde valt standarder (dvs. roo % H b.) med for
skjellig hemoglobininnhold. Man er derfor i stor utstrek
ning gått over til å angi hemoglobinverdien som gram 
hemoglobin pr. 100 ml blod (g % Hb.). Dette er en 
eksakt betegnelse, men den avslører et nytt problem som 
striden om standardene tåkela. Vi har nemlig ikke full 
dekning for å angi hemoglobininnholdet i en blodprøve 
med et eksakt tall! 

Beregning av g% Hb. 

For den som benytter et -klinisk hemometer, byr be
regningen av g% H b. ikke på noe åpenbart problem. 
Man måler en fargeintensitet og oppsøker på en skala 
eller i en tabell den tilsvarende verdi for g% Hb. At det 
ved denne fremgangsmåten er en betydelig merodefeil, 
som kommer fram f.eks. i spredningen ved dobbelt
analyser, er alle klar over. At mange hcmomcter er lite 
stabile, og derfor krever hyppig kontroll og eventuelt 
omstandardisering, er også de fleste klar over. Men det er 
kanskje mindre kjent at selve standardiseringen av appa
raturen er beheftet med en usikkerhet av mer prinsipiell 
'natur. 

Årsaken til dette ligger i at all hemoglobinomctri som 
nevnt, bygger p~ indirekte metoder. M·an har ikke isolert 
og veid hemoglobinet, men milt en av dets egenskaper 
eller bestemt innholdet av en av dets bestanddeler. Uan
sett hvilken metode man legger til grunn ved standardi-
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PENICILLINASE-RESISTENT PENICILLIN 

Av ]AN C. ULSTRUP 

(Fra Ullev&L sykehus, Bakteriologisk laboratorium. 
Sjef: Over/æge dr. med. L. O. Borgen.) 

Det er nå 31 år siden Fl em ing (1) la merke til at 
stafylokokker ble hemmet i sin vekst på agarskål omkring 
en penicilliumkoloni. Observasjonen førte som bekjent 
ikke umiddelbart til noen terapeutisk utnyttelse, som først 
kom som et resultat av samarbeidet mellom Fl ore y 
og Cha in (2) i 1940. Det hemmende stoff, av Fl c
min g kalt penicillin, virket vesentlig på gram positive 
mikrobt'r, var effektivt i store fortynninger, og så godt 
som atoksisk for de fleste mennesker i store doser. 

Det viste seg etter hvert at peniciUium notatum dan
net en rekke innbyrdes kjemisk beslektede stoffer som 
hadde hemmende effekt på bakterier. Det stoff som ble 
stående som mest hensiktsmessig fra bakteriologisk, toksi
kologisk og farmakologisk synspunkt, var penicillin-G, 
benzyl-penicillin, eller «krystallinsk» penicillin. Gjennom 
forbedrede fremstillingsmetoder som dyrkning i tank, 
bruk av strålingsinduserte mutanter med større utbytte, 
og variasjon av vckstmediets sammensetning, ble prapa
ratet lett tilgjengelig og billig. Ved slutten av krigen var 
penicillin i utstrakt bruk, og kom til Norge i 1945. 

Penicillin-G spaltes lett ved lavere pH og kan derfor 
ikke administreres per os. Penicillin-Y, fenyl-metyl
penicillin, som også fremstilles ved fermentering, er syre
stabilt og gir brukbare terapeutiske konsentrasjoner ved 
peroral medikasjon. 

K i r by (3) viste i 1944 at enkelte stammer avS. aureus 
dannet et enzym, penicillinase, som med stor virkning 
spalter penicillin-G. Siden den gang, med den utstrakte 
bruk av preparatet, har vi vært vitne til den såkalte 
«resistensutvikling» av stafylokokkene. Visse stammer, 
blant annet fagtype 8o (8o/8 r), har utmerket seg ved en 
høy virulens og en tendens til å opptre epidemisk særlig 
på fødeavdelinger (4, 5, 6). G o u l d (7) har vist at peni
cillin kan påvises i luften omkring steder hvor prepa
ratet manipuleres, og i tilstrekkelig mengde til å hemme 
ømfintlige mikrobers vekst på neseslimhinnen. Sammen
koblingen av penicillinasepositivitet (i det følgende be
nyttes penicillinasepositiv og resistent synonymt når det 
gjelder stafylokokker) og virulensfaktorer har sikkert 
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begunstiget de farlige stammer, og penicillin har derved 
vært en viktig faktor i moderne stafylokokkepidemiologi. 

Den virksomme del av penicillinmolekylet er alfa
amino-penicillansyren (fig. r), og de forskjellige penicil
liner kan betraktes som derivater av denne. C o o per 
(8) mener på grunnlag av eksperimenter med radioaktivt 
merket penicillin at steffet fester seg irreversibelt til 
bakteriekapselen gjennom CO-bindingen som frigjøres 
ved at 4-ringcn i molekylet spaltes. Under vekst kompro
mitteres de kapseldirigerte diffusjonsforhold, og bak
terien blir utsatt for osmotiske forstyrrelser og in vivo 
dessuten for en rekke baktericide stoffer . 

PENIC IL LINER 

.... S "CH3 
NH2CH- CH 'c,cu~ 

l l l l l.j 

CO- N - CH•COOH 
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Tabell I . 

V irkning pJ. penicitliner av P. ase fra S. aureus. 

Mikrogram P igjen etter Y2 t . Opprinnelig mengde: xooo mmg. 

P-TYPE P-ASE: 1/s 1 f t6 1/s2 o 

P-G 4 •••••••••••• • • ••••••• • o IS 6o 1000 
P-V ............... ···· ··· o <x!Ioo 30 1000 
BRL Ip . ··· ··· ... .. ....... o 7 30 1000 

P-ASE: 1ft Y2 Y<l o 

BRL I24I 1000 IOOO 1000 1000 

I 1959 meddelte Ba t c he l o r og medarbeidere (9) 
at de fra penicillium chrysogeniwm kunne fremstille alfa
amino-penicillansyren i større målestokk. Til syrens ami
nogruppe kan kobles forskjellige sidegrupper, og derved 
er veien åpnet for å lage en rekke halvsyntetiske penicil
liner. I vår fikk vi BRL I p, fenyl-etyl-penicillin med 
syrestabile egenskaper ( 10 ). Om preparatet har noen for
deler fremfor penicillin-V kan bare erfaringen vise. Det 
virker hemmende på bakterier i stort sett de samme kon
sentrasjoner som penicillin-G, men er dessuten litt mer 
resistent mot stafylokokkpenicillinase (u). 
deler fremfor penicillin-V, kan bare erfaringen vise. Det 
aseresistent preparat var fremstilt ( 12., 14). Stoffet er 
6-( 2:6-dimetoksybenzamido )-penicillanat, av forfatterne 
kalt BRL 124I, og i England lansert under navnet Celbe
nin. I Norge er registrering søkt under navnene Belfa
cillin, Astra, og Lucopenin, Lundbeck. 

Vi har ved laboratoriet undersøkt preparatets forhold 
overfor penicillinase fra stafylokokker, og bestemt min
ste hemmende konsentrasjon (MHK) over for en rekke 
penicillinasepositive og negative stafylokokkstammer. 

Materiale og metoder. 

I gram 6-( 2: 6-dimetoksybenzamido )-penicillanat ble 
oppløst i IOO ml fysiologisk saltvann og nedfrosset i 1 ml 
porsjoner ved -:- 10° C. 

Stafylokokkstammer. 8 I resistente og 3 8 ømfintlige 
ble utvalt på grunnlag av lappemetoden ( I 6). De resi-

T abcll2. 

Mi~s~e hemm~nde konsentrasjon av BRL 1241 for penicillinase
posmve («resistente~) og penicillinase negative («ømfintlige~) 

stammer av Staphylococcus a1~reus. 

Penicillin
konsentrasjon 

immgjml 

5,0 
3,5 
2,5 
1,75 
1,25 
0,875 

Bakterie
inokulat 

Geom. middel mmgfml 

l 148 

Penicillinase + 
81 stammer 

10-2 10-4 

l 
16 l 
59 56 
4 2 1 
l 3 

2,64 2,23 

Penici!linase ..;-
38 stammer 

10-2 to-4 

l 
3 

20 3 
12 6 
2 26 

3 

2,25 1,35 

stente hadde ingen hemningssone eller en sone mindre 
enn 11 mm. De ømfintlige hadde en sone større e 

k 
. nn 

?I. mm. Ba tene:e ble d~rket pl kjøttbuljong natten 
IgJennom ved 30 C, og to mokulatfortynninger, 10-2 0 
xo--4 ble brukt. g 

Prøvemetode. Penicillinfortynningene ble foretatt i st _ 
rilrom i åpne polysty renbrett med 8 X 12 kopper a e 

11 K ca. 
2m. onsentrasjonene 5, 3,5, 2,5, I,75, 1,25 og o,875 
mmg/ml ble benyttet i et volum på o,5 ml. Til hver av 
to like rader ble tilsatt de to bakteriefortynninger i 
0,5 ml. Som vekst og fortynningsmedium ble benyttet 
kjøttb1,1ljong tilsatt I % glykose og fenolrødt som indi
kator. Avlesning skjedde neste dag etter inkubasjon ved 
37° C, og etter indikatoromslag fra rødt til gult som 
tegn på eventuell vekst. 

Penicillinaseforsøk. Stafylokokkpenicillinase ble frem
stilt etter R o l i n s o n og medarbeideres metode (I 1 ). 
I prøven ble 2ooo mrng av de forskjellige penicilliner 
i I ml tilsatt penicillinase i fortynningene (resiproke) 
r, 1, 4, 8, I6, og Jl, inkubert ved 37° C i % time. Der
etter ble blandingen filtrert gjennom Seitzfiltrer som hol
der. t~l~ake . penicillinasen ( 13) og gjenværende mengde 
pemc1llm titrert med ovennevnte indikatormetode og 
streptokokk S84 som testmikrobe. 

Resultater. 

I tabell r er angitt effekten av penicillinase fra sta fy lo
kokker under de nevnte betingelser på penicillin-G, peni
cillin-V, BRL 1 51, og BRL r 141. Mens en fortynning lfs 

av penicillinase spaltet de tre første penicilliner til ikke 
målbare mengder i løpet av tiden, så hadde konsentrert 
penicillinase ikke noen målbar virkning på BRL 114 r. 
D ette skulle så ledes være komplett resistent. 

I tabell 1 er BRL 124 I prøvd over for 81 resistente og 
38 ømfintlige stafylokokkstammer. Det fremgår av tabel
len at MHK for a lle stammer ligger mellom 5 og 1,2 5 
mmg/ml. Det geomet riske middel for de resistente er 2,64 
(inokulat ro-2) og 2,23 (inokulat I o---'~) mmg/ml og for 
de ømfintlige .1,15 og I,3 5 mmg/ml. 

Diskusjon. 

Det er ved disse forsøk blitt bekreftet at BRL 124 I er 
resistent mot stafylokokkpenicillinase og at både penicil
linasepositive og negative stammer hemmes i sin vekst av 
fra 5 til I ,2 5 mmg/ml. Det var ingen større forskjell i 
minste hemmende konsentrasjon for de positive og de 
negative stammer, og resultatet var også stort sett uav
hengig av bakteriekonsentrasjonen. Det te siste forhold 
st!l.r i sterk kontrast ti l forhol det overfor penicillin-C. 
Dette stoff hemmer penicillinasepositive stammer bare 
ved lave bakteriekonsentrasjoner, mens det ved høyere 
blir spaltet av penicillinasen hvorved bakterien opptrer 
som resistent. De ser ut som om bakterien fremdeles har 
penicillinmottagelige punkter i sin kapsel, som imidlertid 
uspaltet penicillin ikke nlr fram til på grunn av peni
cillinasen. Forholdet overfor BRL I 14 r tyder også på at 
penicillinaseeffekt og ømfintlighet er to forskjellige funk-

1 Polystyrenbrettene kan kjøpes hos Elo Plastik , København-
gaten 2, Oslo. 



sjoner hos bakterien. MHK for BRL 1241 ligger ca. 10 

til 100 ganger høyere enn for penicillin-G, og m:i doseres 
tilsvarende høyere. Det er atoksisk som penicillin-G, og 
gis til voksne i mengder på 6 til 8 gram pr. dag. 

Av R o l i n s o n og medarbeideres ( r 2) forsøk frem
går at stafylokokker ved in vitro forsøk kan adapteres 
til å vokse i økende konsentrasjoner med BRL 1241 (økt 
«toleranse>>), men at denne egenskap ikke er så uttalt som 
for penicillin-G. BRL 1241 har ellers et bakteriespektrum 
som penicillin-G, men MHK synes å ligge noe høyere 
også for pneumokokker og hemolytiske streptokokker. 

På grunnlag av det man nå vet om det nye preparatet, 
kan følgende indikasjoner settes: Livstruende og lang
varige infeksjoner med penicillinasepositive («resistente») 
stafylokokker, eller hvor man ikke kan utelukke slik 
infeksjon i livstruende situasjon, f.eks. maligne pneumo
nier. (Her kan man imidlertid komme diagnosen nær
mere ved å farge et grampreparat av ekspektoratet.) 
Overfor andre penicillinømfintlige mikrober er fremde
les penicillin-G det middel som eventuelt bør brukes, en
ten som vannløselig natrium eller kaliumsalt, eller som 
det tungt løselige procainsaltet. 

De preliminære meddelelser over terapeutisk bruk av 
BRL 1241 synes lovende ( r4). Således beskrives behand
ling av kronisk osteomyelitt hos en 13 år gammel person 
hvor bakteriologisk sterilitet ble oppnådd etter 5 døgns 
behandling. Lignende god effekt er oppnådd ved Ullevål 
sykehus hos en nyfødt med kronisk osteomyelitt i hume
rus forårsaket av resistent fagtype 8o. 

E l e k og F l e m i n g ( r 5) har benyttet det nye pre
paratet til å bekjempe sykehusepidemier av gule stafylo
kokker ved å forstøve det i luften (sml. G o u l d (7)). 
Det er ennå for tidlig å uttale seg med bestemthet om 
disse forsøk, men resultatene, en sterk reduksjon av 
stafylokokk-kolonisasjonen på neseslimhinnen hos de 
nyfødte, synes så oppmuntrende at forsøket bør gjentas 
under kontrollerte betingelser her i landet. 

Summary s. 1168 
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RENAL PAPILLNEKROSE 

H;os FENACETINMISBRUKERE 

Av JON SEBELIEN 

(Fra Ullevål sykehus, Avd. Krohgstøtten. 
Sjef: Over/æge dr. med. H. F. Lange.) 

Renal papillnekrose er første gang beskrevet r877 av 
N. Fr i e d re i c h ( 6) hos en mann med prostatahyper
trofi og hydronefrose. Pasienten kvitterte per urethram 
en avstøtt papille. Inntil januar 1955 var det imidlertid 
bare publisert 21 1 tilfelle, slik at lidelsen måtte karak
teriseres som relativ sjelden ( 16). S p U hl er & Z o l
l ing er gjorde imidlerid i 1953 oppmerksom på at 
papillnekrose syntes å øke i hyppighet (17). Senere er 
det kommet en rekke arbeider (13, 14, q), særlig fra 
dansk hold, som støtter dette syn. Ved en kirurgisk av
deling i København var det således i løpet av en s-års
periode inntil mars 1959 observert 38 tilfelle med rena! 
papillnekrose ( 5 ). I Krohgstøtten sykehus har vi siden 
1957 registrere 4 tilfelle. Da tilstanden ikke t idligere har 
vært behandlet i «Tidsskriftet», synes en orientering om 
emnet å være aktuelt. 

Nekrose av en eller flere nyrepapiller kan oppstå som 
resultat av en urinveisinfeksjon i en dertil disponert nyre. 
Det er de morfologiske forhold ved nyrepapillene med 
relativt dårlig vaskularisasjon som gjør disse særlig utsatt 
for nekrose (8, r6). 

Som disponerende faktor ble tidligere fremhevet dia
betes mellitus (i ca. 6o% av tilfellene) eller obstruk
sjon av urinveiene. Fra norsk hold har Gaustad & 

Hert z berg i 1950 (7) beskrevet 6 tilfelle hvorav 5 
hadde diabetes mellitus og 3 nyresten. H a a r s t a d 
beskrev i 1957 (8) 3 tilfelle hos diabetikere. I de senere 
år er imidlertid også den såkalte k ronisk interstitielle 
nefritt fremhevet som en disponerende faktor. Kronisk 
interstitiell nefritt ble første gang beskrevet i 1953 av 
S p i.i hl er & Z o 11 ing er. Den ytrer seg som en dif
fus rundcelleinfiltrasjon i det interstitielle vev med fib
rose og skrumping av nyrevevet. K linisk viser lidelsen 
seg ved dhlig konsentrasjonsevne av urinen og lett for
høyet serumkreatinin. Urinfunnene er for øvrig sparsom
me og vekslende. Differensialdiagnosen over for kronisk 
pyelonefritt er vanskelig, og mange anser det for å være 
samme lidelse. Etter hvert utvikler det seg en anemi og 
uremi. Lidelsen antas å være toksisk betinget, og det har 
vist seg at påfallende mange av pasientene har hatt et 
langvarig misbruk av fenacetin. Brenn a as har nylig 
her i «Tidsskriftet,. omtalt dette forhold (4). Hos en 
mindre del, muligens ca. 14 av disse «fenacetinnyrer,. , 
oppstå r det papillnekrose i tilslutning til en akutt urin
veisinfeksjon (9). 

Rena! papillnekrose påvises hyppigst ved seksjon. 
Papillspissen eller hele papillen viser en karakteristisk 
gr ågul til rødgul farge svarende t il nekroseområdet. På 
overgangen ses en 1-2 mm bred demarkasjonssone .. Abs
cesser i omgivende vev kan ledsage prosessen. Nekrosen 
kan være begrenset til en papill eller omfatte flere, even-
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eller Vs, kunne tilskrives bare massive blodtransfusjoner. 
l en annen gruppe på IS ble blodtransfusjon ansett å ha 
bidratt til hjertestansen. Forfatterne peker p! at under 
lagringen av blodet forlater kalium erytrocyttene, og 
etter I 5 dager er konsentrasjonen av extracellulært ka
lium i lagret blod steget fra 5 til 25 mEkv/1. På grunn
lag av varigheten av lagringen av blodet og mengden av 
det transfunderte blod, beregnet de at de 50 pasienter 
hvor massiv blodtransfusjon var eneste årsak til hjerte
stans, hadde fått gjennomsnittlig 77,7 mEkv/1 kalium. 

Der er andre faktorer som øker serumkalium ved blød
ning og sjokk. Ved eksperimentelle dyreundersøkelser 
øker fall i blodvolumet mottageligheten for hjertestans 
fremkalt ved intravenøs injeksjon av kalium. Dette antas 
å skyldes frigjøring av adrenalin. Anoxi og stigning av 
kullsyretensjonen gir også økt adrenalin-utskillelse. Dette 
forårsaker så glykogenolyse i leveren og frigjøring av 
glykose til blodet. Når glykose frigjøres, frigjøres sam
tidig kalium. Dette er det omvendte av den hypokalemi 
som oppsdl.r under insulinbehandling ved diabetisk coma, 
hvor glykose deponeres i leveren og med det kaluim. 

Frigjøring av kalium fra leveren og den samtidige 
intravenøse injeksjon av lagret blod hever selektivt ka
lium-konsentrasjonen i den venøse tilbakestrømming til 
hjertet. Dette behøver ikke fremgå av blodprøver tatt av 
perifert blod, f.eks. fra vene i albuebøyen, slik at de vir
kelige forhold slett ikke kommer for dagen. Når hjerte
stans ble fremkalt hos hunder ved injeksjon av kalium 
under hypotensjon og blødningssjokk, var kaliumkonsen
trasjonen i hjerteblod nesten 3 ganger så høy som i legg
veneblod. Kaliums rolle som årsak til hjertestans kan 
også unngå å bli oppdaget når hyperkalemisk blod inji
seres raskt. Det kalium som injiseres og også det som 
frigjøres fra leveren, når hjertet først. Det arterielle blod 
forlater så hjertet og innstiller seg i likevekt med den 
extracellulære væske før det når den venøse side av sir
kulasjonen, hvorfra blodprøvene vanligvis tas. Det er 
vist at utjevningen av radioaktivt natrium og kalium 
med det extracellulære væskevolum inntreffer momen
tant. Det sentrale, i motsetning til det perifere, blod har 
ikke denne mulighet til å miste sitt kalium. Der oppstår 
således en forskjell i kaliumkonsentrasjonen i kardialt og 
perifere blod, en forskjell som ogs1 er blitt observert i 
eksperimenter med blødningssjokk. Det er vist at anoxi 
i leveren .kan forårsake en frigjøring av kalium stor nok 
til å gi hjertestans hos forsøksdyr selv etter adrenal
ektomi. Selv om kalium frigjøres fra alle vev under 
anoxi, skjer det mest fra leveren. Dette kalium, sammen 
med det som kommer inn ved en rask transfusjon av 
bankblod, kan således føre til hjertestans uten tegn på 
høye kaliumkonsentrasjoner i det perifere blod. 

Metoder til å senke kaliumkonsentrasjonen i bankblod 
er undersøkt. Natriummettede kationeutbyttere fantes å 
være effektive når det gjaldt å hindre plasmakalium i å 
stige over 5 mEkv/1 selv etter 3 ukers lagring. Resinene 
ble oppbevart i små plastikkposer som var permeable for 
alkaliske metallioner. Antagelig må det utvises stor for
siktighet i å benytte blod behandlet på denne måte. Ione
utbyttere virker momentant, og hvis ikke blodflasken har 
vært lagret noen tid, vil man vente at de ikke inneholdt 

noe extracellulært kalium. En massiv blodtransfusjon av 
blod som ikke har vært lagret i noen uker, kan derfor gi 
tydelig hypokalemi. Hvis flasker med ioneutbyttere ikke 
er tilgjengelig, anser forfatterne at friskt blod er absolutt 
nødvendig for alle pasienter hvor massive transfusjoner 
sannsynligvis vil trenges. Ved utskiftningstranfusjoner 
hos nyfødte anbefaler M a c Ra c & Ri le y l! å 
fjerne omkring roo ml av det supernatante serumcitrat. 
Selv om citrattranfusjon alene ikke gir hjertestans, så 
kan det øke kaliums toksiske virkning ved temporært 
å forandre kalium-kalsium-forholdet. Vanligvis gjenopp
rettes kalsiumkonsentrasjonene raskt ved mobilisasjon av 
kalsium fra skjelettet. Nh imidlertid citratblod infun
deres raskt ved blødningssjokk, kan hastigheten av citrat
injeksjonen overstige den hvormed endogent kalsium fri
gjøres. Av denne grunn anbefaler Le Ve en og med
arbeidere tilleggsinjeksjon av kalsiumsalter. Sannsynlig
vis vil dette måtte gjøres gjennom en annen vene. Dess
uten antagoniserer digitalis kaliums toksiske virkning 
både før og etter operasjoner, og hvis hjertestimulantia 
er indisert, bør stoffer som isoprenalin heller gis enn 
adrenalin. 

ANTIBIOTICA::KOMBINAS]ONER 

Bruken av antibiotica-kombinasjoner har vært et mot
stridende emne i mange år. En av fordelene ved visse 
kombinasjoner hevdes å være en synergistisk virkning på 
bakterier, og fra tid til annen angis nye kombinasjoner 
å besitte slik virkning. I en redaksjonell oversikt drøfter 
British Medical Journa/15 dette emne. 

H i r sch & Fin l a n d 14 undersøkte virkningen av 
kombinasjonen novobiocintctracyklin ved hjelp av en in 
vivo-in-vitro metode som Fin I and og medarbeidere 
har benyttet i mange år for den slags undersøkelser. 
Enkeltdoser av hvert antibioticum og blanding i to for
hold, med konstant totaldose, gis til normale forsøks
personer, og blodprøver tas med visse mellomrom til be
stemmelse av den antibakterielle aktivitet. I den forelig
gende undersøkelse ble disse prøver foretatt med fire 
forskjellige bakterier - streptokokkcr og stafylokokker 
normalt påvirkelige av begge antibiotica, stafylokokker 
resistent bare for tetracyklin, og stafylokokker resistent 
for bare novobiocin. Serums evne til å hindre veksten av 
disse mikrober etter tilførsel av de to antibiotica var i 
nesten hver prøve nøyaktig hva som var å vente av sum
men av deres enkcltvirkning i de gitte doser, uten noe 
tegn på synergisme. Den eneste unntagelse til dette var 
tilsynelatende et eksempel på det motsatte, antagonisme, 
selv om mekanismen ikke ble klarlagt. Når det ble prøvd 
mot tetracyklinresistente stafylokokker, var serum fra 
en forsøksperson som bare hadde fått 250 mg novo
biocin, tydelig mer effektivt enn det fra en forsøksperson 
som bare hadde fått 2 50 mg novobiocin sammen med 
500 mg tetracyklin. 

Denne undersøkelse er bare en av de mange som 
Fin I and og medarbeidere har foretatt på denne måte. 

12 .J. Obstct. Gynaec. Brit. Emp. 58: 8l6, 195 I. 
IS Brit. Med. J. Il: 587, 1960. 
14 New Eng!. J. Med. 262: 209, 1960. 
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Den første kombinasjon som ble undersøkt, var penicillin 
og erytromycin, derpå penicillin og tctracyklin, og så 
en større undersøkelse av forskjellige kombinasjoner av 
antibiotica med tetracyklin. Her ble for øvrig virknin
gen av tre medlemmer av denne gruppe sammenlignet -
erytromycin, oleandomycin og spiramycin - med for
delaktig utfall for det førstnevnte. Ingen kombinasjon av 
disse med tetracyklin var synergistisk, ·tetracyklin og 
erytromycin sammen var mer aktivt enn tetracyklin og 
oleandomycin, en kombinasjon som er hevdet å besitte 
sterk virkning. Videre undersøkelser ble foretatt over 
novobiocin og penicillin, og penicillin pluss chloramphe
nicol. Ikke i noen av disse undersøkelser ble det funnet 
den minste synergisme av det slag som har vært angitt 
å finnes ved enkle in vitro prøver. Den kombinerte virk
ning var alltid hva som var å vente ved enkel summasjon 
av ·enkeltvirkningene. 

Så beundringsverdig egnet som denne undersøkelses
måte enn er, så reflekterer den bare den bakteriostatiske 
virkning. Virkningen av kombinasjoner kan undersøkes 
på to andre mher, in vitro prøver på baktericid effekt 
og dyreforsøk. Baktericid virkning, til forskjell fra bare 
bakteriostatisk, er av den aller største betydning i be
handlingen av bakteriell endokarditt og meningitt. Den 
mest konstante synergistiskc virkning som kjennes, nem
lig den til penicillin pluss streptomycin, kan vises in 
vitro å være helt baktericid for mikrober som ikke dre
pes av disse antibiotica enkeltvis. Dessverre er bestem
melse av baktericid virkning en møysommelig og tid
tøvende prosedyre. Det er fornuftig i ethvert kritisk til
felle å få bekreftet virkningen av en kombinasjon man har 
tenkt å bruke, i en prøve med pasientens egne mikrober. 

Dyreeksperimentmetoden er .kanskje den beste ledetr1d 
når det gjelder terapeutisk effekt. Det er ved denne me
tode man har fht størst klarhet, ikke om synergismc, 
men om antagonisme. På denne m3.te har man funnet at 
penicillin og tetracyklin, og penicillin og chlorampheni
col, virker antagonistisk. Virkningsmekanismen er klar: 
et bakteriostatisk antibioticum interfererer med den bak
tericide virkning til det annet. Det er vanlig å hevde at 
slike dyreforsøk er uten parallell i klinikken, men en utve
tydig parallell til dem er beskrevet; selv om høyere kon
sentrasjoner fremkalt av kjempedoser sannsynligvis kan 
oppheve den antagonistiske virkning, bør slike helst 
unngh 

Synergisme er en av de sjeldnere egenskaper som en 
kombinasjon kan ha. Blant andre fordeler som kanskje 
med større rett hevdes, er at bruken av dem nedsetter 
risikoen for ervervet bakteriell resistens. Resultatene av 
forsøk for å klargjøre dette er i det minste oppmunt
rende. Det syn har etter hvert festnet seg, som et resul
tat av en rekke undersøkelser, at antibioti.ca overfor 
hvilke resistens lett utvikler seg, som erytromycin og 
novobiocin, ikke bør gis alene, iallfall ikke ved stafylo
kokkinfeksjoner i sykehus. På den annen side er der hel
digvis mange tilstander hvor man fremdeles trygt kan 
stole på ett antibioticum. Det ville være et slag for sunn 
terapi og en økonomisk ulykke om det noensinne ble 
trukket den slutning at kombinasjoner av antibiotica 
alltid og til ethvert formål er tilrådelig. 
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Ny medisinsk litteratur 

UTENLANDSK: 

Prostatapasienten. 

Få av prostatapasientene med akutt retensjon har vært 
oppmerksomme på andre symptomer. En retrospektiv 
undersøkelse viser at de ikke hadde merket at strålen var 
blitt slakkere eller at de måtte vente før urineringen kom 
i gang. En del hadde merket urinflekker på underben
klærnc, men ikke lagt vekt på det. Vannlating tre eller 
flere ganger om natten er indikasjon for nærmere under
søkelse, - som ofte førere til operasjon. 

Mange gamle menn med kardiovaskulære sykdommer 
eller lidelser i respirasjonsorganene kan leve i årevis med 
en forstørret prostata, og det er unødvendig å ty til inn
grep. Men en vakker dag kan retensjonen komme, pro
vosert av medikamenter eller psykiske påkjenninger. 

En gammel mann med astmatisk besvær kan vippe 
over og få både astmatisk anfall og sphincterspasme bare 
fordi han f. eks. mister sin vanlige læge eller blir lagt 
inn i sykehus. Gamle mennesker har det best i sine egne 
stuer tross alt snakk om geriatriske klinikker og pleie
hjem for gamle. 

En for liberal medikasjon av efedrin eller belladonna 
ved astma kan fremkalle en akutt retensjon. Urinstoff 
i blodet og nyrefunksjonen avgjør pasientens sjanser ved 
en operasjon. Gamle menn med ptostataplager kan bli 
symptomfri hvis de Hr et sedativum, f.eks. klorproma
zin, fordi den spykiske faktor betyr s1 meget. 

Gamle menn med prostataplager foretrekker å sitte 
når de skal late vannet for ikke 1 risikere å trykke ut 
avføring, men det er ingen god stilling til å få tømt 
blzren. Den beste stilling er på alle fire, i praksis er den 
stående foroverbøyde stilling det beste alternativ. 

Hvis det skal opeereres, bør det skje tidlig før nyrene 
har tatt for meget skade. Nyrefunksjonen bedres ikke 
meget etter operasjonen. Fra 6o-7o-års alderen vil man 
helst unngå operasjon. 

(Proc. R. Soc. Med. n: 5J6, I96o.) 

Tidlig mobilisering av sengeliggende. 

•Se på en pasient som er sengeliggende. Det er et pate
tisk syn! Blodet koagulerer i hans årer, knoklene mister 
sin kalk, skybata hoper seg opp i colon, huden over en
den dør bort, det lekker urin fra en overutvidet blære 
og motet damper bort fra sjelen.,. 

Men det er også andre uheldige virkninger av å ligge 
til sengs: Muskulaturen atrofierer, infeksjonstilbøyelig
heten øker, eggehvitebalansen forstyrres, og det kan opp
stå emosjonelle forstyrrelser. Hos gamle kan lungesrasen 
med følger sette punktum finale. 

Bruk av bekken er ufysiologisk og nedverdigende og 
krever urimelig anstrengelse av pasienten. Å gå p1 do 



Korrespondanser 

Bruk av antibiotica foringen av husdyr. 

Herr redaktør. 
I en fullstendig oversikt «Relasjonen mellom human

medisin og bruken av antibiotica i næringsmiddelindu
stri, landbruk og veterinærmedisin» i «Tidsskrift for Den 
norske lægeforening• fremholder læge O. D. Ve 11 ar 
at det kan være betenkelig å bruke antibioticatilskudd 
i foring av husdyr. Som formann i Landbruksdeparte
mentets sakkyndige råd for formidler og fortilsetninger, 
vil jeg understreke at rådet er oppmerksom på disse be
tenkeligheter, og at der er tatt hensyn til disse ved ut

formingen av forskriftene for bruk av antibiotica i 
foringen. Norge var er av de første land i Europa som 
ga tillatelse til bruk av antibiotica i kraftforblandinger 
til slaktedyr. Helt fra begynnelsen (høsten 1953) har det 
her i Norge vært tilsiktet å bruke bare «low leveJ,. dose
ring, ca. ro (5-1 5) mg pr. kg samlet for. For kalver og 
smågriser kan det i korte perioder brukes noe mer. «High 
level» dosering, 100 mg eller mer pr. kg samt fri omset
ning av antibiotica-konsentrater er ikke tillatt, i motset
ning til i de fleste andre land. Bruk av store doser anri
biotica kommer bare på tale i spesielle tilfelle når veteri
nærer tilråder det, og da bare i begrensede perioder. 

Disse spesielle grunn trekk ved de norske antibiotica
forskrifter, gjør det berettiget å fastholde at det ikke er 
noen betenkeligheter ved å bruke antibiotica i foringen 
av slaktedyr, forutsatt forskriftene følges. Det kan nem
lig være noe misvisende når herr Vellar fremholder «at 
enhver bruk av antibiotica medfører fare for utvikling 
av resistente stammer». Dette spørsmål er behandlet av 
Food and Drug Administration (FDA), som også herr 
Vellar henviser til. Dr. Eag le fra FDA (1 956) ut
trykker seg her meget klart: «There is no evidence what
ever that small concentrations of antibiotics which do 
not kfll bacteria have any effect on the resistance of the 

· strain. » Dette er ifølge E a g l e «the very heart of the 
problem». Ved lave antibiotica-doser synes følgende ut
talelse av M. Finland (1956) å ha gyldighet: <<In 
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contrast to the human experience, disease-producing 
strains have not been found among the types of animals 
that are raised primarily for marker on antibiotic-supple-· 
mented feeds.>> Når det gjelder coli-bakterier, er det etter 
undersøkelser av Smith og C rabb (1957) imidler
tid mulig at det kan oppstå resistens ved foring med små 
doser antibiotica. 

For å undersøke disse spørmsål nærmere er det pl Staur 
gård i Hedmark gjennomført langtidsforsøk med kon
tinuerlig bruk av små doser (I2 mg/kg) og store doser 
{Ioo mg/kg) antibiotica til svin (Ho m b, 1959). I denne 
stort opplagte forsøksserie ble det gjennomført 9 forsøk 
med i alt 480 svin. En regresjonsberegning av resultatene 
fra disse forsøk viste at det ved små doser ikke var· noen 
klar tilbakegang i virkningen av antibiotica, slik som det 
skulle ha blitt hvis det hadde utviklet seg. resistente bak
teriestarrimer. Ved store doser antibiotica varder derimot 
en tilbakegang i virkningen som grenser til det man van
lig regner som signifikant. Dette forsøk gir således støtte 
for at det ikke skulle være noen risiko ved bruk av anti
biotica i fOringen hvis man følger de forskrifter som gjel
der i Norge. Det er videre uteluket at forbrukerne vil 
kunne oppta påviselige mengder antibiotica i kjøtt av 
dyr som har fått små mengder antibiotica i fOret. Som 
angitt av herr Vellar, har man overhodet ikke påvist 
antibiotica i slakt av dyr som har fått «low level» d~ser. 
Ved lansering av nye antibioticapreparater i foringen, 
f.eks. oleandomycin, setter FDA nå som krav at det ikke 
skal kunne påvises antibiotica i råt t kjøtt. Når det gjel
der penicillin og tetracykliner, har man for øvrig regnet 
med at disse vil inakt iveres når kjøttet blir oppvarmet 
under tilberedelsen til mat. 

At antibiotica-behandling av melkekyr med mastitis 
kan by på problemer på grunn av overføring av anti
biotica til melken, er diskutert meget utførlig av herr 
Vellar. Han nevner også at norske v eterinærer og meieri
folk er oppmerksom på dette problem, og at det blir vist 
forsiktighet. 

Forsiktighet har i det hele tatt vært det ledende motiv 
for landbruks- og veterinærautoritetcne når det gjelder 
bruk av antibiotica til husdyr. 

Norges Landbrukshøgskole, 1 0 . nov. 1960. 

Knut Breirem. 



Noe aktivt m~ gjøres for å minske denne uvitenhet. 
Da 1-.2. % av befolkningen er diabetikere- halvparten 
av dem uten å vite om det - synes det rimelig at enkel 
opplysning om sykdommens symptomer og deres betyd
ning bør gis ikke bare gjennom massemedier, men som et 
ledd i undervisningen i skolene. Denne sykdommen kan 
nå diagnost~seres i sin latente fase eller endog tidligere, 
dvs. i den prediabetiske fasen. Erkjenner lægen de kliniske 
tegn på sykdommen, kan latent diabetes avsløres med gly
kosetoleranse-prøver, og er disse til å begynne med nor
male, kan prediabetes avsløres hvis de gjentas etter tilfør
sel av cortison eller andre glykocorticoider. Kliniske hol
depunkter er en uttalt familieanamnese med diabetes, sær
lig hos eldre og overvektige, forbigående glykosuri under 
stress, fødsel av svært store barn eller dødfødte. barn med 
hyperplasi av de Langerhanske øyer og gjentatte aborter 
eller svangerskapsforgiftninger, sterk maternell vekt
øking i svangerskapet ofte med sterk laktasjon, eller con
genitte misdannelser hos barna. På denne måten kan dia
gnosen av diabetes stilles mange år før fremkomsten av 
den manifeste sykdommen. I denne fasen kan vektreduk
sjon og muligens tilførsel av hypoglykemiske sulfonurea 
for å stimulere hyperplasi av de insulinproduserende 
,8-celler i de Langerhanske øyer bidra meget til å utsette 
eller unngå klinisk diabetes. 

ET NYTT TETRACYKLIN 

I 1957 isolerte M c C orm i c k og medarbeidere3 et 
nytt tetracyklin-antibioticum fra en mutant av Duggans 
stamme av Streptomyces aureofaciens. Det er nå kjent 
som demetylklortetracyklin (Ledermycin), og British Me
dical Journal resymerer kort dets egenskaper i en leder
artikkel'. Det er en rimelig sikkerhet for at det represen
terer en nyttig tilvekst til tetracyklingruppen av anti
biotica. Det er mer stabilt enn de andre og kan gis i lavere 
og mindre hyppige doser og gir mer effektive og lang
varige antibakterielle blodkonsentrasjoner. Undersøkel
ser hos normale menn har vist at deme!ylklortetracyklin 
utskilles langsomt i urinen og har den lengste «halverings
tid» av de fire tetracykliner. Små mengder går over i 
cerebrospinalvæsken gjennom ikke betente meninger etter 
en enkeltdose per os på 500 eller rooo mg. Det resorberes 
raskt fra gastrointestinaltractus hos de fleste, men dette 
er ikke konstant. 

Demetylklorterracyklinets antibakterielle spektrum er 
vanligvis lik de andre tetracykliners. Som man kunne 
vente, er kryssresistens fullstendig enten den er fremkalt 
i laboratoriet eller er påvist de nova som et naturlig feno
men. Stoffets in vitro virkning er meget omhyggelig un
dersøkt mot en lang rekke menneskepatogene mikrober. 
Det synes å ha større virkning enn tetracyklin mot de 
fleste mikrober, eller iallfall å ha like god virkning og 
meget sjelden mindre. F in l a n d & G a r r o d G gir 
i en bred oversikt over stoffets egenskaper en vurdering 
av dets plass i terapien sammenlignet med de eldre og 

3 J. Amer. chem. Soc. 79: '*561, 1957. 
4 Brit. Med. J. Il: 1004, 1960. 
:; Ibid. s. 959· 
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mer kjente tctracykliner. De konkluderer tillitsfullt at 
det er nødvendig med bare to daglige doser av demetyl
klortetracyklin - en stor fordel, særlig ved poliklinisk 
behandling - og at en mindre dose demetylklortetra
cyklin enn tetracyklin bør gi et like godt terapeutisk 
resultat. Etter deres mening kan demetylklortetracyklin 
meget vel komme til å vise seg som fremtidens foretrukne 
tetracyklin, sHremt ingen uforutset~e mangler ved dets 
tilsynelatende fordeler oppdages. En fototoksisk reak
sjon er en sjelden bivirkning ved dette antibioticum, 
men vil neppe skape vanskeligheter på våre breddegrader. 
Diare kan oppstå hos over JO % av pasienter som får 
høye doser av demetylklortetracyklin. Problemet med 
tetracyklin-diareen er vanskelig, og diskusjonen om ~r
saken fortsetter. Hvorvidt medtagningen av et kloratom 
i den kjemiske struktur av dette antibioticum etter lang
varig bruk - f. eks. ved kronisk bronkitt - vil føre til 
leverskade eller .benmargskade, vet man ennå ikke. Hittil 
er det ikke meddelt om noen slik toksisitet, men ved 
ethvert nytt og potensielt toksisk stoff kan det gå mange 
år før toksiske virkninger av slikt slag blir rapportert. 
F i n l a n d & G a r r o d anser det for en lovende «ny
komling» med atskillige vel fastslåtte fordeler, men det 
har ennå igjen å vinne seg et godt navn i hverdagsbehand
lingen av infeksjonssykdommer. 

DIURETICA 

Den diuretiske behandling utgjør en viktig del av den 
medikamentelle terapi. Indikasjonene er mange, og effek
ten man oppnår, er ofte slående både subjektivt og ob
jektivt. Søken etter stadig bedre diuretica har vært drevet 
med stor energi og er fortsatt et betydningsfullt forsk
ningsområde. 

Som U geskrift for Læger6 nevner, fremkaller de di u· 

retica vi vanligvis anvender, den økte utskillelse av NaCl 
og vann gjennom en hemning av tilbakeresorpsjonen i 
nyretubuli. Stoffene lammer de enzymatiske prosesser som 
ligger til grunn for disse renale reabsorpsjonsmekanismer. 

I de senere år er man i stigende grad blitt klar over 
at binyrebarkens saltretinerende hormon, aldosteron, er 
av betydning ved utvikling av ødemtilstander. En hem
ning av aldosteronets virkning vil således være en logisk 
og selektiv påvirkning av en abnorm NaCl- og vann
retensjon. Det har lykkes å fremstille stoffer som ved en 
kjemisk konkurranse er antagonister til aldosteron. Disse 
såkalte spirolaktoner betegner et nytt og såre enkelt prin
sipp. De virker ikke lammende (giftig) pl nyrecellenes 
funksjoner, men de hindrer a!dosteronet i å utøve sin 
saltretinerende virkning. Det er ennå bare sparsomme 
kliniske erfaringer man har med spirolaktomer, og deres 
stilling i terapien kan langt fra vurderes i dag. 

Vi har i dag en lang rekke midler med kraftig diu
retisk virkning, og våre terapeutiske muligheter er her
ved utvidet betydelig. De mange nye lægemidlers frem· 
komst kan kanskje samtidig skape en viss forvirring og 
tendere til å utviske de forskjellige stoffers stilling i den 
diuresefremkallendc terapi. 

6 Ugeskr. for Læger 122: 1447, 1960. 
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på denne måte bli sterkt infisert med patogene bakterier 
uten at man mistenker dem for å være farlige, idet man 
ikke finner de vanlige tegn på bakteriell dekomposis
sjon (r). 

Bruk av antibiotica i landbruket er også en mulig fak
tor i utviklingen av resitente stammer med dermed på
følgende human-medisinske problemer. Man har funnet 
at spesielle antibiotica kan brukes i små mengder som til
setning til dyrefor som vekstfremmende middel. W el c h 
(Sr) har i 1959 gitt en oversikt over dette emne og an
fører at The Food and Drug Administration (FDA) har 
gitt forskrifter for en rekke antibiotica til dette bruk med 
konsentrasjoner på s-100 p.p.m. (p.p.m. = gram pr. 
tonn-mg pr. kg). 

Ved Norges Landbrukshøgskole er det gjort en rekke 
forsøk med antibioticatilsetning til husdyrenes ernæring 
(9, JI, Jl), og det viser seg at antibiotica fremmer veks
ten og gir bedre f6rutnyttc:lsc hos f. eks. kyllinger, griser 
og kalver (9). Dette spiller en rolle for lønnsomheten i 
landbruket, idet utslagene i over halvparten av forsøkene 
(ca. 6o Ofo) med svin har vært så store at det har vært 
lønnsomt med antibiotica-tilsetning. Det er dessuten gjort 
forsøk med implantasjon av antibiotica i •pellets,. subku
tant, men uten virkning på vekst eller trivsel (30). 

I Norge foreligger det forskrifter om bruk av anti
biotica i kraftf6rblandinger fastsatt av Landbruksdepar
tementet I956 (rundskriv nr. 4III956 L (47). Det ble den 
gang inntil videre gitt spesiell tillatelse til å produsere 
handelsf6rblandinger med antibiotica for bruk til kalver; 
svin, fjærfe og pelsdyr; disse f6rblandinger var vesent
lig beregnet på slaktedyr. Det ble gitt adgang til å bruke 
inntil 1 5 mg aktivt antibioticum pr. kg ( r 5 p. p.m.) kraft
f6rblanding. I Kraftf6rblandinger til kalv og i protein
blandinger til svin ble det videre tillatt å bruke inntil 
50 p.p.m. Følgende typer antibiotica kunne brukes: peni
cillin, terramycin og aureomycin. Det ble fremhevet at 
det var forbudt å reklamere med at kraftf6rblandinger 
med antibioticum forebygger eller helbreder sykdom. 
Som uttrykk for departementets skepsis(?) står det i 
punkt 6: «Landbruksdepartementet kan når som helst 
stoppe tilvirkning av kraftf6rblandinger med antibioti
cum». Dette rundskriv (47) skulle erstatte tidligere for
skrifter om bruk av antibiotica i kraftf6rblandinger (I/li 
19 54 og I 4/z 9 56). I disse dager er det kommet et nytt 
rundskriv (nr. I4/r96o L) (48) omhandlende samme sak. I 
tillegg til de tidligere nevnte antibiotica kan også sink
bacitracin nl tilsettes f6rblandinger. Fortsatt gjelder 15 
p.p.m.-grensen i proteinblandinger til svin inntil 50 p. p.m. 
etter søknad er det også tillatt med opptil 50 p.p.m. i 
spesialblandinger som godkjennes for kalver, smågriser 
og pelsdyr. Spesielle sikringsf6rblandinger som brukes i 
sommerhalvåret til mink, kan inneholde inntil150 p.p.m. 

B r e i r e m og medarbeidere (9) anfører I 9 55 at bru
ken av antibiotica i kraftf6rblandinger har lite omfang 
i Norge. Oppgavene for r957 og• I958 viser at situasjo
nen har endret seg (49), og det brukes nå store mengder. 
Forfatterne (9) antar at ved de forskrifter for antibio
tica-tilskudd som gjelder i Norge, blir det ikke betenke
ligheter med å gi tillatelse til å bruke antibiotica i for
ingen til. slaktedyr. De hevder at det ikke foreligger 
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materiale som med sikkerhet tyder på at langva · . 
bioticaf6ring medfører uheldige virkninger de n.g antt-

. . • Vtser v· 
dere ul arbetder fra USA (1953) der det anføre •-
ikke foreligger vitenskapelige data som tyder p; at det 
tiviteten av antibiotica har avtatt eller at det har at aikk
l .b. . . . utv _ 

d
et .seg anthJ Jotbtcak-restst:bn~e,. mer vuulente bakterier i 
e ar man ar ru t anti lOtlca. Engelske erfaringe • 

. l" . . r gar angtve tg 1 samme retmng.. 
Om man ser på disse påstander fra human-med" · k •sms 

synspu~kt, er det ganske utrolig at det ikke kan utvikl 
seg resistente stammer ved denne antibiotica-tilsetni e 
R · b å· · k ng. eststente stammer etyr s •gJen ø te faremomenter for 
dyr og mennesker. 

M e ar a (55) har også vist at det virkelig kan frem
komme bakterieskifte hos husdyr, iallfall ved bruk av 
antibiotica i mastitt-behandlingen. Forfatteren anfører 
at det er blitt en endret etiologi for mastitt, idet de tid
ligere Streptococcus agalactiae-infeksjoner er blitt bety
delig redusert i antall, og at dette representerer en triumf 
for penicillin. Han viser imidlertid til arbeider der det 
anføres at i England overskygger stafylokokk-infeksjo
ner og non-spesifikke mastitter streptokokk-infeksjonene 
omtrent i forholdet 3 :I, og at i de siste ~r 3l4 av de 
spesifikke infeksjoner skyldes stafylokokker som gene
relt sett er mindre følsomme for antibiotica. Det er be
skrevet et etiologisk skifte i retning av Micrococcus pyo
genes og Staphylococcus aureus. De omtalte endringer 
skyldes skifte mellom forskjellige bakterie-familier, idet 
de mer motstandsdyktige bakterie-familier vinner terreng 
overfor de antibiotica-følsomme. Det skjer imidlertid 
også forskyvninger innen den enkelte bakterie-familie, 
idet man finner resistensøking innen samme familie, f. 
eks. for Micrococcus pyogenes var. aureus på samme 
mhe som for stafylokokker isolert fra humant materiale. 
Om dette skyldes ervervet resistens med påfølgende se
leksjon eller kun seleksjon av allerede forekommende, 
resistente stammer, kan vel være varierende i de for
skjellige tilfelle. 

Meara (55) anfører at i Canada (r955) var 67°/o 
av streptokokker og 15 Ofo av mikrokokker som ble iso
lert fra ost, kjøpt på det kanadiske detalj-marked resis
tente mot penicillin. Bakteriene var oftest resistente mot 
penicillin og dihydrostreptomycin, de to antibiotica som 
blir mest brukt til å behandle mastitt hos kyr. Det an
tydes at der antibiotica blir brukt til å behandle melke
dyr, vil kanskje overlevende, resistente bakterier konta· 
minere melkeprodukter og bidra til infeksjoner med resi
stente stammer hos pasienter som ikke har vært hospitali
sert eller som ikke har f~tt antibiotica-terapi. M e ar a 
finner videre indirekte holdepunkter for denne oppfat· 
ning, idet han anfører en 4-dobbelt øking av penicillin
resistente Microccus pyogenes var. aureus i melkeprøver 
fra besetninger over en periode på to år, og man antok 
at bruken av penicillin i mastittbehandlingen kunne være 
ansvarlig for denne resistens-øking. 

Man har festet oppmerksomheten på den relativt øk
ende frekvens av stafylokokk-infeksjoner i juret som ~t 
resultat av den utbredte antibiotica-behandling av bovm 
mastitt og relasjonen til utbrudd av matforgiftninger 
med stafylokokker (55). 



r E fullstendig hemmer de ostedannende bakteriestam-
1'0 (.88) På denne måte vil antibiotica-holdig melk ikke 
roer · · 
b re representere et helsepr<;>blem, men også .et stort øko-
a roisk problem som berører meieriindustrien. Helsemyn-· 

11d~ hetene får her en mektig forbundsfelle i de institusjo-
tg ·1k · · · s·1 d f ner som er t1 nyttet me1ennærmgen. a e es ørte en 

henvendelse fra Norske Melkeprodusenters Landsfqrbund 
til et nytt rundskriv fra Veterinærdirektøren angående 
antibiotica i melk (74). Man innskjerpet her hvilken fare 
melk fra penicillin-behandlede dyr representerte for oste
produksjonen og henviste samtidig til tidligere rundskriv. 
(72, 73) om melk fra penicillin-behandlede dyr. Det. 
pekes på forsøk fra Norges Veterinærhøgskole der syr
ningsundersøkelser viste at fristen på 48 timer måtte an
ses tilstrekkelig under vanlige meieriforhold når det ~le 
brukt vanlig penicillin, procapenicillin, strepto-penicillin, 
benzylpenicillin-aluminium-moitostearat og lignende pre
parater. Aureomycin viste lengre virkningstid enn de øv
rige preparater. ·Det ble derfor krevet at melken . skulle 
holdes tilbake minst 48 timer etter siste behandling. Ved 
bruk av aureomycin-preparater eller andre preparater 
som kan tenkes å ha tilsvarende lengre virkningstid, kan 
veterinæren sette en lengre 'frist enn 48 timer. Det skal i 
denne forbindelse dog merkes at det ved lokal jurbehand
ling kun er melk fra behandlede spener som ikke skal le
veres til meieri . .:Melk fra ubehandlede spener hos sam
me dyr inneholder ikke penicillin i mengder s_'?m spiller 
noen praktisk rolle i denne forbindelse» (Veterinærdi
rektørens rundskriv av 2oi9 1950) (72). I «denne for
bindelse» står da for syr~ing av melk og fløte ved smør
og osteproduksjonen. Det helsemessige problem - aller
gien er overhodet ikke nevnt i disse rundskriv fra Veteri
nærdirektøren. Man kan etter dette ikke være sikker på 
hvilke mengde~;" penicillin som tilføres befolkningen, idet 
reglene er avstemt etter hensynet_ til osteproduksjonen 
og ikke etter hensynet til allergi hos befolkningen. Det 
foreligger derfor et mulig potensielt helseproblem, i det. 
melk fra de ubehandlede spen.er fo~tsatt går til meie
riene. Man kan innvende at det må bli små mengder 
som tilføres på d~nne måte, men likevel representerer det 
et allergisk problem, idet man har fått dramatiske, ana
fylaktiske reaksjoner på meget små mengder penicillin. 
L i n de (so) meddeler et tilfelle d.er det holdt på å 
komme fatal utgang etter en kutan testdose på 25 E. 
Z i mm erm a n (8 8) refererer til et kasus som gikk i 
sjokk etter o,ooo oo3 E. penicillin som hudprøve. En 
annen pasient fikk applisert penicillin-salve på øyelok
kene og gikk i sjokk med coma på få sekunder. Dette 
viser at det ikke er nødvendig med injeksjoner for å få 
anafylaktiske sjokk, selv på meget små mengder .. Z i m
m erma n skriver i denne forbindelse. (88): «Comparing 
these almost molecular quantities to the quantities of 
penicillin ingested in milk, further proof should not be 
necessary, unless penicillin is bonded or inactivated by 
its mixture with milk. That it is not, is shown . by case 
histories below.» Det refereres så 4 kasus hvor man mis
ten~!e at allergien skyldtes penicillin i melk og melke
produkter, alle pasienter ble helbredet ved til,førs~l av 
Penicillinase (Neutrapen), dette er beviselig for penicil
lin-allergi. Det fil}nes også andre kasuistiske meddelelser 

om allergiske reaksjoner (dermatitt og exfoliativ der
matitt) som skyidtes penicillin i melk (x6, 76). 

Man kunne kanskje i disse tilfelle sette sin lit til Peni
cillinase. Z i mm erma n anfører i 1958 (87) at dette 
stoff er et nontoksisk enzym som eliminerer ca. 97 °/o 
av allergiske reaksjoner .overfor penicillin i løpet av få 
timer, over 8o 0/o av tilfellene med kun en injeksjon. Det 
har imidlertid vist seg at Penicillinase ikke er noe ufar
lig stoff, den senere tid er. det kommet en rekke med
deiser om alvorlige bivirkninger av allergisk og ana
fylaktisk natur (ro, 33. 64, 71). Dette var ikke mer enn 
man kunne vente ettersom Penicillinase er et enzym a·v 
proteinnatur. Det oppfører seg som et artsfremmed pro
tein og kan derfor gi allergi (33). 

Det er foreløpig kun dokumentert få sikre tilfelle .av 
allergiske reaksjoner på grunn av penicillin-kontaminert 
melk, men problemet synes likevel å spille en rolle som 
potensiell helsefarlig faktor. FDA (8o, 8 I) har hatt en 
ekspertkonferanse om _saken, og det var da enighet om at 
penicillin i melk absolutt er et helsemessig problem på 
grunn av. fare for allergiske reaksjoner, speisielt da hos 
individer som er sterkt sensitive overfor penicillin. Man 
utelukket heller ikke meget alvorlige reaksjoner. Z i m
m erma n (88) anfører dessuten at penicillin i melk .og
så muligens kan sensibilisere individer som tidligere ikke 
har vist penicillin-allergi. 

Den befolkningsgruppe som er mest utsatt for allergi 
fremkalt av penicillin-kontaminert melk, er bøndene. 
Dette fremheves fra veterinærhold (21). Anslagsvis har 
som nevnt ca. 50 ooo melkekyr i Norge mastitt til en
hver tid, derfor blir ca. 500 tonn melk daglig forurenset 
med penicillin eller andre _antibiotica. D isse 500 tonn 
melk kan da etter forskriftene (Sosialdepartementets og 
Veterinærdirektørens bestemmelser) ikke sendes til meie
riene, men da kun ødeleggelsen av osten er nevnt i Veteri
nærdirektørens rundskriv, fører dette til at bøndene selv 
bruker den penicillin-kontaminerte melk til eget konsum, 
med påfølgende fare for allergiske reaksjoner (21). Had
de rundskrivene fra Veterinærdirektøren inneholdt med
delelse også om faren for allergi, kunne man kanskje håpe 
at bøndene ikke brukte denne melken til eget konsum, men 
f.eks. anvendte den som husdyrernæring. Den samme 
mangel gjør seg gjeldende for Sosialdepartementets rund
skriv om antibiotica i melk (67). Det anføres her følg
ende: «Det er derfor nødvendig å innskjerpe at det ikke 
er tillatt å levere til meirei, konservesfabrikk eller på 
annen måte selge eller omsette melk, fløte eller produk
ter av melk og fløte som inneholder antibiotica eller an
dre medikamenter . . . Melk anses som helsefarlig når 
den stammer fra dyr som er melket, i de første 48 timer 
etter siste gangs behandling med antibiotica eller andre 
medikamenter». Det hadde vær t en stor fordel om Sosi
aldepartementets rundskriv hadde fremhevet at melk fra 
behandlede dyr heller ikke skulle brukes til eget konsum, 
hvilket i stor utstrekning blir gjort nå (11). 

Det er dessuten visse uoverensstemmelser mellom rund
skrivene fra Sosialdepartementet· og fra Veterinærdirek
tøren. Sosialdepartementets rundskriv fremhever- at melk 
anses helsefarlig når den stammer fra dyr som er mel
ket i de første 48 timer etter siste behandling med anti-
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biotica. Veterinærdirektørens rundskriv poengterer deri
mot at det kun er melk fra behandlede ~pener (om det er 
brukt lokal jurbehandling) som skal holdes tilbake fra 
me1enene. 

Problemet med antibiotica i melk er også drøftet av 
«Joint FAO/WHO Expert Committee on Milk Hygiene», 
og allergi-problemet ble her fremhevet (84). 

Penicillin-kontaminert melk representerer fortsatt et 
stort problem i USA, og det ble antydet fra helsemyndig
hetene (.12, 41.) at man i tilfelle av at det program ·som 
ble lansert av FDA ikke førte fram, kanskje måtte gå 
til det drastiske skritt å nekte bruk av penicillin i mas
tite-behandlingen. Resultatene av de siste undersøkelser 
1958-1959 viste dessverre at kampanjen ikke hadde hatt 
den ønskete virkning· (8 r), og det ble igjen fremhevet at 
man måtte bekjempe problemet ad nye veier. Man kunne 
kanskje tenke at intramuskulær administrasjon ville være 
bedre enn intra-mamrriær infusjon, men fors~:~k viser at 
det også utskilles betydelige mengder penicillin i melken· 
selv ved intramuskulær injeksjon (28) .. 

Z i mm erma n (88) nevner i samme forbindelse f. 
eks. tilsetting av et ufarlig fargestoff til antibiotica
preparatet. Dette fargestoff skulle da utskilles sammen 
med f. eks. penicillinet i melken og være en indikator 
på penicillin-tilblandingen. Et velegnet· fa rgestoff er 
imidlertid ennå ikke funnet. 

Innledningsvis ble det anført ·ar man kunne komme 
mastittproblemet til livs ad profylaktisk vei, med opp
læring av røktere, melkemaskinlevcrandører etc. At dette 
fører fram, viser en undersøkelse som er publisert av 
Sch i p per & O l son (65). 

De undersøkelser som er utført av FDA, viser at det 
foreligger en betydelig penicillin-kontaminering av mel
ken i USA. Det foreligger ikke systematiske undersøkel
ser som kan antyde omfanget av dette problem i Norge 
som helhet. Det ville være interessant om Helsedirek
toratet kunne sette i gang disse undersøkelser, f.eks. etter 
mønster av FDA. I USA ble nemlig melk fra alle stater 
undersøkt. Her i Norge foreligger som nevnt kun under
søkelser av den melk som blir levert til Oslo, og rrian 
kan ikke av dette komme fram til en konklusjon som 
gjelder for hele landet. An"tibiotica-frekvensen i melk le
vert til Oslo (19 53-1959) viser riktignok en minimal 
koncamineringsprosent, helt forskjellig fra de amerikan
ske tall, men vi vet ikke om dette gjelder for hele landet; 
Man vet derfor ikke omfanget av dette problem ·i Norge. 

Konklusjon. 

Generelt kan man si at enhver bruk ·av antibiotica 
medfører fare for utvikling av resistente stammer og 
endringer i det mikrobielle miljø. I tillegg til dette er en 
rekke antibiotica potente allergener, og enhver tilførsel 
medfører mulighet for sensibilisering og følgelig utvik
ling av allergi hos disponerte individer - anslagsvis ca. 
10 Ofo av befolkningen (8 r). Sett på bakgrunn av dette 
synes det ikke forsvarlig å bruke disse stoffer i nærings
middelindustri og landbruk, da antibiotica her ikke gis 
for å behandle sykdommer og således ikke kan ·anses for 
å være absolutt nødvendig, men tvert imot medfører fare 
for resistensutvikling og· eventuelt mulig allergi. 
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Antibiotica må som livsviktige medikamenter forb _ 
holdes terapeutiske formål - ført og fremst i hurna~
medisin. Hvorvidt bruk av midlene i veterinær-medisin 
kan anses for å være absolutt nødvendig, blir en vur
deringssak, og anvendelsen er berettiget om det fremmer 
befolkningens helse: Det vil si at fordelene (bekjempelse 
av infeksjoner hos husdyr) blir større enn ulempene (re
sistens og allergi) sett fra human-medisinsk synspunkt. 

Som avslutning skal siteres WHO's konklusjon: «It has 
to be admitted that the belief of the public in penicillin 
as a panacea has been partly induced by too optimistic 
popular medical information. It might now be advisable 
to brake this tendency» (1.3). 

Summary. 

O. D. V e l l a r : The Relation between Human 
Medicine and the U se · of Antibiotics in Food-Resource 
Industry, Agricultttre and Veterinary Medicine. 

The extension of the uses of antibiotics to fields other 
than for prevention and treatment of human disease has 
magnified the problems of the physician. The health 
hazards are rep~esented by the increased incidence of 
antibiotic~resistant strains and the sensitization and aller
gic responses in highly sensitive individuals, who consti
tute approximately 10 per cent of the _population. The 
introduction of antibiotics in foods, both directly and 
indirectly is consequently a great problem. In Norway 
antibiotics are used in animal feeds; in U .S.A. they are 
also introduced in crop sprays and as food preservatives. 
In veterinary practice they are extensfvely used in the 
treatmenc of mastitis, and at !east in U .S.A. penicillin
contaminated milk represents a great public health pro
blem. The conclusion of this analysis is that antibiotics 
should not be.used as food preservatives, crop sprays and 
in animal feed. The extension or' the use of ·antibiotics in 
the treatment of mastitis in cows, should if possible, be 
diminished, and it seems that there is a need for a simple 
mastitis prevention. program based ~n practical dairy 

management. 
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