
Det er en stor fornøyelse å lese boken, men den fremkaller 
samtidig en sterk misunnelse over det høye nivll 'som svensk 
gynekologi befinner seg på. Boken og misunnelsen bør ·virke 
som en spore på alle norske gynekologer. 

En g el, S.: Lung Structure. 300 s. 414 ill. Charles C. Tho
mas, Springfield, Illinois 1961. Pris: $ 15;50. - Anmeldt av 
T. W e s s e l A a s. 

Innen lungepatologien har 'respirasjonsfysiologiske studier· 
dominert litteraturen i de siste deccnni~r. Opprinnelig anså man 
lungenes og luftveienes anatomi som tilstrekkelig kartlagt, 
men patofysiologiske studier har sammen med bedret' røntgen
ologisk teknikk bragt for dagen stadig nye problemer som 
fører tilbake til det anatomiske grunnlag. Det · er blitt klart 
at vi også må ta vår oppfatning av lungenes struktur ved 
normale og patologiske tilstander opp til revisjon. 

Nlr en kliniker drister seg til 1 anmelde denne bok, er det 
fordi forlaget peker på at de anatomiske studier har åpenbar 
klinisk bakgrunn, og det er derfor med forventninger man gir 
seg i kasc·med lesningen. 

Det mll med en gang' presiseres at anatomien i det vesentlige 
omfatter lungenes oppbygning og utvikling i barnealderen. 
Det er blant annet utført nitide studier og målinger av for
holdet mellom lungevev og luftveier. Teksten er supplert med 
meget illustrerende mikrofotografier og skisser, og boken har 
et eget kapitel om komparativ anatomi og lungenes utvikling 
hos forskjellige dyrearter. 

Nllr forfatteren gir· seg inn på klinisk patologi og røntgeno
logi, som kan ansees som anvendt anatomi, fremsetter han en 
hel rekke nye ideer som til dels bryter med tidligere godtatte 
oppfatninger. Påstandene kan virke som fruktbringende incita
ment for videre studier, men man føler seg ikke alltid over
bevist av forfatterens dokumentasjon av originale synspunkter. 

Boken er resultatet av meget inngående anatomiske studier 
over lungenes struktur og vil sikkert interessere de spesielt ana
tomisk skolerte lesere, klinisk patologisk anatomi vil man finne 
bedre behandlet i annen litteratur. 

Comroc, J. H., Jr., Forster! R. E., II, Dubois, A.B., 
B r is c o e, W. A. & C a r l sen, E. :· The Lung· - Clinieal 
Physiology and Pulmonary Function Tests. z.·utg. 390 s., 
6:1 ill. Year Book Publishers. Inc., Chicago 1961. Pris: $ 8,-. 
- Anmeldt av Harald E. R cf sum. 

Første utgave av dcnn.e pok utkom i 1954· Forfatterne. tok 
sikte på å gi interesserte laeger og .. medisinske studenter en i!ln
føring i prinsippene for. og anvendelsen av en del av de re
spirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder som. er hyppigst 
anvendt i den kliniske medisin. Ved hjelp av en utstrakt bruk 
av skjematiske illust'rasjoncr og talleksempler lyktes det dem 
1 frems~ille et delvis temmelig komplisert stoff pli en .meget 
klar_ og lettfattelig måte .. Boken ble en :veritabel. best-seller 
innen de kretser ~om interesserer seg for klinisk respirasjons~ 
fysiologi. Den ble trykket i stådig nye opplag, og ble også 
oversatt til fransk, spansk, italiensk og japansk. J «Tidsskrif" 
tet~ (nr. 2:1, 195 5) ble boken i sin tid gitt en meget velvillig 
anmeldelse av Ole St or stein, og for de ,mange. som etter 
hvert _ble kjent med boken, har det ikke ,vært vanskelig å 
slutte seg til den anbefaling som da ble gitt . . - Den .innvending 
man med. atskillig rett kunne reise, var at vanskelighetene ved 
den tekniske utførelse av en del undersøkelser, samt usikker-

heten ved tolkningen av resultatene ikke ble tilstrekkelig pre
sisert. 

I annen utgave av boken, som nå foreligger, er sidetallet 
blitt økt til nær det dobbelte. Dette er skjedd ved at samt
lige kapitler i den opprinnelige utgave er omskrevet og ut
videt, og ved at det er føyd til tre nye kapitler, henholdsvis 
om invaliditetsbedømmelse, anestesiologiske respirasjonspro
blemer og terapi ved lungelidelser. Etter anmelderens skjønn 
har omskrivningen stort sett vært · vellykket: Den opprinne
lige, skjematiske fremstilling av prinsippene, som gjør det 
mulig l få fatt i hovedpoengene sl å si bare ved å bla gjen
nom boken, er beholdt. Men samtidig har forfatterne tatt inn 
en del nytt stoff, og ved en noe fyldigere tekst er det lyk
kes dem ~ H. klarere frem de prinsipielle og tekniske vanske
ligheter som en del undersøkelser er beheftet med, og dermed 
gi leseren grunnlag for en noe mer nyansert vurdering av det 
stoff som presenteres enn tilfellet var i første utgåve. Med 
de nye kapitler er den del av boken ·som beskjeftiger seg 
med den praktiske anvendelse av respirasjonsfysiologiske data 
og resonnementer, blitt atskillig styrket. 

Forfatterne har heller ikke i denne utgave gått inn for å 
gi en detaljert ·og uttømmende fremstilling av de emner de 
behandler, men ved hjelp av et begrenser, men stort· sett ade
kvat, systematisk ordnet utvalg av litteraturhenvisninger har 
de gitt leseren muligheter for å orientere seg videre innenfor' 
de områder han måtte ha spesiell interesse for. 

Når det gjelder det generelle opplegg av boken, finner an- · 
melderen det noe uheldig at forfatterne bare behandler under
søkelser av lungenes funksjon under hvilebetingelser, og at' 
de for eksempel i tilslutning til omtalen av invaliditetsbe
døminelse overhodet· ikke antyder muligheten av ~ anvende 
undersøkelser i tilslutning til arbeidsbelastning. 

I siste del av boken, som også omhandler gasslovene, samt' 
prinsippene og ligningene for en rekke aktuelle beregninger, 
er det uten kommentar angitt normalverdier for en del lunge
funksjonsprøver og formler for beregning av disse. Disse data 
kan virke noe tilfeldig sammenplukket og bør, i likhet med 
en del annet tallmateriale i boken, vurderes med en viss kri
tikk; 

Soin eri konklusjon kan aet sies at skjematiseringen og for
enklingen av problemene gjør boken meget vel egnet _til en 
generell innføring i det stoff den behandler, men mindre 
egnet som 'en håndbok i respirasjorisfysiologi. 

Nevnte og ikke nevnte innvendinger til tross tør anmelde
ren anbefale boken på det beste ril alle som steller med kar
dio-pulmonale' lidelser og ønsker S. sette seg inn i prinsip
pene for en del av de i dag hyppigst anvendte respirasjons
fysiologiske ~etoder og ·resonnementer. Boken vil utvilsomt 
bli til b5de nytte og glede. 

C i b a F o u n d a t i o n S t u d y G r o u p : Resistance of
Racteria to the Penieillins. Ilf s. J. & A. Churchill, Ltd., 
London 196:1. Pris: Kr. t8,4o. - Anmeldt av Johs. Bøe~ 

Bak teriers resistens mot penicillin har · vært et av de sentrale 
diskusjonsemner ang5ende antibiotica i de senere år. Den økende 
hyppighet av resistente stammer og epidemier av. hospitals
infeksjoner har stadig aktualisert dette tema. De nye penicillin~ 
ase-resistente. penicillinene har sikkert lettet situasjonen en del. 
Men hvor .meget :og hvor lenge? 

Denne .. boken er et referat fra et symposium hvor en liten 
gruppe kjente eksperter p1 dette felt har diskutert emnet fra 
mange kanter. · C h a i n er naturlig nok med, og i innlednings
foredraget om de penicillinase-resistente penicillinene og stafy-
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lokokkene er han mer optimistisk enn de fleste. Han mener 
f.eks. at det ikke er grunn til å være så særlig forsiktig i bru· 
ken av· dem som en vanlig hører. Den situasjon som oppsto ved 
«vanlig penicillin,., mener han ikke vil gjenta •seg. Alle del
tagerne er ikke enig i dette, blant annet Mary Barber, 
som nok vil ha en strengere antibioticapolitikk. 

Ellers inneholder boken arbeider om penicillinenes virkemåte, 
penicillinase, de forskjellige resistenstyper og stafylokokkpro
blemet. Etter hvert foredrag er det et utmerket referat av 
diskusjonen, og denne er ikke det minst givende. 

Boken er god for dem som er interessert i dette spesielle 
problem. 

Br o c her, J. E. W.: Die Wirbelsiiulenleiden und ibre 
Differentialdiagnose. 537 s., 342 (773) ill. Georg Thieme, Stutt· 
gart 1962. Pris: DM 128,- (rr5,20 for ab. på •Fortschritte .. ). 
·- Anmeldt av To r fin n D ens t a d. 

En bemerkn.ing av forfatteren i sluttordet kan stå som 
mønster for boken: «lrrtiimer und Fehldeutungen !assen sich 
in der Regel am hesten vcrmeiden, wenn man danach trach
tet, den klinischen und rontgenologischen Befund.im Rahmen 
des Moglichen mit den gesicherten Grundlagen der patholo
gischen Anatomie in Einklang zu bringen.» Det er en meget 
grundig.og velskrevet monografi, med utførlig omtale av kli
nikk, laboratorieundersøkelser, patologisk anatomi, røntgeno· 
logi og behandling. De mange utmerkede illustrasjoner med 
tekst og resym6 (kasuistikk) tar atskillig plass, så bokens tyk· 
kelse må ikke virke avskrekkende. Det er lagt særlig vekt på 
beskrivelsen av spondylitis tuberculosa, spondylar,thritis an· 
kylopoetica og mb. Scheuermann. I likhet med lungetuberku
losen har også spondylitten endret fremtoningspreg, den opp
trer senere og med mindre karakteristiske og pregnante symp
tomer. Forfatteren stiller seg litt tvilende ·til den Forcstier· 
Romanus· Volhardske teori om et bekkenfocus (prostata, vesi
cula seminalis) som utgangspunkt for spondylitis ankylopoe
tica, idet denne vanskelig forklarer forekomsten hos kvinner 
(riktignok sjeldnere) og heller ikke affeksjonen av perifere 
ledd. Han går inn for den såkalte Scottbehandling, røntgen· 
behandling av columna, og mener at den økte frekvens av 
leukemi som er tillagt behandlingen skyldes for store· doser. 
.Mb. Scheuermann mener han . beror på. en. spesiell konstitusjo
nell disposisjon og ikke på en. prosess a!lal.o;>gt. ~e ~septis~e 

nekroser. 
Dette var bare noen. utplukk. Alle tenkelige affeksjoner er 

tatt med, primære og sekundære, også anomaliene: Under 
osteoporose (og osteomalaci) beskriver forfatteren utførlig 
grunnsubstansens biokjemi og stoffskifte (forstyrrelse av egge· 
hvitestoffskiftet) og parathyreoideas regulerende funksjon. Bo· 
ken er betydelig utvidet siden de tidligere utgaver (195 3 og 
r959), særlig kapitlet om de konstitusjonelle skjelettsykdom· 
mer _og om misdannelsene. Et eget kapitel om skader er kom· 
met til. «Es mag paradox klingen, entspricht aber doch einer 
Erfahrungstatsache, dass es· kaum eine Veranderung der Wir· 
belsaule gibt, welche nicht unter Umstanden als eine Ver~ 
letzungsfolge angesprochen wird.,. Vurdering av en skade 
krever derfor· nøye kjennskap til de mange degenerative, in
feksiøse og medfødte affeksjoner. Differensialdiagnostiske 
holdepunkter poengteres stadig, og er for øvrig samlet i et 
eget , kapitel. Særlig når det gjelder patogcnese. og behandling, 
trekker. han frem andre forfatteres synspunkter og .diskuterer 
dem. Det er rikelige litteraturhenvisningcr. Boken anbefales 
alle med interesse for columnas patologi. 
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·S ha p i ro, R.: 1\Iyelography. 278 s.,. 236 ill. Year Book 
Medical Publishers, Chicago 1962. Pris: $li,-. Anmeldt av 
T o r f i n n D c n s t a d. 

Dette er den tredje monograf( om myelografi utkommet i 
løpet av et års tid. W e Il a uer s bok (Ziirich) er etter min 
mening desidert den beste, mens B u Il & M c K is s o c k s 
bok (London) vesentlig er et kasuistisk atlas (begge er an
meldt i «Tidsskriftet».). Den foreliggende bok er også meget 
god, men har fått en betydelig slagside, idet abrodilmyelo
graficn er stemoderlig behandlet. Både fordi de reproduserte 
myclogrammer er dårlige, og fordi forfatteren anbefaler 24 
timers horisontalt sengeleie etter undersøkelsen. Det er ikke 
å undres over at han da tydeligvis har sett en del komplika· 
sjoner i form av smerter og kramper i underekstremitetene 
som har fått ham til å oppgi metoden. Han burde. vite at 
pasientene i 5-6 timer etter undersøkelsen skal ligge mest 
mulig avslappet i sengen mcd.hevet overkropp, og ikke bruke 
bukpressen så kontrastmidlet på grunn av økt venøs intra· 
spinal fylling presses rostralt ovenfor det spinalanesteserte om
råde. 

De, aller fleste undersøkelser er utført med Pantopaque 
(kontrastolje), idet forfatteren har fulgt den omhyggelige 
teknikk som professor P e te r son .. i Minneapolis har ut
arbeidet med så godt resultat. Han poengterer nødvendig
heten av å fjerne kontrasten etter undersøkelsen, så å si til 
siste. dråpe. I enkelte tilfelle er luft anyendt. Tallrike stort 
sett gode reproduksjoner av. myelogrammer (enkelte gjengan
gere) ledsager. beskrivelsen av de forskjellige intraspinale lidel
ser, som vanlig inndelt i intra- og cxtramedullære og de siste . 
i intra· og extraduralc. De cervikale skiveprolapser er ofret 
bred plass, likeså de bakre exostoser og lig. dentatums fikse
rende rolle, som ,forklarer hvorfor tractus spinothalamicus og 
også pyramidebanene affiseres ved disse ventrale ekspansive 
prosesser. En rekke. diagrammer anskueliggjør forholdet mei
lom de. anatomiske forandringer og· myelogrammet (fig. 8r 
svarer dog ikke til teksten). Det er også tatt med et kapitel 
om lumbal og cervikal discografi. Fyldige litteraturhenvisnin· 
ger ledsager de enkelte kapitler. 

Kapitlet om indikasjoner innledes med: «Myelography is 
used too frcely by various enthusiasts and not often enough 
by the iconoclasts who underestimate its value.» Og avsluttes 
med: «To paraphrase Falk's comments about encephalogra· 
phy, inadequate or ill-chosen myelography often discloses 
more. information about the examiner than it does about the 
patient.~ Betraktqi.nger som kan, overføres også til andre. om
råder. 

Per c i va l, G . H., Mon t g om er y, G. L. & Do d ds, 
T. C.: Atlas of Histopathology of the Skin. 2 utg.A9I s., 525 ill. 
E. & s: Livingstone Ltd., Edinburgh-London r 962. Pris: 
i:6/1o.- Anmeldt av Kristen Arnes en. 

Anmelderen har alltid vært i tvil om verdien av patologisk
anatomiske «billedbøker». Dette atlas over hudens histopatologi 
gjør imidlertid en sådan tvil til skamme. H er presenteres over 
500 mesterlig farge-mikrofotografier ledsaget· av kortfattet, 
beskrivende tekst. Boken er således ingen lærebok i vanlig ·for
stand, men vil representere et verdifullt hjelpemiddel for pato
logen i den ofte vanskelige dermato·patologiske diagnostikk. 
For dermatologen vil den lette erkjennelsen av de histopato
logiske forandringer som betinger de va rierende kliniske bilder. 

Prisen må ansees som rimelig i forhold til fargebildenes høye 
kvalitet. Boken kan anbefales på det beste for' de relativt få 
læger som er spesialinteresserte på dette området. 



ikke den eneste sykdom det er nødvendig å kjenne, men 
det er sannelig viktig å kjenne dem. Traumer respekterer 
ikke grensene mellom organene eller medisinens spesiali
teter. Hver og en av oss må være på vakt overfor mulig
heten av traume som forklaring på en lidelse når.diagno
sen er uklar. Bare en stadig årvåkenhet overfor allesteds
nærværelsen av traume som etiologisk faktor og en om
hyggelig undersøkelse vil kunne hindre alvorlige dia
gnostisk·e _og terapeutiske mistak. 

FOREKOMST OG SPREDNING 
AV STAFYLOKOKKER I EN 

FØDSELSKLINIKK 

K.S. 

Stafylokokkinfeksjoner i fødselsklinikker har i de 
senere år vært et alvorlig problem som er tatt opp 
i en rekke publikasjoner. I et supplement til Anna/es 
Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniae 2, har W id ho l m, 
0 ste r lund, Mak it a l o, Ren konen og M a
ke l a publisert en undersøkelse om forekomsten av 
Staphylococcus aureus hos barn og mødre i en fødsels
klinikk under en epidemifri periode. Videre har de gjort 
forsøk på å finne spredningsmåten for stafylokokkene. 

Undersøkelsen er utført i en 3 måneders periode i I 9 59 
og omfattet 2 avdelinger, A og B, på en fødselsklinikk 
i Helsingfors. I denne tiden ble det tatt prøver fra alle 
fødende, i alt 157, like etter innkomsten og 5 dager senere. 
Ved hver avdeling ble det tatt 5 prøver ti]bakteriologisk 
undersøkelse: Fra nese, svelg, begge bryst (ved å presse 
ut noen få dråper melk på vattpinnen) og fra vagina. 
Hvor det ellers forekom puss, ble også dette sendt til 
bakteriologisk undersøkelse. Stafylokokkene ble under
søkt på koagulaseproduksjon, følsomhet overfor forskjel
lige antibiotica og dessuten fagtypet. Staphylococcus au
rens ble isolert fra 48 % av mødrene ved innkomsten 
og 73 % ved utskrivningen. Fra avdeling A var tallene 
noe høyere ennfra avdeling B. Hyppigst ble stafylokok
ker påvist i nese og svelg, sjeldnere i vagina og bryst- fra 
disse steder var imidlertid forekomsten langt hyppigere 
ved utskrivningen enn ved innkomsten. 

Under sykehusoppholdet var det en betydelig økning 
av antibioticaresistentc stammer. Således økte penicillin
streptomycin-tetracyklin-resistente stammer («hospital
stammer») fra 12 % ved innkomsten til 70 % og 44 % 
ved utskrivningen fra de 2 avdelingene. Ved fagtyping 
fantes at stafylokokkstammer med multipcl resistens var 
representert med noen få «hospitalstammer», og i hver 
avdeling dominerte en av disse (p/79/5 3 i avdeling A og 
8 3 i avdeling B). At det er noen få stafylokokkstam
mer som er antibioticaresistente og ellers har egenskaper 
for å overleve som sprer seg lett og smitter nyinnlagte 
pasienter, er en vanlig observasjon i sykehus. Bare 3 % 
av mødrene fikk manifeste infeksjoner, noe som tyder 
på at stafylokokkene var relativt lavvirulente. 

2 Ann. Chir. Gynacc. Fcnn. 196z, p, sup pl. II4. 

I annen del av arbeidet ble det hos 151 nyfødte tatt 
prøver fra nese, svelg og axillcn minst .2. timer etter fød
selen og ved utskrivningen 5. dag. I de første prøvene 
kom det vekst av Staphylococcus aureus hos 15 %. Som 
oftest kom det bare sparsom vekst fra ett av de 3 nevnte 
steder. Det ble funnet E. coli og saprofytiske mikrokokker 
omtrent like ofte. En av forfatterne 3 fant ved en tidligere 
undersøkelse coJiforme ~akterier i 5 I % av pharynx
prøvcr fra nyfødte barn, men Staphylococcus aureus i 
bare I %. Forfatterne antar at dette skyldes både for
skjellig prøvetaknings- og dyrkningsteknikk ved de z 

undersøkelsene, og at prøvene ved den siste ikke ble tatt 
umiddelbart etter fødselen. Prøvene som ble tatt da barna 
var 5 dager gamle, viste rikelig vekst av Staphylococcus 
aurcus hos henholdsvis 89 og p%, mens andre mikrober 
sjelden ble funnet. I begge avdelinger var ca. 8o% av 
stafylokokkstammene resistente for penicillin, strepto
mycin og tetracykliner, mens 7% viste chloramphenicol
resistens. 9 r % av stafylokokkbærerne hadde penicillin
resistente stammer. Av de trippelresistente stammer 
utgjorde en enkelt henholdsvis 63 og 75 % (p/79/53 i 
avdeling A og 47/53/75/77 i avdeling B). Av barna i 
avdeling A og B fikk henholdsvis 12 og 3Y2% manifeste 
infeksjoner og Y2 og % av disse var stafylokokkinfeksjo
ner. Det viste seg således at en lav kolonisasjonsfrekvens 
også medførte færre manifeste infeksjoner. 

Tredje del av arbeidet bærer titelen: «Sources and 
pattern of staphylococcal infections». Fra 20 5 personer 
av sykehuspersonellet som hadde kontakt med de om
talte mødre og barn under hospitaliseringen, ble det tatt 
prøver fra nese og hals omtrent en gang ukentlig. Hos 
24% av disse var alle prøvene negative for Staphylo
coccus aureus, mens .2. 3 % stadig var bærere av stafylo
kokker resistente for penicillin, streptomycin og tetra
cykliner. Av stafylokokkbærere var det langt hyppigere 
å finne stafylokokker med multi pel resistens («hospital
stammer,.) hos sykepleiersker, jordmødre og barnepleier
sker enn hos personer som sjeldnere kom i kontakt med 
pasientene, f.eks. læger og laboratoriepersonell. Tallene 
var henholdsvis 57 og 27 %og var således atskillig lavere 
enn for mødre og barn ved utskrivningen (44-70 % og 
So %), men høyere enn for mødrene ·ved innleggelsen 
(12 %). I en kontrollgruppe av stafylokokkbærere uten
for sykehuset var det bare 3 % av stafylokokkstammene 
som viste multipel resistens. 

Ut fra funnene ved fagtyping av stafylokokkene hos 
sykehuspersonalet og pasientene trekker forfatterne til 
slutt følgende konklusjoner: 

1. De stafylokokktyper som mødrene har ved innleggel
sen, har ingen særlig betydning for kolonisasjonen hos 
de nyfødte. 

2. Avdelingen spiller sannsynligvis større rolle for denne 
enn føderommene. 

3· Sannsynligvis er det pasientene på avdelingene og 
ikke personellet som er hovedkilden for hospital
stafylokokkene og hyppigst smitter nyinnlagte pasi-
rn~ ~~ 

3 Ann. Med. exp. Fenn. 1958, 36, 19r. 
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FOR PRAKSIS 
FRA PRAKSIS 

Under dette motto behandler «Tidsskriftet,. emner som er av særlig betydning i den prak~ 
tiske medisin, fortrinnsvis for de alminnelig praktiserende læger. Kollegene bør bidra til 
serien bl. a. ved li sende inn meddelelser fra sin egen praksis og foresllt aktuelle emner. 

STAFYLOKOKKPNEUMONI 

HOS BARN 

Av EINAR EVEN ST AD 
' " 

(Fra Lilleham'!ler Fylkessykehus, med. avd. 
Sjef: Over/æge H. G. Dedichen.) 

Luftveisinfeksjoner hos barn er blant de hyppigste 
sykdommer lægene blir stilt overfbr, men med moderne 
antibiotica er de blitt meget lettere å behandle enn tid~ 
ligere. Imidlertid kan vi stadig møte sykdomsbilder hvor 
en rask og riktig diagnose er livsviktig. Et eksempel på 
dette er stafylokokkpneumoniene, som står i en sær~ 

klasse blant pneumoniene, både med hensyn til sympto
matologi, komplikasjoner og behandling. 

Stafylokokkinfeksjonene har vært blant de store pro
blemene de siste årene, og det ser også ut til at stafylo
kokkpneumoniene er blitt hyppigere Vi deler gjerne 
disse pneumoniene inn i de primære og sekundære. De 
siste opptrer som superinfeksjon hos avkreftede pasienter, 
f.eks. i forløpet av en leukemi, grav anemi, pancreas
fibrose eller hos nyopererte. De primære stafylokokk
pneumoniene forutgås som oftest av en virusinfeksjon i 
luftveiene. Denne baner veien for en nedadstigende ·sta
fylokokkinfeksjon. Dette ble f. eks. ofte observert under 
Asia-syken 1957-58. 

De patologisk-anatomiske forandringene ved stafylo
kokkpneumoni er karakterisert ved bronchial infiltra
sjon og uttalt nekrosetendens både i bronchieveggen og i 
parenchymet. Utbedringen i lungeparenchymet er oftest 
småflekkete infiltrasjoner, ofte i begge lungene. Men man 
kan også se en lunge tett gjennomsatt av fortetninger, 
mens den andre er klar. Mer sjeldent sees lobære pneu~ 
monier. På grunn av nekrosetendensen kan det raskt dan
nes lungeabscesser. Infiltrater som får persistere vil i 
alminnelighet vise huledannelse innen 4 døgn. Hvis pro
sessen går videre, vil småhulerie flyte sammen til større 
abscesshuler, noe som er praktisk talt patognomonisk for 
stafylokokkpneumonier. 

Det er også typisk med rask pleural reaksjon og væske
dannelse. Dette kan finne sted allerede innen ett døgn 
etter at pneumonien er begynt, noe som sjeldent sees 
ved andre pneumonier. Også i bronchieveggen utvikles 
hurtig nekrotiske prosesser som kan forårsake ventil
dannelse, som fører til at det oppstår store emfysem
blærer. 
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Pneumothorax sees hos hele 40 % i større materialer, 
og denne komplikasjon kan også komme meget raskt. 
For å angi frekvensen i prosent også for de andre kom
plikasjonene, så skal abscessdannelse forekomme hos 
50 %, blæredannelse hos 25 % og atelektase hos 15 % 
{2). Det er således de hyppige og rasktkommende kom-· 
plikasjonene som er det' fremherskende ved disse pneu~ 
moniene, og som gjør hurtig og riktig behandling så 
viktig. 

Sykdommens første fase kjennetegnes av de vanlige 
symptomene ved luftveisinfeksjon. Så kommer en akutt 
forverrelse med feberstigning, sting i brystet og medtatt 
almentilstand. I løpet av ett eller to d øgn utvikles 
økende. tegn på nedsatt gassutveksling i lungene, og 
pasientene får en karakteristisk cyanotisk purpurrød 
hudfarge og hoste med purulent eller lyserødt skum
mende ekspektorat. Til slutt inntrer septisk sjokk med 
sirkulatorisk kollaps, forårsaket av stafylokokkenes 
toxiner. 

Røntgenundersøkelse tidlig etter den akutte farver
reise kan vise normale funn og stå i kontrast til det kli
niske bilde. Etter hvert vil de nevnte patologisk-ana
tomiske forandringene også prege røntgenbildet; P leura
exsudatet viser seg ofte samtidig med parenchymfortet
ningene, noe som bør gi mistanke om stafylokokkpneu
moni. Exsudatet kan gi mulighet for en rask bakterio
logisk diagnose, og det tilrås å gjøre prøvepunksjon for 
å sikre diagnosen tidlig. 

Stafylokokkpneumoniene synes å opptre hyppigst hos 
barn, og særlig hos spebarn og mindre barn, idet barn 
i mindre god .almentilstand er mest utsatt. Symptomene 
utvikler seg også spesielt hurtig hos barn. Den nevnte 
akutte forverrelsen av luftveissymptomene et par døgn 
etter at virusinfeksjonen har startet, kan komme meget 
plutselig. Hos barn sees ofte brekninger og utspilt abdo~ 
men, slik at man tenker på akutt abdomen. 

Mortaliteten hos barn er skremmende stor. O. K. 
H a r l em angir en dødelighet på ca. 30 % i et samle
materiale fra r956-58, og ca. 40% i aldersgruppen 
under 4 måneder (z). Med korrekt behandling skulle 
dødeligheten i dag kunne bringes atskillig ned. 

Vi har ved Lillehammer Fylkessykehus ikke fått bak
teriologisk diagnose for alle våre pneumonier, men vi 
har i løpet av en toårsperiode r960-62 hatt 3 sikre til
felle av stafylokokkpneumonier hos barn. Disse kasus 
gir gode eksempler på de alvorlige komplikasjonene som 
kan opptre. 

l 
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Kasus .r. 
Den første pasienten som skal omtales var en I mlined 

gammel gutt. Svangerskap og fødsel forløp normalt. Fra 

første levedag hadde han tendens til brekninger, og etter 
hvert utviklet det seg et typisk bilde av pylorusstenose, og han 
ble lagt inn i sykehuset den 29. februar 1960. Ved innkomsten 

veide han 3 400 g, 70 g mindre ·enn fødselsvekten. D et ble 
funnet indikasjon for operativ behandling, og det ble gjort 

pyloro-myotomi. Fjerde dag etter operasjonen kom det tem

peraturstigning· til 40 o. Det var litt puss i operasjonssåret, og 

ved bakteriologisk undersøkelse av pusset kom det vekst av 
penicillin-resistente stafylokokker. Det ble så startet behand
ling med erytromycin. I denne tiden var tilstanden noe svin
gende. Til dels var barnet meget dhlig, og måtte ha blod~ 

transfusjoner. Det kom seg bra, og erytromycin ble seponert 

etter 5 døgn. Noen dager senere, den 19. mars 1960, var barnet 
pHallende kortpustet. Røntgen thorax vist e venstresidig 
pneumothorax med atelektase av venstre lunge. Han ble be
behandlet med sug og ny erytromycinkur. Pneumothorax 

gikk pent tilbake under sugebehandlingen. Almentilstanden 
var imidlertid fortsatt så dårlig at barnet ble overflyttet til 
Rikshospitalets barneavdeling. Han fikk der chloramphenicol 
og penicillin i sepsisdoser i 14 døgn. Forløpet var senere til

fredsstillende. Røntgenologisk kom det nærmest full normali

sering av lungebildet. (Den gode restitusjonsevnen av lunge
vevet er karakteristisk for stafylokokkpneumoniene, forutsat t 
adekvat behandling.) 

Kasus 2 . 

Neste pasient var en 3 år gammel gutt, tidligere frisk. Han 
hadde vært litt forkjølt om dagen og hostet en del. Om kvel

den virket han medtatt og klaget over vondt i venstre side. 
Lægen som ble tilkalt, la ham straks inn i sykehuset under 
diagnosen: Akutt abdomen. 

Ved innkomsten den 20. januar 1962 var han blek og med
tatt. Temperatur 39 o, puls 146, respirasjonen overfladisk og 

noe p~skyndet. Over begge lungene hørtes enkelte sibili og 
rhonchi. Det var moderat ømhet øverst i høyre fossa iliaca. 

SR 39 mm. Det ble tatt røntgen thorax, som viste høyre
sidig basallungeinfiltrasjon. Neste dag var det kommet væske i 
høyre pleura, og ogs~ tegn til fri væske i peritonealhulen. Han 
begynte å H penicillin straks, men det hadde ingen virkning på 

temperaturen, og vi gikk over til erytromycin. Første prøve

punksjon av pleura var mislykket og ga ingen vekst av bak
terier. Ved røntgenkontroll noen dager senere, den 27. januar 

1962, var det rikelig væske i høyre pleura og en liten pneumo

thorax. Pasienten virket temmelig skrøpelig. Ved ny prøve

punksjon fikk man ut tykt puss med Grampositive kokker; 

oppfattet som stafylokokker. Da pneumothorax økte p~. ble 
det anlagt sugedrenasje den 3 r. januar 1962, og det tømtes ut 
rik~lig puss. Temperaturen gikk da hurtig ned til normalverdi; 

røntgenkontroller var senere tilfredsstillende, men med noe 

pleurittsequelae. Almentilstanden bedret seg, og han var kjekk 
ved utskrivningen. 

Kasus J· 
Pasient nr. 3 var også en gutt, knapt 5 h. Han hadde 

Pneumoni da han var 8 måneder. Fra I til 2 !rs alderen fikk 
han falsk krupp hver gang han var forkjølt. De siste to !rene 
hadde han ikke hatt noen anfall. 

D en 20. april 1962 ble han lett forkjølet med catarrhalia 

fra nese og øyne. Det varte et par dager, og han var så kjekk 
noen dager. Den I~ mai 1962 klaget han over-tretthet og hode
pine. Neste morgen hadde han en hard, gjøende hoste og_ feber 

på 38,7°. Ved middagstider ble han tungpusten. Moren «dam
pet ham» som hun pleide gjøre når han hadde pseudokrupp. 

H an ble noe lettere, men det var ikke den vante effekten. 

Ut på natten fikk han et sterkt dyspnoe-anfall og ble cyano
tisk på leppene og ørene. Lægen oppfattet det. som et astma

tisk anfall og ga både adrenalin- og a!fiinophyllininjeksjoner 
uten særlig virkning. Han ble så lagt inn p! sykehuset om mor

genen den 3· mai 1962. 

Ved innkomsten var respirasjonen betydelig besværet. med 
hørbart exspirium og bruk av auxiliære pustemuskler. Han 

svettet litt og var cyanotisk på leppene og ørene. Tempera

tur 37,2 •, puls I68, regelmessig. Over lungene hørtes ingen 

sikre fremmedlyder. Det ble observert at respirasjonslyden på 

høyre !unges bakfla te nedad var svekket. Han ble straks lagt i 
damptelt, og det syntes å lette ham en del. Snaue to timer 
senere, før man var kommet lengre med undersøkelsene, ble 

han plutselig betydelig verre. Respirasjonen ble sterkt besvæ

ret, han ble helt cyanotisk og nesten pulsløs. Bevisstheten ble 
nesten borte, og han virket moribund. Det måtte handles 
raskt for å redde livet, og han ble straks ført til operasjons

stuen, hvor man gjorde tracheotomi og satte i gang kunstig 
respirasjon. Tanken var å aspirere bronchialsekret og samti

dig redusere «dead space" og derved bedre gassutvekslingen. 
Det var imidlertid nesten intet å suge fra bronchiene. Der
etter ble det straks tatt røntgen thorax som viste dobbelsidig 
pneumothorax. Antagelig hadde gutten allerede høyresidig 

pneumothorax ved innkomsten, mens den voldsomme farver
reisen et par timer senere skyldtes at det også ble pneumo

thorax på venstre side. 

Det ble en liten bedring etter tracheotomien, men like etter 
ble det lagt sug på begge sider. Han kom seg da betydelig. 
Bronchialsekretet viste vekst av gule stafylokokker. Senere 

røntgenbilder viste fortetninger i begge lungene, og det ble 
antatt at stafylokokkpneumoni var årsak til hans pneumo

thorax. Fra innkomstdagen fikk han det syntetiske penicil
linase-resistente dimetoxifenylpenicillin (Belfacillin, Lu
copenin), idet vi ikke kunne våge å gi noe annet antibioticum 
enn det vi visste også er effektivt mot penicillinresistente sta

fylokokker. Dessuten fikk han cortison d~ første dagene. Til
standen var fortsatt kritisk noen dager, men han kom seg 

senere meget snart. Ved røntgenundersøkelse den 25. mai 1962 

var det klare lunger uten væske i pleura eller restpneumotho
rax. Ved utskrivningen den 28. mai 1962 var almentilstanden 

god; lungefysikalia var normale; SR 9 mm mot 61 mm ved 
innkomsten. 

Det siste kasus var det mest dramatiske, men forløpet 
var meget tilfredsstillende. Denne pasienten var den 
eneste som fikk det nye syntetiske dimetoxifenylpeni~ 
cillin, som gjør prognosen ved stafylokokksykdommene 
så meget bedre. Når man antar at det foreligger en 
stafylokokkpneumoni, bør disse nye penicillinene brukes 
straks. Man skal ikke da vente på resultatet av bakterio
logisk undersøkelse, men regne med at det foreligger 
stafylokokker som er r~sisten.te mot de vanlige anti
biotica. Tidligere har man hatt mest nytte. av erytro-
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mycin og chloramphenicol, men nå rapporteres det sta
dig oftere resistens hos stafylokokkene også mot disse 
antibiotica. K n u d S i b o n i meddeler at det nå også 
er registrert stafylokokkstammer som er resistente mot 
dimetoxifenylpenicillin (7). Han tilrår derfor at det 
brukes i kombinasjon med et av de andre antibiotica 
som har vist seg effektive mot stafylokokker, f.eks. 
erytromycin. Et meget effektivt antibioticum også mot 
penicillinaseresistente stafylokokker synes Fucidin å 
være. K. A. Jensen & Inger K i ær (3) kan med
dele om meget gode resultater med dette nye antibioti
cum ved stafylokokkinfeksjoner. De angir også syner
gistisk virkning mellom Fucidin og penicillin, og det må 
nå ansees som et av hovedmidlene mot stafylokokker. 

Når pneumoniene kompliseres med empyem eller 
pneumothorax, må man tidlig begynne med sugedre
nasje. Det er nemlig spesielt viktig å fjerne stafylokokk
pusset på grunn av de rikelige og farlige toxinene. Sann
synligvis er disse toxinene aktive også etter at stafylo
kokkene er drept ( 6). 
. Tidlig diagnose og behandling er hovedpoengene ved 

disse alvorlige pneumoniene. ·Det kan likevel ikke tilris 
at disse nye og kostbare antibiotica brukes bare ved mis
tanke om en stafylokokkfnfeksjon hos barn, da det som 
oftest er en banal luftveisinfeksjon man står overfor. 
Ukritisk bruk av de nye antibiotica vil sannsynligvis 
medføre at resistente stammer lettere utvikles. Som ret
ningslinjer for behandlingen av luftveisinfeksjoner hos 
småbarn vil jeg ut fra vår erfaring sette opp de samme 
punktene som ,0. K. H a r l e m i sin artikkel om dette 
emnet i «Tidsskriftet» nr. J, 1959: 

1) Tenk på stafylokokkpneumoni når et småbarn har 
en luftveisinfeksjon. 

l) Mistenk stafylokokkpneumoni når det er sympto
mer på pneumoni, særlig hvis barnet er under et halvt år 
og/eller det er tegn på utbredt pneumoni og pleura

effusjon. 
3) Regn med at den påviste pneumoni er stafylokokk

pneumoni hvis det ikke kommer respons på adekvat 
pneumonibehandling etter ett døgn. Barnet bør da legges 
inn på sykehus og behandling med dimetoxifenylpeni
cillin eller Fucidin startes. 
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!aobning. 

5Den \Of1fatning, at !llal:l j'fa{ bære gobt for 
at fan iJorfiøie{le ener a:nben Upa~felig!)eb 
fortrængt meb, f)ofber iffe artih Stil. S!:lerimob 
IJænber bet ofte, at St}gbommen netop frem· 
me~ beb !llabning, og berfor vurbe man I)elft 
i Hige ;;t:Ufæibe unhiabe at vabe. Sfai en Ub· 
fbelming foretage~, ftaar man fig liebre fjaa at 
toge ben i fin egen ®'eng, !)bor man fan regu· 
Iere og aff1~fe marmegraben og fremfor alt 
Unb(lOO ben farlige !nanbring fra ~abet. 

iJor funbe er ~ab ubmærfet; men bet er 
Iigefaa fariigt for hen, forn er u+:~a,gfeHg, fom 
bet er ftl)rfenbe for ben frij'fe. 

O:orfjølelfe. 

. iJorfjøielfe' er et mheliefhibenbe, ber iffe 
inbffrænfer fig til et enfert \Organ, men føle~ 
ctJer l)cle 2e(lemet. 

SDen t)tret fig meb ~ulbegt}sninger, 6nue, 
.\)æsl)eb, 6fimaffonbring i .\)alfen, .\)arfen og 
~ofte. 

~r man forfjølet, vør man fnareft muiig fe 
til at lilibe Borfiøieifen ftJit; t!)i en gammel 
Borfj.0Ielfe fan fremaole @5l)gbomme af alvor· 
Hg Wrt. 'I:et førfte man oør gjøre, er at gaa 
tlifengs og toge fig en fiop meget !:larm @5al· 
biet!)e; foretræffer man at bære oppe, mao 
man [trafs ffifte rene, tørre Strømper for at 
faa ~enene (lobt barme. mærelfet mao iffe bæ· 
re for barmt, men gobt ubiuftet; man liør iffe 
fætte fig for nær IObnen, men I)eiJ:er tun:e fig 
gobt inb i barme mæber, Om trian t)Ot Sht{be• 
gt)sninger, ri(lefom man iffe mao ul:lfætte fig 
for @jennetittræf. ~ar man .\)ofte, bør man 
trone et matftt)ffe inb i fin !ileftert)g meiJ:em 
<Sfuibrene, faa tffe ffil)ggen ubfættes for at 
affjøles. ~aa \Ovnen ;ættes en 6faal !nanb for 
at IJløbgjøre ~uftcn i mærelfet. <5fulbe man 
frl)gte, at iJorfjølelfen l)os !llørn funbe gaa 
over fil 6farlagensfcoer, SDifterit eiJ:er anben 
e.pibemiff @5l)gbom, .ba bil bette funne unhgaa· 
es oeb at briffe Eciter~ i ijtJppige SDofcr. 
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hos voksne og omtaler behandlingsforløpet og det ende
lige resultat p~ grunnlag av en etterundersøkelse. 

Skjematiske behandlingsmåter har vært unngått, og 
man har lagt vekt på å vurdere det enkelte tilfelle. Skrå
og spiralbruddene har man imidlertid funnet bør fikseres 
operativt hvis det ikke er komminutte brudd, og som fik
sasjonsmiddel passer en eller to skruer best. De komminutte 
brudd har man vært mer tilbakeholden med å operere 
for ikke å berøve et mellomfragment i blodforsyningen 
ytterligere. Hvis disse brudd må fikseres operativt, er en 
margnagle vel egnet, enkelte kan med hell fikseres med 
to skruer. Ved åpne brudd har man også søkt å unngå 
bruddoperasjon inntil huden er tilhelet, hvis det ikke 
bare har dreid seg om en punktformet åpning i huden. 
Da kan man fiksere primært. Ellers har man lagt vekt på 
å operere disse pasientene så kort tid etter skaden som 
mulig, hvis operativ fiksasjon er funnet ønskelig. Særlig 
er dette av hensyn til huden, men ma_n kan ikke se bort 
fra den lenge gjeldende antagelse at det primære brudd
hematom besitter visse fysiologiske stimuli for bruddtil
helingen, og at dette derfor bør utnyttes mens det er 
ferskt. 

Reposisjonen har man forlangt helt anatomisk nøy
aktig og fiksasjonen absolutt, ved hjelp av en eller t9 
enkle skruer. Etter ro-u dagt;rs irnmobilisasjon ved 
hjelp av en fremre gipsskinne har man anlagt sirkulær 
gipsbandasje og sendt pasienten hjem med albukrykker. 
Normalt kan gipsbandasjen fjernes 6-8 uker etter opera
sjonen og belastning påbegynnes 2 uker senere. 

Resultatet av undersøkelsen viste at av de 3 r var 30 
behandlet operativt med fi~sasjon med en skrue i 2 5 til
felle, to skruer i 5 tilfelle. Den gjennomsnittlige hospi
taliseringstid var for 24 pasienter 16,4 døgn, for 7 pasi
enter varte oppholdet mer enn 30 døgn på grunn av føl
gende komplikasjoner (de eneste i materialet): I redis
lokasjon, 2 pneumoni, og på grunn av samtidige andre ska
der hos 2 og av sosiale grunner hos 2 pasienter. Arbeidet 
kunne ikke gjenopptas før 4et var gått fra 11 til 30 uker 
etter operasjonen. I-3 Y2 år etter skaden var 2 I pasienter 
like bra som før skaden, 5 var funksjonelt dårligere enn 
før, men i fullt arbeid som før, 5 fikk man ikke opplys
mng om. 

Kontrastmiddel ved rØntgenundersøkelse 
av akutte abdominalsykdommer. 

Ved akutte abdominallidelser (i mavetarmtractus) ved 
mulig ileus eller perforasjon, melder spørsmålet seg ofte 
om det ved røntgenundersøkelse skal brukes positivt kon
trastmiddel. I de skandinaviske land har det i lang tid 
tilbake vært anvendt barium per os for å avsløre ileus
tilstander som ikke viser tydelige funn på oversiktsbil
dene . .Dette prinsipp gjelder fortsatt, og som regel er det 
nok med et par slurker av en forholdsvis tynn oppløsning. 
Ved ulcus perforans er det i de senere år benyttet et -nytt 
vannoppløselig kontrastmiddel, gastrografin, som resor
beres hurtig fra peritonealhulen, men nesten ikke fra tar.
men. Ved en spesiell teknikk kan man da .se shet og 
lekkasjen, så diagnosen blir absolutt sikker .. Dette gir 
muligheter for, ikke ~~_re en indirekte diagnose, som ved 

påvisning av pneumo-peritoneum, men en direkte påvis
ning av sårets sete og størrelse. Lekkasjen sees dog ikke 
alltid, og det kan forekomme falske negative funn hvis 
perforasjonen er dekket. 

Rapport for måling av arbeidstoleranse 
hos pasienter med claudicatio intermittens. 

Den vanlige prosedyre for måling av leggmuskulaturens 
toleranse til arbeid hos pasienter med claudicatio inter
mittens har vært å registrere gangdistanse enten på trede
mølle eller i en sykehuskorridor. 

Denne prøve er hverken særlig nøyaktig eller reprodu
serbar. J. Kr og har konstruert et enkelt apparat for 
måling av arbeidstoleranse hos pasienter med nedsatt sir
kulasjon til underekstremitetene. Apparatet består av et 
stativ som kan forskyves slik at det støttes mot gulv og 
tak. På stativet er festet selve apparatet som kan regu
leres i høyde. Det består av en plate festet til en stang som 
blir justert slik at den hviler mot pasientens hode. På 
stangen er ·festet en kulepenn. Et enkelt klokkeverk med 
to papirtromler drar et. registreringspapir forbi pennen. 
Pasienten blir bedt om å foreta tåhevninger i takt med et 
metronom satt ~il et slag pr. sekund. Pennen beveger seg 
opp og ned på papiret i takt med tåhevriingen. Når pasi
enten ikke orker mer, blir tiden avlest og den totale 
distanse han har løftet sin egen kropp beregnet. Ved å 
multiplisere med legemsvekt kan en få et uttrykk for det 
utførte arbeidet i kilogrammeter. Metodens reproduser
barhet er god og gir muligheter for individuell testing av 
hver underekstremitet for seg. 

Oxacillin. 
Nytt penicillin til oral anvendelse 

mot resistente stafyl~kokkinfeksjoner. 

Det nye halvsyntetiske penicillin Oxacillin (s-mecyl-3-
fenyl-4-isoxazolylpenicillin) er nylig bragt i handelen un
der navnet Pro-Staphlin. 

Oxacillin påvirkes svært lite av penicillinase. Det er til
strekkelig syreresistent til at det kan gis effektivt per os. 
Ved parenteral tilførsel oppnås samme serumkonsentra
sjon med om lag halvparten av or~l dose. 

Det er publisert en del kliniske erfaringer med stoffet, 
også fra behandling av livstruende infeksjoner fremkalt 
av penicillinaseproduserende stafylokokker. ·Erfaringene 
er gode. Det er antatt at peroral behandling .med oxa
cillin kan gi om lag like gode resultater som parentera! 
behandling med methicillin. 

K r og h & L i e r har brukt oxacillin mot pyoder
mier fremkalt av stafylokokker som var resistente mot 
benzylpenicillin. Det ble oppnådd gode kliniske resultater. 

Desferrioxamin-B ved hemokromatose. 

Økt jernavleiring forekommer ved primær og. sekun
dær hemokromatose. Denne avleiring fører til fibrose og 
svikt i organenes funksjon. Behandlingen tar sikte på å 
!llobilisere det a vleirede jern, slik at det kan utskill~s i 
unnen. Flere forbindelser har tidligere vært prøvd, men 

1407 


	1963_00018
	1963_00019
	1963_00020
	1963_00021
	1963_00021
	1963_00022
	1963_00023

