
i Oxford. Blant 1046 pasienter med akutte hodeskader 
innlagt i tiden mars 1959 til mai 1960 var der 40 døds
fall, en mortalitet p! 4 %. I løpet av denne periode 
fikk 30 pasienter urea, enten som en enkeltdose i for
bindelse med et kirurgisk inngrep, eller over en periode 
på flere dager med den hensikt å kontrollere det intra
kranielle trykk. Alle var komatøse da behandlingen ble 
begynt, og alle hadde forhøyet intrakranielt trykk 
med ødematøs hjerne, iakttatt ved operasjonen. 

På grunnlag av sine erfaringer med denne gruppe 
pasienter anser W a t k i n s og medarbeidere at intra
venøs tilførsel av hypertonisk urea er av verdi 1) for å 
redusere utposning av hjernen på grunn av ødem ved 
akutt subduralt hematom, og således tillate en mer 
effektiv evakuasjon av hematomet og undertiden gjøre 
unødvendig bendekompresjon med osteoplastisk lapp; 
2) for å lette operative inngrep i tilfelle hvor den 
cerebrale kompresjon skyldes den kombinerte virkning 
av et tynt lag av et subduralc koagel og ødemet rundt 
et kontundert hjernevev hvor dura er så stram at 1pning 
av den ville vzre hasardiøs; 3) for å redusere generelt 
utbredt hjerneødem; 4) for rask og effektiv nedsettelse 
av postoperativt ·hjerneødem etter dekomprimerende 
operasjoner (i slike tilfelle er det viktig 1 være sikker 
på at koaglet ikke har gjen dannet seg); 5) i behandlin
gen av det såkalte temporallapps-syndrom hvor pasien
ter med bitemporal kontusjon holder seg stuporøse, men 
ikke bevisstløse, i mange da·ger, med inverterte plantar
reflekser og forbigående pupille-uregelmessigheter. 

Urea er meget effektivt, og dets virkning varer lenger 
n1r økningen i det intrakranielle trykk beror på gene
relt hjerneødem. eller på lokalt ødem i naboskapet av 
et område med kontusjon og/eller lacemsjon enn når det 
skyldes et hematom, per se. Den relativt normale del 
av hjernen er mer mottagelig for ureas virkninger enn 
den oppbløtte, kontunderte eller lacererte hjerne er, 
hvor meget er devitalisert og ikke besitter muligheten 
for ~ motstå overgangen av urea fra blod og inn i 
hjernevevet. 

Det urea som brukes til dette formål, er meget hyper
tonisk, og extravasjon av selv meget små mengder kan 
føre til vevsskade og nekrose. Andre komplikasjoner 
man ser, omfatter trombose, sirkulasjonskollaps, szrlig 
hos pasienter med allerede nedsatt hjertereserve, eksessiv 

dehydrcring og undertiden elektrolyttforstyrrelser. Dess
uren må man ha in mente at denne form for behandling 
kan bedre pasientens tilstand s~ meget ved å redusere 
hjerneødemet, at et underliggende intrakranielt hematom 
overses. 

Undersøkerne ved Radcliffe Infirmary konkluderer 
at urea er det kraftigste medikament til å redusere 
hjerneødem man for tiden kjenner. Det er mest effek
tivt i sin virkning på normalt hjernevev som et hjelpe
middel til operativ blottlegging av en lokal ekspansiv 
prosess, traumatisk, neoplastisk eller annen, når den 
største del av hjernen er uskadd. N~r en intrakraniell 
blødning fortsetter, eller når et intrakranielt hematom 
utvikles eller mistenkes, bør 'tlrea ikke brukes, unntatt 
som en umiddelbar preoperativ prosedyre. Heller ikke 
er det som regel nødvendig ved et svzrt subduralt 

hematom. Ellers kan det vzre av en viss verru i be
handlingen av hodeskader som et hjelpemiddel til de
kompresjonsprosedyrer, og for lengrevarende behand
ling i den lille gruppe pasienter hvor hjerneødem er 
hovedfaktoren. 

Til slutt understrekes p~ ny at dette stoff ikke bør 
brukes med mindre der foreligger sikre tegn på at det 
intrakranielle trykk er økt, og at et intrakranielt hema
tom ikke foreligger. I de fleste tilfelle nødvendiggjør 
dette trepanasjon eller angiografi. Lumbalpunksjon er 
en meget farlig prosedyre hos slike pasienter. 

ANTIBIOTICA=POLITIKK OG 
ST AFY LO KOKKER 

Restriksjoner eller ikke restriksjoner, det er spørs
m1let. Denne gang er det antrbiotica det gjelder, og 
det er L a n c et 4 som utrettelig atter en gang tar 
dette problem opp i en lederartikkel. I den første tid 
med antibiotica ble bruken av dem begrenset kun av 
vanskene med å fremstille dem i stor m1lestokk. Når 
så forsyningene økte og ble tilstrekkelige, syntes det 
absurd med noen begrensning. I 1940-årene var det 
klart for alle og enhver at penicillin hadde tatt knekken 
på streptokokkene, og at streptomycin var i ferd med 
å gjøre det samme med tuberkelbasillen. Litt etter litt 
lærte den versatile stafylokokk oss farene ved utbredt og 
kritikkløs antibioticabehandling. Da erytromycinet kom 
i 1952, var der enighet om at i ethvert fall dette anti
bioticum burde brukes med forstand. I de påfølgende 
år anbefalt~ et økende antall forskere en mer generell 
begrensning i antibiotica-forbruket. Ved enkelte syke
hus ble der til og med fastsatt bestemte retningslinjer 
for å få kontroll med all bruk av antibiotica ved ved
kommende sykehus. 

Dette synspunkt understrekes i et nytt arbeid av 
Wallmar'k & Finland 15. De undersøkte i alt 
I 5 50 stammer av koagulase-positive stafylokokker fra 
pasienter ved Boston City Hospital i fem forskjellige 
år mellom 1950 og 1960 på antibiotica-følsomhet og 
fag-type. Som man har funnet ved mange andre syke
hus, økte hyppigheten av stafylokokker av fag-type I 

i ro-årsperioden, og dette skyldtes hovedsakelig en 
økning i hyppigheten av stammer av type 8o/8 r. Stam
mer av gruppe Ill viste en tilsvarende tilbakegang, og 
der var forandring i opptreden av typene innen grup
pen. Til tross for disse forandringer i hyppigheten av 
visse fag-typer fortsatte økningen i stammer resistente 
mot de mest brukte antibiotica. Der ble funnet en klar 
korrelasjon mellom isoleringen av antihiotica-resistente 
stammer og antibiocica-behandlingen av pasienten fra 
hvem de ble isolert. Således ble det funnet en betydelig 
høyere hyppighet av stammer resistente mot hvert av 
de ·undersøkte antibiotica hos pasienter som hadde fått 
antibiotica, sammenlignet med dem fra pasienter som 

det siste ikke hadde fått noen kjemoterapi, selv om 

4 Lancet 1961 l, 867. 
ri J. Amer. med. Ass. 1961, 175, 886. 
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resistensen av de enkelte stammer ikke hadde spesiell 
relasjon til det antibioticum pasienten hadde fått. Bare 
sjelden viste en opprinnelig følsom stamme en økende 
resistens etter eksponering ·for et bestemt antibioticum. 
W a 11 m a r k & F i n l a n d konkluderer med at den 
økte hyppighet av resistente stafy1okokker i sykehus 
sannsynligvis var resultatet av eliminering av følsomme 
stammer ved antibiotica-behandling, som tillot de resi
stente stammer å formere seg og spres. De påberoper 
«Utvisning av stor forsikti-ghet, klok vurdering og om
tanke ved bruk av disse nyttige og viktige stoffer». 

Denne advarsel er betimelig. Fremkomsten av methi
cillin kan ha medført en noe overdreven følelse av 
sikkerhet. Det er ytret alvorlig tvil om det fornuftige i 
å bruke dette antibioticum som spray på sykepostene. 
Det er naturligvis godt kjent at den eneste fullt viru
lente stafylokokk som er resistent mot benzyl-penicillin 
er de penicillinase-produserende organismer som isoleres 
ved kliniske infeksjoner, og at den penicillin-tolerante 
stafylokokk som isoleres in vitro er av for lav virulens 
og for ustabile i sin resistens overfor penicillin til å 
representere en klinisk truse!. Betyr dette at, da methi
cillin er resistent overfor penicillinase, stafylokokker 
resistent til det ikke vil ha noen klinisk betydning? 

Mange undersøkere har vist at stammer av Staphylo
coccus aureus vil utvikle resistens overfor methicillin 
når det dyrkes med stoffet in vitro, selv om det skjer 
med betydelig mindre hastighet enn tilfellet er med 
enkelte stammer av S. albus. Fra tre steder er det meldt 
om funn av naturlig methicillin-resistente stammer av 
S. aureus, selv om alle tre stammer er av lignende, om 
ikke helt identisk fag-type. Det er nå blitt vist at 
enkelte av disse stammer av S. aureus som er blitt resi
stente mot methicillin ved in-vitro-passasje, har beholdt 
de opprinnelige stammers kar;rkteristika, inklusive full 
musevirulens, og at graden av disse stammers resistens 
holder seg uforandret etter gjentatte subdyrkninger ved 
fravær av antibioticummet. Slike methicillin-resistente 
kulturer ble isolert bare fra penicillinase-produserende 
stammer, selv om der ikke fantes tegn på methicillin
destruksjon. Methicillin-resistente kulturer isolert fra 
penicillin-følsomme stammer lignet penicillin-tolerante 
stafylokokker isolert in vitro. 

Det er rimelig å anta at stabile, fullt musevirulente 
og methicillin-resistente stammer av S. aureus kan bli en 
mulig truse!. Det er vist at de ikke oppstår lett in vivo. 
Stafylokokker blir imidlertid ikke lett resistente overfor 
tetracykliner, og ved de første rapporter om klortetra
cyklin mente man at tetracyklin-resistente stafylokokker 
sannsynligvis ikke ville bli av klinisk betydning. På 
den annen side bør ikke frykt for resistens-utvikling 
hindre en korrekt bruk av methicillin. Dets aktive 
baktericide egenskaper og manglende toksisitet gjør stof
fet til det første som bør brukes ved alle alvorlige 
stafylokokk-infeksjoner som er resistente mot penicillin. 
I sykehus vil det være rimelig å starte behandling av 
enhver stafylokkok-sepsis med methicillin, i påvente av 
resistens bestemmelse. 

Nå når penicillin-ockjernen» er blitt isolert, har det 
vært hevdet at nye penicilliner kan fremstilles 1 stor 
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målestokk, og således eliminere problemet med resistens 
og gjøre restriksjoner i bruken av methicillin unødven
dig. Der er to alvorlige innvendinger som kan reises 
mot dette, selv om penicilliner kunne fremstilles med 
den forønskede hastighet og ikke viste kryssresistens. 
For det første er det meget som taler for, når det 
gjelder seleksjonen av resistente stafylokokkcr i syke
hus, at der opptrer stammer med økende virulens.' For 
det annet kan en for utstrakt bruk av antibiotica effek
tive mot grampositive bakterier øke hyppigheten av 
infeksjoner på grunn av Pseudomonas pyocyanea og 
andre gramnegative basiller. Med disse reservasjoner 
synes det nye syntetiske penicillin, a-fenoksypropyl
penicillin (PA-248), lovende. Det kan gis per os og 
antas å være mer effektivt enn penicillin V eller 
phenethicillin mot resistente stafylokokker, og at det 
vil være best ved streptokokkinfeksjoner. Som methi
cillin holder PA-248 seg aktiv ved nærvær av stafylo-

. kokk-penicillinase, men her trenger vi mer erfaring for 
å få vite hvorvidt stammer resistent mot det vil bli av 
klinisk betydning. 

VAGOTOMI VED ULCUS 

Vagotomi ble re-introdusert i den kirurgiske behand
ling av kronisk duodenalsår av Dr a g stedt i 1943· 
Der kom en initial bølge av entusiasme for dette inn-· 
grep, fordi man håpet at det ville være fri alle de 
mangler som ledsager de mer mutilerende inngrep som 
ventrikelreseksjon. Det ble raskt klart at vagotomi alene 
så hyppig var ledsaget av retensjon at en eller annen 
form for drenasjeoperasjon burde kombineres med den. 
Gastroenterostomi, pylorektomi og pyloroplastikk har 
alle vært forsøkt, særlig den første. Til nå er en lang 
rekke av disse operasjoner utført av kirurger over hele 
verden, og British Medical fournal6 finner det merke
lig at der fremdeles er tvil om disse operasjoners verdi 
sammenlignet med ventrikelreseksjon. 

Det er vel verd å undersøke årsakene til denne me· 
ningsforskjell. Sannsynligvis er forskjellene i resultater 
mellom disse to operasjoner i virkeligheten relativt små, 
og derfor vil sannsynligvis bare større materialer av
sløre dem. Det er heller ikke overraskende når enkelte 
kirurger stadig har bedre resultater med den operasjon 
de antar er den beste, og som de derfor praktiserer mest, 
særlig for de ukompliserte rutine-kasus. Dessuten er det 
relativt lett å sammenligne hyppigheten av slike ting 
som operasjonsmortalitet og ulcusresidiv i materialer av 
forskjellige operasjoner. Derimot er det betydelig van
skeligere å sammenligne de forskjellige symptomer som 
er ansvarlig for den post-operative morbiditet, som er 
det største problem i den kirurgiske behandling av ulcus. 

Kanskje det største materiale er samlet av American 
Gastroenterological Association1, hvor 2 441 tilfelle av 
vagotomi og gastroenterostomi utført av forskjellige 

6 Brit. med. j. 1961 l, 564. 
7 Gastrocnterology 19Sl, 19, 5 59. 



lignende ordning er tidligere funnet også når det gjel
der andre av nucleus Deiters' forbindelser. Sammen 
med disse viser denne undersøkelse at liksom innenfor 
andre baner, f. eks. pyramidebanen, er det innenfor 
vtsse av vestibularisbanene en tydelig somatotopisk 
ordning. 

Bestemmelse av properdin. 
En sammenligning av tre metoder. 

Propcrdin, som ble funnet av P i Il em er og med
arbeidere i 19 54, er et serum protein som menes å spille 
en rolle i den naturlige resistens. Sammenhengen mel
lom properdin-innholdet i serum og uspesifikk resistens 
er imidlertid ikke så enkel som man til å begynne med 
trodde, og det har vist seg at bestemmelse av properdin 
i serum byr på mange tekniske vanskeligheter. 

Tre metoder til bestemmelse av properdin i serum er 
prøvd og sammenlignet med hensyn til reproduscrbarhet 
og funne properdin-titere. Det gjelder P i Il e m c r s 
opprinnelige metode, og W i 11 e r s' og L e on s modi
fikasjoner av denne. Alle tre er basert på prinsippet at 
properdin ved I7° C forbinder seg med et uoppløselig 
kullhydrat, zymosan, til et kompleks PZ, som ved 37° C 
er i stand til å inaktivere den tredje faktoren i komple.., 
ment, C'J. Properdinet bestemmes indirekte ved å be
stemme resterende C'3 i et serumreagens med kjent C'3-
innhold. 

Pillemers metode gir et properdin-titer avhengig av 
eventuelle «inhibitors. i testserumet. Leons metode gir 
et titer avhengig av eventuelt manglende kofaktorer i 
testserumet, men uavhengig av «inhibitors», mens titcre 
oppnådd med Willers' metodikk er uavhengig ay begge 
disse faktorer. 

Pillemers metode er raskest å utføre. ·willcrs' metode 
forbruker mer serumreagens enn de to andre og krever 
mer a rbeid enn Pillemers. Både Leons og Willers' meto
der gir vanligvis høyere titere enn Pillemers. 

Ved patologiske tilstander, hvor properdin-innholdet 
stiger fra lave til normale verdier når tilstanden bedres, 
finnes som regel stigningen først med Willers' 'metode. 
Hvilket titer som er det «riktige,. og som reflekterer den 
k liniske tilstanden best; vet man ennå ikke. 

Den største vanskeligheten ved bestemmelse av pro
perdin er fremstillingen av tilfredsstillende serumrea
genser. Reproduserbarheten avhenger av reagensene og 
er lik for de tre metodene. 

UTENLANDSK: 

Staphylomycin. 

Antallet av resistente stafylokokkinfeksjoner øker. 
Problemet er ;i få et antibioticum som virker på Sta
phylococcus aureus uten å være toksisk og uten å gi 
resistensutvikling. Hittil har bare · penicillin fylt kra
vene. Penicillin i store doser virker på resistente·stafylo
kokker, men bruken begrenses, dels på grunn av over
følsomhet, dels på grunn av forandringen av tarmfloraen 
i mange tilfelle. 

Staphylomycin er et av de nyeste antibiotica som er 
innført i terapien. Det er virksomt overfor grampositive 
kokker, spesielt Staphylococcus aureus. Etter virkning 
tilhører det samme gruppe som erytromycin, men er 
kjemisk helt forskjellig fra det. Det består av tre kom
ponenter, tre forskjellige antibiotica med innbyrdes 
synergisme. Dyreforsøk har vist at det er atoksisk.' 

N i e l s D o n s & P r e b e n F o g e d har gjort 
rede for egne eksperimenter med staphylomycin. De un
dersøkte 16 Staphylococcus aureus-stammer av forskjel
lig resistensmønster, men alle resistente overfor erytro
mycin og oleandomycin. In vitro forsøk viste at det 
ikke var kryssresistens mellom disse ·antibiotica og sta
phylomycin. 

Deres kliniske undersøkelser var overensstemmende 
og viste at staphylomycin har virkning på resistente 
stafylokokker, anvendt både oralt og lokalt. 37 pasienter 
med resistente stafylokokkinfeksjoner ble behandlet 
oralt, lokalt eller i kombinasjon. God virkning hos 33, 
4 pasienter ble behandlet profylaktisk. Lette bivirknin
ger i form av kvalme og diare ble sett" i to tilfelle. 

Hverken i denne undersøkelsen eller i tidligere kli
niske arbeider er det sett resistensutvikling mot staphylo
mycin. Men in vitro forsøk har vist at det kan frem
kalles gule stafylokokker resistente mot staphylomycin, 
men vanskeligere enn for andre antibiotica ved lignende 
forsøk. 

Brukt bare .i de tilfelle hvor det virkelig foreligger 
en infeksjon med kjemoresistente stafylokokker, vil sta
phylomycin være et verdifullt tillegg til de andre anti
biotica vi har· på området. 

(Ugeskr. Læg. r?6I, 123, 473-477.) 

Forsøk med Librium på psykiatrisk klientel. 

C. G. Gott fr i es skriver om Librium, diskuterer 
fordeler, ulemper, anvendelsesmuligheter og berettigelse. 
Librium {methamindiazepoxid) er et helt nytt preparat, 
syntetisert i 1959· Det har en sedativ, avspennende og 
søvnregulerende effekt. Virkningsmåten er en annen enn 
for barbiturater og meprobamat, og Librium er spesielt 
mindre hypnotisk enn disse. Resultat av undersøkelser 
menes å ha vært så positive og oppmuntrende at Librium 
fortjener oppmerksomhet, til tross for utallige andre pre
parater på området. Forfatteren har prøvd Librium i et 
psykiatrisk klientel og legger frem resultatene. Indika
sjonene var angst, spenning og psykomotoriske urotil
stander uavhengig av grunnlidelse . . Det var sedativ effekt 
hos 7 2 % i et materiale på 1 8 8 pasienter, og det ble 
påvist en spenningsløsende og søvnregulerende virkning, 
dessuten ble muskelslappende virkning verifisert. Ingen 
uttalt sedativ effekt ved psykotiske urotilstander og 
svære angstfenomener. Bivirkningene var sjeldne og 
harmløse, søvnighet (nedsatt våkenhet) bare i .16 %. 
Forfatteren splr at Librium vil vise seg verdifullt både 
i psykiatrisk og indremedisinsk praksis, men han tilråder 
videre undersøkelser. 

(Svenska Lii.k.-Tidn. J96I, s8, I H9-l 569.) 
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H~spitalized.tuberculosis patients per 10oo population, by 

•rovmce of res1dence, Norway, I . Dec. I950 and I. Dcc. 1960. 

•ellen er sml, og vil f.eks. ved spredte tuberkuloseepide
nier kunne endres raskt. 

Pr. r. desember I 960 var det ved anstalter som tar 
mot tuberkuløse pasienter 6or ledige sengeplasser, og 
am tidig var 54 5 plasser belagt av pasienter med ikke
uberkuløs sykdom. Det største antall ledige sengeplasser 
antes ved tuberkulosehjem og kysthospital (tilsammen 
25 ledige senger). De samme anstalter hadde også det 
:ørste antall sengeplasser belagt med ikke-tuberkuløse 
as i en ter (tilsammen 3 53 pasienter). . 
Ledige senger ved en anstalt betyr en økonomisk be

tstning for anstalten. Både av nasjonal-økonomiske 
runner og av hensyn til den enkelte pasient er det der
:>r om å gjøre at man baserer seg på et rasjonelt senge
Ill ved de anstalter som byr pasientene de mest tilfreds
:illende behandlingsmuligheter. 

Summary. 

G u r l i G l e d i t s c h and K j e 11 B j a r t v e i t : A 
trvey of hospitalized tuberculosis patients in Norway 
er r. December 1960. 

An account is given of the number of hospital beds 
>r tuberculosis and of hospitalized tuberculous patients 
t Norway per r. December I960. The numerical facts 
~e compared with statistics from previous years. 
Norway had per r. December 1960 3 340 hospital 

!ds for tuberculous patients and 2 468 tuberculous 
uients hospitalized. The average number of hospita
z:ed tuberculous patients per I ooo population in the 
·hole country was o.69. 239 of the patients were children 
;low the age of I 5 years - 66 per cent were men, 34 
!r cent women. 
Compared with the statistics from I950 the reduction 

: ~ospital beds was 46 per cent, and the reduction of 
ttients hospitalized 56 per cent. 

BAKTERIELL RESISTENS

UTVIKLING OG NEDSATT 

TOLERANSE OVERFOR 

TUBERKULOSTATIKA 

ST A TUS BLANT BASILLÆRE LUNGETUBERKULØSE 
I NORGE PR. 1. DESEMEBER 1960 

Av KJELL BJARTVEIT og GURU GLEDITSCH 

(Fra Helsedirektoratet. 
Sjef: Helstdirektør Karl Evang.) 

He.lsedirektorat~t har nylig søkt å få .en tallmessig 
oversikt over baslllære lungetuberkuløse i landet med 
bakteriell resistensutvikling og med nedsatt toleranse 
?ve~fo~ standardmedikamentene streptomycin (SM), 
1somaz1d (INH) og p-aminosalicylsyre (P AS). 

Undersøkelsen ble iverksatt for å kartlegge behovet 
for resistensbestemmelser overfor Ethionamid (I 3 I4 Th). 
Da primær resistens overfor dette nye tuberkulosemedika
ment forekommer, er det nødvendig l bringe resistens
forholdene på det rene før behandling med medikamentet 
institueres (4). Undersøkelsen hadde således et rent prak
tisk formål, og ble ikke utført etter et vitenskapelig opp
legg. Likevel torde resultatene være av interesse, og vi 
har derfor tillatt oss å referere dem her. 

Vårt mål var å få rede på alle lungetuberkuløse i og 
utenfor anstalt som av henholdsvis anstaltene eller av 
helserådsordførerne den I. desember I96o ble antatt å 
være basillære, og hvor samtidig 
a. siste r esistensundersøkelse :viste nedsatt følsomhet 

overfor ett eller flere av standardmedikamentene 
og/eller hvor 

b. ett eller flere av standardmedik~mentene hadde git t 
bivirkninger eller komplikasjoner som hadde ført til 
at medikamentet var varig seponert. 

N år det gjelder spørsmålet om pasientene pr. I/12 
I960 var å betrakte som basillære, har vi helt bygd på 
behandlende læges eller vedkommende helsedl.dsordførers 
vurdering. For en rekke pasienters vedkommende har 
det på grunnlag av den innsendte oppgave vært uklart 
om det forelå basillaritet pr. ri 12 I 960. I disse tilfelle 
er det innhentet nye opplysninger fra de respektive læger, 
eventuelt supplert med uttalelser fra diagnosestasjon eller 
tidligere behandlingsinstitusjon. Som følge av disse hen
vendelser er en del av oppgavene blitt annullert av de 
forespurte læger. I tillegg til disse har vi selv ekskludert 
noen ganske få tilfelle fra materialet, hvor de forelig
gende opplysninger åpenbart har avslørt at oppgaven 
beror på en misforstlelse. 

Når det gjelder resistensbestemmelsene, er bearbeidel
sen av materialet basert på den konklusjon laboratoriene 

Foredrag i N orsk selskap for tuberkulose og lungesykdom
mer, 19. mai 1961. 
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har gitt i sine svar til rekvirerende læge. Vi har for hver 
enkelt pasient holdt oss til det pr. Iir2 I96o sist fore
liggende undersøkelsesresultat. Tidligere resistensbestem
melser er det sett bort fra, likeledes bestemmelser hvor 
resultatet forelå etter den Ilr2 I96o. For å klarlegge 
dette har vi innhentet supplerende opplysninger fra 
enkelte av de bakteriologiske laboratorier. 

Tellingen ble tidfestet til den Il 12 I 960, fordi det 
samme dato foretas telling av tuberkuløse i samtlige 
medisinale anstalter i riket (2). 

Spørreskjema ble sendt alle anstalter hvor det ifølge 
innkomne oppgaver den x/ 12 1960 var innlagt pasien
ter med behandlings- eller pleietrengende intrathorakal 
tuberkulose, i alt 94 anstalter. For pasienter utenfor 
anstalt ble spørreskjema sendt samtlige 4 I I helserådsord
førere i riket. Henvendelsen til helserådsordførerne 
skjedde først ved en forespørsel om det under helserådets 
tilsyn pr. r/ I2 I 960 fantes lungetuberkuløse som ikke_ 
var hospitalisert og samtidig ble betraktet som manifest 
basillære. De helserådsordførete som besvarte denne fore
spørsel positivt, fikk tilsendt det samme skjema som 
ble sendt til anstaltene, hvor det ble bedt om oppgave 
over navn, fødselsdato, hjemstedsfylke, dato for siste 
positive TB-kultur, dato, resultat og laboratorium for 
siste resistensundersøkelse - og for bivirkningenes ved
kommende: arten av medikament og av bivirkning. 

Det er innkommet svar fra alle anstalter og alle hclse
rådsordførere. Materialet skulle således omfatte alle til
felle i Norge tilhørende ovennevnte. kategori, som pr. 
r/12 1960 var hospitalisert eller .,..... for de ikke-hospitali
sertes vedkommende - var . registrert i helserådenes 
tuberkulose protokoller .1) 

Pasienter med bakteriell resistensutvikling. 

Resultatet vedrørende pasientene med bakteriell .resi
stensutvikling fremgår av tabell r. Pr. I ( I2 1960 var 
det i alt 125 lungetuberkuløse som ble antatt å være 
basillære og hvor samtidig siste resistensbestemmelse 
viste nedsatt følsomhet for ett eller flere av standard
medikamentene. «I'fedsatt følsomhet» omfatter her alle 

1 Det ble innsendt · oppgaver over tilsammen 171 basil!å:re 
lungetuberkuløse med resistensutvikling og/eller biv irkninger. 
På grunnlag av de nevnte supplerende opplysninger ble 24 av 
disse ekskludert fra materialet. 15 pasienter måtte - på grunn
lag av opplysninger om tidspunkt for siste positive prøve, an
tall 'senere negative prØver, eventuelt sammenholdt med opp
lysninger om røntgenologiske funn - pr. 1/ 12 I 960 antas å 
være abasillære. Hos 7 pasienter forelå laboratorienes konklu
sjon om nedsatt følsomhet først etter 1/ 12 1960 (samtidig som 
tidligere resistensbestemmelser enten ikke var utfØrt eller hadde 
vist følsomhet for alle tre medikamenter). Hos 2 pasienter 
inntraff de oppgitte bivirkninger først etter 1/12 1960. 

Fra helserådsordførerne ble det oppgitt tilsammen 2 51 ikke
hospitaliserte, basillære lungetuberkuløse. På grunnlag av supp
lerende opplysninger ble 121 av disse pasienter ekskludert fra 
materialet. 111 pasienter måtte den 1/ 12 1960 antas å være 
abasillære (enkelte helserådsordførere hadde i oppgavene tatt 
med pasienter som var rubrisert i tuberkuloseprotokollen under 
<<smitteførende tuberkulose,, men var blitt sympromfrie) . 9 
pasienter ble først etter den 1/12 1960 antatt å·vz re basiUære. 
l pasient lå i anstalt den I / 12 1960 og er regnet med blant 
de hospitaliserte p:~sientene. 
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grader av resistensutvikling .- fra. moderat følsomhet, 
begynnende resistensutvikling, relativ resistens osv. til 
og med r esistens. 

Av de I25 pasientene var det 50 med nedsatt følsom
het for ett medikament,. 43 for to medikamenter og 32 

Tabell l. 
Basillærc lungetnberkz~løse i Norge pr. Il 12 1960 med .. bakte
riell resist ensutvikling ovafor ett eller flere av de tre standard

medikamenter (SM, INH, PAS). 

Antall pasienter med .nedsatt følsomhet: 

Ikke 
Hospitalisert hospitalisert 

Ett medikament 38 12 
To medikamenter 28 15 
Tre medikamenter 29 3 

Sum 95 30 

Antall pasienter med full resistens : 

Ett medikament 
To medikamenter 
Tre medibmenter 

Sum 

H ospitalisert 

40 
13 

4 

57 

Ikke 
hospitalisert 

10 
6 

17 

Sum 

50 
43 
32 

125 

Sum 

50 
19 

5 

74 



for tre medikamenter. 95 pasienter befant seg i anstalt, 
JO utenfor anstalt. 

Når det var: så vidt mange pasienter med nedsatt føl
somhet for to eller tre medikamenter sammenholdt med 
antallet for ett medikament, ml. man spesielt ha for øye 
at materialet.bare omfatter basillære pasienter. Pasi~nter 
med nedsatt følsomhet for ett medikament vil lettere 
kunne debasilleres enn pasienter med nedsatt følsomhet 
for to eller tre medikamenter. De sistnevnte pasientene 
vil derfor gjøre seg relativt mer gjeldende ved en telling 
som baseres på status en enkelt dag. ' 

Av de 125 pasientene var det 74 som hadde full bak
teriell resistens overfor ett eller flere av standardmedika
mentene. 50 pasienter hadde resistente basiller overfor ett 
medikament, 19 overfor to og bare 5 basillære lunge
tuberkuløse .i hele riket hadde basiller som var fullt resi.
stente overfor alle tre medikamenter. 

Figur~ne r-ro og ta:bellene 2-4 refererer til gruppen 
hvor det er regnet med alle grader av nedsatt følsomhet. 

Dato for siste positive TB-kultur fremgår av fig. r, 
som viser at siste positive kultur for de fleste pasientene 
i materialet er av forholdsvis ny dato:. 70 -% hadde sin 
siste positive kultur fra de siste 6 måneq~r før tellings
datoen, 92 % fra d(! siste u måneder. For to pasienters 
vedkommende er -det regnet med dato for .siste positive 
direkte prøve, idet opplysninger vedrørende kultur mang
ler. I de tilf~lle hvor siste positive kultur er datert etter 
2o1Io 1960, er det konferert med vedkommende læge 
om grunnlaget for at ·pasientl:!ne den rhz 1960 ble 
betraktet ·.som basillære. 

Fig. 2 viser dato for siste resistensundersøkelse. Denne 
er også for de flestes vedkommende nylig utført. Hos 
74 % var den foretatt i løpet. av det .. siste år før tellings· 
datoen. For alle resistensundersøkelser datert etter 30/9 
r96o er det blitt kontrollert om svaret på undersøkelsen 
forelå før r/ u r 960. 

I tabell 2 er pasientene fordelt etter laboratorium 
hvor. den sist foreliggende resistensbestemmelse var ut
ført. Hos 74 % av pasientene. var ·den foretatt ved 
Statens institutt for folkehelse. Tabellen gir samtidig en 
oversikt over de minimumskrav som de 'bakteriologiske 
laboratorier stiller for konklusjon om nedsatt følsom
het. 

Fig. J viser fordelingen etter alder ·og kjønn. Pasien
tene tilhører de eldre aldersgrupper: 6o % av dem er 
over 5o år, og bare 4 pasienter er under JO år. Det er også 
vesentlig færre kvinner enn menn, bare ZJ % var kvin
ner. Blant de hospitaliserte var det 25 % kvinner, blant 
de ikke-hospitaliserte 17 %. Til sammenligning skal nev
nes at det var J 5 % kvinner blant samtlige pasienter som 
den samme dato var hospitalisert med intrathorakal tu
berkulose. Blant disse pasienter har Vli imidlertid ingen 
oppgave over aloclersfordelingen, og vet dermed ikke om 
pasientene med bakteriell resistensutvikling tilhører en 
eldre alder enn toralbelegget med intrathorakal tuberku
lose, og om et slikt forhol-d skulle spille inn ved den 
refererte kjønnsforskjell. Som -kjent er tuberkulosemor
biditeten hos menn betydelig større enn hos kvinner i 
eldre, men ikke i yngre alder. 

Fig. 4 viser pasientene i og utenfor anstalt fordelt 
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Fig. 3· 
Bacillary cases of pulmonary tuberculosis with reduced sensi
tivity to one or more of the three main drugs (SM, INH, PAS), 

by age and sex, Norway, x. December 1960. .. 

etter alder. De hospitaliserte pasienter mellom JO og So 
år viser en noenlunde jevn aldersfordeling, mens grup
pen ikke-hospitaliserte øker med alderen. 

Fig. 5 viser pasientene fordelt etter anstalttype og 
etter antall medikamenter det er funnet , nedsatt følsom
het for. Flest pasienter lå i tuberkulosehjem, noen færre 
i lungeavdelinger og sanatorier, mens det var et meget 
beskjed.ent antall i sinnssykehus og andre sykehus. For
delingen etter antall medikamenter er noenlunde lik i 
lungeavdeling/ sanatorium-gruppen og i tuberkulosehjem
gruppen. Pasientene som fra resistenssynspunkt stiller de 
største krav til behandlingen, synes således ikke konsen
trert til lungeavdelinger og sanatorier. -Utenfor anstalt 
var det r 5 pasienter med nedsatt følsomhet for to medi
kamenter og J overfor alle tre medikamenter. 

I fig. 6 er pasientene i lungeavdelinger/sanatorier og 
i tuberkulosehjem fordelt etter alder. Pasientene i tuber
kulosehjem tilhører en eldre aldersgruppe enn pasientene 
i lungeavdelinger/sanatorier. 

Fig. 7 viser pasientene fordelt etter. fylke .hvor de er 
hjemmehørende. Flest pasienter er fra Oslo, deretter kom
mer Sør-Trøndelag, Vestfold og Bergen. Av de ikke
hospitaliserte var flest fra Vestfold, Oslo, Bergen og 
Sør-Trøndelag. 

Ser man på den fylkesvise fordeling av pasientene pr. 
roo ooo innbyggere i fylket (fig. 8), finner man at Bergen 
ligger høyest, deretter Vestfold, Vest-Agder, Sør- og 
Nord-Trøndelag. Herav kan man dog ikke slutte at 
resistensutviklingen er mer utbredt innenfor disse fylker. 
De noe høyere tall kan bero på at tuberkulosepasientene 
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Fig. 4· 
Bacillary cases of pulmonary tuberculosis with reduced sensiti
vity to one or more of the three main drugs (SM, INH, P AS), 
by imtitutional status and age, Norway, r. December 1960. 

her er bedre undersøkt p~ resistens enn i de andre fylkene. 
Dessuten m~ tilføyes at tallene er så sm~ at en pasient 
fra eller til kan gi stor endring i diagrammet. 

Under enhver omstendighet er det bemerkelsesverdig 
at Finnmark, hvor tuberkulosen i nyere tid har hatt sin 

Tabell 2. 

største utbredelse her i landet, ikke har noen basillære 
pasienter med bakteriell resistensutvikling, og det bør 
her også nevnes at Finnmark ikke hadde kjente basillære 
lungetuberkuløse utenfor anstalt i det hele tatt. Det er 
nærliggende å sette dette i forb.indelse med den intensi
verte tuberkulosekamp som har funnet sted i dette fylke, 
bl.a. med skjermbilledfotografering annei: hvert år. 

Resultatet av resistensundersøkelsene· overfor det enk
elte medikament hos de 125 pasientene fremgår av fig. 
9· Hos en enkelt pasient er det ikke utført resistensbe
stemmelse overfor PAS. Av diagrammet fremgår det at 
det er resistensutvikling overfor INH som dominerer, 
vesentlig beroende p~ utvikling av full resistens overfor 
dette medikament. Nedsatt følsomhet overfor SM og 
P AS gjør seg tydelig mindre gjeldende, disse medikamen
tene står innbyrdes noenlunde likt. - Resultatet er ikke 
uventet: INH gir sjelden bivirkninger og pasientene har 
lite besvær med å ta det, mens medikasjonen av de andre 
midlene, særlig P AS, ofte blir gjenstand for uregelmessig
heter. Dermed blir INH brukt alene og resistensutvik
lingen kommer. - Man vil kanskje forbauses over at 
i:let er så vidt mange pasienter hvis basiller viser nedsatt 
følsomhet overfor P AS, idet dette preparat som regel 
på tilfredsstillende måte blir tatt sammen med annet 
tuberkulosemedikament, slik at resistensutvikling for
hindres. Det er mulig pasientene i PAS-gruppen har fått 
sin bakterielle resistensutvikling i den periode P AS i en 
del utstrekning ble gitt alene. Det kan heller ikke ute
lukkes at PAS er tatt under virtuell dekning av annet 
medikament, d.v.s. sammen med medikament som pasien
tens basiller er resistente for. 

I fig. 10 er det ved hjelp av et mønster søkt å demon
strere hvilke medikamentkombinasjoner de 125 pasien
tene hadde nedsatt følsomhet for. Hver rute angir en 
enkelt pasient. Nedsatt følsomhet for hvert av standard
medikamentene er illustrert ved sammenhengende flater 

på en slik måte at de fel

Basillære lungetuberkuløse i Norge pr. 1/12 1960 med nedsatt følsomhet for elt eller flere av de 
Ire sfandard-medilulmenter. Pasientmaterialet fordelt etter laboratorium hvor siste resistensbe
s/Nnmelu er utført. Laboratorienes kriterier for konklusjon om nedsatt følsombet. 

ter som dekker hveran
dre demonstrerer nedsatt 
følsomhet overfor de for
skjellige medikament
kombinasjonene. Hos 32 
pasienter ble det som før 
nevnt funnet nedsatt føl
somhet for alle 3 medika
menter. Blant par~ kombi
nasjonene gjør INH + 
PAS seg mest gjeldende, 
mens tallet for SM +P AS 
er meget beskjedent. Ned
satt følsomhet for et en
kelt medikament var hyp
pigst for INH (3 5 ), langt 
sjeldnere for· SM (ro) og 
PAS (5). 

Laboratorium 

Statens institutt for folkehelse, Oslo 
Kaptein W. Wilhelmsen og frues bak

teriologiske institutt, Oslo . 
Ullevål sykehus, Bakteriologisk labora-

torium, Oslo . . .. . .... . 
Sentralsykehuset i Trondheim, Det 

bakteriologiske laboratorium, 
Trondheim 

Statens bakteriologiske laboratorium, 
TromsØ .............. . 

Gades institutt, Bergen ... . 

Antall 
pasienter i 
materialet 

93 

10 

8 

2 

7 

Kriterier (minstekrav) for nedsatt følsomhet. 
Grad av vekst/konsentrasjon av medikament 

i mediet (mikrogram pr. ml). 

Streptomycin 

++/I 

+++/I 

+!I o 

+/10 

+++Il 
>20 %11 

lsoniazid 

+ +lo,5 

+++!1 

+l~ 

+It 

+++Il 
+/I 

PAS 

++Il 

+++/3 

+Il 

+12,4 

+++13 
++12 

Tegnforklaring: + + + Full vekst. 
+ + Nesten full vekst. 

+ Atskillige kolonier. 

.. Gades institutt utfører resistensbestemmelsene ved objektglassmetoden med humant hemo
lysert blod som basissubstans. De Øvrige laboratoriene benytter Løwenstein-Jensens medium. 

Tabellen er utarbeidet i samråd med la bora to riene, 
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full bakteriell resistens overfor ett eller flere av medi
kamentene er tatt med (fig. 11 ). Hos hele 40 pasienter 
ble det funnet isolert full INH-resistens, mens bare 3 og 

7 pasienter hadde isolert resistens for henholdsvis SM og 
pAS. Hos 5 pasienter ble det som tidligere nevnt funnet 
full resistens overfor alle tre medikamenter, og tallene 
for par-kombinasjonene er også små. 

Av de r 2 5 pasientene med nedsatt følsomhet for ett 
eller flere av standardmedikamenteJ:?e, var. som nevnt 95 
hospitaliserte. Tabell 3 viser at disse pasientene utgjorde 

4,5 % av det totale belegg av pasienter med intrathorakal 
tuberkulose den samme dato. I tuberkulosehjemmene ut
gjorde pasientene en større del av belegget enn i lunge
avdelinger/sanatorier. 

JO av pasientene med nedsatt følsomhet var ikke 
hospitalisert. Tabell 4 viser hvor stor del disse utgjorde 
av alle ikke-hospitaliserte, basilla:re lungetuberkuløse den 
sanune dato. Helserådsordførerne oppga i alt 1 JO lunge
tuberkuløse, som den If12 1960 ikke var hospitalisert og 
samtidig ble betraktet som manifest basillære. Hos vel 
halvparten av disse forell det før 1/12. 1960 ikke kjent 
svar på noen resistensbestemmelse. Av den knappe halv
part hvor resistensundcrsøkelsen: var foretatt, ble det 
hos ca. 5o % funnet følsomhet for alle tre medikamen
ter og hos ca. 50 % nedsatt følsomhet for ett eller flere 
av medikamentene. Av helserådsordførernes opplysninger 
fremgår det at det hos en majoritet av de 130 basillære, 
ikke-hospitaliserte pasientene foreligger tilpasningsvan
sker, at de er uvillige til kontroll og behandling eller at 
det er manglende kontakt mellom la:ge og pasient. Opp
lysningene understreker bl:a. behovet for kvalifiserte 
sosialarbeidere. 

Det skal tilføyes at etter helserådenes tuberkuloseregi
stre var det den JIII2 1959 under tilsy!l i alt 17 J59 
pasienter som var anmeldt for smitteførende tuberkulose. 

Tabell 3. 
Dasi/lære, hospitaliserte lungetuberkuløse m_ed nedsatt følsom
bet for ett eller flere av de tre standard-medikamenter - i 
prosent av det t otale antall hospitaliserte pasienter med intra-

thorakal tuberkulose i Norge pr. 1112 1960. 

Antall basillære, Totale antall 
hospitaliserte lunge- hospitaliserte 

t uberkuløse med lunge-
nedsatt følsomhet tuberkuløse Prosent 

Lungeavdelinger/ 
sanatorier 37 932 4,0 

Tuberkulosehjem 52 781 6,7 
Sinnssykehus 3 221 1,4 
Andre sykehu$ 3 169 1,8 

Sum 95 2103 4,5 

Tabell 4 . 
Basillære, ikke-hospitaliserte lungetuberkuløse i Norge pr. IIIZ 
1960 - og deres bakterielle resistensforhold overfor de tre 

standardmedikamenttr. 

Følsom for alle tre medikamenter . . . 29 pasienter 
Nedsatt følsomhet overfor ett eller flere av 

medikamentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :. 
Resistensbestemmelse ikke utført . . . . . . . . . . . 71 :. 

Sum . . . . . . . , . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . 130 pasienter . 
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Fig. 5· . 
Bacillary cases of pulmonary tuberculosis with reduced sensiti
vity to one or more of the th~ee main drugs (SM, INH, P AS), 

by hospital_ status, Norway, I. December 1960. 
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Fig. 6. 
Bacillary cases of pulmonary ruberculos.is with reduced sensiti
vity to one or more of the three main drugs (SM, INH, PAS), 
in sanatoria or lung dep11rtements and in nursing homes for 

tuberculosis, Norway, I. December 1960. 
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Bacillary cases of pulmonary tuberculosis with reduced sensitivity to one or more of the three main drugs (SM, .JNH, PAS), by 

province of residence, Norway I. December 1960. 

Spørsmålet melder seg nå om materialet er represen
tativt for hvor utbredt den bakterielle resistensutviklin
gen i realiteten er blant de basillære lungetuberkuløse 
i Norge. Vi er klar over at det i så måte kan reises en 
rekke innvendinger: 
r. Avgjørelsen om pasientene er basillære eller ikke er 

som nevnt overlatt t il behandlende læge eller ved
kommende helserådsordfører, som har foretatt sin 
vurdering på grunnlag av de bakteriologiske, rønt
genologiske og kliniske funn. Det er således over 500 
forskjellige instanser som har deltatt i vurderingen, 
og bedømmelsen av. basillaritet kan vel være tem
melig forskjellig fra sted til sted. Etter en ensartet 
bedømmelse på basis av veldefinerte kriterier ville 
nok noen pasienter vært utelatt og andre tatt med. 

2. Resistensbestemmelsene er foretatt ·ved 6 forskjellige 
bakteriologiske laboratorier, som til dels benytter for
skjellig metodikk og kriterier for resistensutvikling. 
Resuitatene ·kan derfor ikke u ten videre sammenstil
les. En majoritet av resistensbestemmelsene utføres 
imidlertidig ved Statens institutt for folkehelse. 

3· Resistensbestemmelsene er foretatt til forskjellig tid 
over et lengre tidsrom, og svarene representerer der
med ikke uten videre de faktiske forhold pr. Ilr2 
1960. Hos 74 % var dog som nevnt siste under
søkelse ikke eldre enn 12 måneder. 

4· Vi har ingen tallmessig oppgave over hvor mange 
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av de inn-eliggende basillære lungetuberkuløse pr. Il u 
I 960 som hadde fått utført resistensundersøkelse. Vi 
vet at resistensbestemmelser rutinemessig utføres ved 
lungeavdelingene og sanatoriene - og også ved en 
rekke tuberkulosehjem, mens· det ved enkelte tuber
kulosehjem ikke inngår i rutinen. På dette grunnlag 
må man vel anta at det er utført resistensbestem
melse hos en majoritet av de hospitaliserte, basillære 
lungetuberkuløse. 

5. Vi kjenner ikke t il resistensforholdene hos over halv
parten av de ikke-hospitaliserre, basillære lungetuber
kuløse. Skulle den bakterielle resistensutviklingen 
være like utbredt blant disse pasientene som den var 

. blant de undersøkte ikke-hospitaliserte, viile materia
let øke med ca. 25-30 pasienter. 

6. Materialet omfatter ikke eventuelle ambulante tilfel
le hvor, behandlende læger ikke har underret tet helse
rådsordføreren om basillaritet og resistensutvikling. 
Dette vil neppe gjelde et stort antall pasienter. 

Til tross for de nevnte forbehold tør man vel trekke 
den konklusjon at de fremlagte resultater angir dimen
sjonene av et terapeutisk og hygienisk problem her i 
landet, slik det den ri 12 r96o var erkjent av behand
lende anstalt eller den offentlige læge. 

Det er naturlig å stille det spørsmål hvor stort dette 
problem er hos oss sammenholdt med forholdene i andre 
land. 
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Fig. 9· 
Bacillary cases of pulmonary tuberculosis with reduced sensiti-
vity to one or more of the three main drugs (SM, INH, P AS), 

by type of drug, Norway, I. December 1960. 

Det foreligger en del undersøkelser over utbredelsen 
av oakteriell resistens, særlig blant tidligere ubehandlede 
pasienter, og det ·oppgis temmelige varierende frekvens 
av resistensutvikling i de forskjellige materialer. Det vises 
bl.a. til Wessel Aas' aruikkel i dette nummer av 
«Tidsskriftet» (r). Undersøkelsene er imidlertid utført 
etter vidt forskjellige opplegg, og vi har ikke kunnet 
finne noen undersøkelser som har vær~ utført etter sam
me mønster som vår. Den undersøkelse som vel har 'størst 
interesse til belysning av vh~ resultater, er fremlagt av 
Rist & C'rofton '(5). Deres materiale omfatter 
I 7 39I hingetuberkuløse, hvorav 7 946 hasi.llære, innlagt· 
i løpet av I957 'i tilsammen 72 forskjellige tuberkulose-· 
behandlingssentra i I7 forskjellige land. Hos 75 % av 
pasientene med positivt basillefunn ble det utført resi
stensbestemmelse for alle tre medikamenter. Det ble fun
net primær resistens overfor ett eller flere av standard
medikamentene hos 6,5 %, sekundær resistens hos 42 % 
av de resistensundersøkte. Fra nevnte gruppe med sekun
dær resistens skal refereres tallene fra enkelte land: 
US.t\ 4 3 %, Storbritann1å 32 %, Japan 58 %, India 
p. %, Tyskland 45 %, Nederland i6 %. 

Av Rist & C ro f t o n s materiale fremgår det at 
I I % av samtlige i I 9 57 innlagte pasienter hadde bakte
riell resistens for ett eller flere av standardmedikamen
tene. Dette tallet - I 1 % - er dog ikke k~mparabelt 
med det som er referert fra våre anstalter pr. II I2 1960 
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SH Mdf ~ . fNHM~ 1111111 PAS ~ 
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Fig. I I. 

Bacillary cases of pulmonary tuberculos is with complete 'resi
stance ·to one or more of the tbree main drugs (SM, INH; PAS), 

by ty pe of drug, N orway, I. Decernber 1960. 
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Tabell 5. 
Basillære lungctuberkul(Jse i Norge pr. 1/12 1960 med' gener
ende bivirkninger overfor standard -medikamentene, fordelt 

etter antall medikamenter. 

,1 medikament . . . . . . . . . . . . . . . . 31 pasienter 
2 medikamenter . . . . . . . . . . . . . . 7 ~ 
) medikamenter . . . . . . . . . . . . . . l pasient 

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 pasienter 
+ ufullstendig spesifisert . . . . . . . 2 ~ 

,I alt ... .. ... . . .... .. . .. . .... 41 pasienter: 

Tabell 6. 
Basillære lungetuberkuløse i Norge pr. I l 12 1960 m ed gener
ende bivirkninger overfor standard-medikamentene, fordelt 

etter bivirk.ningenes art og etter medikament. 

SM INH PAS Sum 

Feber . .. ... . . . ..... 6 
Eksantem . 6 ••• •• •• . .. l 4 lO 
Feber + eksantem . . . 
Vestibularisforstyrrel-

ser, sv.i.lnmelhet .. . 
Hørselssvekkelse • • •• 4 (DHSM) 
Polyneuritt .... . . . . 
Hud kløe . .... . ..... 2 2 
Depresjo~ l l 
Dyspepsi/ enteritt . .. . 18 18 
Blødning . . . . .... . . . 2 2 
Leverskade .. .. . . . .. 

Sum .. . .. . . . . ... ' . 17 6 25 48 

+ 2 pasienter med bivirkninger (dyspepsi, <o:uveb) overfor 
INH + PAS, uten nærmere spesifikasjon. 

Tabell 7. 
Basillære ltmgetuberk.uløse i Norge pr. 1/ 12 1960 m ed gener
etzde bivirknitzger overfor standard-medikamentene, fordelt 

etter anstalt-status. 

I sanatorium/lungeavd. . . ... .. . 13 pasienter 
I tuberkulosehjem .. .. . . ..... . 18 ~ 

I sinnssykehus . . . . . . . . . . . . . . . pasient 
I andre sykehus . . . .... . .. . .. . ~ 

Utenfor anstal t . . . . . . ... . . . 8 pasienter 

Sum ... . _ .. .. . .. . .... .. . . . 4 1 pasienter 

Tabell 8. 
Basillære lungetuberkuløse i Norge pr. I / 12 1960 med nedsatt 
følsomhet og/eller generende bivirktzinger over/or standard
medikamentene - fordelt etter antall medikamenter og etter 

kjØnn. 

{4,5 % av belegget av pasienter med intrathorakal tuber
kulose), bl.a. fordi: R i s t & C r o f t o n s undersøkelse 
gjelder pasienter innlagt og undersøkt i 1957, og·forhold
ene i de forskjellige l and kan ha endret seg betydelig 
siden den tid. Resistensbestemmelsene er foretatt ved 
laboratorier som både inn byrdes og i forhold t il våre til 
dels benytter forskjellig metodikk og kriterier for resi
stens. Vi vet ikke om våre pasienter er undersøkt på 
resistens i tilsvarende grad som pasientene i det refererte 
materiale. Vår undersøkelse omfatter samtlige anstalter 
i hele landet - d en refererte undersøkelse bare et utvalg 
av sentra i de enkelte land. Og det vikt igste: Det referer
te materiale omfatter pasienter innlagt i løpet av et 
helt år, vh undersøkelse omfatter belegget en enkelt dag. 
De nevnte forhold skulle dog heller stille resultatet fra 
de norske anstalter i et enda gunstigere lys. Spesielt skal 
nevnes at man vel må regne med at pasientene med bak
teriell resistens kumuleres i anstaltene i høyere grad enn 
det øvrige belegg, og at de derfor vi'! utgjøre en større 
prosent av belegget en enkelt dag enn av antall inn
leggelser over et bestemt tidsrom. 

I den utstrekning det er mulig å sammenligne vår 
undersøkelse med rapporter fra andre land, må vi kunne 
trekke den konklusjon at bakteriell resistensutvikling 
overfor tuberkulostatika gjør seg relativt lite gjeldende 
hos oss, og derfor neppe gir grunn til deri grad av be
kymring som er kommet til uttrykk i f.eks. USA (3). 

Det er ikke urimelig å anta at den heldige utvikling 
hos oss har sin vesentlige årsak i at den medikamentelle 
tuberkulosebehandling fra første stund har vært lagt i 
hendene på sakkyndige læger. Vi minner i denne forbind
else om ordningen med at spesielle anstalter kan rekvi
rere tuberkulose-medikamenter gratis fra Rikshospitalets 
apotek - og om de betingelser Sosialdepartementet har 
knyttet til syketrygdens refusjon av tuberkulosemedika
menter til ambulant behandling: at behandling av tuber
kuløs sykdom i alminnelighet bør institueres i sykehus 
som har adgang til 1 rekvirere tuberkulose-medikamenter 
for Statens r egning fra Rikshospitalets apotek, og·at bare 
spesialist i lungesykdommer og lungetuberkulose kan in
stituere behandling av lungetuberkulose med streptomy
cin, isoniazid og/eller aminosalylpreparater utenfor syke
hus. 

Likevel m1 man ikke se bort fra at . det pr. 1112 1960 
fantes x 2 5 behandlingstrengende lungetuberkuløse som 
alle ifølge laboratorieresultatene hadde innskrenkede be
handlingsmuligheter. Disse pasientene representerer en 
utfordring tillungclægene, og demonstrerer også behovet 
for å ha sekundære medikamenter i reserve hvor ett eller 
flere av .standardmedikamentene faller bort. 

Menn Kvinner Sum Nedsatt følsomhet for cycloseri11. 

medikament . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
2 medikamenter . ·. . . .. . . . . . . 3 5 
3 medikamenter . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
+ ufullstendig spesifisert . . . . . . . . 2 

Total ... .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O 
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19 
11 
7 

37 

37 

60 
46 
39 

145 
2 

147 

Blant de 12 5 pasientene med nedsatt følsomhet for ett 
eller flere av de tre standardmedikamenter, var det i alt 
26 hvor det pr. l. desember 1960 forelå svar på resistens
bestemmelse overfor' cycloserin. Hos 14 av disse viste r·esistens
bestemmelsen følsomhet for cycloserin, mens dethos 12 pasien
ter ble funnet nedsatt følsomhet (derav 3 med full resistens). 
6 av disse 12 pasienter hadde nedsatt følsomhet overfor ett 
av standardmedikamentene, 4 overfor 'to - og 2 overfor alle 
tre standard-medikamenter. 
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l tillegg hertil ble .det' innsendt .oppgave over 3 basillære 
lungetuberkuløse med nedsatt følsomhet overfor cycloserin, 
men med følsomhet for alle tre standard-medikamenter vel 
siste resistensbestemmelse. 

Pasienter med bivirkninger. 

Blant de basillære lungetuberkuløse pr. Ii r2 I96o var 
det 4I pasiel}ter hyor den medikamentelle behan.<Jling 
hadde gitt såpass generende bivirkninger eller ko!Jlpl,ika
sjoner at vedkommende 111edikamem var v~rig seponert 
(tabell 5). Hos JI pasienter gjaldt det et·t medikament, 
hos 7 to medikamenter og hos I . tre medikamenter. H os 
2 pasienter var oppgaven ufullstendig spesifisert, det var 
pasienter hvor INH +P AS var seponert uten at man 
hadde undersøkt nærmere hvilket av disse medikamenter 
som hadde gitt bivirkningene. 

Bivirkningenes art fremgår av tabell 6. Det er bi
virkninger overfor PAS som dominerer, og da vesentlig 
dyspeptiske plager - mens alvorlige bivirkninger over-· 
for INH som ventet gjør seg lite gjeldende. 

Fordelingen av pasientene med bivirkninger etter an
stalttype er noenlunde den samme som for· pasientene 
med nedsatt følsomhet (tabell 7). Flest pasienrter lå i 
tuberkulosehjem, 8 pasienter var ikke hospitalisert. 

Fig. I2 v iser aldersfordelingen blant pastientene med 
bivirkninger sammenholdt med aldersfordelingen ~lant 
pasientene med nedsatt følsomhet. Pasientene med bi-. 
virkninger synes å være enda mer konsentrert til _høyere 
alder enn pasientene med nedsatt følsomhet - hele 76 % 
av pasientene med bivirkninger var over 50 år, mens 
dette som nevnt var tilfelle for 6o % av pasien,tene med 
nedsatt følsomhet. 

34 % av pasientene med bivirkninger var kvinner, 
mot 2J % av pasientene med nedsat~ følsomhet. 

Pasienter med bakteriell resistensutvikling 
og/eller med, bivirkninger. 

I tabell 8 er gruppene med nedsatt følsomhet og med 
bivirkninger slått sammen. 147 basillære lungetuberku
løse hadde pr. r/ u I 960 problemer med ett eller flere 
av standardmedikamentene. J 5 av disse pasientene var 
ikke hospitalisert. 

Alt i alt tyder r esultatene av denne undersøkelsen på 
at det er et relativt lite antall basillære lungetuberkuløse 
hvor gjennomføringen av kjemoterapien støter på vesent
lige ulemper. Tatt i betraktning de sekundære medika
menter som står til ddighet ( cycloserin, ethionamid, 
pyrazinamid m. v.), vil, det være et meget beskjedent 
antall basillære lungetuberkulose - om i det hele tatt 
noen - som har spilt ut alle sine muligheter når det 
gjelder medikamentell tuberkulosebehandling. 

Summary. 

K j e Il B j a r t ve i t and G u r l i ·c le d i t s c h : 
Bacillary cases of pttlmonary tuberculosis with bacterial 
resistance to and side-effects of the standard tuberculosis 
drugs, Norway, r. December z96o. 

The survey is based upon reports from all hospitals 
and all public health officers in Norway. It indudes the 
total number of cases of pulmonary tuberculosis con
sidered bacillary per 1. December I96o, wivh tubercle 
bacilli resistant to ane or more of the three main drugs 
- according to the most recent test ~ .and/or with the 
drug(s) discontinued owing to side-effects. 

I 2 5 cases had strains show ing reduced sensitivity to 
at '!east ane drug, 50 cases to one, 43 to two and 32 
to all three drugs. 95 patients were hospitalized, JO out 
of hospitals. 

The patients are recorded by date of the most recent 
bacteriological verification of TB and of the most recent 
test for drug resistance, by age, sex, institutional status, 
province of residence and by type of drug. 

The average number of baciHary cases with strains 
showing reduced S·ensivi'vity was 3·5 per 100 ooo_popula
tion. Among all hospitalized patients with pulmonary 
tuberculosis the incidence was 4·5 per cem. As to the 
hospitalized patients, neirher the total number of bacil
lary cases is known, nor to which extent drug-resistance 
tests had been carried out, but in the greater number 
of TE-hospitals sensitivity rests are regularly carried 
out. 

Per I. December . I 960 I JO patients were not hospital
ized an-d considered bacillary. Only 45 per cent among 
these patients had drug-r:esistance tests carried out. 

On t'he JL December 1959 a total number of 17 359 
tuberculous patients were on the registers of the local 
Boards of Health notified as suffering from infectious 
forms of tuberculosis. 

The results are compared with reports from other 
countries. The conclusion is: In relation to the situation 
described in a great number of foreign countries the in-
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sidence of drug resistant tubercle bacilli represents no 
great problem in Norway. One of the reasons is presumed 
to be the restrictions which from the very beginning were 
imposed by the public hea!th authorities upon the distri
bution of the drugs. From I948 the chemotherapy has 
been available free of charge for all tuberculous patients 
needing treatment, by admission to qualified hospitals 
which have their tuberc;ulosis drugs granted by the State. 
Later on expenses for ambulatory chemotherapy for all 
tuberculous patients have been covered through the 
National Health lnsurance, on the condition that treat
ment has been institilted in hospitals or by lung specia
listS. 

4 I bacillary cases with pulmonary TB had side-eff~cts 
to the degree mentioned a bo ve, 3 I of o ne drug, 7 of 
tWO and I of all three drugs, while for 2. patientS the 
number of drugs was unknnown. 
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Fona. fra a. l 038 

Io ÅRS BCG-VAKSINASJON I NORGE 

Summary. 

O t t o G a l t u n g H a n s e n : Ten years of BCG
vaccination in N.orway. 

After more than 2.0 years of experience ~ith BCG 
on a smaller scale, BCG-vaccination was organized on. 
a large scale from 1947 based upon a law according to 
which tuberculin testing and BCG-vaccination can be 
made compulsory for relevant groups of the population. 

The main vaccination programme was: 
r) <;;eneral vaccination of all tuberculin-negatives be

tween .14 and 40 or 50 years. 
2) General vaccination in primary schools at school

leaving age (or one year earlier). 
3) Vaccination under that age only in 'contacts. 

\ 

The BCG-vaccinatiori of non-reactors was performed 
after 'one single adrenalin-Pirquet test with standardized 
tuberculin. Re~vaccinations have been continued with 
irregular intervals of non-reactors to the same test. 
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This policy was based upon a series of epidemiological 
studies. The characteristic features of the epidemiolog~cal 
situation in 'Norway ai: the start of the vaccination pro
gramme were: 

x) Low and d~creasing rate of infection in childhood 
with only I o- I 5 °/o spontaneous tuberculin. reactors 
at school-leaving age. 

2.) High rate of infection in young adults. 
3) High morbidity of infectious pulmonary 'tuberculosis 

as well as of the primary and early forms (hilar ade
nitis, pleurisy) in young adults, mainly as a result of 
primary infection after school-leaving age. 

In addition it was also taken into consideration: 

r) That the interval between primary infection and 
infectious pulmonary disease was· short after infection 
in adult life, long after infection in early childhood. 

2.) The uncertainty as to the degree of protection with 
increasing intervalbetween BCG-vac~ination and pri
mary infection. 

The introduction of effective drugs in the treatment 
of tuberculosis during the early years of the vaccination 
programme made the mortality statistics useless in the 
evaluation . of the effect of the programme. 

It was therefore considered essential to keep the mor
bidity statistics intact during these years, and no changes 
have been made in the system of notification since I942.. 
The morbidity statistics a~e based upon nominal notifi
cation of all new cases (previously not notified) to the 
public health officers, for the infectious forms of tuber
culosis since the year I9oo, and for the non-infectious 
forms since I 942. 

The changes in age and sex-specific morbidity figures 
after the introduction of the 'BCG-vaccination program
roe have been in accordance with what would have been 
expected as results of an effective vaccine, namely: 

r) Steeper decrease in the morbidity figures than before.. 
the programme was started. 

2.) This decrease first · and most pronounced in the mor
bidity of the primary and early forms (hilar adenitis, 
pleurisy) later and less pronounced in the morbidity 
of later forms (infectious pulmonary tuberculosis). 

3) Decrease in morbidity more pronounced in young 
adult age to which the BCG-vaccination programme 
was concentrated than in childhood as well as in older 
age-groups. 

According to the results of tuberculin testing each year 
of previously not BCG-vaccinated children and young 
adults in primary and secondary schools, these changes· 
c-annot be explained as due to a change in the pattern. of 
primary infection rates in these two age-groups. 



TU BERKELBAS ILLENES 

RESISTENSFORHOLD VED 

IRREGULÆR 'KJEMOTERAPI 

Av T. WESSEL AAS 

(Fra Det ~kandinaviske Undervimingssykehuset i Korea 
og Rikshospitalets LU1igeavdeling. 

Sjef: Overlæge dr. med. T. Wessel Aas.) 

Kjemoterapiens effekt er uomtvistet i behandlingen 
av lungetuberkulose under forutsetning av at ~edika
mentene gis i adekvate doser, i velegnet og daglig kombi
nasjon og over et tilstrekkelig langt tidsrom. De moderne 
medikamenter har revolusjonert tuberkuloseterapien, 
slik at prognosen er vesentlig bedret, sykdomsforløpet 
kan forkortes betydelig og behovet for operative inn
grep er redusert. I Norge har medikamentell tuberkulose
behandling fra første stund fulgt de retningslinjer som 
er trukket opp .av Helsedirektoratets tuberkulosekontor. 
Behandlingen er overv~ket av ansvarsbevisste læger, og 
man har i stor utstrekning vært forsk~net for medika
mentelt misbruk (z). 

Det er kjent at inadekvat og irregulær medikasjon i 
løpet av kort. tid kan føre til endring i tuberkel basillenes 
sensitivitetsforhold. Dette fører i første omgang til redu
sert eller ingen effekt av den medikamentelle behand
ling hos det enkelte individ, og i neste omgang til. smitte
overføring med resistente basiller som. alts~ ikke blir til
gjengelige for effektiv kjemoterapi. 

l store deler av verden foregår omsetning og 
bruk av s~ vel antituberkuløse som andre antibiotica 
fritt og ukontrollert, og kjemoterapiens skyggesider vil 
særlig gjøre seg gjeldende i utviklingsland med en fattig 
befolkning som ikke har økonomisk evne til å gjennom
føre kostbar, langvarig og regulær behandling (3). 

En undersøkelse p~ primærresistens hos 448 tidligere 
ubehandlede tilfelle av lungetuberkulose i Ghana (I) i 
I 9 58 viste resistens mot streptomycin i 9,1 %, P AS i 
5,2 % og isoniazid i 8,2 %. Omkring IO % var resistente 
mot ett medikament alene, og omkring 4,5 % mot to eller 
tre medikamenter. Hos tidligere behandlede lungetuber
kuløse var 37,6 % resistente mot streptomycin, z8,6 % 
mot isoniazid og 5 % mot P AS. De fleste av disse var 
resistente mot to eller tre av de vanlige effektive medi
kamenter. 

I Korea er tuberkulosen som folkesykdom sannsyn
ligvis av forholdsvis ny dato, selv 
om pålitelige tallmessige undersøkelser 
ikke foreligger. Det er grunn til ~ 
anta at· tuberkulosen fikk svær spred

sosiale forhold og massive smittekilder førte til infeksjon 
i s_p_ebarns- og småbarnsalderen, og tuberkuløs meningitt, 
mthartuberkulose, peritonitt og spondylitt var hyppige 
foreteelser. Destruktiv lungetuberkulose forekom ogs~ hos 
barn, og det voksne pasientkliemel tilhørte også yngre 
alders~rupper enn dem vi ser ved våre sanatorier i dag(4). 

Antituberkuløse medikamenter kunne kjøpes av hvem 
som helst og ble brukt i stor utstrekning i de perioder 
pasienten hadde økonomisk evne til ~ anskaffe medika

. mentet, og uten at 'læger ga tilstrekkelige instrukser for 
behandlingsmåten. Selv om behandlingen ble instituert 
av læger, var det ikke alltid mulig ~ gjennomføre regulær 
og tilstrekkelig behandling gjennom et lengre tidsrom. I 
samarbeid med lungeavdelingen utførte Undervisnings
sykehusets bakteriologiske laboratorium sensitivitetsun
dersøkelser hos samdige tuberkulosepasienter i tiden 
januar-august I 960. I alt omfattet undersøkelsen 3 I4 
pasienter. Hos 65 kom det ikke vekst ved dyrkning av 
ekspektorat, og hos 70 forelå, det ikke noe resultat av 
resistensundersøkelsen p~ det tidspunkt en foreløpig rap
port ble utarbeidet. Materialet vil sannsynligvis senere 
bli publisert i sin helhet. Undersøkelsen kom således til 
å omfatte I79 pasienter, hvis alders- og kjønnsfordeling 
fremg~r av tabell 1. 

Materialet omfatter I 20 menn og 59 kvinner, de fleste 
av dem tilhører aldersgruppene mellom 20 og 40 ~r. 

Det var ikke alltid mulig ~ få p~litelige opplysninger 
om sykdommens varighet, men den sannsynlige varighet 
av symptomene fremg~r av tabell 2. 

Under de forhold som rådet, hadde befolkningen ikke 
anledning til ~ ta tilbørlig hensyn til banale sykdoms
symptomer som f.eks. hoste og ekspektorat, og i regelen 
var det bare dramatiske sykdomstegn som hemoptyse, 
høy feber og sterkt redusert almentilstand som brakte 
pasientene til læge eller sykehus. Det er således over
veiende sannsynlig at lungeforandringene hadde bestått 
i meget lang tid før de symptomer ble registrert som 
danner basis for tabeUen. 

Hoste med rikelig ekspektorat var så alminnelig at 
det meget sjelden var grunn til ~ ta prøver fra larynx 
eller ventrikelskyllevann. Hos 149 pasienter ble TB p~
vist i direkte preparat, mens denne undersøkelse var 
negativ hos 30. 

Den medikamentelle behandlings effekt kan være av
hengig av flere faktorer, hvorav de viktigste vel er pasi
entens alder, sykdommens varighet og dens utbredelse. 
Det synes likeledes ~ være en viss sammenheng mellom 
størrelsen av den initiale kaverne, utviklingen av resi
stente stammer og resultatet av den medikamentelle be
handling. 

Tabell L 
Alders- og kjønnsfordeling av pasientmaterialet. 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Sum ning etter siste verdenskrig og spesi- Alder 
elt' etter Korea-krigen. De kliniske yt- _K_iø_n_n __________________________ _ 

ringsformer og infeksjonstidspunktet Menn ... . ... . 12 H 38 20 13 2 120 
var i denne befolkning slik som vi Kvinner ..... . . . 8 29 19 2 o 59 

kjenner det fra de skandinaviske land 
for 50-60 år siden. Hygieniske og _s_u_m_._·_·_·_·_·_· _· _· _· ·------------------------20 64 57 22 14 2 179 
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Tabell 2. 
Lm:gesymptomenes samuynlige varighet. 

Ukjent . . · . .. . . . ....... . .... . 10 
<I:h 

1-5 :1> 

>5 :1> 

. . . .. . ... .. . . . .. . . 44 

Tabell 3. 

92 
H 

Røntgmologisk. gruppering hos 179 tuberkulosepasienter. 

Små tuberkul,øse lungeforandringer . . .. . . . .. .. , .... . , . ..• 7 
Moderate tuberkuløse lungeforandringer . ... , .. . . ·. . . . 65 
Langt fremskredne former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . l 07 

Ingen sikker destruksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 44 
Sikre destruktiye forandringer med liten kaverne . . . . . . 77 
Sikre destruktive forandringer med stor kaverne . . . . . . 49 
Sikker destruksjon med to eller flere kaverner .. .. .... , 9 

Tabell 4. 
Tidligere anti-t1tberk.uløs behandling. 

Ingen medikasjon . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 16 
Meget irregula=r medikasjon . . . . . . . . . . . . . 90 
Regula=r, kombinert terapi . . . . . . . . . .... 52 
Upålitelige opplysninger .... . . .. .... .... 21 

I tabell 3 har man forsøkt å illustrere sykdommens 
utbredning samtidig som man får et bilde av den destruk
tive karakter. 

Det fremgår av tabellen at 107 av de 179 pasienter 
hadde utbredt destruktiv tuberkulose, mens 65 hadde 
moderate lungeforandringer. 13 5 av pasientene hadde 
en eller flere kaverner. 

.Det kan under alle himmelstrøk undertiden være van
skelig å U eksakte opplysninger om hvilken behandling 
pasientene har gjennomgått tidligere. Vurderingen må 
ofte bygge på pasientens eget utsagn, og dette medfører 
selvsagt en rekke usikkerhetsmomenter. 

I tabell 4 har man forsøkt å skille ut pasienter som 
tidligere ikke har hatt medikamentell behandling, de 
som ~ntagelig har gjennomgått meget irregulær medisinsk 
terapi og de pasienter som etter opplysningene synes å 
ha fått suffisient kombinert kjemoterapi. 

Den bakteriologiske undersøkelse ga opplysning om 
sensitivitet, moderat sensitivitet, moderat resistens og 
resisrens for de tre vanlige medikamenter streptomycin, 
isoniazid og PAS. Forskjellige laboratoriers metodikk og 
vurdering kan nok variere en del, og for enkelthets skyld 
har man i dette materialet sUtt sammen antal'l resistente 

Tabell 6. 
Remltat av regulKr medikamentell behandling. 

Ingen rØntgenologisk forandring, TB-negativ . . . . . . . . . .. 7 
Ingen rpntgenologisk forandring, TB fortsatt positiv . . . . 88 
Røntgenologisk bedring under adekvat terapi . ·. . • . . . 27 
Røntgenologisk forverrelse ..... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Intet grunnlag for vurdering . . ...... •. .. . , . . . . . . . . 48 

og moderat resistente stammer. Resultatet fremgår av 
tabell 5. 

Tallene er av en slik størrelsesorden at det neppe er 
tillatelig å foreta noen prosentangivelse, men stort sett 
kan man si at det i r/ 5 av tilfellene forel!l moderat 
eller hel resistens overfor alle tre vanlige medikamenter, 
streptomycin, isoniazid og P AS. For øvrig er det å 
merke at mer enn halvparten av tilfellene viste resistens 
eller moderat resistens overfor PAS, og tallene var enda 
mer ugunstige overfor isoniazid. Videre viser tabellen 
resistens overfor de forskjelli ge medikamentkombinasjo
ner. 

Det var vår erfaring ut fra klinisk synspunkt at selv 
om man tilførte pasienten det vi mente var adekvat be
handling, oppnådde man sjelden røntgenologisk bedring. 
Oftest var bildet uforandret, og undertiden inntrådte 
forverrelse hvor en slik utvikling ville være usannsynlig 
med ømfintlige tuberkelbasillestammer. Årsaken til den 
dårlige respons på medikamentell terapi kunne foruten 
resistens være utilstrekkelig dosering eller irregulær be
handling. 

Tabell 6 viser resultatet av behandlingen bedømt etter 
det røntgenologiske bilde. Det fremgår av tabellen at 
7 pasienter hadde stasjonære røntgenologiske funn, men 
de ble TB-negative under behandlingen. Hos 88 opp
nådde man heller ingen røntgenologisk bedring, og disse 
pasienter holdt seg stadig basillære. Bare hos 27 inntrådte 
det påvisbar røntgenologisk bedring, og hos 9 kom det 
forverrelse i det røntgenologiske bilde. Hos 48 pasienter 
kunne man ikke med sikkerhet bedømme resultatet, da 
det mangler billedmateriale til vurdering. 

Undersøkelsen viser at primær resistens ikke lenger 
er noen sjeldenhet når behandlingen foregh uten effektiv 
overvåking og instruksjon. Den bekrefter videre hva man 
kunne vente ut fra klinisk og røntgenologisk betrakt
ning, og den viser nødvendigheten av sensitivitetsunder
søkelser før og under antituberkuløs, medikamentell 
terapi. Når pasientene i dette land fikk tildelt medika
menter uten omkostninger og med tilstrekkelig instruk
sjon, var behandlingssvikten ikke større enn her i landet, 
heller mindre. Summary og litteratur •· 1056) 

Tabell 5. 

Gruppe 

Ingen medikasjon . .. ... . .... . ..... . . . . . 
Meget irregulær mcdikasjon .......... . . . 
Regulær, kombinert medikasjon ........ . . 

1054 

Resultatet av scnsii:ivitetsundersøkelsen. 

Antall PAS INH 

16 
90 
52 

3 
50 
29 

5 
63 
32 

Resistens eller moderat resistens for: 

SM PAS-INH PAS-SM JNH-SM SM-INH-PAS 

4 
30 
15 

39 
24 

3 
25 
13 

4 
24 
13 

3 
21 
Il 

'· 

l 

l 

J 
~l 



OM A BLI EDRU 

Det å bli raskt edru etter alkoholintoksikasjon kan 
ofte være ønskelig av kliniske og sosiale grunner. Det 
lar seg dessverre ikke lett gjennomføre. De forskjellige 
foreslåtte terapeutiske metoder, som British Medical 
journal kort berører i en redaksjonell oversikt37, 

er for det meste av tvilsom verdi. Inhalasjon av kull
dioksyd og surstoff er funnet å lindre symptomene ved 
intoksikasjon og å påskynde fallet i blodalkoholen (sann
synligvis ved økt utskillelse gjennom lungene). Disse funn 
har vært kritisert av New man & C ar d 38

, som fant 
at det herved fremkalte fall i blodalkoholen bare var 
forbigående. En senere undersøkelse fra Sydney89 viste 
ingen virkning ved denne behandling. Der 'er imidlertid 
alminnelig enighet om at kulldioksyd og surstoff er til 
hjelp ved behandling av pasienter i alkoholcoma. Elimi
neringen av alkohol fra organismen skjer med konstant 
hastighet og påvirkes ikke av fysiske anstrengelser. Har
g er & Hu l p i e u40 konkluderer at denne ikke kan på
virkes nevneverdig av metoder som ikke er skadelige for 
organismen. P let c her & C ar pent e r41 fant at 
tilførsel av fruktose akselererte elimineringen av alkohol, 
men He i m4.2 betviler dette. Marte n sen-L ar se n43 

anbefaler fruktose i form av dansk honning, to doser p!l. 
125 g, for å fremkalle en disulfiram-lignende reaksjon 
med søvn og påfølgende edruhet, og også en blanding 
av disulfiram, natriumklorid og et antihistaminicum i 
bestemt forhold. 

W o r d s w o r t h44 har gunstige erfaringer med pyri
doxin (vitamin BB), 1 oo mg intravenøst, ved alkoholin
toksikasjon med uro, men andre arbeider har ikke støt
tet dette. Go u l d45 hevder at «social protection» kan 
oppnås ved å ta 2oo-6oo mg ascorbinsyre og 100-200 
mg·tiamin per os før og etter en drikkctur og igjen neste 
morgen. Han anbefaler ogs!l. høye doser av vitamin B
komplekset og ascorbinsyre intravenøst når det er nød
vendig med intensiv behandling. Insulin og glykose er 
funnet av verdi i behandlingen av akutt intoksikasjon, og 
der er en del som tyder på at pyruvat sterkt kan øke 
nedbrytningen av alkohol. En . ny og særlig interessant 
meddelelse fra Go ld berg og medarbeidere46 omtaler 
behandlingen av akutt alkoholintoksikasjon med r-trijo
dothyronin intravenøst. I et materiale på l2 pasienter 
(for det meste kroniske a lkoholister) ble alkoholmetabo
lismen gjennomsnittlig fordoblet, og alkohoHukten i res
pirasjonsluften forsvant etter 2 timer· sammenlignet med 
6-ro timer hos ubehandlede kontroller. ACTH og bi
nyrebarkhormoner angis å være nyttige i forebyggelsen 
av delirium tremens. 

I praksis begynner behandlingen av alkoholintoksi-

37 Brit. med. J. 1961 (1), 1306. 
38 J. Amer. med. Ass. 1936, 106, f95. 
39 Med. J. Australia 1960, 2, 857. 
40 G. N. Thompson: Alcoholism. Springfield 19f6. 
41 Quart. J. Stud. Alcohol 195 3, 14, 312. 
42 Arch. exp. Path. Pharmakol. 19 52, 21 6, 183. 
43 Brit. med. J. 1954 ( Il), 464. 
44 Ibid. 1953 (1), 935. 
45 Proc. Roy. Soc. Med. 19 54, 47, 217. 
46 New Eng!. J. Med. 1960, 263, 1336. 

kasjon ved å tømme ventrikelen, med mindre der ikke 
nylig har vært brekninger. Uro kan best dempes med 
promazin dier klorpromazin intramuskulært, mens glu
tethimid er å foretrekke fremfor barbiturater, hvis et 
hypnoticum er påkrevd. Truende delirium nødvendig
gjør innleggelse i sykehus. Store doser vitamin B-kom
pleks kan gjøre godt, vil sannsynligvis ikke gjøre skade 
og har fordelen å kunne brukes hos pasienter som må 
behandles ambulant. Når en pasients reaksjoner er be
tydelig nedsatt og han har noe han m!l. gjøre, kan am
fetamin per os være berettiget ved en enkelt anledning. 

Til tross for visse Mp i nyere arbeider må det inn
rømmes at det for tiden ikke er noen sikker måte hvorpå 
en beruset person kan gjøres edru og sosialt kompetent 
snarere enn han ellers ville bli. Stor forsiktighet bør ut
vises når en påvirket person her om å bli hjulpet til å 
bli mer edru så han kan kjøre bil. Behandling vil her, 
selv om den tilsynelatende hjelper, kunne ha uheldige 
medicolegale følger ved en eventuell trafikkulykke. Den 
læge som får en slik henvendelse, bør bare behandle med 
den klausul at pasienten sørger for andre arrangemen
ter for sin reise. Når pasienten ligger under for kronisk 
alkoholisme, burde behandlingen av den akutte intoksi
kasjon bare bane veien for en senere langvarig behand
ling. Denne del av problemet er emnet for et viktig me
morandum utgitt av British Medical Association og Ma
gistrates' Association47

• 

BREDSPEKTRET PENICILLIN 

Det er bare 2 år siden penicillin-«kjernen>> ble frem
stilt i Beecham Research Laboratories i England. Dette 
åpnet nye og store muligheter, og det første produkt 
av denne forskning var fenethicillin (Alfocillin), 
som ikke bare er syreresistent, men som også resor
beres mer fullstendig enn penicillin V. Det nedbrytes 
også mindre hurtig av stafylokokkenes penicillinase, men 
er noe mindre aktivt enn penicillin G mot andre bakterier 
enn stafylokokker. D et annet var methicillin (Belfacil
lin, Lucopenin), som har den eneste egenskap, bortsett 
fra manglende toksisitet som penicilliner generelt, at det 
er resistent mot stafylokokkenes penicillinase, med det 
resultat at det er virksomt ved ellers penicillin-resistente 
infeksjoner. Dette penicillin ødelegges av syre og må 
derfor gis i injeksjon, og dets aktivitet mot bakterier 
andre enn stafylokokker er lav. Fremkomsten av et 
tredje produkt er nylig omtalt i flere originalartikler i 
British Medical Journal, som også bringer en redaksjo
nell kommentar48

• Dette nye penicillin, Penbritin -
6 (d(-) a-aminofenylacetamido) penicillinsyre - over
vinner den første defekt ved penicillin G, dets smale anti
biotiske spektrum, og innfører derved den mulighet å 
kunne bruke et penicillin ved en l ang rekke infeksjoner 
som hittil bare har vært påvirkelige av antistoffer av 
en helt annen art.49 Denne viktige oppdagelse innfrir fullt 
og endelig de håp som hle tent for 2 år siden, og det 

47 Brit. med. J. Suppl. 1961 (1), 190. 

48 Brit. med. J. 1961 (Il), 223. 

49 Penbritin er søkt registrert i N orge under navnet Docta
cillin (Norsk Ast ra). 
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bør være en stor tilfredsstillelse at den er gjort i Eng
land; initiativet p~ et forskningsfelt som opprinnelig 
startet der, har s~ altfor lenge vært på andre hender. 

Ro l in son & Stev en s50 omtaler det nye stoffs 
egenskaper ved in vitro-undersøkelser. Det er betydelig 
mindre oppløselig enn penicillin G, og omtrent like sta
bilt. Minste hemmende konsentrasjon for en lang rekke 
bakterier ble bestemt sammenlignet med penicillin G, 
tetracyklin og chloramphenicol. Det har en virkning som 
er litt dårligere og i noen tilfelle like god som penicil
lin G mot :følsomme stafylokokker, hemolytiske strep
tokokker og pneumokokker, men angripes av penicillin
asen fra resistente stafylokokker. Streptococcus fæcalis 
er mer følsomt for det enn for penicillin G. Dets mest 
bemerkelsesverdige egenskaper fremgår av dets virkning 
på gram-negative bakterier: alle arter og stammer av 
Salmonella som ble undersøkt, ble hemmet i vekst av 
konsentrasjoner som sjelden gikk over I,25 flg/ml, dette 
er ofte lavere enn de som er påkrevd av tetracyklin 
og chloramphenicol. Virkning overfor mikrober i denne 
generelle klasse omfattet Shigella, E. coli og noen arter 
av Proteus. Andre Proreus-arter, Klebsiella aerogenes og 
Pseudomonas pyocyanea var ·meget mer resistent. H . in
fluenzae var også phirkelig. Der er ingen data om gono
kokker. Penbritin er baktericid, og denne virkning var 
øyensynlig raskere på E. coli og Salm. typhi-murium 
enn på stafylokokker, og sto i kontrast til den nesten 
overveien•de bakteriostatiske vi rkning av tetracyklin og 
chloramphenicol. Lave konsentrasjoner ble brukt i disse 
eksperimenter. Det v il bli interessant å kjenne virknin
gen av høyere doser pil. bakgrunn av de eiendommelige 
virkninger av konsentrasjonen på omfanget av penicillin 
G's haktericide virkning. 

Pil. et annet sted i bladet omtales51 undersøkelser. over 
resorpsjon og utskillelse. Penbritin er syrestabilt og kan 
derfor gis per os. Konsentrasjonsbesremmelser i blodet 
ble utført etter enkeltdoser fra 2 5o til I ooo mg med 
resultater med uvanlige trekk. Selv om forsøkspersonene 
fas tet, ble ikke maksimumskonsentrasjonen nådd før etter 
z timer. Den form hvori antibioticummet ble gitt, er 
ikke oppgitt, men sannsynligvis var det ikke slik at 
res~rpsjonen ville sinkes. Konsentrasjonen ikke bare steg 
l~~gsomt, men falt også langsomt. En signifikant kon
sentrasjon fantes hos hver forsøksperson etter 6 timer, 
selv etter den minste dose. Maksimumskonsentrasjonen 
var direkte avhengig av dosens størrelse, noe som den 
slett ikke er for enkelte andre antibiotica som tilføres 
på denne måte. Av den totalt tilførte dose fantes i5-
33 % igjen i urinen etter 6 timer, og hos noen få bare 
22-41 % etter 24 timer. Denne deficit k an forklares ved 
en observasjon av Br o w n & A c re d52

, at en meget 
stor del utskilles i gallen. D isse forfattere bestemte også 
blodkonsentrasjonen~ etter oral tilførsel hos hunder, og 
fant at de var høyere og holdt seg bedre enn dem som 
samme dose fenethicillin eller penicillin V ga. De om-

50 Ibid. s. 191. 
5 1 Ibid. s. 198. 
52 Ibid. s. 197. 
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taler også meget kort eksper imenter som viser manglende 
toksisitet og en meget høy grad av terapeutisk aktivitet 
hos mus infisert med stafylokokker, streptokokker og to 
arter gram-negative basiller. De fullstendige resultater 
av disse eksperimenter vil publiseres senere. 

r et annet arbeid bekrefter ste w a r t og medarbei
dere53 mange av de in vitrofunn i de foregående arbeider, 
og omtaler også enkelte kliniske resultater. Behandlingen 
av urinveisinfeksjoner fremkalt av følsomme coliforme 
mikrober og st reptokokker hos 8 barn var helt effektiv 
hos alle; urinen ble steril etter 2-4 dager. To barn med 
peritonitt syntes også å reagere godt. På den ·annen 
side mislyktes forsøk på å utryd de patogene mikrober 
fra tarmen hos en med akutt infeksjon og hos 9 smitte
bærere, hos 8 av dem. Ved første blikk er ikke dette 
overraskende. Stoffet resorberes tydeligvis godt, og selv 
det som utskilles i gallen, v il ikke ventes å kunne nå 
de lavere tarmavsnit t i noen konsent rasjon av betyd
ning, særlig på bakgrunn av dens påvirkelighet av peni
cillinase. Bare spor, eller intet, ble funnet i fæcesprøver, 
likevel ble den normale coliforme og streptokokk-flor a 
undertrykket. Skjebnen t il dette antibioticum i tarmene 
t renger opplagt nærmere undersøkelse. Ingen bivirknin
ger ble iakttatt, bortsett fra eksantem hos 3· Det ble 
vist i ett tilfelle at overømfintlighet for penicillin G var 
forbundet med overømfintlighet også for Penbritin. 

Disse meddelelser om Penbritin er bare en begynnelse, 
og man bør ikke tro at hovednytten av dette antibioti
cum vil bli i behandlingen av urinveisinfeksjoner. Dette 
er når alt kommer til alt et problem som ofte kan løses 
ved et intelligent valg blant et stort antall andre medika
menter. Hva enhver gjerne vil vite om Penbritin, er 
dets effektivitet ved tyfoidfeber og andre alvorlige Sal
monella- og Shigella-infeksjoner. Det er meget å håpe 
at forsyninger kan skaffes enkelte tyfoid-plagede land 
så dette kan finnes ut. D et eneste kjente penicillin med 
lignende effekt mot gram-negative mikrober, cephalo
sporin N (synnematin B), har vært brukt med hell mot 
tyfoidfeber. Luftveisinfeksjoner, særlig fremkalt av H. 
influenzae og andre gram-negative mikrober, må under
søkes. Der foreligger foreløpig ingen opplysninger som 
gjør at man kan vurdere virkningen ved brucellose, 
pest, tularemi eller snive, for ;bare å nevne andre syk
dommer fremkalt av gram-negative bakterier. Nyttig 
virkning mot tuberkelbasillen er usannsynlig, og de større 
vira og rickettsia vil antagelig fortsatt måtte behandles 
med tetracykliner og chloramphenicol. 

Hva som enn vil vise seg å bli indikasjonene for Pen
britin, så er stoffet sikret popularitet både ved sitt vide 
spektrum og ved sin lette administrasjonsmåte. Dets 
baktericide virkning og dets meget lave toksisitet og man
gel på bivirkninger - forutsatt at dette bekrefres ved 
nærmere erfaring - er to andre solide fordeler. Iallfall 
til enkelte formål kan det meget vel komme til å vise 
seg at de tidligere bredspektrede antibiotica nå er blitt 
gammeldagse. 

u 3 Ibid. s. 200. 



i sjeldne tilfelle endog kortere. I fig. nr. l O er sf:rrocytt
tykkelsen angitt med 8,5 'Y, hvilket neppe kan være riktig. 
Side 68, linje 7 står det: Bilirubinanfalls. Det skal antagelig 
være: Bilirubinzerfalls. Reticulocyttallet ved hereditær sfæro
cytose er sjelden normalt, hevder forfatterne. Det er riktigere 
å si at det aldri er normalt, men som regel 8 ganger høyere 
enn nonnalt. Mikrosfærocytose skal mangle ved hereditær 
sfzrocytosc i l O % av tilfe!lene sies det videre. Dette stemmer 
ikke over ens med anmelderens iakttagelser. Det nevnes ikke 
at sf:uocyttenes levetid blir normal etter miltexstirpasjon. 

Under omtalen av polyglobuli anføres at levetiden av de 
røde blodlegemer kan vzre nedsatt, et faktum som anmelderen 
kan bekrefte, og som gjØr det vanskelig å forstå resonnemen
tet for den terapi som brukes. 

Helhetsinntrykket man får av boken, er meget godt. Jeg 
kjenner ikke ril noen annen hematologi fra de siste år som 
er så vellykket, det måtte da være G ru c hy s. Men den siste 
er hva sidetallet angår, dobbelt si stor. 

Teksten er velsignet klar. Man har bevisst forsøkt å under
streke det vesentlige. 28 bilder, '3 fargeplansjer og 22 tabeller 
bidrar i høy grad til å lette forståelsen. 

Boken er trestjerners og uunnværlig for alle hematologer 
og kliniske avdelinger. Den kan endog anbefales bruke av 
studenter. 

J o h n C a ff e y : Pediatric X-Ra y Diagnosis. 4· Edition. 
1236 s. Ill. Year Book Publishers, Inc. Chicago r96r. Pris: 
$p.oo.- Anmeldt av Sigurd Eek. 

Det er igjen kommet en ny utgave av John C a f f e y s 
fremragende bok: «Pediatric X-Ray Diagnosis:t. Den er nå 
kommet i fjerde utgave og utmerker seg som sine forgjengere 
ved sin velredigerte form, sin soliditet og sine utmerkede illu
strasjoner. 

Boken vokser i omfang for hver ny utgave, hvilket er na
turlig og nødvendig som følge av den rivende utvikling som 
har foregått innen dette spesielle rpntgcnologiske fele. l den 
nye utgave er det kommet meget nytt stoff, og meget av 
det gamle er utvidet. Farene ved og forebyggelsen av ioni
serende scrålers skadevirkninger ved rØntgenunder!O,Økclse av 
barn vies betydelig oppmerksomhet. 

Boken er absolutt uunnværlig ved enhver rØntgenavdeling. 

Periodontal Disease. Report of an Expert Committee on 
Dental Health. World Health Organization Technical Report 
Series No. ~07. - Anmelde av R. Wang-Nord er u d. 

Caries og de periodentale lidelser representerer de sentrale 
odontologiske problemer. Sykdommene i tennenes st:Pttcvev 
anses så viktige at WHO i 1960 nedsatte en ekspert-komite. 
Den skulle redegjØre for hvor vi i dag står når det gjelder 
disse lidelser og om hvilke terapeutiske midler man råder over. 

Den foreliggende publikasjon gir en kort innføring i disse 
problemer. På grunn av mangelen på tannlæger er odonto
logene verden over vesentlig opptatt med å reparere følgene 
av caries og de periodontale sykdommer. Dette ser man i ut
ult grad selv i vårt land som i dag har verdens største tann
lægetetthet. 

Den viktigste sykdom i pcriodontiet begynner med en be
tennelse i gingiva, den fysiologiske lomme og infisert belegg 
langs gingiva virker disponerende. Man får en oversikt over 
de eksogene og endogene faktorer, hvorav de lokale forhold 
spiller en avgjørende rolle. Ubehandlet fører tilstanden til en 
fremadskridende betennelse i tannens stØttevev med nedbryt
ning av sener og proc. alveolaris. Tannløsning er den hyppigste 
årsak t il at voksne mister tennene. 

Hva behandlingen angh, presiseres verdien av profylaksen 
og fordelene ved å knytte det offentlige helsevesen til denne. 
Først og fremst skoletannpleicn har her en viktig oppgave. 
Hva terapien angår, legges der sterk vekt på det daglige ren
hold. Samarbeid mellom pasient og tannlzge er meget viktig 
og likeledes at behandlingen settes inn på et tidlig tidspunkt. 

Man Hr en kort oversikt over de forskjellige konserverende 
og kirurgiske behandlingsmetoder. Verdien av et egnet hjelpe
personale til å ta seg av visse sider av det profylaktiske og 
terapeutiske arbeid presiseres meget sterkt. Av den meget rik
holdige litteratur som foreligger, refereres det til 16 arbeider, 
hvorav to arbeider av norske forskere. 

W. S to c c k c l : Lchrbuch der Geburtshilfe. I 3· opplag. 
1018 s. Ill. Gustav foischcr Verlag, Jena 196r. Pris: DM 56,oo. 
- Anmeldt av S. K j c Il a n d - M ø r d r c. 

Boken er utgitt av tysk gynekologis nylig avdøde nestor, 
W. St o e c k c l, som personlig har skrever en rekke kapitler. 
For de øvriges vedkommende står en flerhet kjente navn fra 
tysk gynekologi som forfattere. Innholdet er meget oversikt
lig ordnet i 2 5 hovedavsnitt og omfatter i systematisk rekke
følge en utførlig omtale av alle de vesentlige punkter ved 
svangerskap og f.odsel under normale forhold og deres patologi. 
Abortkapitlet og de nyfødtes patologi er likeledes inngående 
behandlet. Fremstillingen gir stort sett inntrykk av i det vesent
lige å dekke de synspunkter som regnes for almengyldige i 
vårt fag i dag, dog med enkelte unntagelser. Kanskje skyldes 
dette inntrykk hos en norsk leser den påvirkning av ameri
kansk og engelsk litteratur som vår medisinske verden i de 
senere decennier har vært under szrlig påvirkning av. 

For svangerskapstoxikosens vedkommende synes anmelderen 
f.eks. at vasospasmenes betydning for de preeklamptiske og 
eklamptiske formers patogenese og terapi er for lite fremholdt 
etter den rolle man ellers de fleste steder tillegger karspasmer 
i denne svangerskapstoxikoses brokede sykdomsbilde. Boken er 
forsynt med en rekke gode illustrasjoner og et greitt sakre
gister. Det virker også tiltalende at ved momenter som i 
enkelte avsnitt berøres mer perifert i forbindelse med dette, 
står der gjennomført en henvisning til siden hvor man kan 
finne ønskelige opplysninger om vedkommende detalj om
talt. Etter anmelderens inntrykk må boken betegnes som en 
vel anvendelig lzrebok. 

T . Kor z y b ski & W. Kur y l o w i c z : Antibiotica. 
r 105 s. Gustav Fischer Veclag, Jena 1961. Pris: DM 13o,oo. -
Anmeldt av ] oh s. Bøe. 

Litteraturen om antibiotica er nå overveldende stor. Det 
meste av den er av anglo-amerikansk opprinnelse. Derfor åpner 
man denne store bok (Il O 5 s.) med interesse. 

Innledningsvis sier forfatterne, som er professorer ved 
Forschungsinstitut fur Antibiotica, Warzawa, at boken er et 
forsøk på å sammenfatte og systematisk behandle de resultater 
som nå foreligger om antibiotica, deres opprinnelse, art og 
egenskaper. 

I alt behandles ca. 800 forskjellige antibiotiske substanser. 
De mest kjente, som penicillin, streptomycin, t etracykliner, 
får bare kortere omtale. De betraktes som såpass kjente at 
man kan henvises til spesielle monografier som nå finnes. 

Hvor mange antibiotiske substanser man skal ta med i et 
slikt verk, er et skjønnsspørsmå!. Det antall som har noen 
plass i klinikken er langt fzrre, mens det på den annen side 
finnes mange, mange flere :mtibiotiske substanser enn de som 
behandles her. 

Slik som boken nå fremtrer, omfatter den likevel så mange 
at den må ses på som et temmelig utførlig antibiotica- leksi-
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kon. Av sæ:rlig betydning er det at så langt de er kjent, er 
kjemiske forhold vedrørende :mtibiotica utførlig beskrevet. 
Det er jo meget sannsynlig at antibiotica-forskningen nå mer 
og mer kommer over pl et rent c:kjemisk_. plan, slik som man 
har sett det szrlig godt illustrert med de nye penicilliner. 

Velger man i fleng blant de mange stoffer, f.eks. Bacitracin, 
så finner man det utførlig beskrevet, men man finner vesent
lig anglo-amerikanske navn. Velger man et annet, f.eks. Bio
mycin (som ligner klortetracyklin- hvor nær det står frem
går ikke) som er av russisk opprinnelse, er detaljene meget 
sparsommere. 

litteraturen synes helt up to date. 
Det er en bok som bør finnes der hvor man har interesse 

for og arbeider med antibiotica. 

Surgical Treatment of Trauma. Ed. P rest on A. W ad c. 
779 s. Ill. Grune & Stratton, New York & London 1960. Pris: 
$26.50.- Anmeldt av Kaare Solheim. 

I 19s6 påbegyntes ved Cornell University- New York Hos-· 
pital Medical Center lrlige fortsettelseskurs i skadekirurgi. 
Disse er blitt entusiastisk mottatt, og det er kommet tallrike 
henvendelser om l trykke foredragene. Denne bok er det gode 
resultat. I 53 kapitler dekker 36 ledende amerikanske kirurger 
alle felter av skadekirurgien. Mange av dem er aktivt med i 
forskningen, f. eks. B r a u n s t e i n, M o o r e og W a d e nh 
det gjelder trafikkulykker, og nettopp ved Cornell er det skapt 
et mønster-senter i sl henseende. Dette gjør at boken virker 
så tvers igjennom solid. Her er forfattere som med sin erfaring 
og med sin kunnskap vet hva de skriver om, og som heldigvis 
'vet hvordan de skal skrive om det. Kapitlene er ikke blitt korte, 
opptrykte enkeltforeiesninger, de er gjennomarbeidede over
sikter over det emne forfatterne behandler. Stoffet presen
·ceres i en kort og konsis og likevel fyldig stil, disponert med 
poengtering av det viktigste og vesentligste, uten at en tvangs
messig dogmatikk preger de angitte behandlingsmetoder . 

Med så mange forfattere er der blitt noen grad av over
lapping; denne besd.r imidlertid ikke av unødvendige gjen
tagelser av typen bla-bla, men belyser emnet under en annen 
synsvinkel og på bakgrunn av andre erfaringer. Kapitlene 
er gjennomillustrert og avsluttes med litteraturlister - hvor 
B oh l e r og W a t s o n - J o n e s g~r svært si ofte igjen. 
Alt i skadekirurgien er behandlet - fra Behandlingen av pasi
enten med de multiple skader til Tlbrudd, fra Øyeskader til 
Karskader. De praktisk viktige skulderskader er dog svært 
stemoderlig behandlet. Man flir ogs! bzre over med at der er 
en del trykkfeil og ombrekningsfeil - boken er trykt i Øster
rike. En god indeks gjør det lett 1 finne frem i boken. 

Skader er blitt en stadig viktigere og større del av kirurgens 
arbeidsomrlde- og den praktiserende læge spiller ogs! her en 
ikke liten rolle. Erfaring Us i det daglige arbeid, kunnskap 
ved lesning. Denne bok er en utmerket kilde i sl mlte. 

Physiological Responses to Hot Environment. 323 s. Medical 
Research Council Special Report Series no. 298. Utgitt av Her 
Majesty's Stationary Office, London 1960. Pris: ;€r-r5-o. -
Anmeldt av K. L ang c Andersen. 

Boken er en rapport om de klimafysiologiske undersøkelser 
som det britiske' medisinske forskningsd.d .tok initiativet til a 
U utført like etter siste verdenskrig. Krigen hadde lært britene 
at de klimatiske forhold ofte var de mest besværlige og det 
som satte en grense for militæravdelingenes yteevne. Mangel 
pl detaljert kunnskap om den menneskelige organismens tole
ranse for termiske p!kjenninger gjorde det vanskelig for den 

militære ledelse l forutsi hvor store strabaser troppene kunne 
klare. For l ride bot pl dette, ble det dannet en arbeidsgruppe 
sammensatt av la:ger og fysiologer. Under ledelse av F. P. 
E 11 i s opprettet dette team forskningslaboratorier i Singa
pore, og arbeidet plgikk der i årene t948-53· Boken beskriver 
i detalj alle de eksperimenter som ble utført over organismens 
Yarmeregulering og arbeidsevne under opphold i varmt og 
fuktig klima. Arbeidet førte ikke frem til noen oppsiktsvek
kende resultater, men det er et meget solid og vel planlagt 
arbeid som i høy grad har gitt oss bedre og dypere innblikk 
i hva menneskene kan t!le av varmeplkjenning. Undersøkel
sene viste ogsl klart at menneskene tilpasser seg til opphold i 
varmt klima, slik at velbefinnendet og arbeidsevnen etter hven 
blir bedre. Svettekjerdene øker sin evne til 1 utsondre svette, 
og svetten er mindre saltholdig. lengervarende opphold i tro
pene har liten virkning pl slike forhold som standardstoff
skiftet, blodtrykket, antall røde og hvite blodlegemer, senk
ningsreaksjonen o.l. Undersøkelsene viste ogsJl. at «the effec
tive temperature• gir et ufullstendig mJl.l for den termiske på
kjenning. For Jl. fl mer fysiologisk ml! pl varmepJl.kjenningen 
konkluderes med l anbefale at den mengde svette som ut· 
sondres ved fire timers opphold i et varmt klima benyttes som 
indeks for plkjenningen. Denne mengde kan forutsies ved hjelp 
av et nomogram dersom de metorologiske forhold og stoff
skifteintensiteten er kjent. 

Siden boken i sitt opplegg er en forskningsrapport, er den 
viten som presenteres vanskelig og tungt tilgjengelig for lesere 
som ikke til daglig er beskjeftiget med de problemer og den 
terminologi som nyttes av klimafysiologene. Av den grunn 
vil boken neppe være av særlig nytte for den travelt opptatte 
læge som ønsker en grei og kortfattet redegjørelse for varmens 
innvirkning pl v~r organisme. Men boken anbefales til dem 
som har særlig interesse for klimafysiologi. 

Korrespondanser 

lnnleggssåler. 

Herr redaktør. 

I "Tidsskriftet• nr. 4/1961, side 183 skriver M. Foss 
H a u g e i artikkelen «Statiske fot deformiteter hos 
barn og voksne» følgende om innleggssåler: «De skal 
være av metall, ikke av plastikk, fordi plastikken for
andres i varmen». 

Begrunnelsen for denne kategoriske avvisning av pla
stikkmateriale er uriktig. - Det virkelige forhold er at 
plastikkinnleggssåler ikke forandrer form på grunn av 
fotvarmen. Dette er av praktisk betydning, hvorfor den 
siterte påstand bør korrigeres. 

Der produseres n1 innleggssåler av plastikkmaterialet 
polyetylen (smeltepunkt 112 ° C) som ikke forandrer 
form p1 grunn av legemstemperaturen. Som eksempel 
kan nevnes og demonstreres innleggssåler av plastikk 
for irritasjon av planta pedis og derved aktivisering av 
aktuell fot- og leggmuskulatur. Slike har vært brukt 
daglig i flere ~r uren at det kan påvises den aller 
ringeste formforandring (Activs~len) . 

Lillesand, 2 5. september 1961. F. Fossum. 



lagt og behandlet et stort antall alkoholikere i medisins
ke og psykiatriske avdelinger og i sinnssykehusene. I lø
pet av het er vår første behandlingsinstitusjon for nar
komane kommet i virksomhet. Alkoholistforsorgen har 
vært og er i sterk utvikling. 

Den videre utbygging er planlagt etter følgende ret
ningslinjer: 

r. Utbygging og omlegging av Bjørnebekk kursted til 
et sentralt observasjonssykehus. 

2. Utbygging av behandlingsinstitusjonene, utvidet ad
gang til ambulant behandling, flere alkoholikerkli
nikker, flere tilsynshjem og en lukket institusjon. 

J· Videre utvikling av ettervernet, bl. a. ved opprettelse 
av en rekke mindre anbringelseshjem for «håpløse» 
(utbrente, eldre a lkoholister) og p ensjonater for hus
løse, enslige. 

4· Koordinering av løsgjengerloven og edruelighetslo
ven. 

5. Samling av administrasjoner av alle tiltak vedrørende 
a lkoholister under ett departement. 

Summary. 

Sverre Br od w a Il: Rehabilitation of Alcoholics. 

After a short survey of the symptoms of alcoholism 
and its confinement within limits, the discussion pro
ceeds to the motivc for rehabilitation. It is important 
that the alcoho lic should get treatment as earl y a s pos
sible. This can be done by cooperation with his environ-

· ment, both at home and at work. The author makes re
~ference to an American industrial programme, in order 
4 to explain quite clearly what he means. 

Then follows a discussion on the goal and the pri ~
ciples of treatment. 

Finally there is a short survey of the different institu
tions that deal with alcoholics and their problems, a nd 
this is followed by plans for the future extension of 
these. 
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STAFYLOKOKKER OG 

NYE PENICILLINER 

Av 

]AN C. ULSTRUP 

(Fra Ullevål sykehus, Det bakteriologiske laboratori1tm. 
Sjr:f: Ov erlæge L. O. Borgen.) 

Blant de nye penicilliner som er lancert etter isolerin
gen av a-aminopenicillansyren ( «Penicillinkjernen») ( 1 ), 

synes 6-( 2: 6-dimetoksybenzamido)-penicillanat (methi
cillin, Belfacillin, Lucopenin) å stå i en særstilling ved 
at det er komplett stabilt mot penicillinase fra stafylo
kokker og delvis mot penicillinase fra Bacillus cereus 
(5, 6). Dette penicillin er imidlertid syrelabilt og må 
administreres som G-penicillin ved intramuskulære in
jeksjoner. Videre kreves store doser (4 til 8 gram daglig) 
for å oppnll. et sikkert blodspeil (minst 5 mmg/ml). 
Behandlingen blir meget kostbar. Ved livsfarlige st afylo
kokkinfeksjoner synes imidlertid midlet å være uover
truffet, da det har penicillinenes baktericide egenskaper . 

Av andre penicilliner som er kommet, er fenoksyetyl
penicillin (4) og fenoksypropyl-penicillin (Celtacillin) 
(7), som kjemisk sett kan betraktes som tilhørende en ali
fatisk rekke hvor fenoksymetyl-penicillin (penicillin-V) 
representerer den første i rekken. Disse penicilliner er 
syrestabile og kan administreres per os. Videre er de let
tere å fremstille enn det penicillinaseresistente og således 
billigere. Mde etylpenicillinet og propylpenicillinet sy
nes å være til en viss grad resistente mot penicillinase 
(2, 3). I denne undersøkelse er det foretatt en sammen
ligning mellom metyl-, et yl-, propyl-, og benzylpenicil
lin {G-penicillin) overfor både resistente (penicillinase
positive) og ømfintlige stafylokokker. 

Materiale og metoder. 

Stafylokokkstammer. Alle stammer er isolert ved labo
ratoriet fra sykehusmateriale. 4 I stammer av fagtype Bo 

og resistent e mot G-penicillin (vekst ved r E/ml eller ca. 
0,7 mmg/ml) og 68 stammer av forskjellig fagtype og 
ømfintlige mot G-penicillin ble prøvd. Før prøvingen 

Tabell 1. 

Ef/ect of different penicillins on sensitive staphylococci. 
Distribution of minimum inhibitory concentration (68 strains). 

log:?MIC Methyl-P Ethyi-P Propyl-P Benzyl-P 

· l 3 
-3 7 l} 
-4 J8 40 16 

-s l6 l l l 34 
-6 31 7 
•7 l 

Geom. Mean "5o4I ·4,25 · J,60 -4,75 
MICmmg/ml 0,013 o,os 3 o,o82 o,o36 
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