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STAFYLOKOKK

INFEKSJONER 

I ET FØDEHJEM 

Av TH. M. VOGELSANG 

(Fra Universitetet i Bergen, 
Gades Institutt, Mikrobiologisk avdeling. 

Sjef: Professor dr. med. Th. M. Vogelsang.) 

Sykehusinfeksjoner, og da spesielt i fødehjem og kvinne
klinikker, var før Sem mel w ei s' tid et ytterst alvor
lig problem som brakte tusenvis av kvinner til en altfor 
tidlig død. Forholdene ble betydelig bedre da man fikk 
den antiseptiske og senere den aseptiske metode, som be
virket at hospitalsinfeksjoner etter hvert ble en begrenset 
foreteelse. V ed sulfonamidenes, og en tid senere penicil
linets og de etterfølgende antibioticas fremkomst, håpet 
man endelig å ha fått midler til ikke bare en ytterligere 
reduksjon, men også til en fullstendig utryddelse av slike 
infeksjoner. 

Dette optimistiske håp viste seg imidlertid temmelig 
hurtig ikke å holde. Man regnet ikke med den resistens
utvikling som en rekke bakterielle stammer etter hvert 
ervervet seg mot disse antimikrobielle stoffer, og som i 
de senere år fullstendig har forandret forholdene. Syke
husinfeksjoner er igjen blitt et alvorlig problem. 

Riktignok har infeksjonene i fødehjem fått en annen 
karakter enn tidligere. De fryktede puerperale strepto
kokkinfeksjoner kan i dag beherskes fordi streptokok
kene hittil ikke har utviklet resistens mot det fremdeles 
beste antibioticum, penicillin. Det er de antibioticaresi
stente stafylokokkstammer som i dag overveiende bevir
ker infeksjoner i fødehjem. Det er ikke et lokalt feno
men. Fra de forskjelligste steder på kloden er der kom
met meddelelser om slike infeksjoner. De forekommer 
overalt, og de sjefer som i dag hevder at de ikke har 
sett dem i sine avdelinger, må i de fleste tilfelle ha en 
manglende observasjonsevne. 

Stafylokokker finnes overalt, men mange stafylokok
ker er ikke patogene for mennesker. Det eneste sikre 
kriterium vi i dag har til å atskille de patogene stafylo
kokker fra de non-patogene, er evnen til å koagulere 
plasma. Koagulase-negative stafylokokker er i alminne
lighet uskyldige, mens de alvorlige pyogene infeksjoner 
er forårsaket av koagulase-positive stafylokokker. 

Epidemiologisk spiller det en stor rolle at vi kan inn
dele de koagulase-positive stafylokokker i grupper og 
typer eller «patterns». Der arbeides for tiden meget med 
stafylokokkenes serologi og immunkjemi, og O e din g 
har funnet frem til en serologisk inndeling ved hjelp av 
faktorsera. Der arbeides nå en rekke steder etter hans 
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metode, men den er foreløpig.for tidrøvende til å benyt
tes rutinemessig. De metoder vi i dag benytter oss av 
er antibiogram og fagtyping. ' 

Alle koagulase-positive srafylokokker i vårt materiale 
er undersøkt på følsomhet overfor følgende seks anti
mikrobielle stoffer: 

Sulfariazol, penicillin, erytromycin, streptomycin, 
chloramphenicol og tetracyklin. Til fagtyping bruker vi 
det såkalte «basic set», som er internasjonalt anerkjent, 
og som er supplert med et par andre fager. Disse fager 
er inndelt i grupper som det vil fremgå av tabell x. Få 
stafylokokkstammer løses bare av en fag, som regel av 
flere, og typen eller «pattern» angis etter hvilke fager 
det er som har gitt lysis av stammen. 

I begynnelsen av august 1957 fikk laboratoriet med
delelse om at der i løpet av de siste uker var innlagt 4 
barn i barneavdelingen i Haukeland sykehus for dype 
hudabscesser og 2 for osteomyelitt. Samtlige 6 barn var 
spebarn som var født i samme fødehjem. Fra samtlige 
var pusset undersøkt ved instituttet med påvisning av 
koagulase-positive stafylokokker som var resistente for 
penicillin, men ømfintlige for de andre antibiotica. Da 
meldingen kom til instituttet, var bare stammen fra det 
sist innlagte spebarn disponibel. Den ble fagtypet og 
viste seg å ha «pattern" 8o/ JB/ 3Cf7/54. 

Det ble tatt hals- og neseprøver av personalet i føde
hjemmet, i alt 20 personer. Koagulase-positive stafylo
kokker ble påvist hos 11. Tre av disse hadde samme anti
biogram og «pattern» som den stafylokokk som ble på
vist i pusset hos det sist innlagte barn. De tre bærere var 
søsrerelever, og de ble overført til et annet sted. 

En tid senere ble et spebarn som var født i samme føde
hjem, innlagt i barneavdelingen for hudabscesser. Også 
hos dette barn ble det isolert stafylokokker, med samme 
antibiogram og «pattern» som hos de tre nevnte elever. 
Det viste seg at dette barn var født i fødehjemmet før 
elevene ble forflyttet. 

I april 1959 ble på ny 4 bam som var født i samme 
fødehjem innlagt i barneavdelingen for hudabscesser. 
Det ble hos samtlige isolert koagulase-positive stafylo
kokker som var resistente for sulfatiazol, penicillin og 
streptomycin, men følsomme for de tre andre antibiotica. 
Fagtypen var So. Det ble på ny tatt hals- og neseprøver 
fra personalet, som besto av 21 personer. Hos en jordmor 
ble der påvist stafylokokker i nesen med samme anti
biogram og fagtype som i pusset fra de infiserte spebarn. 
Jordmoren ble sendt på ferie, og infeksjonen var hermed 
over for denne gang. 

17. oktober 1959 fikk laboratoriet meddelelse om 6 
barn som den siste uke var blitt innlagt i barneavdelingen. 
De hadde alle hudabscesser og var født i samme føde
hjem. Det ene barn var død om morgenen. Dette for
anlediget etter en besiktigelse av hjemmet, at det ble be
sluttet foreløpig å stenge dette mens undersøkelsene på
gikk. De følgende dager ble ytterligere 4 spebarn som 
var født i fødehjemmet, innlagt i barneavdelingen. Av 
disse 10 barn hadde 9 penicillinresistente stafylokokker 
av den spesielle «pattern» 7/42E/8 r/82. Det tiende barn 
hadde derimot stafylokokker av fagtype 8o, altså samme 
type som hadde gitt anledning til infeksjonene om våren. 



B rnet hadde en liten byll på halsen, det fikk pustebesvær 
a døde. Ved obduksjonen viste det seg at det var blød-

og k 'kk o • b inger i lungene, men man unne 1 e pav1se at arnet 
:ar død av stafylokokkinfeksjon. 

1 fødehjemmet var det tilbake 13 mødre med barn da 
sykehuset ble stengt. Det ble tatt hals- og neseprøver av 
barna, og det viste seg at 9 av dem hadde stafylokokker 
både i hals og nese, 3 bare i nesen, mens det fra r barn 
ikke lot seg påvise stafylokokker. Den epidemiske stam
me ble funnet hos 4 barn både i hals og nese, og hos z 
barn i halsen. Fra 2 barn ble stafylokokker av type 8o 
isolert, altså samme type som ble påvist hos det barn som 

døde. 
Personalet besto av 2 3 personer. Avdelings jordmor, 2 

jordmødre, I elev og I kjøkkenpike var bærere av den 
epidemiske stafylokokkstamme. Prøver fra hele perso
nalet ble tatt fremover med et par dagers mellomrom, og 
ved de følgende undersøkelser var den epidemiske stam-

Faggruppe 

I 
Il 

III 
IV 
V 

Tabell r. 

Inndeling av fagtypene. 

Fager 

29/5 2/ 52AI79f8o/8 rl8z/KS6 
3AI3Bi 3Cissl71 
6/7/ 42E/ 47l 5 3/54/7517718 3 
42D 
187 

Tabell 2. 

N eseprøver fra 100 spebarn. 

Antall timer etter fødselen 
4 8 12 24 

o + + + 
o o + + 
o o + o 
o o o + 
o o o o 

Tabell 3· 

Antall 
spe barn 

2 

I4 
82 

Neseprøver fra 258 spebarn daglig etter fødselen . 

Positive prøver fra 22r spebarn .......... . . o: 85,7 0/0 

Antall neseprøver i air . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 52 5 
Antall positive prøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 o : 49,8 °lo 
Antall stafylokokkstammer isolert . . . . . . . . . 772 

Tabell 4· 
Antall positive neseprøver fra 213 spebam de 6 første dager 

etter fødselen. 

Antall positive neseprø ver I 5 
•Jo ··· · ··· .... . ... . .. 7·-

Antall dager etter fødselen 

2 3 
66 87 
3I,- 40,8 

4 5 6 

!26 I5I 159 
59,2 70·9 74,6 

me forsvunnet fra hals og nese, unntagen fra en av jord
mødrene. Hun ble permittert. Der ble foretatt desinfek
sjon og innført en rekke hygieniske forbedringer, hvor
etter fødehjemmet ble åpnet igjen 9· november I 9 59, etter 
å ha vært stengt i tre uker. 

Allerede etter annen fødsel etter gjenåpningen fikk 
barnet tredje levedag en pussblemme på halsen hvori der 
lot seg påvise stafylokokker, men stammen var følsom 
for samtlige antibiotica og lot seg ikke fagtype. De føl
gende dager skjedde der intet nytt, men etter at avdelin
gen hadde vært åpen en uke, fikk en mor mastitt og 
barnet blemmer på halsen, og det viste seg å være den 
omtalte epidemiske stamme, 7/ 42E/8 I/8z. I de følgende 
dager inntrådte der nye infeksjoner av den samme stam
me. En mor fikk mastitt og hennes spebarn og 3 andre 
nyfødte pyodermi. En av jordmødrene hadde forbigående 
den epidemiske stamme i sin nese. 

En tid senere ble en av jordmødrene innlagt i sykehus 
for kirurgisk behandling av et panarit ium. D en samme 
jordmor hadde hatt den epidemiske stamme i sin nese 
da fødehjemmet ble lukket, men stammen ble ikke funnet 
ved de senere undersøkelser. Fra hennes panaritium ble 
der isolert en stafylokokk med en annen «pattern». Jord
moren hadde imidlertid også paronychi på den ene finger, 
men beklageligvis ble der fra denne lesjon ikke tatt p røve 
til bakteriologisk undersøkelse. Etter at jor dmoren hadde 
forlatt fødehjemmet, forsvant foreløpig den epidemiske 
stamme, og en annen type begynte å spre seg i føde
hjemmet. 

Fremover var det flere barn som fikk pussblemmer 
som følge av en stafylokokkstamme tilhørende faggruppe 
Il, og to ganger fant man d essuten stammer av andre 
«patterns" i pusset. 

25. januar I96o ble den nå velkjente epidemiske stam
me 7/42E/8I/82 isolert fra nesen hos en mor like etter 
innleggelsen. Den neste dag ble den samme stamme iso
lert fra hennes nyfødtes nese og i de følgende dager fra 
nesen til de 4 andre spebarn som lå på den samme 6-sengs
salen. Stammen ble også funnet i avføringen fra 3 av 
disse spebarna. 

Herfra spredte den seg til spebarna som lå i rommene 
på begge sider. 8. februar I 960 fødte en mor tvillinger 
og ble plasert på eneværelse. Den ene tvilling fikk pyo
dermi, og fra pusset ble der dyrket den samme epidemiske 
stamme. Den ble også funnet i nesen og avføringen. 

N år det i dette tilfelle har vært mulig å følge spred
ningen av den epidemiske stamme fra en mors nese og 
avføringen hos en rekke barn på forskjelige saler og frem 
til den tvilling som fikk pyodermi, skyldes dette de om
fattende laboratOrieundersøkelser som er utført i forbin
delse med disse infeksjoner. 

Etter at fødehjemmet var gjenåpnet, ble det tatt nese
prøver av de første roo spebarn, 4, 8, 12 og 24 timer etter 
fødselen. Resultatene vil fremgå av tabell 2. Det barn 
som hadde stafylokokker allerede etter 8 timer, hadde da 
sparsom vekst, etter I 2 timer middels rikelig og etter 24 
timer rikelig vekst av samme stamme som moren hadde 
i sin nese. 

Videre ble der fra de følgende 258 spebarn tatt daglige 
neseprøver etter fødselen (tabell 3). Stafylokokker lot seg 
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under oppholdet påvise hos det overveiende antall barn, 
og av samtlige nesekulturer viste ca. halvdelen vekst av 
stafylokokker. Av 213 spebarn som lå minst 6 dager i 
fødehjemmet etter fødselen, hadde meget få stafylokok
ker i nesen første dag, mens % av dem var nesebærere 
6. dag (tabell 4). 

Hver gang det ble skiftet bleier, ble avfø,ringsprøver 
sendt til bakteriologisk undersøkelse fra 342 spebarn. 
Stafylokokker ble isolert fra 244 av disse, dvs. fra ca. 
70 °/o (tabell 5). I det hele tatt ble det undersøkt 29&9 
avføringsprøv_er, og fra 1/a av disse prøver kom det vekst 
av stafylokokker. 

Fra mødrene ble det tatt neseprøver ved innkomsten. 
Av 356 mødre fikk man oppvekst av stafylokokker hos 
109, O: JO O/o. Fra 175 mødre ble det dessuten undersøkt 
melkeprøver fra tredje dag etter fødselen, i alt 66o prø
ver. 321 av disse, altså nærmere halvdelen, viste seg å 
inneholde stafylokokker. 

Fødehjemmets faste personale besto av 19 personer som 
ble undersøkt gjentatte ganger, slik som det fremgår av 
tabell 6. I alt er det foretatt 421 undersøkelser. Tilsva
rende er 32 elever som bare gjorde tjeneste en kortere tid 
på fødehjemmet, undersøkt tilsammen 153 ganger (ta
bell 7). På tabell 8 er oppført hals- og neseprøver fra 
hele pesonalet. Stafylokokker ble plvist hos ca. 2/s. Hadde 
ikke halsprøver også vært undersøkt, hadde man mistet 
nærmere 15 °/o av stammene. 

I alt ble det foretatt 574 undersøkelser. Nesen ga vekst 
av stafylokokker fra 277 av prøvene og halsen fra 244. 
Imidlertid var veksten fra disse to lokaliteter meget for
skjellig. Som det fremgår av tabell 9, var det rikelig vekst 
fra nesen i over halvdelen av prøvene, mens det var spar
som vekst fra over halvdelen av halsprøvene. 

Tolv av personalet hadde to forskjellige stafylokokk
stammer i nesen og I 3 i halsen, slik at det i alt er isolert 
546 stafylokokkstammer fra personalet. 

Disse undersøkelser ble foretatt fra fødehjemmet ble 
gjen~pnct i november 1959 til midten av april 1960. Det 
var da en rolig periode på fødehjemmet, og da labora
toriet fikk andre gjøremål, opphørte de omfattende un
dersøkelser. 

Til samme tid hadde 40 barn hatt dels hudblemmer og 
dels hudabscesser etter fødselen. I pusset ble det en gang 
bare funnet E. coli, mens det fra de øvrige 39 var vekst 
av stafylokokker. Nh det videre utover opptrådte in
feksjoner hos barna, ble pussprøver sendt til bakterio
logisk undersøkelse, og frem til juni 1961 er det ytter
ligere 53 barn som har hatt hudinfeksjoner. Materialet 
omfatter derfor 92 barn med stafylokokkinfeksjoner, og 
fra ro av disse ble det påvist to stammer, slik at stafylo
kokkstammenes antall er 102. 

I tabell ro er oppført prosentsatsen av resistens overfor 
antibiotica for samtlige stammers vedkommende. Ingen 
stammer var resistent for chloramphenicol, og bare I r 
stammer for erytromycin. Av tabellen vil fremgå at det 
er en betydelig forskjell i resistensen av mødrenes nese
stammer i forhold til de andre. Mens 30 °/o av disse stam
mer var resistente for penicillin, er det tilsvarende pro
senttall hos personalet 63 °/o, og i pussprøver nærmere 
8o %. 
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I tabell r r er resultatet av fagtypingen oppført. Mens 
personalet har det høyeste tall av stafylokokkstammer 
i gruppe Ill, er det ellers gruppe I som er den fremhers
kende, og utgjør så vel for melkeprøver som spebarnas 
nese- og avføringsprøver, nærmere halvdelen av stam
mene. 

T abell 5· 
A v føringsprøver fra 343 spebarn. 

Positive prøver fra 244 spebarn . . . . . . . . . . . . . . . . o· 7 1,1 o;, 
Antall avføringsprøver i alt . . . . . . . . . . . . . . 2989 

Antall positive prøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 o· 33,1 ' lo 

Tabell 6. 
Undersøkelser av fødehjemmets faste personell. 

Antall Antall Undersøkelser 
undersøkelser personer i alt 

26 6 156 

25 3 7 5 
24 4 96 
23 l 46 
r6 l 32 
I O ! O 

6 6 

T abell 7 · 
Undersøkelser av elever v ed fødehjemme t. 

Antall Antall Undersøkelser 
undersøkelser personer i alt 

9 3 27 
8 l r6 

7 3 21 

6 s 48 
5 2 I O 

4 4 

4 Il 

2 6 12 

3 3 

32 ! 53 

T abell 8. 
-Nese- og halsprøver fra personalet. 

Nese og hals positiv 
Bare nese positiv . .. . . ... .. .. . ...... .. .. . 
Bare hals positiv . . . . .... . ........... . . . 
Stafylokokker ph ist .. .. ...... . ...... . . . 
Stafylokokker ikke ph ist . ....... .... . . . 
Antall undersøkelser . . ..... . .... . ... . . . . 

Antall 
prøver 

J6 1 

II6 
83 

J66 
214 

574 

% 

28,-
20,2 

14.5 
62,7 

37.3 
roo,-



Konklusjonen av disse undersøkelser er at spredningen 
fra mødrenes nese ikke er stor, selv om den kan fore
komme som i det omtalte eksempel hvor den spredte seg 
utover og ga pyodermi hos en tvilling. Det er de stam
mer som finnes i miljøet, som først og fremst sprer seg 
utover. Kryss-infeksjoner mellom barn og personell er 
hyppige. Av 121 mødre hadde 96 den samme stafylo
kokkstamme i sin melk som spebarna hadde i nese og 
avføring, mens bare 17 mødre hadde den samme stamme 
i sin nese og melk. 

Det omtalte fødehjem er en meget gammel bygning 
hvor de hygieniske forhold har vært dårlige. Fødehjem
met har ~erfor egnet seg godt for undersøkelser på stafy-

Tabell 9· 
Kvantitativ ptlvisning av stafylokokker fra personalet. 

Positive 
prøver rv 

Antall 277 146 
Nese 

% 48, J 52.7 
Antall 244 32 

Hals 
% 42,5 I J,I 

rv - rikelig vekst. 
mrv- middels rikelig vekst. 

sp-sparsom vekst. 

mrv 

46 

!6,6 
36 

14,8 

Tabell 10. 

Bare fra 
sp buljong 

6J 22 

22,7 8,-
!JO 46 

53·3 I8,8 

Prosentfordeling av resistente stafylokokkstammer. 

Mødre Spe barn 
Personell N Melk N F Puss 

Sulfatiazol 7·7 4,6 19,6 I 5,5 !6,9 I 1,7 
Penicillin 62,8 JO,J 68,2 76,8 78,8 79·4 
Streptomycin 3·5 2,8 !8,4 l 5,3 I6,2 10,8 
Tetracyklin 5·3 1,9 6,9 4,8 7.4 5·3 

Antall stafylo-
kokkstammer 546 109 Jl l 793 988 102. 

N- nese 
F -avføring 

Tabell I 1. 

Prosentfordeling av stafylokokkstammenes faggrupper. 

Mødre Spebarn 
Faggruppe Personell N Melk N F Puss 

I 26,4 37·6 47>4 47,8 46,4 37·3 
li 2,6 8,2 O,J 8,3 II,4 17,6 

Ill J6,4 14·7 3 5,8 25·9 2i,6 14,7 
V Jr,- 3·7 2,- 2,2 r,-

M r 8,9 14,7 7·5 12,2 I0,9 !8,6 

NT I 5,7 I J,S 5·3 J,S 6,5 10,8 
Antall stafylo-
kokkstammer 546 109 }2T 793 988 102. 

N - nese 
F - avføring 

lokokkinfeksjoner. Det er ikke de friske smittebærere 
som er de farligste, men det er de som har en eller annen 
infeksjon som de overser eller neglisjerer, spesielt hud
infeksjoner og sinusitter. Nesebærere regnes for farlige 
hvis det er rikelige mengder til stede av den epidemiske 
stamme. Hvor denne finnes i nesen, kommer den lett også 
andre steder, og vi har blant de få tilfelle hvor man over
raskende har kunnet ta prøve av hendene, påvist den epi
demiske stamme på disse. 

N år det gjelder forholdsregler overfor smittesprcd
ning, er en nitid hygiene det aller viktigste, og først og 
fremst gjelder dette håndvask. Bruk av desinfiserende 
såpe er å anbefale. N år det gjelder smittespredning fra 
personalet, kommer man sannsynligvis lengst ved å gi 
opplysning om problemene. Smittebærere som kan unn
væres, bør permitteres og kontrolleres videre. Men der 
kan være forhold som gjør dette vanskelig. Vedkom
mende må da nøye instrueres i personlig hygiene. Dette 
er den viktigste side av saken. I tillegg hertil kan det 
diskuteres om det skal brukes nesesal ve e. L Forsiktig
hetsreglene må innstilles etter de lokale forhold, men en 
ting er sikkert, at en gjennomført hygiene med stadig 
håndvask er det viktigste middel vi har for å unngå 
stafy lokokkspredning. 

Summary. 

T h. M. Vog el sang : Staphylococcal infections in 
a maternity unit. 

Some staphylococcal epidemics in a maternity unit are 
descr.ibed. The lesions in the babies were mostly small 
pustules and subcuticular blebs, but also some cases of 
deeper abscesses and osteomyelitis. They caused compre
hensive bacteriologic examinations. 

The noses of xoo babies were swabbed 4, 8, 12 and 24 
hours after birth. No staphylococci were demonstrated 
after 4 hours, one baby only had colonization after 8, 
4 after I 2 and I 6 after 24 hours. The noses of further 
2I3 babies were swabbed daily. At the time of discharge 
on the s.ixth day after birth, threequarters of the babies 
harboured staphylococc.i in the nose. From 342 babies 
2989 feces samples were examined, one-third with posi
tive results. 

Swabs were taken from the nose of 3 56 mothers on 
admission to the unit. Staphylococci were isolated in less 
than one-third. Further 66o milk samples were examined 
from 171 mothers, about the half with positive results. 
Nose and throat swabs were taken from the staff with 
weekly intervals, 421 samples in all. Staphylococci were 
isolated from two-thirds. 

Antibiogram and phage-typing were carried out on all 
the staphylococcal strains isolated. 

On the basis of these examinations, the epidemiologic 
conditions are discussed. Cross-infections between the 
babies and members of the staff are common. The spread 
of the infection from the nose of the mothers is more rare. 

The precautions taken to prevent spread of infection 
will differ according to the local conditions, but the basic 
principle for control of infection is a high hygienic stan
dard .including repeated hand washing. 
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ENTEROCOLITT BEHANDLET 

MED METHICILLIN 

A~· SIGVALD B. REFSUM d.y. og ARNE HAUKEBØ 

(Fra Ullevål s·ykehus, Avd. Il. 
Sjef; Professor dr. med. Christian Bmmgaard.) 

Pseudomembranøs enterocolitt ble første gang be
skrevet av Finney i 1893 (9), og i de senere år er 
man blitt tiltagende oppmerksom på lidelsen (r, 2, J, 4). 
Den er blitt satt i forbindelse med den økende bruk av 
antibiotica, især de bredspektrede. Etiologien var til å 
begynne med ukjent, men det er nå dyrket koagulase
posirive stafylokokker fra en rekke tilfelle, og mange 
mener ·derfor at stafylokokkene er hovedårsaken (3, 7, 
Il). Ved antibioticabruk .forandres eller forsvinner den 
normale tarmflora, og de anti:bioticaresistente enrero
toxinproduserende stafylokokker får derved økt for
meringsmulighet i tarmen. Stenose eller forsinket pas
sasje i tarmen fremmer muligens resorpsjonen av stafylo
kokktoxinene (økt permeabilitet på grunn av nedsatt 
vitalitet i tarmepitelet?) (4, 9). Dette kan være forkla
ringen på at pseudomembranøs enterocolitt ses hyppigst 
etter abdominaloperasjoner (r, 8). 

Hos en del pasienter med pseudomembranøs entero
colitt har det ikke vært mulig å få noen oppvekst av 
stafylokokker, selv ved bruk av colihemmende dyrk
ningsmedier. Enkelte mener derfor at det finnes en 
pseudomembranøs entcrocolitt av ukjent etiologi (5). 

Eksperimentelt har det heller ikke lykkes hos for
søksdyr å fremkalle tilstanden, hverken med stafylo
kokker eller stafylokokktoxiner. Et bilde som ligner en 
pseudomembranøs enterocolitt, har man derimot fått 
på forsøksdyr ved å fremkalle multiple små embolier 
eller tromboser i a. mesenterica superior ved hjelp av 
uforlikelige blodtransfusjoner. Det er funnet forandrin
ger i tarmen hos en del pasienter med enterocolitt, og 
dette kan tyde på at et lignende fenomen av og ril 
gjør seg gjeldende hos mennesker (5). 

J o h n s t o n o g medarbeidere ( 6) beskrev tre for
skjellige forløp av pseudomembranøs enterocolitt: 

I. Et koleralignende forløp hvor sykdomsbildet ble 
dominert av voldsomme, vannklare uttømmelser, 
utspilt abdomen, abdominalsmerter, høy feber og 
tidlig innsettende perifer sirkulasjonssvikt med ofte 
irreversibelt sjokk. 

IL Et ileuslignende forløp hvor sykdomsbildet ble 
dominert av gradvis økende abdominalutspiling, 
brekninger, delvis fekulente. Sykdomsbildet var mer 
protrahert enn ved den koleralignende type. Sjok
ket kom senere og var av mindre alvorlig karakter. 
Diareen kom sent, eller den kunne mangle helt. 
Dyspnoe var ofte et fremtredende symptom. 

IlL En type hvor plutselig innsettende sjokk var 
første symptom. Diareen kunne mangle helt eller 
først komme senere i forløpet. På grunn av det 
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Diagnosen pseudomembranøs enterocolitt kan i initial
stadiene være vanskelig & stille. Det behøver ikke være 
noen diare, og selv om det er, behøver man ikke å få 
noen oppvekst av stafylokokker. Ofte kan første symp
tom være at pasienten går i sjokk i den postoperative 
fase. Pseudomembranøs enterocolitt er derfor i første 
rekke en klinisk diagnose, hvor man ikke kan vente 
med behandlingen til man får en bakteriologisk diagnose. 

Sjokket som oppstår under en pseudomembranøs 
enterocolitt, skyldes en perifer sirkulasjonssvikt, og det 
står ikke i noe rimelig forhold til det eksterne væsketap. 
Sjokket kan være svært vanskelig å heve, og enkelte 
har derfor ment det skyldes et eller annet stafylokokk
toxins innvirkning på de perifere årer (r, 7). 

Sjokket behandles på vanlig måte med blod, plasma 
og eventuelt pressorsubstanser (noradrenalin, metara
drin o.l.). Mange har fremhevet det viktige i å gi store 
væskemengder, ofte svært fort, idet det eksterne væske
tap ikke gir noe uttrykk for det reelle væsketap inn i 
tarml-umen. Ved obduksjon hos slike pasienter har man 
funnet opptil 5 l væske i tarmen, og det er meddelt om 
pasienter som har tapt opptil r6 liter i døgnet. 

Pseudomembranøs enterocolitt behandles vanligvis 
med de antibiotica som for tiden er mest virksomme 
overfor stafylokokker, dvs. chloramphenicol, erytromy
cin o.l. Enkelte fremhever også svært gunstig effekt av 
cortisonterapi i tillegg (3, 9 ). 

Prognosen er ofte dårlig. I e t materiale fra S p e a r e 
(r r) på 2.1 pasienter med pseudomembranøs enterocolitt 
døde 19. 

Kasus l var en 80 år gl. kvinne som i et par år hadde 
hatt lett hjertesvikt i form av dyspnoe og øde mer. 5110-60 
ble hun innlagt i avdelingen etter å ha hatt en subilcustil
stand i 6 dager. Røntgenundersøkelse med bariumklyster 
viste en stenose i venstre del av colon transversum, sannsyn
ligvis cancer. Innleggelsesdagen ble det anlagt en qScostomi. 
27/1 O ble det så etter 3 døgns forbchandling med ftalylsul
f atiazol l g :l!: 4, utfØrt en partiell reseksjon av colon transver
sum med terminoterminal anastomose. 

Histologisk unders.økelse av uttatte preparat viste carcinom 
med svulstinfiltrasjon gjennom alle vegglag, men ikke i 
regionale lymfeknuter. 

Etter operasjonen fikk hun S 00 000 I.E. procapenicillin og 
~ g streptomycin X 2. Om morgenen 29/10 var tp. 39,4° , 
og pasienten hadde litt diare. Man gikk da over til a gi 
chloramphenicolsuccinat 500 mg x 4 intravenøse. Om etter
middagen var tp. 40,2°, pasienten medtatt og uklar. Det kom 
rikelig med vannklare uttØmmelser fra cøcostomiåpningen 
(over 800 ml/døgn), og det fantes store slimhinneavstØtninger 
i uttØmmelsene. Chloramphenicolet ble seponert, og pasienten 
fikk så methicillin, begynnelsesdose 2 g, senere l g x 6, samt 
rikelig med glykose-saltvann. 

Om natten ( 30/10) gikk pasienten i sjokk med systolisk 
blodtrykk på ca. 60 mm Hg og hurtig, dårlig puls. Tp. var 
40,3 °, og pasienten var moribund. Det ble gitt S 00 ml 
dextranhydrolysat og l 000 ml blod, og blodtrykket normali
serte seg etter et par timer. 

Etter 24 t imer var pasienten afebril og i bedret almentil
stand. Hun hadde løse avføringer i ca. 12 dager, fra da av 
fonnet avføring. Hun f ikk i alt 22 g methicillin i løpet av 
4 døgn. 

Diuresen var 29/10 H ml/døgn. Den steg etter noen dager 



~~y kk for~ en varig ~yreskade. l!asienten ble tiltagende debil 
og døde 7/ 12~60. Ved obduksjon fantes bronchopneumoni og 
diffus interstitiell fibrose med lymfocyttinfiltrasjon i nyrene. 

Kasus 2 var en 73 år gl. mann. Han hadde i 3-4 år hatt 
lett hjertesvikt med dyspnoe og ødemer. I siste år før inn
leggelsen hadde han episoder med hematemese og melæna. 
Gjentatte røntgenundersøkelser av V + D var negative, inntil 
det medio juni 1961 ble påvist en infiltrasjon i ventrikelens 
canalisområde. Ved innleggelsen 2916 var han i god almentil
stand, hadde ikke hatt vekttap eller dyspepsi. 

4/7-61 ble det utfØrt subtotal gastrektomi med fjernelse 
av milt og pancreashalen. 

Postoperative fikk pasienten daglig 1g oksytetracyklin in
travenØst. Om kvelden 6/7 var han uklar, svettet meget og 
hadde litt diare. Tp. var 39,5 °. Oksytetracyklinet ble sepo
nert, og pasienten fikk i stedet 2 mill. LE. penicillin og l g 
streptomycin daglig. Morgentp. var 40,2°, og det kom store, 
vannklare, illeluktende uttømmelser. Ut på dagen falt blod
trykket til ca. 70 mm Hg systolisk. 500 ml dextranhydrolysat 
og 500 ml blod var uten effekt, og først etter store doser 
metaradrin (30 + 40 mg) intravenøst steg blodtrykket til 
over l 00 mm Hg. 

Pasienten fikk så methicillin, begynnelsesdose 2 g, senere 
1 g x 4 i 6 dager, i alt 22 g, foruten hydrocortison 100 mg x 3. 
Pasienten ble afebril og klar etter 24 t. Han måtte imidlertid 
få store doser metaradrin (opptil 120 mg/døgn) før blod
trykket stabiliserte seg etter 6 døgn. UttØmmelsene av over 
1500 ml/døgn vannklar, senere litt mer rødlig, illeluktende 
væske holdt seg i 3-4 d.øgn. Han fikk opptil 45 00 ml 
glykose-saltvann daglig. Diuresen var 7/7 250 ml, senere mer 
enn 1000 ml/d øgn. Urinstoff i blodet steg i 6 døgn til 283 
mg/I O Om! for så å falle til normale verdier. 

Pasienten fikk tiltagende ødemer og sårkomplikasjoner, og 
først 17/8-61 kunne han utskrives fra avdelingen for videre 
behandling annet sted. 

Kams 3 var en 72 år gl. mann, tidligere frisk, hvor det 
l Oil 0-61 ble utfØrt hemicolektomi med ende til side anasto
mose på grunn av sirkulasjonsforstyrrelse og gangren i høyre 
colonhalvdel. Hm var h øyfebril (40,5°) og svært dårlig under 
inngrepet, og det umiddelbare postoperative forlØp stormende. 
Under behandling med l 000 mg okytetracyklin intravenØst og 
hydrocortison 100 mg x 3 intravenØst daglig sank feberen, og 
13/1 O var han a febril og litt kjekkere. 

Fra 14/1 O fikk pasienten gradvis abdominalutspiling med 
abdominalsmerter. 16/1 O kom det blodtrykksfall med systo
lisk blodtrykk på ca. 80 mm Hg, og fra 17/10 fikk pasienten 
illeluktende, vannklar diare med opptil l O uttØmme Iser pr. 
døgn. Tp. var 38,5°, pasienten uklar, urolig og meget dårlig. 
Oksytetracyklinet ble seponert, mens behandlingen med hydro
cortison fortsatte. Da diareen varte ved, fikk pasienten f ra 
18/lo om kvelden l g x 6 mcthicillin, og i løpet av 24 timer 
var han afebril og i bedret almentilstand. Fra 14/1 O hadde 
han fått klorpromazin 50 mg intramuskulærr på grunn av 
uroen. 

Blodtrykket holdt seg lavt (50-80 mm Hg) inntil 30/10. 
Pasienten måtte få store doser metaradrin (opptil 200 mg{ 
døgn) intravenØst, og enkelte dager også hypertensin i tillegg 
(opptil 5, 5 mg/daglig). Tross dette var det meget vanskelig 
å holde blodtrykket over 90 mm Hg, og det varierte mellom 
50-140. 

Diareen varte til 4/11 da han igjen gikk formede avførin
ger. Han fikk opptil 5300 ml væske intravenøst i døgnet , og 
diuresen var god (mer enn 1000 ml/døgn). Urinstoff var 
17/10 95 mg/100 ml, den 23/ lo 37 mg/100 ml. 

Bakteriologisk undersøkelse av fæces 18/1 O viste oppvekst 
av koagulasepositive gule stafylokokker, resistente mot peni
cillin og tetracykliner, ny prøve 20/1 O viste fortsatt oppvekst 
av koagulasepositive gule stafylokokker, nå resistente mot 
streptomycin og sulfonamider i tillegg. Prøve tatt 25/1 O viste 

rnycin. 

Diare under antibioticabehandling, 1sær med bred
spektrede, er ikke sjelden. Pasientens almentilstand er 
da ikke affisert, og det kommer heller ikke feber under 
diareen, heller ikke slimhinneavstøtninger. 

Diareen har mer form av løse avføringer og ikke 
koleralignende uttømmelser. 

Kvikksølvforgiftning og difteri kan gi en enterocoli tt 
med slimhinneavstøtninger, men det er intet holdepunkt 
for dette. Sykehistorien og de kliniske funn tyder der for 
på at pasient r og pasient 2 har hat t en pseudomembra
nøs enterocolitt av Johnstons type l, mens pasient nr. 3 
nærmest hadde en blanding av type I og Il. 

Hos pasient r og pasient 2 hadde methicillin en mar
kert effekt på feberen og almentilstanden, mens tetra
cyklin, penicillin og streptomycin var uten effekt. A ll 
den stund vi ikke har foretat t noen bakteriologisk under
søkelse av fæces ,hos <lisse pasienter, kan vi ikke avgjøre 
om dette også har vært stafylokokkinfeksjoner, selv 
om vi holder dette for overveiende sannsynlig. 

Både pasient r og 2 fikk en alvorlig nyreskade med 
oliguri og stigende urinstoff. H os pasient nr. r medførte 
dette en kronisk nyresvikt med letalt forløp, hos pasien t 
2 varte oligurien bare et døgn. Selv her steg urinstoffet 
i 5-6 døgn før det falt til normale verdier. Vi har her 
et tilfelle av det som Sev it t kaller <<non-oligourisk 
traumatisk uremi» (ro). Det er nyreskader som vanlig
vis oppstår etter sjokk, men hvor det ikke kommer 
noen oliguri, bare stigende urinstoff i blodet. 

Pasient I og 2 fikk i s- I2 dager et fall i blod
trykket som ikke var til å heve uten bruk av metaradrin 
og hypertensin. Den perifer e karskade (stafylokokk
toxiner?) krevde så lang t id for å restitueres. Vi må 
regne med at infeksjonen og dermed den eksogene 
toxinproduksjon opphørte kort tid etter at pasientene 
ble feberfrie, men om frigjorte endotoxiner fr a d repte 
bakterier fortsatt ble resorbert en t id, og der ved frem
kalte blodtrykksfall, kan vi ikke utelukke. 

Om det er samme toxin som også har r ammet nyrenes 
kar hos pasient r og 2, eller om nyreskaden skyldtes 
sjokktilstanden, er ikke mulig å avgjøre et terpå. 

Behandling. 
For tiden må man regne med at 5o- 8o % av stafylo

kokkstammene på et sykehus er penicillinresistente, og 
ofte er de også resistente mot de fleste andre antibiotica. 
Av den grunn må man med en gang man frykter en 
alvorlig stafylokokkinfeksjon :bruke det an tibioticum 
som for tiden er mest virksomt overfor stafylokokker. 

Vi kan ikke se bort fra at hydrocort isonbehandlingen 
hos pasient 2 og 3 hadde en gunst ig effekt. Pasient 3 
var imidlertid under behandling med hydrocortison da 
han fikk sin pseudomembranøse enterocolitt, og han fikk 
en alvorlig perifer karskade og betydelig påvirket al
mentilstand. Han fikk dog ingen nyreskade, og feberen 
var ikke så høy som hos pasient r og 2. Klorpromazinet 
kan muligens også ha medført lavere temperatur hos 
pasient 3· 
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PSEUDOMEMBRANØS 

ENTEROCOLITT BEHANDLET 

MED METHICILLIN 

Av SIGVALD B. REFSUM d. y. og ARNE HAUKEBØ 

(Fra Ulltvål sykehus, Avd. Il. 
Sjrf: Professor dr. med. Christitm BrUJugaard.) 

Pseudomembranøs cnterocolitt ble første gang be
skrevet av Finne y i I S93 (9), og i de senere år er 
man blitt tiltagende oppmerksom på lidelsen (r, .1, 3, 4). 
Den er blitt satt i forbindelse med den økende bruk av 
antibiotica, især de bredspektrede. Etiologien var til å 
begynne med ukjent, men det er nå dyrket koagulase
positive stafylokokkcr fra en rekke tilfelle, og mange 
mener derfor at stafylokokkene er hovedårsaken (3, 7, 
II). Ved antibioticabruk forandres eller forsvinner den 
normale tarmflora, og de anti:bioticaresistente entero
toxinproduserende stafylokokker får derved økt for
meringsmulighet i tarmen. Stenose eller forsinket pas
sasje i tarmen fremmer muligens resorpsjonen av stafylo
kokktoxinene (økt permeabilitet p!l. grunn av nedsatt 
vitalitet i tarmepitelet?) (4, 9). Dette kan være forkla
ringen på at pseudomcmbranøs enterocoliu ses hyppigst 
etter abdominaloperasjoner (I, 8). 

Hos en del pasienter med pseudomembranøs entero
colitt har det ikke vært mulig å få noen oppvekst av 
stafylokokker, selv ved bruk av colihemmende dyrk
ningsmedier. Enkelte mener derfor at det finnes en 
pseudomembranøs enterocolitt av ukjent ctiologi (5). 

Eksperimentelt har det heller ikke lykkes hos for
søksdyr å fremkalle tilstanden, hverken med stafylo
kokker eller stafylokokktoxiner. Et bilde som ligner en 
pseudornembranøs enterocolitt, har man derimot fått 
på forsøksdyr ved å fremkalle multiple sm!l. embolier 
eller tromboser i a. mesenterica superior ved hjelp av 
uforlikelige blodtransfusjoner. Det er funnet forandrin
ger i tarmen hos en del pasienter med enterocolitt, og 
dette kan tyde på at et lignende fenomen av og til 
gjør seg gjeldende hos mennesker ( 5 ). 

Johns to n og medarbeidere (6) beskrev tre for
skjellige forløp av pseudomembranøs enterocolitt: 

L Et koleralignende forløp hvor sykdomsbildet ble 
dominert av voldsomme, vannklare uttømmelser, 
utspilt abdomen, abdominalsmerter, høy feber og 
tidlig innsettende perifer sirkulasjonssvikt med ofte 
irreversibelt sjokk. 

Il. Et ileuslignende forløp hvor sykdomsbildet ble 
dominert av gradvis økende abdominalutspiling, 
brekninger, delvis fekulente. Sykdomsbildet var mer 
protrahert enn ved den koleralignende type. Sjok
ket kom senere og var av mindre alvorlig karakter. 
Diareen kom sent, eller den kunne mangle helt. 
Dyspnoe var ofte et fremtredende symptom. 

Ill. En type hvor plutselig innsettende sjokk var 
første symptom. Diareen kunne mangle helt eller 
først komme senere i forløpet. På grunn av det 
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plutselig innsettende sjokk kunne denne type lett 
bli forvekslet med lungeemboli eller hjerteinfarkt. 

Diagnosen pseudomembranøs enterocolitt kan i initial
stadiene være vanskelig å stille. Det behøver ikke være 
noen diare, og selv om det er, behøver man ikke å få 
noen oppvekst av stafylokokker. Ofte kan første symp
tom være at pasienten går i sjokk i den postoperative 
fase. Pseudomembranøs enterocolitt er derfor i første 
rekke en klinisk diagnose, hvor man ikke kan vente 
med behandlingen til man Hr en bakteriologisk diagnose. 

Sjokket som oppstår under en pseudomembranøs 
enterocolitt, skyldes en perifer sirkulasjonssvikt, og det 
står ikke i noe rimelig forhold t il det eksterne væsketap. 
Sjokket kan være svært vanskelig å heve, og enkelte 
har derfor ment det skyldes et eller annet stafylokokk
toxins innvirkning på de perifere årer (1, 7). 

Sjokket behandles på vanlig m!l.te med blod, plasma 
og eventuelt pressorsubstanser (noradrenalin, metara
drin o.l.). Mange har fremhevet det viktige i å gi store 
væskemengder, ofte svært fort, idet det eksterne væske
tap ikke gir noe uttrykk for det reelle væsketap inn i 
tarmlumen. Ved obduksjon hos slike pasienter har man 
funnet opptil 5 l væske i tarmen, og det er meddelt om 
pasienter som har tapt opptil 16 liter i døgnet. 

Pseudomembranøs enterocolitt behandles vanligvis 
med de antibiotica som for tiden er mest virksomme 
overfor stafylokokker, dvs. chloramphenicol, erytromy
cin o.l. Enkelte fremh ever ogs!l. svært gunstig effekt av 
cortisonterapi i tillegg (3, 9). 

Prognosen er ofte dårlig. I et materiale fra S p e are 
(11) på .1.1 pasienter med pseudomembranøs cnterocolitt 
døde 19. 

Kasus l var en 80 år gl. kvinne som i et par år hadde 
hatt lett hjertesvikt i fonn av dyspnoe og ødemer. S/10-60 
ble hun innlagt i avdelingen etter å ha hatt en subileustil
sund i 6 dager. Røntgenundersøkelse med bariumklym!r 
viste en stenosc i venstre del av colon transversum, sannsyn
ligvis cancer. Innleggelsesdagen ble det anlagt en cøcostomi. 
27110 ble det så etter 3 dØgns forbehandling med fulylsul
fatiazol l g x 4, utført en partiell reseksjon av colon t ransver
sum med terminoterminal anastomose. 

Histologisk unders-økelse av uttatte preparat viste carcinom 
med svulstinfiltrasjon gjennom :~Ile vegglag, men ikke i 
regionale lymfeknuter. 

Etter operasjonen fikk hun SO O 000 I.E. procapenicillin og 
Y:z g streptomycin x 2. Om morgenen 29/10 var tp. 39,4°, 
og pasienten hadde litt diare. Man gikk da over til å gi 
chloramphenicolsuccinat SOO mg x 4 intravenøst. Om etter· 
middagen var tp. 40,2 •, pasienten medtatt og ukla r. Det kom 
rikelig med vannklare uttømmelser f ra cøcostomiåpningen 
(over 800 ml/døgn), og det fantes store slimhinneavstØtninger 
i uttØmmelsene. Chloramphenicolet ble seponert, og pasienten 
fikk så methicillin, begynnelsesdose 2 g, senere l g x 6, samt 
rikelig med glykose-saltvann. 

Om natten (30/10) gikk pasienten i sjokk med systolisk 
blodtrykk på ca. 60 mm Hg og hurtig, dårlig puls. Tp. var 
40,3 °, og pasienten var moribund. Det ble gitt SOO ml 
dextranhydrolysat og 1000 ml blod, og blodtrykket normali
serte seg etter et par timer. 

Etter 24 timer var pasienten afebril og i bedret alment il
stand. Hun hadde løse avfpringer i ca. 12 dager, fra da av 
formet avføring. Hun fikk i alt 22 g methicillin i løpet av 
4 døgn. 

Diuresen var 29/1 O 3 S ml/døgn. Den steg etter noen dager 



til normale verdier, men blodurinstoff viste ingen synkende 
tendens og holdt seg mellom 25G-350 mg/i oo ml som ut
trykk for en varig nyreskade. Pasienten ble tiltagende debil 
og dØde 7112-60. Ved obduksjon fantes bronchopneumoni og 
diffus interstiticll fibrose med lymfocyttinfil t rasjon i nyrene. 

Kasus 2 var en 73 lir gl. mann. H an hadde i 3-4 h hatt 
lett hjertesvikt med dyspnoe og ødemer. I siste år før inn
leggelsen hadde han episoder med hematemese og melæna. 
Gjentatte røntgenundersøkelser av V + D var negative, inntil 
det medio juni 1961 ble påvist en infiltrasjon i vcntrikclens 
canal isområdc. Ved innleggelsen 29/6 var han i god almen t il
stand, hadde ikke hatt vekttap eller dyspepsi. 

417-61 ble det utført subtoul gastrektomi med fjernelse 
av milt og pancreashalen. 

Postoperative fikk pasienten daglig lg oksytetracyklin in
travenøst. O m kvelden 6/7 var han uklar, svettet. meget og 
hadde litt diare. Tp. var 39,5°. Oksytetracyklinet ble sepo
nert, og pasienten fikk i stedet 2 mill. I.E. penicillin og 1 g 
streptomycin daglig. Morgentp. var 40,2°, og det kom store, 
vannklare, illeluktende uttØmmdser. Ut på dagen falt blod
trykket til ca. 70 mm Hg systolisk. 500 ml dextranhydrolysat 
og 5 00 ml blod var uten effekt, og først etter store doser 
metaradrin (>O + 40 mg) intravenøst steg blodtrykket t il 
over 100 mm Hg. 

Pasienten fikk sl methicillin, begynnelsesdose 2 g, senere 
1 g x 4 i 6 dager, i alt 22 g, foruten hydrocortison 100 mg x 3. 
Pasienten ble afebril og klar etter 24 t. Han måtte imidlertid 
H store doser metaradrin (opptil 120 mg/døgn) før blod
trykket stabiliserte seg etter 6 døgn. UttØmmelsene av over 
l SOO ml/døgn vannklar, senere litt mer rødlig, illeluktende 
væske holdt seg i 3-4 døgn. Han fikk opptil 4500 ml 
glykose-saltvann daglig. Diuresen var 7/7 250 ml, senere mer 
enn 1000 ml/døgn. Urinstoff i blodet steg i 6 døgn til 283 
mg/100m[ for så å falle til normale verdier. 

Pasienten fikk t iltagende ødemer og sårkompl ikasjoner, og 
først 17/8-61 kunne han utskrives fra avdelingen for videre 
behandling annet sted. 

Kams J var en 72 år g l. mann, tidligere frisk, hvor det 
10/10-61 ble utført hemicolektomi med ende t il side anasto
mose på grunn av sirkulasjonsforstyrrelse og gangren i høyre 
colonbalvdel. Han var høyfcbril (40,5°) og svært dårlig under 
inngrepet, og det umiddelbare postoperative forlØp stormende. 
Under behandling med 1000 mg okytetracyklin intravenøst og 
hydrocortison 100 mg x 3 intravenØst daglig sank feberen, og 
13/1 O var han afcbril og litt kjekkere. 

Fra 1411 O fikk pasienten gradvis abdominalutspiling med 
abdominalsmcrter. 16/10 kom det blodtrykksfall med systo
lisk blodtrykk p3 c~. 80 mm Hg, og fra 17/i O fikk pasienten 
illeluktende, vannklar diare med opptil 10 uttØmmelser pr. 
døgn. Tp. var 38,5°, pasienten ukhr, urolig og meget dårlig. 
Oksytetracyklinet ble seponert, mens behandl ingen med hydro
cortison fortsatte. Da diareen varte ved, f ikk pasienten fra 
18/1 O om kvelden l g x 6 methicillin, og i løpet av 24 timer 
var han a febril og i bedret almentilstand. Fra 14/1 O h adde 
han fått klorpromazin 50 mg intramuskulært på grunn av 
uroen. 

Blodtrykket holdt seg lavt (5 0-80 mm Hg) inntil 30/1 O. 
Pasienten måtte få store doser metaradrin (opptil 200 mg/ 
døgn) intravenØst, og enkelte dager også hypertensin i tillegg 
(opptil 5,5 mg/daglig). Tross dette var det meget vanskelig 
å holde blodtrykket over 90 mm Hg, og det varierte mellom 
50-140. 

Diar~en varte til 4/11 da han igjen gikk formede avførin
ger. Han fikk opptil 53 00 ml va:ske intravenØst i døgnet, og 
diurcsen var god (mer enn 1000 ml/døgn). Urinstoff var 
17/10 95 mg/100 ml, den 23110 37 mg/ 100 ml. 

Bakteriologisk undersøkelse av fzces 18/1 O viste oppvekst 
av koagulasepositive gule stafylokokker, resistente mot peni
cillin og tetracykliner, ny prøve 20/10 viste fortsatt oppvekst 
av koagulasepositive gule stafylokokker, nå resistente mot 
streptomycin og sulfonamider i tillegg. Prøve t at t 2$/1 O viste 

ingen oppvekst av patogene mikrober. Begge stafylokokk
kulturer var ømfintlige overfor chloramphenicol og crytro
mycin. 

Diare under antibioticabehandling, især med bred
spektrede, er ikke sjelden. Pasientens almentilstand er 
da ikke affisert, og det kommer heller ikke feber under 
diareen, 1heller ikke slimhinneavstøtninger. 

Diareen har mer form av løse avføringer og ikke 
koleralignende uttømmelser. 

Kvikksølvforgiftning og difteri kan gi en emerocolitt 
med slimhinneavstøtninger, men det er intet holdepunkt 
for dette. Sykehistorien og de kliniske funn tyder derfor 
på at pasient I og pasient 2. har hatt en pseudomembra
nøs enterocolitt av Johnstons type l, mens pasient nr. 3 
nærmest hadde en blanding av type I og Il. 

Hos pasient I og pasient 2 hadde methicillin en mar
kert effekt på feberen og almentilstanden, mens tetra
cyklin, penicillin og streptomycin var uten effekt. All 
den stund vi ikke har foretatt noen bakteriologisk under
søkelse av fæces ·hos -disse pasienter, kan vi ikke avgjøre 
om dette også har vært stafylokokkinfeksjoner, selv 
om vi holder dette for overveiende sannsynlig. 

Både pasient I og 2. fikk en alvorlig nyreskade med 
oliguri og stigende urinstoff. H os pasient nr. I medførte 
dette en kronisk nyresvikt med letalt forløp, hos pasient 
2 varte oligurien bare et døgn. Selv her steg urinstoffet 
i 5-6 døgn før det falt til normale verdier. Vi har her 
et tilfelle av det som S e v i t t kaller «non-oligourisk 
traumatisk uremi» (I o). Det er nyreskader som vanlig
vis oppstår etter sjokk, men hvor det ikke kommer 
noen oliguri, bare stigende urinstoff i blodet. 

Pasient x og 2. fikk i 5- u dager et fall i blod
trykket som ikke var t il å heve uten bruk av metaradrin 
og hypertensin. Den perifere karskade (stafylokokk
toxiner?) krevde så lang tid for å restitueres. Vi må 
regne med at infeksjonen og dermed den eksogene 
toxinproduksjon opphørte kort tid etter at pasientene 
ble feberfric, men om frigjorte endotoxiner fra drepte 
bakterier fortsatt ble resorbert en tid, og derved frem
kalte blodtrykksfall, kan vi ikke utelukke. 

Om det er samme toxin som også har rammet nyrenes 
kar hos pasient 1 og 2 , eller om nyreskaden skyldtes 
sjokktilstanden, er ikke mulig å avgjøre etterpå. 

Behandling. 
For tiden må man regne med at 5o- 8o % av stafylo

kokkstammene på et sykehus er penicillinresistente, og 
ofte er de også resisten te mot de fleste andre antibiotica. 
Av den grunn må man med en gang man frykter en 
alvorlig stafylokokkinfeksjon :bruke det antibioticum 
som for tiden er mest virksomt overfor stafylo-kokker. 

Vi kan ikke se bort fra a t hydrocortisonbehandlingen 
hos pasient 2 og 3 hadde en gunstig effekt. Pasient 3 
var imidlertid under behandling med hydrocortison da 
han fikk sin pseudomembranøsc enterocolitt, og han fikk 
en alvorlig perifer karskade og betydelig p1virket al
mentilstand. Han fikk dog ingen nyreskade, og feberen 
var ikke så høy som hos pasient x og 2 . Klorpromazinet 
kan muligens også ha medført lavere temperatur hos 
pasient 3· 

75 



l 

l· l! 
1 l 

r 1
1 

l 

'l l 

l l 

l ~ 
i l l 

' l 
l ~ 

Vi kan heller ikke utelukke at chloramphenicolbe
handlingen hos pasient I •har hatt sitt å si. Våre erfarin
ger fra tidligere tilfelle med pseudomembranøs entero
colitt er at samtlige eldre pasienter har dødd i løpet av 
24-36 timer etter symptomenes opptreden. Vi er derfor 
tilbøyelig til å tilskrive den gunstige effekt først og 
fremst methicillinet, som vi mener er «the drug of 
choice» ved pseudomembranøse enterocolitter. 

Methicillin er et syntetisk penicillinderivat, dimetok
syfenylpenicillin, det er penicillinaseresistent, og det er 
hittil ikke påvist naturlige resistente stafylokokkstam
mer mot det. 

Pli grunn av de alvorlige perifere kar- og nyreskader 
som man kan få ved stafylokokkinfeksjoncr, må man i 
dag betrakte dem mer på linje med difteri eller tetanus, 
hvor det ikke er den bakterielle infeksjon som er hoved
faren, men ettervirkningene av de bakterielle toxiner 
på de forskjellige organer. 

Summary. 
Sigvald B. Refs u m d.y. and Arne H a uke bø: 

Pseudomembranous enterocolitis treated with methicillin. 

Three cases of pseudomembranous enterocolitis, pro
bably caused by staphylococci are reported. All recove
red from t>he acute enterocolitis under treatment with 
methicillin, but 2 of the patients suffered severe rena! 
damage (oliguria and increasing urea level) and 2. 

peripheral vascular damage with a fall in blood pressure 
lasting for five to twelve days. It is pointed out that 
the toxin production of the staphylococci is perhaps 
even more dangerous than the local bacterial lesion for 
which reason early treatment is essential. Methicillin is 
recommended as the drug of choise for treatment of 
pseudomembranous enterocolitis. 
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Methicillin selges i Norge som Belfacillin og Lucopenin. 
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MODERNE 
VIRUSDIAGNOSTIKK 

Av JAN C. ULSTR.UP 
(Fra Ullet'ål sykehus, Det Bakteriologiske Laboratorium. 

Sjef: 011erlll'ge eir. med. L. O. Borgett.) 

For den praktiserende læge vil det være av interesse 
å vite hva et medisinsk diagnostisk viruslaboratorium 
i dag kan yte under optimale betingelser , men dessuten 
også hva som vanlig er hensiktsmessig å undersøke. 
Fremdeles er hoveddelen av arbeidet ved viruslabora
toriene av forskningsmessig art, mens det rent diagnos
tiske utgjør en mindre del. 

De fleste laboratorieundersøkelser pi virussykdommer 
er kostbare og arbeidskrevende. De er videre avhengig 
av en hurtig og, over lengre avstander, nedkjølt t rans
port av det preseumptivt virusholdige materiale. Dertil 
kommer at det i vårt land er sjelden at en etiologisk 
diagnose er av vital betydning for pasienten. Ifølge sin 
natur må diagnosen ta relativt lang tid, og ofte er 
pasienten for lengst utskrevet fra sykehuset når svaret 
foreligger. Det er dog av betydning for en diagnostikk 
av høyere standard at den etiologiske undersøkelse 
drives så langt som mulig: det er en av betingelsene for 
medisinske frem skritt overhodet. Enkelte ganger er det 
fra folkehelsemessig synspunkt av viktighet å få klar
lagt diagnosen. Det gjelder f.eks. ved poliomyelitt, 
influensa og kopper. 

Når man således skal ta stilling til om det i et gitt 
tilfelle bør foretas laboratoriemessige undersøkelser, må 
alle disse momenter tas i betraktning. Foreligger en 
epidemi som allerede er virologisk klarlagt, kan den 
kliniske diagnose være tilstrekkelig. Unntatt er dog for 
tiden t ilfelle hvor -poliomyelitt kan mistenkes. På grunn 
av vaksineringen ser poliomyelitten ut til å forandre sin 
epidemiologi, og den mulighet foreligger at vanlige virus 
kommer til å forsvinne helt slik at man kommer i samme 
stilling som ved kopper hvor en uvaksinert vil være 
fullstendig ubeskyttet. Videre undersøkes for tiden i hvil
ken grad andre enterovirus enn polio type 1, 2 og 3, kan 
forå rsake lammelser. 

I en spesiell stilling kommer undersøkelser på autopsi
materialer hvor det premortale kliniske bilde tyder på 
virusinfeksjon. Det kan foreligge en hos oss sjelden 
infeksjon, eller en vanlig infeksjon med uvanlig hissig 
forløp, og eventuelt et helt ukjent virus. Her bør labo
ratoriet kontaktes om det kan lønne seg med nærmere 
undersøkelser. I vårt land er det Statens Institutt for 
Folkehelse som har det største laboratorium. Ellers har 
vi et mindre ved Ullevål sykehus, mens avdelinger er 
planlagt i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og 
Lillehammer. 

Det er en utbredt oppfatning at når virus er så små, 
må man ha elektronmikroskop for å kunne stille en 
virusdiagnose. At en celle er virusinfisert, kan nå med 
økende sikkerhet erkjennes, men det elektronoptiske 
bilde er uspesifikt. Metoden er kostbar og egner seg 

Foredrag ved Lægeforeningens fortsettelseskurs 1961. 
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Diskusjon. 
Eng & Mackenzie (2) fant i 1956 blant 1903 

blodgivere i Oslo 148 med Lygranum-KBR-titer ~ 15, 
dvs. 7,78 % positive. Regnes i det samme materiale reak
sjonen positiv først for titer ;> 30, blir hyppigheten av 
Lygranum-positive knapt 6 %. I utenlandske normal
materialer (jfr. 2) er angitt en positivitetsfrckvens på 
1,6-Io %; i et aus tralsk normalmateriale med 2l % 
posi tive var reaksjonen regnet positiv helt fra titer 5· 

Lygranum-KBR og ornithose-KBR anses ekvivalente og 
titerverdier komparable. Reaksjonen holder seg positiv 
i flere måneder, med tendens til fallende t iter. 

l normalmaterialer og i vårt materiale er titerverdiene 
bare unntaksvis så høye at de «beviser» en aktuell infek
sjon med virus av denne gruppen (Lymphogranuloma
ornithose-gruppen). Bare vh første pasient med titer 240 

kommer i denne kategori. De øvrige positive titer uteluk
ker ikke aktuell infeksjon (1, 2), idet det ikke er helt 
god overensstemmelse mellom klinisk sykdomsgrad og 
KBR-titer. Endog et titer på I 5 gjør tidligere infeksjon 
overveiende sannsynlig, med eller uten kliniske sympto
mer i anamnesen. Man regner med et fåtall uspesi
fikke reaksjoner (jfr. 2). Interessant er V o l k ert & 
Matt hi e se n s (6) påvisning av antigenfellesskap mel
lom ornithose-virus og en human saprofytt, nemlig en 
bakterie av anitratum-gruppen. 

Våre observasjoner refererer seg til et lite materiale 
(33 sarkoidosepasienter) og må tas med tilsvarende for
behold. Imidlertid er frekvensen av ornithose-positive 
(16 av 33) langt høyere enn i noe .. normalmateriale, nem
lig ca. so % i hele materialet og ca. 67 % blant de aktive 
tilfellene. For å bringes ned på den for Oslo i 1956 «nor
male Lygranum-positivitets-frekvens», 7,78 %, tåler 
dette materiale addering av hele 170 negativt reagerende 
sarkoidosepasienter. 

Følgende tentative alternative konklusjoner byr seg: 
x) En pågående eller nylig passert epidemi av Lympho

granuloma-ornithose-gruppen har økt antistoff-frek
vensen i befolkningen som helhet, og dermed også 
blant sarkoidosepasienter. 

2) Sarkoidosepasienter infiseres lettere enn normalbefolk
ningen med denne type virus. 

3) Sarkoidosen eller noen tilfelle av sarkoidose er frem-
kalt av et agens som har antigenfellesskap med Lym
phogranuloma-ornithose-gruppens vira. 

4) Sarkoidosen eller noen tilfelle av sarkoidose er fremkalt 
av virus av Lymphogranuloma-ornithose-gruppen. 
Vira av denne gruppen er funnet hos tallrike fugle

arter og hos visse pattedyr. Flere av disse vira er fore
løpig lite studert (jfr. I, 2, 3). Epiteloidcelletuberkler 
med eller uten nekrose kan forekomme ved Lympho
granuloma venereum. Skjønt denne sykdom vanskelig 
kan tenkes å ha noe med sarkoidose å gjøre, er det inter
essant at iallfall ett virus av denne gruppen kan frem
kalle sarkoidvevutvikling på menneske. 

En rekke veier står åpne for videre undersøkelser på 
dette felt. Vi Mper det vil vise seg mulig i løpet av kort 
tid å skaffe t il veie et' større sarkoidosemateriale, som 
sammen med et komrollmateriale kan bearbeides i nær 
kontakt med serolog (dr. J. Eng). (Litteratur •· 216) 
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BAKTERIOLOGISK 

RESISTENSBESTEMMELSE 

EN ORIENTERING OM TEKNISKE PROBLEMER 

VED VANLIGE KLINISKE LABORATORIER 

Av KJELL BØVRE 

(Fra KapteiiJ W'. Wilhelmsen og Frues Bakteriologiske 
Institutt, Rikshospitalet, Oslo. 

Sjef: Professor dr. med. S. Dick HenrikJen.) 

Kliniske laboratorier ved sykehus langt fra nærmeste 
bakteriologiske laboratorium kan som kjent ha vanske
ligheter med å tilfredsstille kravene til bakteriologisk 
diagnostikk, dels på grunn av manglende utstyr og dels 
fordi behovet for instruksjon ikke alltid dekkes til
strekkelig. 

Når det gjelder bakteriologisk resistensbestemmelse 
under disse forhold, har man eksempler på at tekniske 
feil kan svekke tilliten til denne viktige undersøkelse 
ved å gi et sviktende grunnlag for den kliniske vurde
ring. Selv om indikasjonsstillingen for resistensbestem
melse er korrekt, ved at man blant annet ikke utfører 
den på en blandingskultur av bakterier med tvilsom 
patogenitet og ikke uten videre tar funn av en patogen 
bakterie til inntekt for etiologisk sammenheng, er uCYVer
enssternmelse mellom antibiogram og behandlingsresul
tat et kjent fenomen. Ste e n (12) har ved å gjennomgå 
en rekke undersøkelsesresultater i litteraturen funnet 
slik uoverenstemmelse i 5-23 % av tilfellene. Man vet 
at forhold som infeksjonens grad, infeksjonsstedet, pasi
entens motstandskraft m.m. er av betydning for valg av 
kjemotherapeuticum og behandlingsresultat j det hele. 
At mer eller mindre uberegnelige forhold hos pasienten 
eller hos mikroben (resistensutvikling), underbehandling 
og eventuelle svake trekk ved en metodes prinsipielle 
grunnlag ruten tvil er det vesentligste årsakskompleks 
ved uoverensstemmelse, må imidlertid ikke føre til under
vurdering av feil ved den praktiske utførelse som årsak 
til slikt misforhold. 

Følgende eksempel hentet fra sykehuspraksis kan 
tjene som illustrasjon av et lite tilfredsstillende forsøk 
på resistensbestemmelse. Hos en voksen mann som etter 
en laparatomi hadde utviklet pyodermi, osteomyelitt og 
artritt, ble det isolert og resistensbestemt gule stafylo
kokker fra leddvæske ved vedkommende kliniske labo
ratorium. Det ble påvist resistens eller relativ resistens 
overfor sulfonamid og alle de prøvede antibiotica, 
inklusive penicillin og chloromycetin. Da chloromycetin 
viste den relativt største hemningssone på resistens
skålen, ·ble behandlingen basert på dette antibiotioum, 
uten nevneverdig effekt. Etter en uke ble det i blod
kultur isolert gule, koagulase positive stafylokokker. 
En ny resistensbestemmelse ved det samme laboratorium 
viste samme resistensforhold som første gang. Stammen 
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ble sendt til Kaptein W. Wilhelmsen og Frues Bakterio
logiske Institutt, hvor det viste seg at mikroben var 
ømfintlig for sulfonamid og penicillin, mens chloromyce
tin var uvirksom. Chloromycetin ble seponert, og pasi
entens sepsis gikk pent tilbake ved sulfonamid- og peni-
cilli n behandling. 

Dette tilfelle og en del andre personlige erfaringer fra 
sykehuspraksis synes for meg å berettige en nærmere 
omtale av hvorledes metodikkavvikelser kan føre til 
feilaktige resultater ved bakteriologisk resistensbestem
melse etter tablett- og lappediffusjonsmetodene, særlig 
med tanke på alminnelig sykehuspraksis. Det er selv i 
den mest aktuelle litteratur på området (2, 7, o. a.) lagt 
relativt liten vekt på det faktum at når en slik metode 
anvendes uten noen form for kontroll av resultatene, 
slik det mange steder blir praktisert, er ·det nødvendig 
at standardbetingelsene kjennes og følges ved utførel
sen .. Noen brosjyrer av mer kommersiell art, beregnet 
på den tablettmetode som er vanligst ved vhe sykehus, 
er lite tilfredsstillende med hensyn til beskrivelse av 
metodikken og dens feilkilder. En mer tilfredsstillende 
rettledning for utøverne av den mest anvendte lappe
metode er i disse dager blitt distribuert. 

En supplering med egne undersøkelser er gjort for å 
belyse nærmere noen av de viktigste praktiske spørs
mål. 

Prinsippet for resistensbestemmelse etter tablett- og 
lappediffusjonsmetodene er i korthet at tabletter eller 
lapper med kjente mengder av de respektive kjemothera
peutica plaseres på tilsådd, fast medium. Man inkuberer 
og registrerer ved avlesningen -diameteren av hemnings
sonene rundt de forskjellige tabletter eller lapper. De 
metoder som anvendes her i landet, er ved utarbeidelsen 
mer eller mindre sammenholdt med undersøkelser med 
fortynninger av kjemotherapeutica i flytende eller fast 
medium, hvorved man er kommet frem til samsvarende 
verdier av sonestørrelse og «minste hemmende konsentra
sjoner» for en rekke bakteriestammer med forskjelli-g 
ømfintlighet (2, 6, 9, ro, II). Nllr man videre vet 
hvilke konsentrasjoner som kan oppnås i vevsvæsker ved 
vanlige ·behandlingsmetoder, har man et grunnlag for 
a" sonestørrelsen å bedømme hvilken effekt kan ventes 
in vivo (2, ro, I I) . Kliniske, farmakologiske og bakterio
logiske erfaringer for øvrig har videre vært bestem
mende for numeriske krav til sonestørrelser ved de 
forskjellige ømfintlighetsnivl. 

Mikrobenes ømfintlighet uttrykkes gjerne i 4 grader: 
Sterk ømfintlighet, middels ømfintlighet, relativ resi
stens og resistens. Følgende angivelser etter Ericsson 
og medarbeidere (3) kan vel nå regnes for almen
gyldige. Ved sterk ømfintlighet venter man at mikroben 
vil reagere godt på vanlig behandling ved generell in
feksjon. Ved middels ømfintlighet bør man ved generell 
infeksjon gi større doser for å sikre god virkning. Ved 
relativ resistens vil mikroben i alminnelighet bare på
virkes hvis infeksjonen er lokalisert til steder hvor man 
kan oppnå bøy konsentrasjon av kjemotherapeuticum 
(urinveier, kaviteter, overflate). Ved resistens venter 
man ikke at mikroben er tilgjengelig for kjemoterapi, 
uten av og til ved lokal applikasjon. 

Sonestørrelsene, som i praksis setter oss i stand til å 
plasere en mikrobe i dette system, er avhengige av fak
torer som varierer fra metode til metode, hvorfor hver 
enkelt metode har sine spesielle krav til sonestørrelsene 
ved et bestemt ømfindighetsnivå, forskjellig for de for
sKjellige tabletter eller lapper. Av dette fremgår at 
sonestørrelsen, og dermed den bestemte ømfintlighers
grad, ikke kan bli et så sikkert uttrykk for vil'lkningen 
in vivo som den anvendte metode tillater, med mindre 
man utfører undersøkelsen under vedkommende metodes 
standardbetingelser. Resultatet vil kunne påvirkes av 
avvikelser ved mediets sammensetning og tykkelse, ino
kulat og utsædsmetodikk, tidsrelasjonen mellom diffu
sjonens og !bakterievekstens begynnelse, samt mengden 
av aktivt, diffusibelt kjemotherapeuticum i tabletter eller 
lapper. 

Mediets sammensetning og tykkelse. 

Det viktigste krav til mediets sammensetning er at 
det skal gi gode vekstbetingelser f.or de bakterier som 
resistensbestemmes (r 3). I vanlig sykehuspraksis berøres 
man neppe særlig av det problem som oppstår når 
mikrober som krever spesialmedium ·skal resistensbestem
mes. Dette skal følgelig ikke diskuteres her. En annen 
viktig betingelse er at mediet ikke må inneholde komp
lekse, organiske stoffer som gjærebtrakt eller pepton, 
som hemmer virkningen av sulfonamid og en rekke 
antibiotica (5, ro, 12). For å belyse betydningen av et 
rikt medium innenfor rammen av de aktuelle standard
mediers sammensetning, ble det i vårt laboratorium 
foretatt resistensbestemmelser av ro stafylokokkstam
mer, dels med pepton- og gjærekstraktfritt medium uten 
glykose og blod og dels med det samme medium til
satt I o % blod. Følgende kjemotherapeutica ble an
vendt: Sulfonamid, penicillin, streptomycin, chloromy
cetin og terramycin. Den samme bakterieoppslemning 
ble anvendt i de to paralleller, hvilket ga like tykk 
utsæd (tettstående enkeltkolonier). Resultatet ble at 
mens der på blodagar alltid fremkom lett målbare 
hemningssoner (unntatt ved resistens), kom der ved 
anvendelse av medium uten blod og glykose for 5 stam
mers vedkommende ingen vekst i det hele ta~t på 
skålene, for 3 stammers vedkommende vekst på enkelte 
steder fjernt fra diffusjonssentret og for .2 stammers 
vedkommende målbare hemningssoner, som oftest var av 
«kjempedimensjoner• i forhold til de tilsvarende på 
blodagarskåler, særlig utpreget for chloromycetins ved
kommende. Forsøket bekrefter den rimelige antagelse 
at under -dårlige ernæringsbetingelser hemmes bakterie
veksten av forholdsvis lave konsentrasjoner. Det for
klarer en feilkilde i retning av «for gode• resultater av 
resistensbestemmelse. 

De to her i landet mest anvendte metoder til resistens
bestemmelse ved agardiffusjon, den danske tablettme
tode og den svenske lappemetode, er begge utarbeidet 
med x o % defibrinert hesteblod i mediet. Defibrinert 
hesteblod har vist seg å redusere virkningen av sulfona
midhemmende stoffer i mediet (ro). Ericsson (4) har 
sammenlignet menneskeblod og hesteblod og ikke .fun-
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net noen forskjell på sonestørrelsene. Ved vårt laborato
rium ble det aktuelle spørsmål hvorvidt humant citrat
blod kan anses likeverdig med defibrinert hesteblod, 
søkt belyst i et forsøk med 10 'Stafylokokkstammer, 5 
stammer av Escherichia coli og 1 stamme av Proteus 
mirabilis, som ble resistensbestemt ved anvendelse av 
henholdsvis ro % humant citratblod og ro % defibri
nert hesteblod i det samme pepton- og gjæreks.traktfric 
grunnmedium, dels ved tettstående enkeltkolonier, dels 
ved lett teppevekst, samt for 2 stafylokokkstammers 
og 3 colistammers vedkommende også ved meget tykk 
utsæd. De11ne undersøkelse brakte ikke for dagen noen 
signifikant forskjell mellom de to blodarters evne til å 
innvirke på sonenes størrelse og klarhet når det gjaldt 
sulfonamid og de tidligere nevnte 4 antibiotica. Etter 
dette skulle ikke bruk av humant citratbloo være noen 
feilkilde av praktisk betydning ved metoder som er bygd 
på defibrinert hesteblod. 

Agarinnhold, glykoseinnhold, pH og mediets tykkelse 
influerer alle i større eller mindre gra;d på sonestørrel
sene (4). En i forhold til standardmediet for høy agat
konsentrasjon gir for små soner, vesentlig for strepto
mycins vedkommende (3-4 mm forskjell ved varill
sjon fra 1,5 til 2,5 % agarinnhold). En for høy glykose
konsemrasjon medfører noe for små streptomycin- og 
sulfonamidsoncr. En for høy pH gir for store strepto
mycinsoner og for små aureomycinsoner. Økning av 
mediets tykkelse fra 5 mm til 10 mm gir 4-5 mm mindre 
penicillin- og chloromycetinsoner. De vanligst brukte 
metoder her i landet er innstilt på medium med agar
innhold 1,5-2 %, glykoseinnhold o-r % og pH 7,4-
7,5, varierende fra metode til metode. Mediets tyk
kelse, som etter det nevnte er en av de viktigste fak
torer, angis ikke i noen bruksanvisning og bare delvis 
i litteraturen. Den danske tablettmetode er innstilt på 
8 mm, den svenske lappemetode på 4 · mm tykkelse av 
mediet (I ,8). 

I vanlig sykehuspraksis, hvor man er. henvist til inn
kjøp av helt eller delvis ferdige medier, er det vanske
lig å oppfylle de strengeste krav. Man bør imidlertid 
så vidt mulig sikre seg mot vesentlige avvikelser fra 
standardmediet på de nevnte punkter. 

lnokulat og utsædsmetodikk. 

Det skål anvendes kulturer av tettstående enkelt
kolonier (2, 9, 13). Erfaringsmessig benytter de fleste en 
langt tykkere ·utsæd. D e tidligere nevnte 16 bakterie
stammer ble, for å belyse betydningen av dette, anvendt 
ved en serie resistensbestemmelser, hvor utsædens tetthet 
ble variert fra tettstående enkeltkolonier til meget lett 
teppevekst, følgelig en meget liten variasjon ,j retning 
av for tykk utsæd. Resultatet var meget slående, idet 
samtlige anvendte kjemotherapeutica (sulfonamid, peni
cillin, streptomycin, chloromycctin og terramycin) i 
hvert enkelt tilfelle viste en tydelig mindre sone ved 
økning av kulturtettheten. For sulfonamids vedkommen
de ble avlesningen gjennomgående vanskeliggjort ved 
tykk utsæd ved at det opptrådte gradvis mindre kolonier 
inn mot sentrum, slik at avgrensningen ble diffus. Ved 
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meget tykk utsæd, som ble anvendt i noen tilfelle for å 
se hvilken virkning svært grove og praktisk aktuelle 
feil på dette omdde ville få, viste det seg at sonene 
kunne bringes til å bli meget små eller til å fof'Svinne 
helt. Det var ved ekstremt tykk utsæd særlig sulfona
midsonen som forsvant helt, mens de øvrige soner som 
regel ble forminsket og uklare, men avgrensbare utad. 
Forsøk som ble gjort, viste at det er særlig ved for tykk 
utsæd at blodtilsetning til mediet har betydning for 
sulfonamidvirkningen, idet sulfonamidsonene lettere for
svant på medium uten blod. 

Den rette utsædsteknikk er av avgjørende betydning. 
Særlig har man lett for å få tykk og ujevn utsæd når 
det inokuleres med !/!Se direkte fra kolonier. Det er let
test å oppnå en passende utsæd ved å helle en fortyn
net bakterieoppslemning utover mediet og avpipettere 
det overskytende. Det er viktig at utøveren ved pers·on
lig erfaring klarer å innstille sin fortynningsteknikk med 
henblikk på tettstående enkeltkolonier. Dette kan gjøres 
på mange måter. Man kan ha glede av .følgende frem
gangsmåte, som gir reproduserbare resultater: En så 
vidt synlig mengde materiale fra en overflatekultur brin
ges til å hefte ved munningen av en Pasteurpipette (litt 
større mengder trenges av stafylokokker og enterokok
ker enn av enterobaktericr og andre kraftig voksende 
stavbakterier). Pipetten skylles grundig ved at man 
trekker opp og presser kraftig ut flere ganger i 5 ml 
buljong eller fysiologisk saltvannsoppløsning. Deretter 
føres den fullstendig tømte pipette over i nye 5 ml 
fortynningsvæske ~g skylles på samme mhe der. Disse 
siste 5 ml helles utover mediet. Det overskytende avpip
etteres og skålen tørres raskt i termostat ved 37° C. 
Tabletter eller lapper må ikke, som det av og til gjøres, 
legges på skålen mens denne ennå er fuktig. 

Det er viktig at man så vidt mulig arbeider med 
renkulturer. Hvis man i særlig presserende tilfelle gjør 
r esistensbestemmelse direkte ved primærutsæd, bør un
dersøkelsen gjentas senere med en renkultur med pas
sende tetthet. Ericsson (2) anbefaler at det tas 
materiale fra mange kolonier istedenfor fra en eller noen 
få kolonier ved resistensbestemmelse, med den begrun
nelse at man da ved riktig teknikk kan få et visst inn
trykk av en kulturs biologiske heterogenitet med hensyn 
.til påvirkelighet av kjemotherapeuticum ved å iaktta 
den relative spredning av kolonier. Dette prinsipp 
rommer dog den fare at flere arter i samme primæ-r
kultur kan sammenblandes. Derved kan en uvedkom
mende mikrobe komme til å forstyrre avlesningen. 

Tidsrelasjonen mellom diffusjonens og bakterievekstens 
begynnelse. 

For å få stabile betingelser for virkningen av kjemo
t.>herapeuticum er det nødvendig at en konstant diff.u
sjonsgradient utover i mediet er oppnådd før bakterie
veksten begynner (2, I 3). Dette kan oppnås ved å la 
skålen stå ved 20 o C i 3 t imer med lapper på før 
inkubasjonen begynner. En slik prediffusjon hører ikke til 
standardbetingelsene for den nåværende danske tablett-



metode. Anvender man disse tableter, skal følgelig in
kubasjon foretas straks tablettene er på plass, ellers vil 
sonene bli for store (8). 

Mengden av aktivt, diffusibelt kjemotherapeuticum i 
tabletter eller lapper. 

Det viktigste i denne forbindelse er at holdbarheten 
er sterkt begrenset.-Særlig bør man være oppmerksom på 
at etter at en beholder er åpnet, gjelder ikke lenger den 
eventuelt påstemplede exspirasjons.dato. Spesielt er peni
cillinets labilitet stor. Enten man benytter tabletter eller 
lapper, !bør man behandle dem med omhu, og helst kon
trollere dem fra tid til annen ved hjelp av stammer med 
kjenre resistensforhold. 

Bedømmelse og kontroll av resultatene. 

Etter ,inkubasjon ved 37° C i ca. I 8 timer følger av
lesningen (i presserende tilfelle eventuelt tidligere). Man 
bør, som det fremgår av det tidligere nevnte, være for
siktig med uten videre å følge vedkommende metodes 
millimeterkrav til sonestørrelser hvis man ikke er over
bevist om at metodikken er ~ orden. Hvis man f.eks. 
finner at det er anvendt for . tykk kultu·r, bør under
søkelsen gjentas med passende fortynning. Hvis det 
haster med et foreløpig svar, ser det ut til å være riktig 
ved en slik for tykk utsæd å måle også uklare soner ut 
til· uhemmet vekst. Erfaringsmessig viser det seg nemlig 
at grensen for full hemning som regel går vel så langt ut 
når undersøkelsen gjøres om med riktig fortynning'., . 

Ofte kan og bør man være i tvil om resultatet· er 
riktig. Ser man på betydningen av resisten~bestemmelser 
i klinikken, er denne utvilsomt stor. For den enkelte 
pasient kan en s,vik~ i laboratoriet på et av de nevnte 
punkter i hvert fall teoretisk medføre at han 1kke reddes 
ut av en kritisk situasjon. En høyere standard ville også 
sikkert kunne redusere antall tilfelle hvor man tyr til et 
variert «antibiotisk bombardement», hvilket er av be
tydning for :1 bevare antibiotica som hjelpemidler på 
lang sikt. Det enkelte laboratorium bør derfor sette 
meget inn på å kontrollere sin metodikk. Fra tid til 
annen bør det foretas kontrollresistensbestemmelser ved 
et spesiallaboratorium. Disse stammer med kjent anti
biogram kan så anvendes til hyppig kontroll i det kli
niske laboratorium. 

The Expert Committee on Antibiotics, WHO, har i 
I 96 I utarbeidet en rapport om retningslinjer som bør 
følges for å komme frem til ensartede og vitenskapelig 
tilfredsstillende metoder til bakteriologisk resistensbe
stemmelse, ut fra moderne helsearbeids krav om pålite
lige og sammenlignbare opplysninger om bakteriers re
sistensforhold ( r 3). Forutsetningen for at slikt arbeid 
på et høyere plan skal bli fruktbart, må være at de 
laboratorier som adopterer metodene utfører arbeidet 
forskriftsmessig. På dette område synes vi her i landet 
å ligge tilbake for enkelte andre land, som f.eks. Sverige, 
hvor man siden 1949 har arbeidet med sammenligning 
og kontroll av resistensbestemmelser v:ed de forskjellige 
laboratorier (3). (Litteraturs. 216) 

<<NECK-FACE SYNDROME>) 

TO TILFELLE OPPST A TT ETTER BEHANDLING 
MED SMÅ DOSER TRILAFON 

Av GUST AV J. F. DIETRICHSON 
og TORMOD KOLLEVOLD 

(Fra Sandt~es Sykehus. 
Sjef: Over/æge Gunnar Ullat~d.) 

Det er vel kjent at phenothiazingruppens stoHer rela
tivt ofte gir bivirkninger i form av extrapyramidalc 
reaksjoner. Disse kan deles inn i tre grupper, nemlig: 

r. Akinesier. 
2 . Dyskinesier ( dystoniske reaksjoner). 
3· Akathisia (motorisk uro). 

A y d (2) fant blant 3775 pasienter behandlet med 
phenothiaziner extrapyramidale reaksjoner hos 1472 
(38,9 %). Akathisia var hyppigst, mens dyskinesier bare 
fantes ·hos 2,3 %. Yngre pasienter hadde lettere ,for å 
reagere ~ dyskinesier, mens parkinsonisme var hyp
pigere hos eldre. Slike reaksjoner forekommer ofte i 
sinnssykehus, hvor det blir brukt store ·doser av medi
kamentene. Ved lavere dosering, slik som anvendt i 
alminnelig praksis, er de sjeldne . . Trilafon gis sjelden i 
doser som overstiger I6 mg daglig. Ved så lav dosering 
forekommer kanskje en bisarr reaksjon en gang pr. 1000 

i form av dystoni eller muskelspasmcr. 
Betegnelsen «Neck-face syndrome» ble først :brukt av 

S h an o n , som omtalte en gruppe pasienter som ut
v.iklet dystonier i ansikts- og halsmuskulaturen etter be
handling med Trilafon (6) . Syndromet er karakterisert 
ved følgende: Protrusjon, avrunding og misfarging av 
tungen, som ofte viser involuntære bevegelser, toniske 
spasmer i tyggemuskulaturen, ofte med kjevedeviasjon og 
prognatusstilling av underkjeven, sammensnørende for
nemmelser i svelget, dysartri, dysfagi, muskeltrekninger 
i leppene, okulogyre kriser, trismus, grimasering og 
spastisk torticollis. Symptomene kommer som regel i 
perioder ca. hvert 10. minutt. Forløpet er benignt, idet 
symptomene pleier gi seg i løpet av 4-12 timer. 

Her skal omtales to tilfelle som begge oppsto hos 
unge, gravide kvinner som fikk Trilafon på grunn av 
kvalme og brekninger under svangerskapet. Vi kunne 
ikke få frem at noen av dem tidligere hadde vist epilep
tiske eller epileptiforme reaksjoner eller avvikende psy
kiske trekk. 

Kasus '1. B. H., 19 år, innlagt 28. august 1960. Hun var 
tidligere frisk, hadde to barn fra før, og var nå 2 Yz måned 
gravid. Kvelden før innleggelsen tok hun en tablett Trilafon 
(4 mg). Ved 8-9 tiden innleggelsesdagen tok hun en tablett 
til, og dro deretter på bærtur. Kl. 13.30 f.ølte hun seg noe 
«rar», idet tungen ikke ville lystre og hun var noe stram 
i kjakeregionene. Hun trodde dette skyldtes hennes tilstand 
og tok en t ablett til kl. 14.00. Tilstanden forverret seg atskillig 
utover ettermiddagen. Det ble vanskelig for henne i snakke, 
og stramheten i kjake- og tinningregionene tiltok. Dette fort
satte i perioder, hvorpå hun reiste direkte til sykehuset, hvor 
hun ankom kl. 19.30. Det ble gjort følgende funn: Tp. 37,3, 
puls 90, regelmessig, BT 140/80. Hun hadde uttalt dysartri. 
De.t var lett grad av kjevesperre, men hun kunne åpne mun-
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Konklusjon. 

Ved undersøkelse av 30 fortløpende kneieddspunkta
ter hos pasienter med leddsykdommer, ble det bekreftet 
at enkle leddvæskcanalyser - som ikke er tidrøvende 
og som ikke krever ekstra utstyr - er av absolutt verdi 
ved bedømmelse av leddsykdommer. Spesielt verdifull 
er k~nskje undersØkelsen ved differensial<~iagnosen 
artritt-artrose. 
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NOSOKOMiALE 

STAFYLOKOKKINFEKSJQNER 

.Av SVERRE HESTETUN 

Stafylokokkinfeksjoner skaper stadig store· vansker 
først ·og fremst ved våre sykehus, men også ·foi: den 
praktiserende læge: 'Disse infeksjonene -fører med seg 
stor sykelighet selv etter oppdagelsen av det nye ·synte
tisk fremstilte penicillinaseresistente penicillin. 

Fødeavdelingen er kanskje mest utsatt for disse.infek
sjonene og de blir lett · sennir for smittespredning. Kra
vene ril · aseptikk er her av den største betydning· og av
henger i høy grad av så vel avdelingenes personell som 
åv plassforhold med muligheter for effektivt renhold, 
isolasjon osv. 

Jeg skal kort. omtale en enkeltforholdsregel som ble 
tatt i bruk ved 'et -av våre pi:ovinssykehus, og som jeg 
inener kan ha interesse. 

Den eneste stØrre fødeavdeling i Telemark inntil for 
I% år. siden var :i det gamle Porsgrunn Lutherske Syke
hus. (Vi er nå flyttet over i et nytt og tidsmessig syke
hus:) 'Fødeavdelingen med ca.- 8oo fødsler i året, holdi: 
til i noen elendige ·lokaler hvor det ikke var mulig 
å få gjemiomført en tilfredsstillende hygiene, men på 
grunn av plassmangel kunne den· ikke stenges. Som ·så 
mange andre steder; kom:det også her etter hvert bølger 
·av purulente hudinfeksjoner på barna fremkalt av sta
fylokokker, og situasjonen . for -J-4 år . siden var llelt
tvilet. 

Parallelt med disse ' infeksjonene på barna fikk ·man 
også ·et økt aritall mastitter hos mødrene. :Yil ·dels 
spredte infeksjoner:i også til andre husstandsmedlemmer; 
og jeg kjenner til .at flere voksne menn måtte gå ·syk
meldt lenge på grunn·av·furunkler og flegmonøse absces~ 
ser. I enkelte perioder var problemene så •vanskelige at 
'de fleste av barna fikk-disse 'infeksjonene kort før eller 
like etter· utskrivningen -fra fødeavdelingen; 

Jeg bygger her'på·mine ·observasjoner, praksis på mitt 
i{ontor, s'amt fra mitt daglige tilsyn med de nyfødte 
ved avdelingen. Bakteriologiske prøver viste ~t det var 
stafylokokker som fremkalte disse infeksjonene, ofte av 
typen 8o(8 I, og at de var multiresistente. På grunn av 
praktiske vansker lot det seg ikke gjøre å få gjennom
ført syste'matiske bakteriologiske undersøkelser. 

Mange · tiltak ble satt i gang for å få kontroll over 
infeksjonene, men uten tilstrekkelig hell. Som et profyl
acticum ble .det bl.a. tilsat~ I o/oo Benzalkon i all barne
salve som ble brukt både før og etter utskrivningen fra 
avdelingen, men uten særlig virkning. Denne salven 
brukes imidlertid fremdeles. 

Vi ble så for ca. 3 år siden oppmerksom på fenol
derivatet hexaklorofen. Ved forsøk er det fØrt bevis 
for at ved vask 'med en O,J % oppløsning ·av hexa
klorofen 3 ~anger daglig reduseres hendenes bakterie
flora med ca. 75 % (r). Hexaklorofen som har en bak
tericid virkning, er særlig ·effektivt mot grampositive 
bakterier. De. gramnegative er mer resistente, og effekti
viteten· er mer usikker ,på syrefaste bakterier, ·sopp',
bakteriesporer : og' virus. lrriterende. og .toksiske virknin"
ger er .. megenjelderi rapportert .selv etter daglig·og·Jang
varig vedvarende bruk. Det er ennå ikke sett utvikling 
av immunitet, og allergiske reaksjoner er ikke påvist (i). 

Porsgrunn Apotek, .som hele tiden. yiet en utmerket 
assistanse; anskaffet .hexaklorofen .. Vi forsøkte det først 
som 3 % i en såpeoppløsning til bruk ved håndvask', 
men <la selve såpeåppløsningen· hadde.en lokalirriterende 
virkning på huden hos enkelte, måtte man slutte med 
dette. Man . gikk, så over til å bruke ·barnepudder tilsatt 
hexaklorofen: :Dette pudderet. som er uten kullhydrater 
og proteiner, har følgende sammensetning: Hexakloro
fen 3 %-og Magn; stearat.:f: %:i Talcum. Foruten ai man 
brukte det i fødeavdelingen, fikk mødrene· ved ·utskriv
ningen en resept på-pudderet med råd .om ·å .bruke det 
etter hjemkomsten. Man .håpet ved denne enkle forholds
regel å ·oppnå. en beskyttende virkning på barnas hud 
samt en beskyttende og. ·desinfiserende virkning så- vel 
på pleiepersonalets som ·mødrenes · hender. 

·Virkningen av· denne profylaktiske behandling har 
vært meget ·oppmuntrende,. idet, man etter kort: tid· syntes 
å få situasjonen ·under ·kontroll. Uønskede bivirkninger 
ble ikke observert: Man er oppmerksom på at, andre for~ · 

hold kan ha hatt betydning. Men etter :at vi tok hexa
klorofen i.bruk, har vi unngått 'de. bølgcformede utbrudd 
som en erfaringsmessig .vet· at. disse infeksjonene . frem~ 

kaller. ·og fødeavaelingen.holddil i de samme. utilfreds~ 
stillende lokaler i vel 'I år og med den samme betjening. 
Jeg mener derfor at bedringen .i all vesentlig grad ·skyl
des anvendelsen··av hexaklorofen og man· har nå. i .1*' år 
bare sporadisk sett et og : annet tilfelle av purulente 
hudinfeksjoner i ·spebarnsalderen. 
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PRJMÆR STAFYLOKOKK-PNEUMONI 

Et tilfelle med akutt, fulminant forløp og letai"utgang: 

A v SIGURD NITTER-HAUGE, ARNE ØDEGAARD og GUDMUND SEMB 

(Ullevål sykehu5, avd. VI Il. Sjef : Profeuor, dr. med. Anton Jervell, 

Bakterio/ogi5k laboratorium. Sjef: Over/æge, dr. med. L.'O. Borgen og 

Patologisk-anatomisk laboratorium. Sjef: Over/æge, dr. med. Kristen Arnt>sen.) 

I avdeling VIII, Ullevål sykehus, ble det nylig inn
lagt en 16 'h gammel pasient .med stafylo~o~k-pneumoni. 
hvor sykdomsforløpet var akutt, fulminant og med letal 
utgang 2 timer etter innkomsten. i ·avdelingen. I forbin
delse med dette kasus skal vi pi:Øve å belyse visse dia
gnostiske, bakteriologiske og behandlingsmessige. proble-
mer ved .sykdommen. . . 

De pulmonale stafylokokk-infeksjoner kan klinisk ·de
les i to grupper. I den ene er infeksjonen å oppfatte som· 
en «superinfeksjon» 'hos en på forh~nd svekket og av
kreftet pasient, for eksempel i for6indelse med, leukemi, 
grav anemi, pancreasfibrose .eller som en sykehusinfek
sjon hos pasienter i den post-operative- periode, som 
fremhevet av blan't .annet Bie (1). Denne form vil ikke 
bli nærmere omtalt. 

Den annen hovedgrl.!ppe r;__r de «primære>> stafylokokk
pneUf!l<?n i~r. Pi.sse ppp~rer oftt; u~der sro.r~ ~n.fl}l~n~a,
epidemier, og den første ,mer utførlige beskrivelse·av syk- · 
dommen kom i forbindelse med, 'influensa-epidemiene i 
1919. Senere er sykdommen beskrexet av blant ·annet 
Re i mann (1o), Ed e (2), fra Norden første gang 
av .Kirke t e r p ' (6) og fra Norge av H arlem (4). 

De primære stafylokokk-pneumonier forutgåes van7 

ligvis av en banal luftveisinfeksjon. Selve stafylokokk
infeksjonen skjer som en nedadstigende infeksjon i luf_t
v.eiene, og denne infeksjonsmåte sammen med . det rette 
forløp av høyre bronchus kan forklare _hyorfor._høyre 
lunge vanligvis infiseres først. ,Det, karakteristiske for 
sykdommens første. fase vil s!Hedes være at det hos en 
pasient med catarrhalia med lette almensy~ptomer kom
mer en ofte timebestemt akutt forverrels'e med stigende 
feber, frysninger samt stingsmerter i brystet. Det videre 
k,liniske_ ~yk4omsfo_r_Jøp vil a~h.enge ~.V b~~ter!~es v,iru
lensgrad og pasientens egenresistens. 

Ved de mest fulminante.former vil pasientens tilstand 
forverres fra time til time, og i løpet av 1. .eller 2 . døgn 
sees økende respirasjonsbesvær, med frekvent overfladisk 
respirasjon ledsaget av tachykardi. Pasienten få r en ka
rakteristisk, cnnotisk, p11;rpl.!rrød hug~it,rge og ~ost~ m~d 
purulent ell~r lyserødt skummende ,ekspektorat .. De .steto
skopisk påvisbare lungeforandringer kan l 1. eller 2. 

døgn yære sparsomme,_ eventuelt er der fysikalia·som ~ed 
en vanlig bronchopneumoni. Etter hvert blir de auskul
tatoriske funn mer uttalte med gro,ye_ blærer, eventuelt 
bronchial blåst. Uten adekvat behandling. vil pasientens 

•· 

Stafylokokk-pneumoni er med rette en f ryktet syk
dom, særlig i første leveår. Omtalen av denne 16 
Jr gamle· pasient viser at forløpet ogsJ i de høyere 
aldersklasser kan· være fulminant ·med letal m
gang, hvis ikke diagnosen stilles raskt og ade
kvat ant ibioticabehandling settes inn med en gang. 

tilstand raskt forverres. Sensoriet påvirkes med uklarhet 
og uro, og under ~tv:ikling av,.et septisk sjokk med hypo
tensjon og oliguri kan mors inntre allerede innen 24 timer 
etter sykdommens debut. Blodbildet kan vise nøytrofil 
leukocytose, enkelte ganger sees leukopeni, særlig hvis 
sykdommen har vart kort. Leukopeni ansees for å være 
et. prognostisk dårlig tegn. 

Røntgenologisk undersøkelse av lungene kan vise nor
male forhold i · de første 24-48 timer, etter hvert kom
mer utviklingen av pneumoniske fortetninger, eventuelt 
samtidig plcuraexsudat, som kom111er tidligere c:;nf) ved 
en vanlig pneumoni: 

Ved de mer lavvirulente infeksjoner forløper sykdom
men som en vanlig pneumoni, men mer langtrukkent 
med JV.ingcnde forløl' og manglende. resl'ons på vanlig 
antibiotica. D e røntgenologiske lungeforandringer vil 
ved denne form kunne være mer karakteristiske med dan
nelsen av de såkalte pneumatoceler, det vil si lokale 
sirkulære eller ovale oppklaringer som uttrykk for in
trapulmonale emfysemblærer. 

De patologisk-anatomiske forandringer ved den p ri
mære stafylokokk-pneumoni viser vanligvis en broncho
pneumonisk utbredning, men en lobær type kan fore
komme. I lungeparcnchymet sees spredte infiltrater, ofte 
med hemoragiske punkter, som viser stor tendens t il 
abscessdannelse med ødeleggelse av bronchioler og alveol
vegg. Abscessene kan tilta i størrelse ved gradvis perifer 
destruksjon, de kan konfluere og danne et system av 
hulrom. Med videre utvikling kan der dannes et empyem, 
som hyppigst finnes hos barn. Den inflammatoriske ut
bredning til blodårenes vegger resulterer i t rombose (8). 

Det mikroskopiske bildet er kar akterisert ved at sta
fylokokkene ligger i store hauger i sentrum av abscessene 
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blant nekrotiske masser, omgitt av en so,n~ med nekrotisk 
vev og en ytre sone med leukocyttinfiltrasjon. 

Hos de pasienter som overlever, kan man ved adekvat 
behandling få full tilheling av de pulmonale .forandrin
ger med tilbakegang av' de røntgenologiske funn . . 

Kasus: 
16 år gammel pike. Som barn difteri, sculatina, kikhoste 

og meslinger. Ellers stort sett frisk. 
Den 7. januar 1962 akutt syk med frysninger og uvelbe

finnende. Temperatur 39,8°-40,7°. Påbegynt behandling med 
tablettae Celtacillin (fenoksypropylpenicillin) 0,15.x 4. Den 
8. januar dil.rligere med uregelmessig og besværet respirasjon, 
samt hoste med blodtingert slimet ekspektorat som etter hvert 
ble purulent. H,'<lyfebril med temperatur 39°-40°. Tilstanden 
forverret seg raskt med uklarhet. 

Ved innkomsten i avdelingen 9. januar var pasienten nær
mest moribund. Ansiktsfargen var blek. med uttalt cyanose, 
ekstremitetene cyanotiske og kjølige. Hun var uklar og kunne 
ikke gjøre rede for seg. Respirasjonen var besværet med surk
ling i brystet. 

Øvrige funn ved innkomsten: Temperatur. ~8,4°. Blodtrykk 
ikke målbart. ,Perifer puls ikke palpabel, Pupiller dilaterte, 
reagerte tregt på lys. Sl;mhinnen i munn og hals svullen, in
jisert uten ' belegg. Hjerteaksjonen regelmessig, 120 slag pc: 
min. Over begge lungers bakflater dempning og brcnchial 
blåsen, og rikelig med grove blærer. 

Laboratoriefunn: Hb.: 14,3 g % SR: 78 mm. Differensial
telling av blodutstryk: Promyelocytter: 5, Myelocytter: 5, 
Ungkjernete: 4, Stavkjernete: 2, Lymfocytter: 5, Segrncnt
kjernece: 77, Monocytcer: 2 %. Sterk granulering av de nØy: 
trofile celler. 

Blodgass-status \Jnder surstoff-tilførsel på ca. 5 J/ min. gjen-· 
nom nesekateter: 0 2 -metning: 82 %. Totai-C02 : 15,0. mEkv: 
/1. pC02 : 30 .. mm Hg. pH: : 7,31. (H. E .. Refs~ m). 

)'asientens tilstand ble oppfattet som et septisk sjokk, be, 
tinget i en akutt fulminant ståfylokokk-pneumoni. Det · ble 
straks igangsa tt behandling med Lucopenin· og. chloramphenicol. 
Mot sjokktilstanden ble først gitt Aramin-injeksjoner uten 
virkning, senere nor-adrenalin· i intravenØst drypp, likeledes 
uten effe~t på blodtrykket .. Av behandling ellers. ·fikk .hun 
Actocortin 100 mg intramuskula:rt. Surstoff i nesekateter. Via 
bronchoskop fikk. man sug~t opp forholdsvis rikelig med 'puru
lent, lyserødt sekret fra· luftveiene og· dette lettet respirasjonen 
noe. Prøve av sekretet ble sendt til bakteriologisk laboratorium: 

Pasientens tilstand forverret seg raskt, og mors inntrådte 
vel 2 eimer etter innkomsten under bildet av et irreversibelt 
sjokk. 

Bakteriologiske funn: Diagnosen stafylokokk-pneumoni ble 
verifisere allerede ca. Yz time etter innkomsten i· avdelingen~ 
idet bronchialsekretet som ble sugd opp. øyeblikkelig ble' sendt 

Figur l. Utstryk f ra bronchialsekret. Gram-farget, Tallrike 
Gram-positive .kokker anordnet i hauger. ( l ooo x). 
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til bakteriologisk. under~økelse. Vanlig Gram-farget prepa 
v~ste tallrike Gr~m-positive kokker anordnet i hauger, det ;;~ 
ptske btldet for stafylokokker. Dessuten sås tallrike små Gr 
negative staver som ble antatt å. være .Hæmophilus influe:~ 
(figur 1). 

Den bakteriologiske utsæd ga senere massiv oppvekst av k 
gulase-posicive gule stafylokokker som var sterkt ømfintl~a; 
for. chloramphenicol, erytromycin .og methicillin (penicillinas~
resistent penicillin), men resistent overfor de øvrige penicil
liner, cetracykline~, streptomycin og sulfonamider. Fagtype 
80/81. Dessuten var der vekst av Hæmophilus influenzae. 

Seksjon ble foretatt 10. januar 1962. Makroskopisk under
søkelse: Trachea og bronchier va! utfylt av lett blodig sekret, 
som til dels var purulent. 

Lungene var tunge og faste, 'spesielt uttalt i begge under
lapper, hvor der også var et fibril\0st belegg over pleura vis
ceralis. Ingen væske i pleurahulene. I lungeparenchymec fantes 
flekkvise, rødlige fortetninger med multiple abscesshulrom. 
Dessuten var der ødem på snittfl ate~ og hyposcase .baktil. Kun 
i de- apikale deler av overlappene kunr1e man finne noe luft. 
holdig lungevev. Der var ingen forstørrede lymfeknuter hver
ken i lungehilus eller mediastinum. 

Ved hjernen· og :meningene, munn og halsorganer, hjertet 
og perikard, abdominalorganer og peritoneum, aorta og de 
score blodårer samt bensystemet, fant man ingen makrosko
piske, patologiske 'forandringer. Spesielt var nyrene av vanlig 
utseende, bortsett. fra et dobbelt nyrebekkeri på 'venstre side. 

Mikroskopisk undersøkelse: Lungene· viste alveoler med ødem
v~ke og infiltrasjon av lymfocycter, granulocytter samt en 
del mononukleære celler, blodstuvning i alveolsepta (figur 2). 
I spredte områder. var der større og mindre hauger av runde, 
Gram-positive bakterier (figur 3) . 

Hjertet, lever, milt og nyrer viste intet· patologisk. 
Diagnose: Bilateral konfluerende bronchopneumoni med 

abscesser {stafylokokkpneumoni)·. Purulent tracheobronkitt. 

Klinisk frembød det refererte kasus det typiske bildet 
av en aktitdulminant stafylokokk-pneumoni;og diagno
sen !:ile støttet ved påvisningen av stafylokokker i ekspek
toratet. De samtidig' påviste Gram-negative staver ble 
a ntatt' .å. være Hæinophilus influenzae. Denne mikrobe 
finnes hyppig sammen' med stafylokokken og pneumo" 
kokken: ved infeksjoner i luftveiene, og'antas å ha' mindre 
patogen betydning. Ved autopsi fant man forandringer i 
lungene som typiske for stafylokokk-pneumonien. 

. Den refererte blodgass-sta tus med · de' ri sterkt reduserte 
surstoff-metning under surstofftilførsel og tross den kraf
tige ' ventilasjon (som kommer til uttrykk ved den redu
serte kulldioksydspenning), tyder på at store mengder 
blod P.asserte 'tungevev ·med nedsatt eller opphevet gass
utveksling. Det er i denne forbindelse rimelig å anta at 
surstoffmetningen ved innkomsten lå betydelig lavere. 
På den annen side synes den påviste surstoffmetniiig i 
blodet etter at behandling ·var igangsatt 'å ha vært så
pass høy at det ikke er grun"n ·til å tro at pasienten døde 
en kv,elningsdød. 

D'et .er ~v avgjørende betydning for sykdomsforløpet 
og prognosen 'ved de akutte, fulminante stafylokokk
pneumonier at· diag!losen blir stilt tidligst mulig. 'I syk
~ommens første fase vil den ha mange likhetspunkter 
med en vanlig pneumoni med feber, frysninger og sting
smerter: I løpet av timer, eller innen 1.-1. døgn, ·vil 
imidlertid sykdomsforløpet atskille seg fra det ordinære 
P,neumoni-bildet på ·vesentlige punkter, og bør derved 
gi anledning· til re-vurdering av diagnose og behandling. 
De viktigste. K.liniske ·symptomer og funn som taler for 
stafylokokk-pneumoni; er: 



Figur 2. Bronchopneumonisk infiltrasjon. Ødem og blod
stuvning. (H + E farget snitt. 80 x.) 

I. Uttalt og rask forverrelse av· pasientens tilstand. 
1. Karakteristisk cyanose med respirasjoilsbesvær og 

hoste med hemoragisk ekspektorat, ofte uten at det 
foreligger tilsvarende røntgenologiske eller stetosko
piske forandringer. 

3· Manglende respons pl vanlig penicillin-G-behand:.. 
!ing i løpet av de første I :1 timer. 

4· Direkte mikroskopisk påvisning av stafylokokker· i 
ekspektorat. 

5· Utvikling av det septiske sjokk. 

Når det gjelder utviklingen av sjokket ved stafylo
kokkinfeksjoner, antas dette av· blant' annet E·l e k (3) 
å være betinget i et samspill mellom tre av stafylokok
kens exotoxiner, nemlig det letale toxin, det dermone
krotiske toxin og det alfahemolytiske toxin. Stafylokok
kens toxinproduksjon har vært nøye studert, og flere 
forskjellige toxiner ble beskrevet allerede år 1900. Hvilke 
toxiner som er viktigst for patogenesen og hvilke som 
bestemmer mikrobens virulensgrad, har lenge vært etter
forsket, men det foreligger i dag ikke noe klart svar på 
disse spørsmål. 

Det sirkulatoriske kollaps er av- O s w a l d og med
arbeidere (9} blitt antatt å være betinget i en uttalt 
toxemi med akutt kardial svikt og anoxi. De hemo
dynamiske forhold i sjokk-patogenesen synes 'ellers å 
være komplekse. I følge T ha l og medarbeidere (12) 
samt S p i n k ( r r) vil de vesentligste komponenter være 
en sentral stuvning av blod i v; portae og i tarmtractus 
med derav følgende nedsatt venøs tilbakestrømming til 
høyre hjertehalvdel, fallende blodtrykk og ellers de van
lige tegn på sjokk med :anuri og med eventuell letal ut
gang. 

Arsaken til anuri og oliguri synes imidlertid ikke all
tid å være betinget i selve hypotensjonen, idet som det 
er fremholdt av K e l l a n y · og medarbeidere ( 5} er 
sett flere tilfelle med oliguri uten forutgående blod
trykksfall. En· direkte toxin-virkning på nyrene med 
tubulær skade kan være forklaringen på dette. 

Det fullt utviklede sykdomsbilde vil ytterligere kom
pliseres med en uttalt vevshypoxi, som dels skyldes en 
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i forbindelse med sjokket utviklet perifer vaso-konstrik
sjon, dels den reduserte surstoffmetning i det arterielle 
blod. 

Det er en alminnelig oppfatnin~ at den vlktigste grunn 
til den økende utbredelse og betydning av infeksjoner 
med gule stafylokokker skyldes stafylokokkenes evne til 
å erverve resistens overfor de forskjellige antibiotica. Den 
utstrakte bruk av antibiotica har fått skylden for de 
mange infeksjoner forårsaket av resistente stafylokokker 
i sykehus og i stigende grad·· også utenfor sykehusmiljø. 

Da stafylokokkenes resistensforhold avhenger av bru
ken av de forskjellige antibiotica, vil det oppstå lokale 
variasjoner i deres resistensmønster alt etter hvilke an
tibiotica som brukes mest på stedet. I Oslo er situa
sjonen i dag den at de fleste stafylokokk-stariuner er øm
findtlige for erytromycin (86 %} og .chloramphenicol 
(97 %). Tallene bygger på materiale fra Ullevål sykehus 
de siste år. Det viser videre at bare ca. 17 % av stam
mene er ømfintlige for sulfohamider, tetracykliner og 
streptomycin, mens resistente stammer overfor ·det peni
·cillinaseresistente penicillin methicillin (Lucopeniri, Bel
facillin} ikke er observert. De øvrige nye «halv»-synte
tiske penicilliner følger penicillin-G nlr det gjelder resi
stensforhold overfor stafylokokker. Fagtype 8o/8 r. som 
ble påvist i det aktuelle tilfelle, er kjent som den hyp
pigst forekommende ved hospitalinfeksjoner, inen finnes 
i stigende grad utbredt også utenfor sykehusrniljø. 

Ved alvorlige stafylokokk-infeksjoner er det ikke tid 
til å vente på resultatene av resistensbestemmelse før 
man starter med antibiotica-behandling. Det gjelder der
·for å velge ett eller flere av de antibiotica som på stedet 
er kjent for å være virksomme overfor de fleste stafylo
kokk-stammer. I Oslo er det erytromycin eller chloram
phenicol. Velger man methicillin, kan man være prak
tisk talt sikker på at mikroben er ømfintlig. På grunn 
av penicillinenes lave toksisitet og gode penetrerende 
evne i organismen bør man bruke dette anti:bioticum 
hvor det er virksomt. Ved en så alvorlig· sykdom som 
en stafylokokk-pneumoni er det særlig indikasjon for 
å bruke dette penicillin i adekvate doser straks diagno
sen er stilt. L itteratur s. 1218 

Figur 3. Stafylokokker i lungeabscess. (Gram-farget 
snitt 1000 x.) 
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I a n M a c l e o d og medarbeidere tar opp til prøv
ning funnet ·iil Sachs .9g St'e_iner (1934), hvor 
de phiste komplementfikserende antistoffer mot hjerne
vev hqs multipel sklerose-pasienter. Senere arbeider har 
gitt sterkt divergerende resultater. ·Forfatterne mener· 
dette kan skyldes 'den varierende undersøkelsesteknikk. 
UndersØkelse p~ tilstedeværelse av antistoffer mot alko
holisk humant hjerneekstrakt så vel ' i serum som i spinal
væske, ble gjort hos 120 multipel sklerose-pasienter' i 
forskjellige sykdomsscadier. forfatterne finner 'ikke hos' 
noen av disse pasienter tegn til antistoffer og gjennom
g~r kritisk de ti.dligere til dels entusiastiske meddelelser 
om sammenheng meilom hjernearitistoffer og multipel 
sklerose. Forfatterne finner heller ikke antistoff~r i' spi
nalvæsken og anfører at tidlig~re arbeider også sjelden 
har phist antistoff her, til tross for den nå aksepterte 
økning av gamma-globulin i multipel sklerose spinal
væsker. 

Opprinnelsen til og· den patologiske betydning av økt 
gamma-globulin i multipel sklerose spinalvæsker er usik
ker, men mange har påvist en markant økning. J. B. 
F o s t e r og D. B. H'o r n· har undersøkt '2oo spinal
væsker fra fortløpende innleggelser i en neurologisk av
deling, Newcastle. De var i~te.ressert i gamma-globulin
verdiene ved forskjellige neurologiske lidelser og under
søkte dette ved en enkel, p~litelig kolorimetrisk metode 
med feno'i-reagens. Hos iS kroniske og 5 akutte ':Dult\-· 
pel skleroser ble funnet gamma-globulin gjennomsnittlig 
32,9 % av tovalprotein ~ spinalvæsken, mens verdiene 
ved samtlige andre lidelser' var gjennomsnittlig 12,7 %· 
Det fantes ingen sikker korrelasjon mellom ·gamma-glo-. 
bulin-mengden og varigheten ay multipel sklerose. Kol
loidal gullreaksjon (Lange) var positiv bare i 3 av de 
23 undersøkte multipel skleroser. Forfatterne hevder at 
bestemmelse av spinalvæskecgammaglobulin er en. bruk
bar hjelp til avsløring av -multipel .s~lerose og p. t. den 
beste laboratorieprøve, f~r ,dette formål. 

(Brit. m ed. J. 19 62 (I), 1523-24, 152,5-27, :1527_";28. ). 

Langtidsbehandling med tetracyklin 
ved kronisk bronkitt. 

Hæmophilus 'in'fluenzae og pneum~k~kker "er' de .hyp
pigst fore)wmmende mikrober' i sputum, hos pasienter 
lidende av kronisk bronkitt: Mens pneumokokkene er 
følsomme overfor en rekke forskjellige- anti~iotic.a, på
virkes hæmophilus bare av de bredspck_tr~de ,antibiotica. 
1-og .med at den kroniske ~ro!.lkitt, er .,en 1angvarig.syk-l 
dom, .må behandling~n strekke seg ov:er et meget langt[ 
ti4srom. 

P. S. Norman og,medarbeidere fra Johns Hopkins 
Hospital har i. et materialepå ·32 pasienter med kronisk 
bronkitt behandlet disse i 3 m~neders perioder med ett 
gram tetracyklin daglig, avbrutt med perioder med place
bo. Disse pasienter ble. fulgt fra 6 måned!!r ·opp til -2 år. 

Under behandlingen-med tetr_a_cy_klin kom det en tyde-. 
lig reduksjon av a~~me forverrelser i forhold til place~ 
bogruppep; og pasientenes kliniske tilstand bedres med 
mindre host~, ekspektorat og dyspnoe. Frekvensen av 
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hæmophilus og pneumokokker gikk betydelig tilbake i 
sputum. Lungefunksjonen målt spirometrisk viste derimot 
ingen, vesentlig forandring under behandlingen. Bivirk
ninger av den langvarige tetracyklinbchandling sås bare 
hos 3 pasienter. Forfatterne mener at man .muligens kan 
oppnå den samme gunstige effekt ved å redusere tetra
cykJi!ldosen til 1/2 til 3/4· gram daglig. 

(J. Amer. med . Ass: 1962, 179, 833-40.) 

Hvilken rolle spiller tuberkulosen 
i dag i Sverige? 

Forekomsten av tuberkulose i .fire svemke fylker i •tids
rommet 1949 til 1959 er undersØkt av Ståhle, 
Ardeli, Lemm'ing og Ryd e. Forfatterne trek
ker følgende konklusjoner av materialet: 

r. . Tuberk;ulosemorraliteten og -morbiditeten har av
tat,t vesentlig siden midten av 1940-årene, men den offi
sielle statisti·kken gir hare minimumsrallene. 

2: Den smittsomme .formen av tuberlkulose, lungetu
berkulose, avtar bare langsomt; •i hyppighet~ 

). Antal•lei av nye tilfelle av hmgetuberkulose er an
seelig. Disse nye. t ilfdlene er vel så alvorlige og smitt-. 
somme:i 1959 som i 1949· 

4· Antallet av ·tiLfelle som trenger :bospitalisering,, 
synes bare å ha .minket ubetydelig, men det nødvendige: 
sykehusopphold var betydelig mer· kortvarig i 1959 enn 
l I 949· 

5. Denne forkortning av hospitaliseringstiden er den 
vesentlige årsaken til -at Jærre plasser ved sanatoriene er 
belagt av tuberkuløse. 

6. Der er en tendens til utjevning av tuberkulosemor
biditeten mellom de forskjellige fy1ker, og dette synes å 
ha anodre årsaker enn den •kjemoantilhiotiske og kirur-
giske behan·dlingen. .. 
'7· Den fortsat~~ senkningen, av lungetuberkulosemor

bjditeten !kommer trolig til å gi langsommere. 
8. Antallet av sinittefarlige tilfelle av lungetuberk'll

lose er fortsatt .betydelig. Disse rcpresente~er en større 
fare enn tidligere, , når man tar i betraktning den økte 
tuberkulinnegativiteten i voksen alder. 

9· Kampen lbør intensi~eres spesielt mot to grupper 
av aktiv lungetuberkulose, nemlig mot alderstuberkulose. 
og tuberkulose hos as·osiale individer . 

. ro. T~berkulosen er ennl langt fra betydningsløs. SoJI1 
den folkesykdom den fortsatt e r; bør den lbekj\IDlpes med; 
alle ·tilgjengelige midler. 

(Svenska Lak.-Tidn. 1962, 13/59, 961-985.) 

Førstegangsfødende over 40 år. 

F. P ett e z: s son har gått gjennom et materiale på 
16 8 I 5 fUrløsninger ofra I2:~rsperioden I948-1 95 9· Den 
perinatale dødeli-gheten (barn døde før, under eller in
nen 7 ·dager etter, ·forløsningen) var i .hele mat~rialet 

2,8 %· 
I ·denne periode!?- var det I 2 5 førstegangsfødende over 

40 år {0,:46 %) . . Blant. disse var ·det en perinatal morta-

l~ 
l 
l 
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underlig at man eksperimentelt har kunnet påvise 
artsspesifikke reaksjoner på en rekke eksogene-fak
torer, som for eksempel når L and a u e·r 10 i 
sine forsøk med t'ilførsel av insulin til kyllingembry
oner fant ulike frekvens av defekt haleutvikling 
når han anvendte egg fra to forskjellige 'raser av 
høns~ Den alminnelige regel pleier imidlertid~. være 
at eksogene teratogene faktorer først og.fremst øker 
antallet av- de typer av -misdannelser som 'spontant 
gir- seg til kjerine :i det anvendte .dyremateriale. 
Det påfallende ved thalidomid-eksperimentene er at 
det for eksempel hos de New Zealand white rabbits 
som S ·om er s 3 brukte i sine. undersøkelser~ ikke 
var påvist misdannelser av den refererte type .tid
ligere. 

Tallrike· dyreeksperimenter har ellers vist at 
eksogene te ra togene faktorer (som for eksempel 
rØntgenbestråling og hypoxi) i.det store. og hele har 
liten tendens til selektivitet i rnisdannelsestyper; 
Tvert imot har det vært påfallende at en og samme 
misdannelse har latt seg fremkalle ·ved en rekke 
ulike noxer, når disse har ·virket i en .og samme ut
viklingsfase. På den andre siden har en og samme 
teråtogene faktor gitt ·ulike misdannelsesfyper når 
den :har .vært applisert på forskjellige stadier av 
utviklingen. A-r n ese n 11· hevder således at man 
ved hypnoxi har kun'net frembringe nesten ·alle de 
kjente former for-misdannelser. 

Hvis thalidomid virkelig er årsak til de mange 
ekstremitetsdefekter som er .referert :i løpet av ·de 
siste år; vil-man for·det første måtte.anta at det -ved 
siden av thalidomio ·er• spesifikke konstitusjonelle 
faktorer ·som avgjør·om stoffet skal få noen. effekt. 
Dernest er det naturlig å tro at: thalidomid gripei' 
inn i de innviklede 'mekanismer som er 'i virksomhet 
under. ekstremitetsdannelsen. Eksperimentelt er det 
l:ilant annet på kyllingembryoner av Zwilling12 og 
aridre ·vist at ekstrernitetsutviklingen er avhengig 
av en induktiv vekselvirkning mellom mesodermen 
i ekstremitetsanlegget og ektodermen i 'den såkalte 
apikale kappe :(en epitelfortykkelse p1! spissen av 
ekstremitetsknoppen). Roberts on og medar-. 
beidere 13 har· beskrevet degenerasjoner i nivå med 
den apikale Kappe, fulgt av- feilutviKling av distale 
avsnitt av ekstremitetsanlegg, hos foster som har 
vært infisert med «Newcastle'. Disease Virus». Det 
er .ennå for tidlig å uttale seg om thalidomid eller 
andre medikamenter: i likhet med .det nevnte virus 
kan gripe inn i slike delikate meso-ektodermalc 
induksjonsprosesser. Sikkert er. det imidlertid at tha-

10 J. exp. Zool. 1945, 98, 65. 
11 T. riorske Lægeforen. 19 58, 93 5: 
,12 Abercrombie & ~rachet (Eds.) :· Adv:inces in morphogene

sis. Academic. Press; London 1961, l , 3 O I. 
13 Cic. fra Milaire, J.: Arch. Biol. 1956, 67, 394. 
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.lidomidets. virkningsmekanism_e .tvinger seg frem til 
løsning. pe postulater som hittil er fremsatt om 
enzyminhibisjon og antivitaminvirkning, har verdi 
~m arbeidshypoteser når det gjeloer å utforske pro
plemet på de~ biokjemiske plan .. En rekke tidligere 
,kjente teratogene noxer, som hormoner, vitaminer 
diverse antimetabolitter, cytostatica og antidiabetic~ 
av sulfonamidkafakter har dypt inngripende inn
flytelse på det celhilære stoffskifte. W i e d e _ 

mann 14 understreker at det må vises den ytterste 
varsomhet med medikamenter av flere av de ovenfor 
nevnte typer til_ gravide kvinner, inen mange av 
disse stoffer vil sikkert likevel beholde sin plass pi 
listen over viktige lægemidler. 

Når det gjelder thalidomid, kan man med sinnsro 
innta. en,avventende holdning inntil det viser seg 
om tilbaketrekningen fra markedet resulterer i det 
Ønskede fall i misdannelsesfrekvensen. Senere er det 
vel tenkelig at preparatet på grunn av sine utmer
ked~ terapeutiske egenskaper atter; kan komme i 
bruk 'på spesielle 'indikasjoner. Bur ne t"t 15 har 
allerede· etterlyst medikamentet fordi han hadde 
funnet det uovertruffet i behandlingen av barn 
med svær cerebral spastisitet: Den medisinske ut
vikling krever at det prøves nye medik:amenter, Her 
i Norge må vi også.:fortsatt være·villige til å delta i 
denne virksomhet. Thalidomidsaken inå ikke skrem
me ·noen fra å forskrive livsviktige medikamenter, 
heller ikke til gravide. Dette hindrer dog ikke lægene 
fra å følge Helsedirektørens inntrengende appell 
om bekjempelse av «pillementa1iteten». De sam
stemmige rapporter fra flere land om en generell 
øk~ing . i misdanneisefrekvensen maner til å ta alle 
·tenkelig~ foihold~regler. Med hensyn til thalidomid 
·vil det være en ulykke om: stoffet skal gå over i 
historien som et uløst mysterium. Hvis fortsatt 
'detektivarbeid avslører at stoffet er skyldig etter 
anklagen, må man håpe at alle m~dskyldige fakto'rer 
blir pågrepet, og at alle detaljer veo ·de fordekte an
~rep på·fosterorgani~men blir 'fullt o~pklart. 

Wilhelm Harkmark. 

TETRACYKLINER ....: NYE EGENSKAPER 

OG BIVIRKNIN.GER 

Medisinens 'historie er full av e'ksempler på hvor
Ga~ en tilfeldig oppdagelse har utløst «kjedereak
sjont:n som ,har fått. stor teoretisk og praktisk be
ty4ning i klinikk og ,'forskning. Som et eksempel 
kan man ~a for ,seg enkelte· forhold ved et av de 
hyppigst' brukte ant.ib~~tica - tetracyklinene. 

14 Tagung der Nordw.deutsch. Gcs. fur Kinderheilk. in 
Hamburg, April 1962. 

15 Lancec 1962 (1), 59 2. 



I 1957 observerte R'a 11 og medarbeidere16 en 
gyllen fluorescens i ultrafiolett lys fra svulster hos 
pasienter som hadde fått tetracyklin .. De undersøkte 
fenomenet nærmere, og kunne ·reprodusere den 
samme flu~resceiis i tl.imorvev ved en rekke eksperi
mentelle svulster hos mus og rotter· etter tilførsel av 
tetracy klin, klortetracyklin eller oksytetracyllin, i 
doser på ca. 50 ·mg/kg legemsvekt. Senere kunne 
M c Le a y17 og V ass ar ·og medarbeidere 1 ~- be
krefte disse funn: I maligne svulster hos' mennesker 
kunne de p1vise den samme fluorescens' etter tetra-· 
cyklin-tilførsel. Den var imidlertid begrenset til 
histiocytter og debris i det:mesenchymale vev, mens 
selve tumorcellene var nonfluorescerende. Mulig
h~ten av å benytte denne fluorescens i tumordiagno
stikken ble så undersøkt av K' l i n··g e r & K a t z Ul. 

De ga tetracyklin i '5, dager og undersøkte deretteo 
ventrikelaspirat: Hos 17'av 18 pasienter med ventri
kelcancer fluorescerte ventrikelinnholdet i ultrafio
lett lys. Hos 41 :koritrollpasienter uten ventrikel
cancer kunne ingen •fluorescens påvises; Lignende 
funn gjorde B ·er k' & 'Kant o r 2-0 , som anvendte 
demetylklortetracyklin og· for Øvrig samme teknikk: 
De fikk positiv reaksjon hos 9 pasienter med ventri
kelcancer og hos 2 med ulcus simplex med slim-. 
hinneatypi. Disse resultater ble senere hekreftet';ved 
histologisk undersøkelse. Dessuten. ble syv friske 
personer undersøkt og '3 2 pasienter hvor der ·var 
diagnostisert forskjellige ·ven trikellidelser med · andre 
metoder enn histologi. Hose disse'· 39 fantes fluor
escens ~hos bare to, og hos·eri ·av disse· var ventrikel
cancer diagnostisert, den annen pasient hadde man 
antatt hadde ulcus simplex. Malignitet' ·var ikke 
mistenkt hos de øvrige. 

Disse oppmuntrende resultater vil utvilsomt føre 
til at bruken av fluorescens~teknikken i tumordiag-· 
nostikken blir tatt opp til fornyet: vurdering. Der 
åpnes også nye 'perspektiver for så vidt som man 
lenge har lett etter' stoffet· som selektivt· konsentre
res i tumorvev; Muligheten foreligger for.· å merke· 
disse fluorescerende stoffer· med radioaktive isotoper· 
for å bestråle tumor21 :- på samme måte kunne 
de benyttes til å konsentrere cytotoksiske stoffer i 
svulsten. 

Tetracyklinenes f-luorescerende egenskaper ·var·
imidlertid kjent fra tidligere. H e'l a·n d er & B Øt
tiger22 benyttet i begynnelsen av 1950-årene 
fluorescensteknikken for å >undersøke klortetra-

1 6. J. nat. Cancer Inst. 1957, 19, 79---,84. 
17 Amer. J. Surg. 1958, 96, 415-419. 
1 8 Arch. Path. 1960, 69, 613- 6 16. 
19 Gastroenterology 196l, 4l, 29-32. 
20 J. Amer: 'med. Ass. 1962, 179; 997-1000. 
21 Proc. Soc. exp. Biol. 1960, 104, 12-13.,' 
22 Acta med. scand. 1953, 147, 71--:75. 
23 J. nat. Cancer Inst. 1957; 19, 87_:91. 

cyklinenes fordeling i v~vene. Senere påviste Milch 
og medarbeidere23 en klar gyllen fluorescens i ben vev 
hos··en lang rekke forsøk~dyr 30 sekunder etter 
intravenøs i~jeksjon av' tetracyklin og 3 O minutter 
etter intraperitoneal injeksjon .. Fluorescensen kunne. 
først påvises i alle vev· unntatt· hjernen. I løpet av 
6 timer forsvant den, bortsett fra i benvev. Her 
persisterte den i hele den 10-ukersperioden_forsøkene 
varte,: selv etter en enkelt· dose, og selv etter bemer-
kelsesverdig små doser ( 0,3 mg/kg legemsvekt). 
Fluorescensen var sterkere hos. unge dyr 'enn hos' 
eldre og var særlig uttalt der hvor bennydannelsen 
var:;sterk. Denne egenskap· hos tetracyklinene drar 
man. nå· nytte av i eksperimen'telle undersøkelser, 
idei: tetracyklinene kan anvendes istedenfor radio
aktive ·isotoper .for å «merke» nydannet ben. Ikke 
bare er teknikken enklere, men-også mer tilfredsstil
lende enn :potensielt carcinogene stoffer. (Se 24 f.or 
god oversikt.) 

·Årsaken til tetracyklinenes eiendommelige affini
tet'.til ben vev og ·tumorvev·er- ukjent. Deres affini
tet:til benvev var påvist:før, idet And rP 5 i 1956 
ved hjelp av tritium-merket• tetracyklin påviste en 
meget· hØy aktivitet i skjelettet, særlig i kompakt 
ben. Man vet at tetracyklinene danner komplekse 
forbindelser med. metallioner, særlig kalsium og 
magnesium, og i t umorvev•med et pep tid. 

En' tredje, men .uheldig virkning er at tetracyklin' 
syne_s å kunne gi misfarging av tenner. Det er kjent 
at tetracyklin - · som er lysegult - farger huden 
ved kontakt og urinen ved utskillelse, men for øvrig 
var denne fargende egenskap av tetracyklin lite på
aktet, inntil Sch w a c hm an og medarbeidere 2 6 

i 19 58 beskrev brunlig misfarging av tenner hos 40 
av 5O pasienter som hadde fått tetracyklin i minst 
8 år for mukoviscidose. Z ega r el l i27 observerte 
en lignende hyppighet. Andre har funnet gulfarging 
av ben hos dyr og hos barn som h adde fått store 
doser tetracyklin 28, hvilket vel kan forklares ut 
fra .tetracyklinenes affinitet .til ben. 

W a 11 m a n & .H i l_ t o n 2 9 har nå bekreftet 
og forklart denne bivir~ing. De etterundersøkte 
5O barn som hadde fått tetracyklin i ,neonatalperio-.• 
den og fant at 46 hadde gul eller bruJ1lig misfarging 
av1 tennene og i noen tilfelle hypoplastisk emalje. 
Da y i es og medarbeidere.30 eig P o.r t e. o us & 

We y m an 31 har gjort de .samme Junn. W a 11-
m_a n. &' Hi l t. on viste at· tetracyklin avleires i 

24_ J, Ne)V Drugs_ 1~61,. l ; 206-216. 
25 A cta radio!. 1956, suppl. 142. 
26 Antibiot. Ann. 1958~59, 692-699. 
27 Pediafrics 1960, 26', 105(l~1051. 
28 J. din. Path. 1962, 1 5, 112- 11 5. 
29 Lancet 1962. (l), 827-829. 
30 Lancet 1962 (1), 743. 
31 Lancet 1962 (I), 861. 
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dentin på samme måte som i ben og - i mindre 
utstrekning - i emalje. Forandringene var større 
jo stØrre d.osen hadde vært. Forfatterne hevder at' 
«tetracycline may now be the commoncst cause of 
enamel hypoplasia 'in young childrem. 

Mens risikoen .for misfarging av tennene ved lang-· 
varig tetracyklin-bruk således må sies å være .bety-· 
delig, ·er ·det påkrcv:d med nærmere undersøkelser fØr· 
vi ·med sikkerhet kan uttale oss om en .. eventuell 
risiko når det gjelder emaljehypoplasi. Det er imid-· 
lertid i denne forbindelse også grunn, til å nevne. at. 
skjelettutviklingen i hØnseembryo forstyrres av 
store doser tetracyklin (2,5 mg· pr; embryo, dvs. 
ca. 250 mg pr. kg). 32 På bakgrunn av forekomsten 
av misdannede barn hos ·enkelte kvinne·r som har, 
brukt thalidomid i svangerskapet; 'er det .naturlig 
-::- og riktig - at oppmerksomheten er blitt .rettet 
mot hvorvidt andre medikamenter· kan gi misdan
nelser hos fosteret, hvis moren bruker dem i ·svan
gerskapet. Således har nylig· C a r te r & W i l son 
i et korrespondanszinnlegg i BritiSh Medica{, Jour-• 
naf33 advart mot bruk.av ·tetracykliner under svan-' 
gerskap inntil dettes forhold er nærmere avklaret, 
noe som naturlig er blitt slått~ stort· opp i dagspres
sen .. Dette 'var .lite ønskelig, da .deres· advarsel baserer 
seg på et relativt svakt. grunnlag; hvilket også frem
heves i et tilsvar fra.Lederle Co. ?4 Dette forhindrer. 
l~kevel ikke at vi er forpliktet til å undersøke:denne 
mulighet- hvilket: na~rligvis snarest vil bli. g jort. 

Kaa're Solheim. 

JUS OG MEDIKAMENTER 

Forgiftninger fremkalt 'av medikamenter har all-. 
tid kunnet få juridiske konsekvenser. Med den eks
plosive fremstilling av nye medikamenter som, som 
hoved- .eller ' bivirkning, har e'n innflytelse på psy
kiske eller psykomotoriske funksjoner, har det imid
lertid oppstått en ny situasjon· som lægevitenskapen 
og samfunnet viss'tnok ingen steder har tatt 'den 
fulle konsekvens av og behandlet på en adekvat 
måte. Teoretiske betraktninger og .aktuelle proble-l 
mer tyder på at det er på høy tid .at emnet . blir 
underk astet en 'sakkyndig og allsidig vurdering. 

.Da <le nye bestemmelser ·i motorvognloven ble 
.formulert (1959), kom det i. tillegg til. de kje11~e. 
regler om misbruk av alkohol, bestemmelser om at 
det var forbudt å beny tte'· <<rusande eller døyvande 
middeh. Dette berodde u ter. t vil delvis på opplys
ninger om.at bruk av m<;dikamenter stadig ble an-

32 Narure 1959, 184, 728-729. 
33 Brie. med.]. 1962 (Il), 407-408. 
34 . Ibid. s. 480. 
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vendt som forsøk på å bli mildere bedømt i forbin
delse med promillekjøring: Aktuelle ,saker med bruk 
av :narkotika og sovemidler i _forbindelse med util
latelig kjøring eller t rafikkulykker har selvfølgelig 
også fremtvunget 'en slik bestemmelse i loven. Fore
løpig :står vi riktignok u~en det. nødvendige, retts
kjemiske apparat--til en tilstrekkelig nøyaktig gjen
nomført, kontroll på dette områqet. Vi m~ de~for 
kanskje ha lov til å antyde at dette nye innslag i 
motorvognlo_ven må sies · å. være .en papirbestem
melse. uten ··større praktisk betydning . . Det står .der 
imidlertid som. en advarsel, og opplysning ·om 
bruk av <<rusande .eller. døyyande middeh kan altså 
i~ke lenger· benyttes som noen unnskyldning .- . 
tvert imot~ 

Hva læger og:-p asienter skal fo~$-~å med ~rusand~ 
eller døyvande ~id del», ·er imidlertid i~~~ på ,npen 
måte. klart.~ jeg tror jeg kan si selv for spesiansteP-~, 
Tankengår i retning av narkotika og andre eufori
serende medikamenter inkluder t hypnotica. Om 
psykoa~aieptica som Ritalin. og Gerodyl hører· med, 
må vel sie~ å yære ~yilsomt. Sikre forsøk har jo vist 
at de ·øker den psykomotoriske yteevne; ·nedsetter
reaksjonstiden og i høy grad har_ eynen til .å mot-' 
virke tretthet med den dera,y følgende nedsatte pre-· 
stasjonsevne; 

Usikkerheten øker ytterligere når det gjelder _hele 
gruppen av ataraxica. Ved bruk av de fleste av disse. 
midler vil det, ·avhengig av doser og individuell 
·reaksjon, fremkomme. forandringer av psykiske 
egenskaper og psykomotoriske funksjoner som -
som regel om ikke alltid - vil kunne .redusere_ kjø
referdigheten og. medføre en. større fare for ulykker. 
Fra amerikansk side er det gjqrt .forsøk på .å yurderc. 
dette spØrsmål ved hjelp av et s tØrre allsidig psyko
motorisk test-batteri, m en det må innrømmes at 
man likevel ikke. er kommet frem til entydige og· 
praktisk brukbare resultater. Kan. vi si af ataraxica 
hører med. til de «døyvande .middel» som fører av 
motorvogn ikke har lov til å benytte? Burde for ek
sempel bruk av meprobamat forhindre en mann fr.1 
å kjøre bil?. Det· er ting som taler· for det; det er i 
alle fall forhold som bør gis en saklig vurdering. 

Antihistaminpreparatenes varierende sedative ef
fekt og· tendens til å påvirke ·orienteririgsevn<;n er 
vel kjen t. For. enkelte preparaters vedkommende ad
vares bilførere mot å-bruke disse. Det gjelder således 
alle som er til salgs som håndkjøpspreparater mot. 
reisesyke. Det foreligger imidlertid en til dels ganske 
stor individuell variasjon overfor denne bivirkning, 
og det finnes vel neppe det antihistaminpreparat 
som er helt uten slik virkning hos enkelte menne
sker. Hvilke råd og anvisninger bør en læge gi, og 
hvor la.ngt går pasientenes og lægens ansvar på dette 
området? Det er ikke. på noen måte klarlagt. At 



Excerpta 

KOPPEVAKSIN AS fON 

Helt siden Jenners dager· har innstillingen til koppe
vaksinen variert både hos læge og menigmann. Våre nå
værende restriksjoner når det gjelder koppevaksinasjon, 
skyldes faremomentene. Som kjent påbyr Helsedirekto-• 
ratet nå primærvaksinasjon av alle barn før 'de er fylt: 
I år, fordi faren for encefalitt da ansees som minimaL 
Det blir fremholdt som epidemiologisk viktig at en viss. 
prosentdel av befolkningen er immunisert mot kopper,1 

ikke minst med tanke på nåtidens kommunikasjoner o'gr 
muligheter for at vi plutselig får smitte midt: iblant oss. 
Likevel er mange, nok også læger, tilbakeholdende med· 
vaksinasjon av sine egne barn. 

Koppeutbruddet i Bradford og Wales tidlig i 1962 
førte til en svær pågang på koppevaksinasjons~nstalter· 
og misnøye blant befolkningen over mangel på vaksine. 
Resultatet av panikkvaksineringen har nå vist seg i form. 
av komplikasjoner. Blant de vaksinerte har det også.væw 
gravide i første trimester i fosterets organogenetiske. peri
ode hvor dette ikke bare er' ømfintlig for rubeolavirus 
og aktiniske eller medikamentelle skader, men også for: 
koppevaksin'asjonsvirus1• To rapporter til British Me-
dical Journal2 nylig gjøre rede for tilfelle av intra
uterin-vaccinia-affeksjon av foster. Den ene mor. ble pri
mærvaksinert i IO. svangerskapsuke, fikk typisk anslag 
og kom seg. I 2.~. uke fødte hun døde tyillinger som begge 
hadde generalisert vaccinia. At vaksinasjon etter de første 
12 uker av graviditeten også kan være risikabelt, viser 
~este rapport, hvor moren. ble primærvaksinert i 19. uke. 
og hadde ordin~r reaksjon på vaksinasjonen. Hun abor
terte i ca. 25. svangerskapsuke og fikk et døf.it barn med 
generalisert vaccinia. . 

Debatten om koppevaksinasjonen har naturl~g nok 
vært aktuell i Storbritannia nå, og British Medical Jour
nal kommenterer på lederplass3 den opposisjonmot va:k
sinasjon som er kommet fra flere hold. I en bred over-. 
sikt over koppevaksinering hevdet professor C. W. D i
x on nylig4 at alminnelig spebarnvaksinasj9n vil gi im
mune spebarn, partielt immune småbarn og stort se!t mot
tagelige voksne, med den vanlige rutine i dag med mang
lende regelmessig revaksinering. Når da spredning av 
sykdommen stort sett foregår blant voksne, anser han 
spebarnvaksinering som unødvendig,og uheldig med tan-· 
ke på de komplikasjoner den kan medføre .. 

Under et symposium om virussykdommer ved British 
Medical Associations Bdfastmøte i juli dette år hevdet 
professor G. W. A. D i c k et tils~arende syn. Fordi 
farene ved vaksinasjon er større enn mulighet~ne for 
kopper i dagens epidemiologiske situasjon: fraråder han 
utbredt vaksinasjon av spebarn. Han mener. at antall 
vaksinasjonsdødsfall er underestimert. I_Englan~ har det 
vært registrert 27 slike dødsfall blant, 2.,6 millioner va~-

1 MacArthur, P.: Lancet'r9 52 '(Il), r 104. 
2 Brit. med. J. 196.2 (li), .237, .23S. 
3 Ibid. 196.2 (Il), 3II-12. 
4 .Ibid. 1962 (I), 1262. 
o Ibid. r962 (Il), 319. 

sinerte ·spebarn 'siste IO år. I motsetning til den alminne
lige oppfatning: hevder hån at faren ved primær vaksina-· 
sjon er større i alderen o-r år enn i aldersgruppen r-4 
år. Hvis dette er riktig, er det naturlig å vaksinere barna 
i annet til tredje leveår. Men hvis immuniteten skal holdes 
ved like, trengs revaksinering hvert tredje til .femte år. 
Primærvaksinasjon i spebarnsaldcren reduserer ikke kom-• 
plikasjoner ved revaksinasjon ved r 5-års-alder: Profes- 1 

sor ;Di c k hevder at ·mortaliteten ved primærvaksinasjon 
som spebarn og revaksinasjon ved Is-års-alder er I8,4 
dødelr milL vaksinerte, mens mortaliteten .ved primær
vaksinasjon ved 15-års-alder er 5/I mill. vaksinerte. Kop
per bekjempes best ved begrenset vaksinasjon av utsatt 
personell ved siden av epidemiologiske kontrolltiltak for 
å hindre koppeimport fra de endemiske områder. Når 
et'koppetilfelle er oppdaget, viser det seg at oppsporing, 
vaksinasjon og kontroll medrkontakter til den syke, sam
tidig· med at lægene blir oppmerksomme p3: muligheten 
for diagnosen, er høyst effektive tiltak for å stanse ut
bruddet ·av denne sykdom som ikke er av de mest smitt
somme. Massevaksinering som svar· på publikums krav 
har literi virkning når det gjelder å kontrollere sprednin-1 
gen og··medfører større dødsrisiko enn sykdommen selv. 

Professor D i c k motsetter seg ikke vaksinasjon av spe-. 
barn, men rutinemessig sådan. Han vil vaksinere «the. 
right people in the right place at the right time»: Læger 
med .familie, søstre og sykehuspersonelL Mange. land kre
ver gyldig vaksinasjons-attest av .alle. utlendinger som 
kommer til landet. Dette og militærstyrkenes krav om 
rekruttvaksinering vil føre til stadig flere primærvaksi-. 
nasjoner hos voksne og dermed flere komplikasjoner. 

British Medical journal mener at det logiske vil være 
å ·vaksinere barna i «den rette ·alder» og så revaksinere 
hvert tredje til femte år, men hva som er «den rette alder» 
er nå et stort spørsmåL 

Englands helseminisster J. E n o c h P o w e 11 uttalte 
18. juli 19626 i forbindelse med en oversikt over immuni
tetsstatus i landet at de 6 måneder hadde gitt en sterk 
påminnelse om nødvendigheten av at en høyere prosent 
spebarn ble koppevaksiner!. Helsemyndighetene tilbyr 
alle barn vaksinering, men i 196I varierte frekvensen av 
vaksinerte barn mellom I 0/o (merkelig nok i Bradford) 
og Ioo 0/'o (Scilly). 

Koppevaksinasjonsspørsmålet er ikke avklaret. På 
bakgrunn av den ovenfor anførte motstand har British 
M edical Association anbefalt at en ekspertkomite igjen 
tare for seg indikasjoner og kontraindikasjoner for koppe
vaksinasjon og derunder problemene. omkring spebarns-
vaksinasjon. ]. S.-j. 

BRUK OG MI-SBRUK AV ÅNTIBIOTJCA 
VED DE VANLIGSTE INFEKSJONER 

Av de mange tonn antibiotica som årlig blir brukt' i 
USA, regner man ·med. at bare 5-100/o går med til be-• 
handling av mani feste bakterielle infeksjoner. Ca. I o-· 
20 °/o g:1r med til profylaktisk behandling, og de reste
rende ca.'75 0/o blir gitnil pasienter med sykdommer som 

6 Ibid. 1962 (II), 250. 
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.ikke er fremkalt av .antibioticafølsomme mikroorganis-. 
'mer. Det velkjente faktum at de aller fleste pasienter i 
den siste_kategori blir bra under behandling, virker.imid-. 
lertid som oppmuntring til fortsatt bruk av medikamen-· 
tene. M. G l e n n K o e ri i g 1 har omtalt disse proble-: 
mer i en artikkel hvor han forsøker 1 angi retningslinjer,, 
for bruken av antibiotica 'ved de alminneligste lidelser. 
Han går her. sterkt imot den utstrakte bruk av bredspekt
ret antibiotica «for sikkerhets .skyld» ved banale syk
dommer. 

Forfatteren tar for seg de forskjellige sykdomsgrupper 
og minner om at den overveiende del av infeksjoner i de 
øvre luftveier fremkalles av virus som:ikke påvirkes av 
antibiotica. Bortsett fra difteri er infeksjon med hemoly
tiske streptokokker praktisk talt den eneste_ bakterielle 
halsbetennelse av betydning hos voksne, som man kan 
regne med å møte i praksis. Differensialdiagnosen :vil der
for hos de fleste stå mellom virusinfeksjon og strepto
kokkinfeksjon. Hir man berettiget mistanke om den· 
siste, bør man ta halskultur samtidig med at penicillin
behandlingen begynnes, idet man bør fortsette med be
handlingen i minst l o dager hvis diagnosen bekreftes. 
Tetracykliner er penicillin helt underlegen ved denne syk
dom, og tetracykliner er også helt uten verdi ved de 
nevnte virusinfeksjoner. Det er nå også enighet .om at 
profylaktisk bruk av antibiotica. ved disse lidelser ikke 
gir noen effektiv beskyttelse mot senere bakterielle :ko~
plikasjoner. I de· tilfelle hvor der alt foreligger en mani-. 
fest bakteriell· komplikasjon, slik som akutt otitt eller: 
akutt sinusitt, kan man hos flertallet av pasienter klare 
seg med penicillin. Ved kroniske'infeksjoner bør man der-• 
imot· rette seg etter dyrkningsresultatene.~ 

Ved pneumoni står; man også overfor· problemet' om 
det foreligger en virusinfeksjon eller en bakteriell infek
sjon. Men i motsetning til virusinfeksjonene i de øvre. 
luftveier reagerer de viktig~ te av de ikke-bakterielle pneu
monier - primær atypisk virusprieumoni og psittacose -. 
bra på tetracykliner. Hvis det derimot foreligger en 
bakteriell pneumoni,. bør man ikke glemme at den peni-, 
cillinfølsomme pneumokokken fremdeles er den van-· 
ligste bakterie hos ellers friske voksne .. Stafylokokkpneu~ 
monier sees hovedsakelig hos debile pasienter med hyp-• 
pige sykehusinnleggelser i sykehistorien. ·Også Friedlan-• 
derspneumoni er sjelden utenom i de eldste aldersgrup
per. Denne lidelse reag~rer best på ·chloramphenicol· og' 
streptomycin. De nyere antibiotica som vancomycin og 
methicillin bør strengt reserveres for pasienter med livs-· 
truende stafylokokkinfeksjoner. 

Når det gjelder urinveisinfeksjoner, strekker forfatte-• 
ren seg så langt at han behandler alle cystitter under den 
synsvinkel at detalltid kan foreligge en samtidig pyelo
nefritt, og han gir derfor bredspektrete .antibiotica ini
tialt. Sulfonamider, furadanrin og surgjørende midler 
setter, antall bakterier effektivt ned og gjør ofte pasien
ten subjektivt symptomfri,- men i altfor mange tilfelle 
helbreder de ikke. 

Det har vist seg, at profylaktisk bruk av antibiotica 
dessverre meget· sjelden forhindrer bakterielle komplika-. 

1 Amer Practit. 1962, 13, 453-459· 
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sjoner, f. eks. hos komatøse pas!enter eller hos pasienter 
.med innlagt kateter. Tvert imot ser det ut til at antibio
tica i disse situasjoner øker muligheten for infeksjon med 
resistente mikrober. · 

Til slutt omtaler forfatteren den diskrepans . som kan 
forekomme mellom mikrobenes resistens in vivo og in. 
vi tro. Det er flere årsaker til dette. De. små skivene med. 
antibiotica som brukes til å undersøke mikrobenes. resi
stens, er .. ikke standardisert for alle. nyere antibiotica. 
Dertil kommer at flere av .disse diffunderer vanskelig ut 
i mediene. Skiver med høy antibioticakonsentrasjon kan 
·gi et galt inntrykk, idet det i praksis ikke kan oppnås 
tilsvarende konsentrasjoner i blodet .. Resultatet av-resi
stensbestemmelser må dessuten bedømmes ut fra om man 
ønsker 'å gi bakteriostatiske eller baktericide antibiotica. 
En resistensundersøkelse ved f. eks. ·endokarditt kan gi 
best virkning av tetracykliner in vitro, slik at behand
lende ·læge heller. gir et av disse medikamenter istedenfor 
de baktericide midler .penicillin og' streptomycin. Til slutt 
minner forfatteren om at en del av medikamentene re-. 
serberes utilstrekkelig eller har utilstrekkelig virkning på 
mikr9bene in vivo. l denne. gruppe faller først og fremst 
sulfonamidene, furadantin og 'de surgjørende midler ' ved 
urinveisinfeksjoner. På grunnlag av dette mener forfatte
ren at. sulfonamidene helst ikke. bør gis ved akutte in
feksjoner, bortsett fra ved meningokokkinfeksjoner hvor 
de er «the drug of choice». K. E. 

FETT EMBOLI 

Til tros~ for den økende hyppighet av store skader med 
multiple brudd og derav følge~de komplikasjoner som 
for eksem~el_ fettemboli, er det i dag ennå ikke enighet 
om behan-dling~ri iv derine· alvorlige komplikasjon. En 
av de vesentligste årsaker til dette er at patogenesen er 
usikker. 

Tilstanden har vært kjent hos mennesker i omkring 
roo år, og d 'en :ldste og 'vel mest utbredte oppfatning 
har vært at fett, blir mekanisk frigjort fra traumatiserte 
fettceller og blir presset eller suget inn i vener. I dråpe
form når det 'Jungekapi!lærene og forårsaker en okklu
sjon,. even~~elt i e~ d!!l tilfelle slipper det igjennom og 
når __ det. store ,kretsløp, de\ okklusjon av kapillærer i 
hjernen resulterer i' ne~rologiske forstyrrelser. .. 

Dette syn kan, imidlertid vanskelig aksepteres fullt ut, 
idet f~tte'~bolier ogs~ kan oppstå ved ikke traumatiske 
tilstander. Videre er .det i dyre-eksperimenter med intra
venøse injeksjoner av fett vist at det skal relativt store 
mengder fett til for å frembringe det kliniske syndrom, 
selv alt f~tt i _marghulen av enfemur er ikke nødvendig
vis tilstrekkelig til å drepe dyret. 

Av andre ·teorier som ~r fremsatt med støtte i e.ksperi
mentelle arbeider, skal nevnes teorien om at endringen 
av serum.lipi~enes emulsifikasjonsgrad, samt teorien om 
at syndromet oppst'år n~r intravasalt beliggende fett' 
spaltes til glycerider og frie fettsyrer. 

I et bredt anlagt eksperimentelt arbeid fra Sverige 3 

har S.- E. Bergen t z trukket konklusjoner om pa to-

3 Bergentz, S.-E.: Studies on the genesis of posttraumatic fat 
embolism. Acta chir. scand. 196.2, suppl. .282. 
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