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Det er alminnelig anerkjent nå at i stafylokokkinfek
:sjonencs epiderr,iologi spiller personer som har stafylo
kokker i nesen en rolle. Det er vist at pasienter som er 

:stafylokokkbærcre i nesen, oftere får postoperative in
feksjoner med samme slags stafylokokker, ved autoin
feksjon (2, 14, 15). Det er også vist mange ganger at 
·under en epidemi med stafylokokkinfeksjoner i et hospi
tal er det mange friske som bærer epidemistammen i 

:nesen, både blant pasienter og personale. Hvor stor rolle 
disse friske nesebærerne spiller, vet vi ikke, heller ikke 
kan vi nå med sikkerhet skille melloin farlige og mindre 
farlige nesebærere. Men man kan iallfall vise at noen 
.sprer store mengder stafylokokker omkring seg (heavy 
.dispcrscrs), andre mindre. Man kan også vise at de som 
har stafylokokker i nesen, lett får dem på fingrene, på 
huden ellers, på klærne, og således lett kan overføre mi
krobene til andre også ved direkte kontakt. Kan man 
på den annen side fjerne stafylokokkene fra nesen, så 
-vil disse mikrobene forsvinne også fra de andre steder 
.På kroppen og fra klærne, og man kan måle at forurens
ningen til luften blir mindre (bl. a. 1 r ). 

Det er god grunn til å søke å fjerne stafylokokkene fra 
nesen hos personer i et sykehusmiljø enten det nå er 
pasienter eller helt friske smittebærere blant person:1let. 
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Fig. I. 
Stafylokokker i nesen hos personale behandlet i 7 dager 

med nesespray. 
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Denne undersokelse viser at behandling m::d nese
spray av sta/ylo~okkbærere i syke/ms under ':lisse 
forhold kan være nyttig og bryte en circu!us oitios1H. 

Slike forsøk er da også gjort mange ganger og med 
vekslende hell. G o u l d & C ru i c k s ha n k (4} viste 
således at man kunne nedsette residivfrek~ensen for sta
fylokokkinfeksjoner i huden betydelig ved å bruke en 
antibakteriell salve i nesen. S t ra t f o r d og medarbei
dere (8) sammenlignet bakteriedrepende salver ~ed -spray 
og fant at spray med cSoframycin,., en blanding av 
framycetin og gramicidin tilsatt en vasokonstriktor, var 
det beste. De fant at etter 7 dagers behandling med dette 
middel var neseprøven~ negat ive hos samtlige, men en 
uke senere hadde halvparten fått stafylokokker i nesen 
igjen. Forfat teren mente dette var ved nyinfeksjoner. 
D ette var imidlertid bare en påstand da fagtyping ikke 
ble brukt. 1 a r v i s & W i g l e y ( 6} sammenlignet også 
en antibakteriell salve. med spray og fant begge deler like 
effektive når det gjald t å undertrykke stafylokokker i 
nesen. Disse forfattere fant også at det hurtig kom stafy
lokokker igjen, og mente at det var god grunn til å tro 
at det var den opprinnelige stammen som i virkeligheten 
hadde overlevet behandlingen. T u 11 o c h og medarbei
dere (9) viste i vel k ontrollerte forsøk. at behandling av 
smittebærertilstanden med antibakteriell krem (neomycin 
+ bacitracin) ga utmerket resultat ved kronisk furunku
lose. Av og til var det nødvendig å utstrekke behandlin
gen også til pasientenes nærmeste familie for å fjerne 
stafylokokkene fra miljøet. Nylig har Porter og med
arbeidere (7) fra Newcastle meddelt sine resultater med 
Soframycin-spray. De fant at behandlingen hadde liten 
innflytelse på forekomsten av stafylokokker i nesen. De 
regnet da med bare positive eller negative kulturer uten 
hensyn til mengden. Men forfatterne mente at det vel 
kunne ha innflytelse på mengden av stafy lokokker og 
således nedsette smittemulighetene. 

Det skal også nevnes at da jo de fleste csykehusiofek
sjoner» med stafylokokker skyldes penicillinresistente 
mikrober, er det gjort forsøk på å nedsette mengden av 
slike stafylokokker i et sykehusmiljø med spray med peni
cillinaseresistent penicillin, Methicillin. E l e k & F l e
m i n g (3) har vist at det på denne måten er mulig å 
bryte en ci rculus vitiosus. Det er også vist her hjemme av 



Y l s tru p & Ø d c ga ard {ICi). De fleste vil vel imid
lertid mene at dette er en behandling som ikke bør komme 
p~ tale unntatt i desperate situasjoner. Man skal ha meget 
tungtveiende grunner for å bruke et stoff som kan være 
livreddende, som Methicillin, under forhold som kan 
gjøre stafylokokkene resistente mot dette penicillin. 

De fleste vil derfor i forsøk pli å behandle stafylokokk
bærere anvende antibakterielle stoffer som ellers ikke vil 
bli brukt med parenteral eller peroral terapi. 

Som ledd i et større arbeid over stafylokokkbærere 
med særlig henblikk på å atskille farlige fra mindre far
lige bærere, har vi undersøkt virkningen av nesespray 
med framycetin og gramicidin hos pasienter og sykehus
personale. 

Materiale og metoder. 
1. Person(lle 

2 5 sykepleiere og læger var gjennom V! år blitt under
søkt hver annen uke med nesekulturer og hadde vært 
bærere av den samme stafylokokkstamme bedømt ved 
fagtyping og resistensundersøkelsc. De måtte derfor 
kunne betraktes som «permanente bærere» (sml. r 3). 
Etter at det hos disse personer var tatt nesekultur daglig 
i 3 dager, fikk de nesespray 4 ganger daglig i 7 dager. 
Dagen etter avsluttet behandling ble det tatt ny nesekul
tur og senere med 1 ukes mellomrum. 

De stafylokokker som ble isolert, ble da naturligvis 
fortsatt undersøkt på fagtype og resistensforhold. Ved 
'hjelp av en «kvantitativ» metode ble også mengden av 
stafylokokker i nesen målt. 

2. Pasienter 

17 pasienter som også ved gjentatte kulturer var nese
bzrere, ble behandlet 4 ganger daglig i 3 dager. Ny kul
tur ble tatt et døgn etter avsluttet behandling og derpå 
etter 4 og ro døgn. Også her ble samme kvantitative me
tode anvendt. 

En annen gruppe på 40 pasienter som hadde stafylo
kokker i nesen, ble undersøkt på sammenhengen mellom 
:stafylokokker i nesen og på huden, samt evne til å spre 
stafylokokkene i luften, og de fikk samme behandling 
(sml. senere). 

Prøvetaking 

Neseku!turene hos våre pasienter ble tatt meget. om
hyggelig med vattpensel i vestibulum nasi. Prøvetaking 
på hud, klær og i luften ble foretatt etter nøye innarbeidet 
og standardis~n teknikk (som vil bli redegjort for annet 
steds). Alle luftundersøkelser ble foretatt i et spesielt 
bygd prøyerom. 

Bakteriologisk teknikk 

Alle prøver ble dyrket på mannitol-salt-agar medium 
i 48 t . ved 37° C. 2 kolonier fra hver prøve ble tatt til 
koagulasebestemmelse, fagtyping og resistensbestemmelse. 
Den bakteriologiske undersøkelse ble foretatt på Gades 
institutt, mikrobiologisk avdeling, og den anvendte me
todikk er som tidligere beskrevet av Vog el sa ng (r2) 
og Hofstad & Vog el sang (5). 
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Fig. 2. 

Stafylokokker i nesen hos pasienter behandlet i 3 dager 
med nesespray. 

Behandling. 

Til en nesespray ble anvendt en blanding av 1,25 % 
framycetin og o,oo 5 % gramicidin i isotonisk oppløs
ning tilsatt 0,25 % meraoxedrin og o,oo2 % fenylmer
kurinitrat I. 

R esultater 

Tabell I viser resultatet av behandlingen hos de 2 5 
«permanente» stafylokokkbærere blant personalet. Mens 
det dagen etter behandlingens slutt var 11 som hadde 
negative kulturer, var det 3 uker senere bare 4 som var 
negative. Det var bare 2 som fikk en annen stafylokokk
stamme. 

Målt «kvantitativt• faller stafylokokkmengden til 
praktisk talt o ved behandlingens slutt, holder seg lav 
ca. 1 ukes tid og stiger så gradvis til det samme som før . 

Tabell 2 viser resultatet hos de pasienter som har fått 
behandling i 3 dager. ro stykker hadde negative kulturer 
dagen etter ·avsluttet behandling, men 10 dager senere 

Tabell J. 

staf. staf. .,. 
neg. pos. pos. 

l. dag etter avsluttet behandling 21 4 16 
l. uke 8 17 68 
2. c 6 19 76 
3. c 4 21 84 
4. • • 3 22 88 
s. • 3 22 88 
6. ~ 2 13 92 

PJvisning av stafylokokker i nesen etter avsluttet behandling 
med nesespu.y hos personer som har fått behandling i r uke. 

l Preparatet er stilt til rldighet av «Nyco•, Oslo. 
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Tabell2.. 

staf. staf. "/o 
pos. neg. pos. 

l. dag etter avsluttet behandling 7 lO 40 
4. « 9 8 53 

10. « 15 2 88 

PJviming av stafy/okokker i nesen etter avsluttet behandling 
med nesespray hos pasienter som har fått behandling i J dager; 

var det bare 2 . Av de I 5 pasientene som da hadde positive 
kulturer, hadde 13 den samme stammen som før, mens z 
hadde skiftet stamme. D en ene hadde fått samme stamme 
som pasienten i nabosengen, en pasient som vi mener å 
kunne karakterisere som en heavy disperser. 

Også her ser vi et sterkt fall i mengden av stafylokokker 
like etter behandlingens slutt. Det holder seg lavt I ukes 
tid og stiger så. 

Hos 40 pasienter som hadde stafylokokker i nesen, er 
mengden av stafylokokker bestemt som ovenfor nevnt. 
Dessuten er stafylokokkmengden talt på en bestemt hud
overflate på overleppen og på alle fingrer (4 cm2). Dess
uten er mengden bestemt i 1f2 liter vaskevann etter hånd
vask på bestemt måte. Dessuten er forurensning av luften 
ved redning av pasientenes senger målt med Bourdillons 
slitsampler og med sedimenteringsskåler. Etter undersø
kelse i 3 dager på rad, i prøverom, på denne måte har 

' Oays 

Fig. 3· 
Stafylokokker i nesen, pl overleppen, fingrene og i vaskevann 

hos en pasient behandlet med nesespray. 
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Luftforurensning ved sengeredning hos en pasient behandlet 
med nesespray. 

pasienten fått nesespray i 3 dager som ovenfor og så un
dersøkt igjen. 

Figur '3 viser resultatene hos en pasient. Det kommer 
ved behand ling med nesesp ray, og med nesespray alene 

et sterkt fall av stafylokokker t il nærmest o, ikke bare i 
nesen som vist i tidligere forsøk, men også på huden, sam
tidig som luftforurensningen blir helt ubetydelig (fig. 4). 

Men hensyn til bivirkninger er å si at disse må være 
sjeldne og relativt betydningsløse. Av dem som b,le be
handlet, hadde en pasient ubehag i form ,av nasalstenose 
og lette astmatiske besvær. 

Diskusjon. 

Det er sikkert nok at behandling med antibakteriell 
spray i nesen virker på smittebærertilstanden. Selv o·m 
det er friske slimhinner i nesen og de øvre luftveier, er 
denne virkning oftest bare forbigående. Stafylokokkene 
kommer oftest igjen etter kortere eller lengre tid. En 
rekke undersøkelser over 'det te problem lider imidlertid 
av den mangel at det ikke er foretatt identifikasjon av 
stammen med fagtyping og resistensundersøkelse (f. eks. 
St ra t f or d og medarbeideres kjente undersøkelse (8). 
Man kan da ikke med sikkerhet vite om det er nyinfeksjo
ner md annen stamme eller det er bærerens egen stamme 
som har overlevet og er bare undertrykket for en tid. 
B a r b e r & W a r r e n (I) og J a r v i s & W i g l e y s 
(6) arbeid tyder på at det siste var t ilfelle, V ar g a & 
W h i t e s (I I) undersøkelser likeså. Etter våre under
søkelser synes det helt sikkert at det var bærernes egen 
stamme som kom igjen (sml.ovenfor). 

Selv om man ved vanlig nesekultur kan påvise stafy
lokokker etter behandlingen, .så gir ikke denrie rent kva
litative. vurdering et riktig bilde av behandlingens effekt. 
Porter og medarbeidere (7), som har funnet at stafy
lokokkene finnes ne~tcn likså hyppig etter behandling· 



med spray som før, er da også oppmerksom på dette: 
«Although the use of framycetin seemed to have a little 
effect on the overall pattern of staphylococcal nasal 
carriage it may be that topical antibiotics of this type 
reduce the density of nasal organisms and so decrease the 
environmental contamination from this source.» 

I vil.re forsøk er vist at det er kommet meget sterkt fall 
i stafylokokkmengden både på huden og i luften etter 
framycetin-gramicidin-spray, selv om vi nok kunne på-· 
vise en enkelt eller få stafylokokk-kolonier. Selv om ikke 
disse forsøk avgjør hvem som er farlige stafy lokokk
bærere, så viser de at man med relativt enkle midler som 
nesespray kan nedsette stafylokokkmengden på og om
kring en person til et minimum ved å bruke dem. Og vi 
må tro - iallfall når det gjelder luftinfeksjoner- at det 
.også er et kvantitativt moment til stede ved overføring 
av stafylokokk-infeksjoner. 

I en bestemt epidemisk situasjon vil man f. eks. finne 
:at når stafylokokkinfeksjonene øker, stafylokokkbærer
:frekvensen blant personale og pasienter er høy og stafy
lokokkmengden i iuften er foruroligende stor, kan det 
være hensiktsmessig å søke å bryte denne circulus vitiosus 
ved- ved siden av andre forholdsregler- også å bruke 
:nesespray. 

Sammendrag. 

Undersøkelser over nytten av spray med framycetin
-gramicidin på stafylokokkbærertilstanden hos personale 
og pasienter på en medisinsk avdeling viste at behand
lingen førte til negative nesekulturer hos 21 av 2 5 perma
nente bærere blant personalet som hadde fått behandling 
i r uke, og hos ro av 17 pasienter som hadde fått behand
ling i 3 dager. 

Stafylokokkstammene persisterte imidlertid i nesen hos 
nesten alle, det kunne vises ved fagtyping og resistensun
. dersøkelse. Undersøkt «kvantitativt» viste det seg imid
lertid at stafylokokkmengden sank til praktisk talt o ved 
behandlingens slutt, holdt seg lav r ukes tid og steg så 
·gradvis til det samme som før. 

I bestemte situasjoner f. eks. når en stafylokokkepi
demi er i emning, kan man ha nytte av å behandle per
sonale og pasienter med nesespray for å søke å bryte en 
circulus vitiosus. 
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Postlethwait, R. W. & Thoroughman, J. C.: 
Results of Surgery for Peptic Ulcer. 300 s. W. B. Saunders 
Company, London-Philadelphia I963. Pris: 3 8.-. - Anmeldt 
av Chr. Bruusgaard. 

Denne bok representerer en samleundersøkelse utført av kirur
ger ved u .. Veteran Administration Hospitals• i USA. 

Hensikten er å redegjøre for den n!lværende status i den kirur
giske behandling av det peptiske mave- og tolvfingertarms3r og 
å gi en ledetr3.d for den fremtidige terapi. 

Undersøkelsene, som har vært av retrospektiv karakter, om
fatter en u-årsperiode fra I9•7 og fremover. De omfatter i alt 
2 977 operasjoner utført for rna ve- og to! vfingertarrnsår og post
operative jejunalsk 

Vi får i de forskjellige kapitler omtalt de fysiologiske grunn
lag for de operative inngrep, sårenes klinikk og diagnose, opera
sjonsindikasjoner, den operative fremgangsmllte, postoperative 
senkomplikas)oner, senresultater og :lrsaksforholdene for de 
mindre gode resultater. 

Det behandlede materiale av opererte s:lrdannelser er meget 
stort, og det er godt undersøkt. Det lider av den svakhet at det 
er samlemateriale fra 12 sykehus av forskjellig størrelse med 
en stor kirurgstab og uten felles ledelse. Det blir derfor et 
heterogent materiale og av den grunn vanskeligere å vurdere. 

De mange data som er samlet fra det st.ore materiale, er 
meget omfattende og sakkyndig statistisk behandlet og avsluttes 
med en oversikt over materiale av hovedforfatteren R. W. 
Postlethwait. 

Boken avsluttes med et kapitel: Current status of surgery 
for pep tie u leer. 

Forfatterne har dessverre ikke på grunnlag av sitt eget mate
riale kunnet gi leseren sikre retningslinjer for hans valg av 
terapi. Kapitlet refererer en rekke forfattere med for en del 
forskjellige oppfatninger, og bokens hovedforfatter kan ikke ta 
noe definitivt standpunkt til den operative behandling av s:lr
dannelser. Dette er forsdelig, for det er vel i dag umulig 1 gi 
bestemte retningslinjer for valg av terapi for ulcus vencriculi og 
duodeni. 

Jeg synes boken er meget leseverdig. Den er skrevet av erfarne 
kirurger og gir en omfattende oversikt over problemene ved
rørende ulcussykdommen og dens kirurgiske behandling i dag. 

Sev cf k, V.: Antibiotiea aua Actinomyceten. 647 s. VEB 
Gustav Fische-~: Verlag, Jena 1963. Pris: DM 70.70.- Anmeldt 
av J oh s. B ø e. 

Som kjent dannes en lang rekke av de viktigste antibiotica 
av actinomyceter, og i jakten p! nye antibiotica-produserende 
mikroorganismer er det actinomycetene man særlig fester seg 
ved. Forfatteren, som er leder for avdelingen for antibiotica 
ved lnstitut fiir Mikrobiologie der Tschechoslowakischen Aka
demie der Wissenschaften, Prag, har skrevet boken for 2 form!U, 
sier han. Det ene er l lette identifiseringen av nye antibiotica 
av actinomyceter ved :l stille sammen dem man kjenner, og det 
annet 1 stille sammen· en lang rekke forskjellige metoder som 
kan brukes ved karakteriseringen av nye antibiotica. 

Boken er s.erlig bestemt for dem som beskjeftiger seg med den 
vitenskapelige utforskning av antibiotica, og ml således ha en 
temmelig begrenset lesekrets. Men for disse synes boken syste
matisk og godt oppbygd. Ogs:l for dem som ikke akkurat spe
sielt arbeider med antibiotica, kan boken være av verdi for 
dem som arbeider på grensegebetet mellom mikrobiologi og bio
kjemi. 

Man kan spørre hvorfor han akkurat har tatt med bare de 
antibiotica som dannes av actinomyceter n3r boken likevel er 
så stor og svært mange av de samme metoder brukes ogsl for 
andre antibiotica. Man ergrer seg litt over at den tsjekkiske 
forfatter i sitt for øvrig utmerkede forord skal være nødt til 

1 peke pl at den hjelp de har fått av (øst)tyske kolleger nevnes 
som eksempel p:l samarbeid mellom 2 «Sosialistiske stater•. Det 
skal dog bemerkes at dette er det eneste sted hvor man i boken 
merker at det ikke er tatt bare rent vitenskapelige hensyn. 

For dem som ales[ arbeider pl dette helt spesielle felt, kan 
boken anbefales. 

Caughey, J. E. & Myrianthopoulos, N. C.: 
Dystrophia Myotonica and Related Disorders. Charles C. Tho
mas, Publisher, Springfield, Illinois 1963. Pris: $ Io.oo. -
Anmeldt av Arne Lundervold. 

Som eitelen viser, henvender boken seg først og fremst til 
spesialister i neurologi. Den er ifølge forfatterne publisert fordi 
dystrophia myotonica etter deres mening ikke er noen helt sjel
den lidelse. Dessuten er de av den oppfatning at resultatene av 
de nye supplerende undersøkelser, radiologiske, neurofysiolo
giske, biokjemiske, endokrinologiske, patologisk-anatomiske, 
o.a., hår kastet nytt lys over denne interessante, men enn! g!te
fulle, sykdom. I denne forbindelse er det av interesse her i lan
det 1 nevne at norske forskere, som noen av de første, påviste 
til dels markerte cerebrale forandringer hos pasienter med denne 
vesentlig muskulære lidelse. Andre organer som øyne, hjerte, 
respirasjonssystemet, etc., kan ogsl være affisert, men sympto
mene fra muskelsystemet er det mest dominerende. 

Av den grunn er elektromyografiske undersøkelser meget 
viktige, spesielt fordi resultatene er karakteristiske og nesten 
patognomoniske for myotoni. Den dystrofiske komponent ved 
sykdomsbildet, kan ogsl plvises ved denne undersøkelses· 
metode. 

Foruten diagnostisk bruker forfatterne av den foreliggende 
bok de elektromyografiske resultater som en indikator på for
skjellige medikamenters effektivitet ved myotoni. 

Arvens betydning og opptreden av forskjellige medfødte ano
malier som hjertefeil o. l hos disse pasienter og deres familie, er 
omtalt og diskutert. 

Boken avsluttes med kapitler om behandling av dystrophia 
myotonica og dens relasjon til andre lidelser med myotoni. I den 
forbindelse er s.erlig diskusjonen om myotonia congenita (Thom
sons sykdom) og dystrophia myotonica er en og samme lidelse, 
interessant. Til tross for alle nyere undersøkelser er meningene 
fortsatt delte, og forfatterne av denne bok kan ikke gi noe 
endelig svar pli dette interessante spørsm[l. 

Boken er meget oversiktlig og lettlest. Den kan anbefales alle 
neurologer og andre læger som er spesielt interessert i dystrophia 
myotonica. 

Merker, Hans (Ed.) : Zvto· und Histochemie in der 
Hii.matologie, Neuntes Freiburger Symposion, 1962. 623 s., 
228 ill., delvis i farger. Springer-Verlag, Berlin-Gottingen
Heidelberg 1963. Pris: DM 98.-. - Anmeldt av Morten 
Har bo e. 

Nlr forhandlingene i internasjonale symposier publiseres 
raskt, vil de være av stor betydning for folk som er særlig 
interessert i vedkommende spesialfelt. Denne bok inneholder 
45 artikler basert p:l foredrag som ble presentert pl det niende 
symposium om «cyto- og histokjemi i hematologi• som ble 
holdt i Freiburg 25.-17. oktober I962. Artiklene er delt i fire 
grupper som omhandler histokjemisk påvisning av nukleinsyrer 
og proteiner, enzymer, polysakkarider og lipider, og jern og 
andre mineraler. Artiklene er fulgt av referanselister som glr 
helt frem til 1962, og de fleste følges ogsl av diskusjonsinnlegg. 
Symposiet var dominert av tyske deltagere, •l artikler er skre
vet p:l tysk, tn pl fransk og tn pl engelsk. Bokens utstyr er 
godt, og illustrasjonene virker førsteklasses. Boken er meget 
spesiell, men sikkert av stor interesse for dem som arbeider 
vitenskapelig med cyto- og histokjemiske problemer. 
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FOR PRAKSIS 
FRA PRAKSIS 

Under dette motto behandler c Tidsskriftet,. emner som er av sæ:rlig betydning i den prak
tiske medisin, fortrinnsvis for de alminnelig praktiserende lzger. Kollegene bør bidra til 
serien bl. a. ved 1 sende inn meddelelser fra sin egen praksis og foresl1 aktuelle emner. 

BRUK AV KJEMOTHERAPEUTICA 
OG ANTIBIOTICA ETC. 

VED ØRE-NESE-HALSLIDELSER 

Av PETER BERDAL 

(Fra Rikshospitalets øre-nese-halsavdeling. 
Sjef: Professor, dr. med. Odd Opheim.) 

I øre-nese-halsomrldet møter vi en rekke infeksiøse, 
inflammatoriske sykdommer, og det melder seg ofte 
spørsmll om l gi antibakterielle medikamenter. Indika
sjonene for antibiotica - kjemotherapeutica er ikke all
tid klare. I mange tilfelle vil man være både fristet og 
presset til å gi slike midler på svakt eller usikkert grunn
lag. Det gjelder særlig ved uklare febertilstander i for
bindelse med luftveiskararrhalia hvor årsaken oftest er 
virusinfeksjoner. Det kan også gjelde allergiske mani
festasjoner. På den annen side møter vi en rekke beten
nelsesprosesser på klart bakterielt grunnlag hvor mulig
hetene er store for å oppnå god effekt ved hensiktsmes
sige medikamenter. 
• En oversikt over de sykdommer hvor antibiotica -

kjemotherapeutica kan komme på tale, er gitt i tabell 1 , 

2 og 3· 
En del av ovennevnte sykdommer vil bli kommentert 

i kon e trekk. Men først vil det være hensiktsmessig å 
drøfte to spørsmål: Hvilke bakterier er. hyppigst årsak 
til infeksiøse betennelser i øvre luftveier med ørene, og 
hvordan er disse bakteriers følsomhet overfor de vanlige 
antibiotica-kjemotherapeutica? Av særlig interesse er det 
å se på bakteriefloraen ved akutt mellommørebetennelse 
og ved sinusitt. I tabell 4 gjengis en del resultater av bak
teriologiske undersøkelser ved akutt otitt og ved sinusitt. 

Når det gjelder pneumokokkenes følsomhet overfor 
antibiotica-kjemotherapeutica, henvises til en redegjø
relse av L ysta d, Ber da I & Lund- Iversen 
(tabell 5). Pneumokokkenes resistensforhold synes ~være 

uforandret slik som vi kjenner dem fra tidligere under
søkelser. Spesielt har vi ikke funnet noen penicillin
resistente stammer, men det finnes en del pneumokokk
stammer (ca. 7 %) med bare moderat sensit ivitet. Dette 
stemmer med kliniske. erfaringer. I slike tilfelle m~ man 
gi forholdsvis store penicillindoser for ~ oppnå tilstrek
kelig effekt. 

Når det gjelder Hæmophilus influenzae, fremgår resul
tatene av resistensundersøkelsene av tabell 6. Chloram-

phenicol og oksytetracyklin er de mest aktive antibiotica 
overfor denne mikrobe in vitro, tett fulgt av streptomy
cin og erytromycin. Effekten av Doctacillin synes å variere 
noe fra stamme til stamme, og er stort sett noe d~rligere 
enn for de andre ovennevnte midler. 

Når man skal bruke antibiotica ved otitt og sinusitt, 
som ved andre bakterielle infeksjoner, er det viktig at 
man etter å ha isolert en bakterie bruker det middel som 
bakterien er følsom for. Det er dessverre slik at de fær
reste har anledning til å basere sitt valg av medikament 
på bakteriologisk undersøkelse. Vi er da henvist til å 
treffe vår avgjørelse p~ statistisk grunnlag, ut fra de 
forskjellige mikrobers forekomst. Vårt valg baseres også 
på kjennskap til de forskjellige midlers terapeutiske vir
kemåte og deres bivirkninger. Sterkt forenklet kan man 
si at i to tredjedeler av tilfellene, kanskje opp til tre 
fjerdedeler, dreier det seg om infeksjoner fremkalt av 
mikrober som er ømfintlige for penicillin og for sulfona
mider. Sjansen er tilsvarende stor for å oppnå terapeu
tisk effekt ved å bruke ett av disse midler, forutsatt at 
de gis i tilstrekkelig store doser og tilstrekkelig lenge. Da 
penicillin og sulfonamid også er de midler som har de 
færreste og minst alvorlige bivirkninger, er det naturlig 
å begynne med ett av disse. Dersom det ikke er kommet 
klinisk respons i løpet av ca. en uke, er det grunn til å 

. gi et bredspekret antibioticum i tillegg til penicillin eller 

Tab. 1 . 

Øre sykdommer 
hvor antibiotica-kjemotherapeutica kan k omme på tale. 

Akutt otitt 
Mellomørebetennelser : l Kronisk otitt 

Akutt oppblussing av kronisk otiet 
Tuberkulose 

Komplikasjoner ved ørebetennelser: 

Mastoiditt 

Endokranielle: 

Labyrintitt 
Facialislammelse 

Sinusflebitt 
Meningitt 
Encefalitt 
Abscess 

Traumatiske lesjoner: l Trommehinneruptur 
Fraktur av tinningbenet 
Labyrintskade 
Facialisskade 
Duraruptur 

Otitis externa circumscripta 
Erysipelas 

Forkortet gjengivelse av 2 forelesninger for medisinere, 23. november 1963. 
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Tab.2. 

Sykdommer i nese-bihuleomr&det 
hvor antibiotica- kjemotherapeutica kan komme pJ tale. 

Ethmoidalceller 
Sinusitt: l Pannehuler 

Kjevehuler 
Kilebenshuler 

Komplikasjoner ved sinusitt: 
Ødem 

Orbitale: l Abscess 
F legmone 

Meningitt 
Endokranielle: l Encefalitt 

Abscess 
Cavernosusflebitt 

Frakturer, kompliserte 
Traumatiske lesjoner: 1 Frakturer med duralesjon 

(Liquore, pneumocephalus, meningitt) 
Diffus, pregløs 

Rhinirt: 1 Diffus, atrofisk 
Lokalisert, rhinitis sicca anterior 

Nesefurunkel 

Tab. 3· 

Sykdommer i halsorganene 
hvor antibiotica-kjemotherapeutica kan komme p& tale. 

Munnhule - svelg- o"esophagus: 

Angina Ludovici 

Angina lacunaris (tre dagers halsesyke) 
Angina phlegmonosa (peritonsillær abscess) 
Angina Vincenti 
Faryngitt 

Etsskader 
Larynx- tracheobronchialtre: 

Laryngitt 
Pseudokrupp (laryngitis subglottica) 
Trachco-bronkitt 
Sykdommer som foranlediger tracheostomi 
Tetanus 
Tuberkulose 

Collum, spyttkjertler: 

Lymphadenitis colli 
Sialoadenitis gl. parotis 
Sialoadenitis gl. submandibularis 
Tuberkulose i lymfeknuter og spyttkjertler 

sulfonamid. Etter omstendighetene kan man da velge 
chloramphenicol, et tetracyklin-preparat, streptomycin 
eller Doctacillin. 

I det følgende vil jeg kommentere antibakteriell be
handling ved enkelte av de viktigste sykdommer sær
skilt. 

Når det gjelder akutt suppurativ mellomørebetennelse, 
er det enighet om at penicillin i de fleste ti~felle er et 
virksomt middel, men det hersker en del uenighet om 
indikasjonene for dets anvendelse. Ved mange otologiske 
klinikker gis penicillin rutinemessig ved alle tilfelle av 
akutt otitt allerede fra første dag. Andre er mer reser
vert og gir det bare i de tilfelle hvor symptomene er 
særlig heftige eller prognostisk ugunstige. Ut fra vårt 

kjennskap til bakteriefloraen ved akutt otitt, kan vi 
regne med henimot 75 % chanse til å få fyldestgjørende 
effekt av penicillin (og av sulfonamid), forutsatt at be
handlingen gjennomføres konsekvent. Hvis den ventede 
terapeutiske virkning ikke er kommet etter en uke, eller 
hvis det er funnet penicillinresistente mikrober, vil man 
supplere behandlingen med bredspektret ant ibioticum, 
eller man vil endre medikasjonen i henhold til de bakte
riologiske funn. 

Med den brede plass antibiotica-kjemotherapeutica har 
fått i behandlingen av den akutte otitt, synes det å følge 
en tendens til å være tilbakeholdende med paracentese 
av trommehinnen. Denne utvikling må det advares mot. 
Det er godt mulig at enkelte tilfelle vil forløpe gunstig 
selv om paracentese unnlates og selv om det ikke kom
mer spontan-perforasjon. Men den som velger en avven
tende holdning, må være i stand til suverent å kunne vur-

Tab. 4· 

Bakterieflora ved akutt otitt. 

"' ::> 
l 

l 
]~ 

l 

å ~ o "' 
C>.N o .. -., o c: - .. 

:l~ C>.~ ~J >-.~ 
"-"'~ "'...~C 'E~ c: o ::; o ::r:.s P.. ...!>C U'l..>: Vl...IC 

'7o '7o '7o '7o 
Nielsen (I 94 5) 47,6 26,4 l So9 I,S 
Lahikainen (1953) J8,4 27,4 l 5 ,J ' ·7 
Winther (196I) 34 8 23 l I 

Bakterieflora ved sinusitt. 

Urdal & Berdal 
(I 948) 40 6 z6 o 

Lystad, Berdal 
& Lund-Iversen 2.6 7 26 o,s 
(r96 3) 

Tab. 5· 

o 
bl) .. 

c: .., c:; .. .. ~ ·-~ 
~ C::...: 
c ., ::S] ....,;. 

'7o % 
J,8 

17,2 
12 

25 

20 2 

Antibiotic sensitivity of 59 Diplococctts pneumoniae strains 
in per cent ( 2 ) . 

Characterization 

Sulphonamide 
Penicillin 
Streptomycin 
Chloramphenicol 
Oxytetracycline 
Erythromycin 
Doktacillin l 

Sensitive Fairly Relatively Resistant 
sensitive resistant 

79 IS 2. 4 
93 7 o o 
IS 29 54 2 

JOO o o o 
IOO o o o 
100 o o o 

92 8 o o 

l Only z6 strains tested. 

Tab. 6. 
Antibiotic sensitivity of 8o Hemophilus influenzae strains 

in per cent ( 2). 

Characteriza ti on 
. . Fairly Relatively 

Sensmve sensitive rcsistant Resistant 

Sulphonamide r6 I7 22. 45 
P enicillin o s6 25 I9 
Streptomycin 87 IO 1,5 r,s 
Chloramphenicol IOO o o o 
Oxytctracycline 98 2 o o 
Erythromycin 47·5 50 2,5 o 
D oktacillin l 57 2S,s 9·5 

l On ly 6 3 strains tested. 
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dere forløpet klinisk, og hyppig kontroll er nødvendig. 
Et viktig ledd i tilhelingen er eliminasjon av exsudatet 
i mellomøret. Dette kan skje ved drenasje, resorpsjon eller 
organisasjon. Av hensyn til hørselen er det av vesentlig 
betydning 1 unngå organisasjon av exsudatet og å til
strebe en restitutio ad integrum for mellomørets slim
hinne. Dette oppnås sikrest ved en god drenasje tidlig i 
forløpet. En enkelt paracentese skaffer i alminnelighet 
det fornødne avløp. Gjentatte paracenteser er meget sjel
den påkrevd. 

Når man skal overveie behandling med antibiotica-kje
motherapeutica ved akutt otitt, melder det seg en del 
innvendinger som tilsier reservasjon. Særlig vil jeg frem
heve at en ufullstendig behandling kan medføre en maske
ring av sykdomsbildet med mulighet for feilvurdering. 
Spesielt har sulfonamidene ord på seg for å maskere 
eller forviske otittens kliniske bilde slik at det uventet 
kan utvikle seg alvorlige komplikasjoner. Utvikling av 
penicillinresistente bakteriestammer eller andre former 
for kjemoresistens, kan forekomme. Det gjelder hoved
sakelig stafylokokker, og stafylokokker er sjelden årsak 
til akutt otitt primært. Pasienten kan bli allergisk overfor 
det anvendte medikament, et ·viktig moment, men sjel
den avgjørende. Den vesentligste innvending er at akutt 
otitt meget vel kan helbredes uten kjemoterapi. Omtrent 
70-8o % av tilfellene blir bra spontant på mindre enn 
4 uker, de fleste på langt kortere tid. 

Selv om det ikke er lett å vise tallmessig, er det neppe 
tvil om at behandlingen med penicillin, eventuelt supp
lert med andre antibiotica, avkorter forløp et av den 
akutte suppurative otitt og reduserer faren for komplika
sjoner. Men dette er ikke ensbetydende med at slik be
handling er nødvendig eller hensiktsmessig. Ethvert til
felle må vurderes individuelt. Det kan ikke understre
kes sterkt nok at en ufullstendig behandling er verre enn 
ingen. Ved ethvert tilfelle hvor behandling med anti
biotica-kjemotherapeutica settes i gang, må det være en 
betingelse at den kan gjennomføres konsekvent i adekvate 
doser og tilstrekkelig lenge, vanligvis til det er gått tre 
døgn etter sekresjonens opphør. Kan disse krav ikke 
imøtekommes, bør slike medikamenter ikke gis. 

Nll.r det gjelder doseringen av penicillin og andre anti
biotica-kjemotherapeutica samt valg av preparat, hen
vises til Mndbøker og brosjyrer. 

Ved kronisk otitt er det relativt sjeldent at forholdene 
ligger til rette for kjemoterapi. Sådan kan komme på 
tale i enkelte tilfelle av simpel kronisk otitt (slimhinne
betennelse uten benaffeksjon) dersom det ved bakteriolo
gisk undersøkelse av øresekretet og nese-svelgsekretet er 
gjort funn som kan tyde på at spesielle bakterier holder 
betennelsen ved like. Ved cholesteatom og caries har kje
moterapi alene ingen hensikt i ukompliserte tilfelle. An
nerledes stiller det. seg ved akutt oppblussing av kronisk 
otitt. Her blir det å innrette seg etter lignende prinsipper 
som ved akutt otitt. 

Nll.r det gjelder komplikasjoner ved ørebetennelse, kan 
situasjonen være slik at pasienten allerede er under be
handling med antibakterielle midler. Eller det kan være 
at legen kommer inn i bildet først etter at komplikasjoner 
er utviklet. Dreier det seg om en mastoiditt alene, kan 
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det diskuteres hvorvidt man skal endre eller supplere sin 
antibakterielle terapi eller påbegynne .en sådan før ope
rasjon blir iverksatt. Doseringen må i hvert fall være i 
overkant av den som vanligvis brukes. Er det tale om 
intrakranielle komplikasjoner og om labyrintitt, mll. vi 
instituere en intens behandling med antibiotica-kjcmothe
rapeutica, og gi disse i meget store doser, f. eks. hos voksne 
penicillin 2 mill.- 4 milL E. x 5-6, med tillegg av strep
tomycin 1 g x 2, samt sulfonamid f.eks. sulfatiazol 1 g x 4. 
Hos barn mll. dosene være tilsvarende. Ved de fleste in
trakranielle komplikasjoner vil det bli tale om operativ 
behandling ved siden av kjemoterapien. En facialislam
melse ved akutt otitt vil allt id motivere antibakteriell 
behandling. Sammen med paraccntese kan dette være t il
strekkelig i tidlig stadium. I senere stadium må det gjø
res oppmeisling. Kommer det facialislammelse ved kro
nisk otitt, må det alltid opereres. 

Ved traumatiske les)oner av ørene må man vurdere 
skadens omfang og mulighet for infeksjon med derav 
følgende risiko for komplikasjoner. I ikke infisert miljø 
kan en trommehinneruptur observeres. Det samme gjelder 
fraktur av tinningbenet med labyrintskade og facialis
skade. Skulle det samtidig foreligge en oti tt eller en luft
veisinfeksjon, må antibakteriell behandling igangsettes. 
Ved en duraruptur med liquorlekkasje, vil man under 
enhver omstendighet gi kjemotherapeutica, og rupturen 
må søkes reparert kirurgisk snarest mulig. 

Ved øregangsfurunkel kan antibakterielle midler lokalt 
i form av salve være t ilstrekkelig. Det samme gjelder 
nesefurunkel. Av og til kan det bli nødvendig å instituere 
kjemo.therapeutica generelt. Det dreier, seg om stafy
lokokkinfeksjoner, og disse kan vise seg å være resistente 
mot penicillin, men penicillin bør forsøkes først, og dosene 
bør være store. Andre antibiotica som chloramphenicol, 
err.tromycin penicillinase-resistente penicilliner (methi
cillin o. a.), fucidin, kan komme på tale. 

Når det dreier seg om sinusitt, har vi på mange måter 
tilsvarende forhold som ved akutt otitt. Særlig skal vi 
være oppmerksom på at det er de samme mikrober som 
gjør seg gjeldende. De fleste moderate tilfelle blir bra 
spontant i løpet av 2 - 3 uker, og behandlingen kan inn
skrenkes til a_dstringerende nesedrll.per og observasjon. 
Annerledes stiller det seg ved tilfelle hvor symptomene er 
heftige eller sykdommen t rekker i langdrag. Disse trenger 
en mer aktiv terapi, og nar det gjelder voksne pasienter, 
konkurrerer kjemotherapeutica med konvensjonell dre
nasjebehandling. Her er det enda vanskeligere enn ved 
otitt å gi bestemte generelle regler. Antrumpunksjoner, 
eventuelt «bred åpning» til kjevehulene ved maxillarsinu
sitt og trepanasjon av pannehulen ved frontalsinusitt, er 
ofte nødvendig og kan ·være tilstrekkelig. Mange holder 
seg fremdeles ensidig eller overveiende til drenasjebehand
ling, men det er intet i veien for at sinusitt kan. behandles 
med antibakterielle medikamenter alene med fyldestgjø
rende effekt. Effekten pleier i akutte tilfelle å komme i 
løpet av kort tid, og behandlingen kan avsluttes i løpet 
av 8- 10- 12 dager. Undertiden kan det bli nødvendig 
å la den antibakterielle behandling strekke seg over 3 - 4 
uker før sinusitten kommer under kontroll. 

Hos barn mll. man hovedsakelig innskrenke seg til medi-



kamentell behandling med adstringerende neseddper og 
kjemotherapeutica-antibiotica. Kirurgisk drenasjebehand
ling må oftest foretas i narkose og vil som regel betinge 
hospitalisering. Den antibakterielle behandling burde 
bygge på systematisk bakteriologiske undersøkelser av 
materiale aspirert (eller skylt) fra sinus. Mt;n på grunn 
av små muligheter for bakteriologisk service, vil de fleste 
også her måtte nøye seg med en statistisk vurdering 
(tab. 4, 5 og 6). 

Komplikasjoner ved sinusitt gjelder i første rekke orbita 
og endokraniet. De utvikles som regel i tilslutning til 
akutte, heftige ethmoidal-frontalsinusitter. For endokra
nielle komplikasjoners vedkommende kan også sphenoi
dalhulen være utgangspunktet. Ødem i orbita med hevelse 
av øyelokkene og dislokasjon av bulbus, er den hyppigste 
manifestasjon. Ødemet i seg selv er ikke så farlig, men 
det er et varsel om å være på vakt. Det viser at vi har med 
en sinusitt å gjøre hvor infeksjonen og betennelsen bryter 
ut over bihulenes grenser og veien til endokraniet er kort. 
Første hjelp i alle slike tilfelle er antibakterielle medika
menter i store doser. Ut fra vårt kjennskap til bakterie
floraen ved sinusitt .gir vi penicillin i «meningittdoser», 
supplert med chloramphenicol og sulfonamid i tilsvarende 
store doser. Skulle det dukke opp formodning om stafy
lokokkinfeksjon, kan også penicillinase-resistente penicil
liner og fucidin komme på tale. I de fleste tilfelle vil det 
også bli spørsmål om kirurgisk inngrep i drenasjeøyemed. 

Før vi forlater sinusittene, ·kan det være på sin plass 
å nevne ledsagende betennelsesmanifestasjoner fra neden
for liggende luftveier: Faryngitt, laryngitt, tracheobron
kitt-bronchopneumoni (sino-bronchialt syndrom). Disse 
kan være uttrykk for at infeksjonen involverer alle etasjer 
av luftveiene fra begynnelsen av eller de kan komme i 
stand som sekundærinfeksjon ved at infeksiøst bihule
sekret siver ned i nedre luftveier. Behandlingen av beten
nelser i nedre luftveier faller sammen med behandlingen 
av bihulebetennelsen. Den er hovedsakelig medikamentell, 
med medikamentvalg og dosering etter prinsipper som er 
nevnt foran. 

Traumatiske lesjoner av nese-bihuleområdet er blitt 
en meget hyppig foreteelse, blant annet som følge av t ra
fikkulykker. Ofte dreier det seg om fraktur med dura
lesjon og dens følger: Cerebrospinal rhinore, pneumoce
phalus, meningi~t. Penicillinbehandlingen er indisert, stan
darddosering med eventuell økning av dose og tillegg av 
chloramphenicol i tilfelle det utvikler seg endokranielle 
betennelsesfenomener. Kirurgisk behandling med sårto
alett, reposisjon av frakturer og lukning av duraruptur, 
må foretas snarest. 

Den diffuse, pregløse infeksiøse rhinitt med mukopu
rulent sekret, er ofte ledd i en rhinosinusitt, og terapien 
må innrettes som ved sinusitt .. Leilighetsvis kan en slik 
rhinitt alene medføre ulemper utover det vanlige. Bak
teriefloraen er som ved sinusitt. Behandling: observasjon, 
eventuelt perorale kjemoterapeutiske midler. 

Ved atrofisk rhlnitt kan man praktisk talt alltid dyrke 
Klebsiella ozaenae i rikelig mengde. Dens rolle ved atro
fisk rhinitt er ikke klarlagt. Klebsiella reagerer godt på 
chloramphenicol, og post eller propter pleier sekresjon 
og skorpedannelse samt føtor å avta. Residiver dog van-
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lig. Det samme gjelder Klebsiellainfeksjoner med atrofiske 
slimhinneforandringer i nedre luftveier. 

Rhinitis sicca anterior er en hyppig og ofte meget 
plagsom lidelse, lett å diagnostisere og lett å behandle. 
H vit precipitatsalve og gul øyesalve har gode tradisjoner 
ved behandlingen. Antibakterielle salver med tilsetting 
av corticosteroid foretrekkes. 

Angina Ludovici, flegmone i munnhulens gulv, beror 
på infeksjon med streptokokker, ofte i blanding med 
gram-negative staver. Det er en alvorlig lidelse som indi
serer en bredspektret og intens kjemoterapi med peni
cillin, streptomycin, sulfonamid. Samtidig må det sørges 
for utvendig god drenasje. 

Ved angina lacunaris er det ikke enighet om indikasjo
nene for kjemoterapi. Til tross for at det dreier seg om 
en streptokokkinfeksjon, får man ingen nevneverdig 
effekt på anginaens forløp hverken av penicillin eller 
sulfonamider, i vanlige tilfelle. Derimot synes det utvil
somt at komplikasjoner motvirkes av k jemoterapi som 
derfor aksepteres av de fleste. Septisk angina representerer 
en klar indikasjon for kjemoterapi. 

Ved ukomplisert peritonsillær abscess er kjemoterapi 
nærmest kontraindisert t il tross for at også denne lidelse 
er fremkalt av streptokokker. Gang på gang er vi blitt 
stilt overfor tilfelle hvor an tibiotica-kjemotherapeutica 
har ført til at betennelsen er gått tilbake forbigående. 
Dette kan ha gjentatt seg flere ganger. I mange tilfelle 
er forløpet på denne måten trukket ut fra ca. 5 dager 
til ca. 5 uker. Incisjon og tømning av abscessen er frem
deles den mest rasjonelle behandling. En sjelden gang kan 
den peritonsillære betennelse anta karakter av para
faryngeal flegmone. I slike tilfelle er det indikasjon for 
intens antibakteriell behandling ved siden av kirurgisk 
behandling. 

Ettskader av spi~erøret fremkalt av lut og andre et
sende midler er beryktet fordi de i mange t ilfelle kan føre 
til alvorlige stricturdannelser. Ved oesophagitis corrosiva 
acuta skyldes lesjonen av spiserøret i første rekke selve 
etsvirkningen. I tillegg kommer en betennelse, dels som 
reaksjon på vevsnekrosen og dels som følge av infeksjon. 
Etsvjrkningen inntrer praktisk talt momentant, og man 
kan ikke regne med å påvirke denne ved nøytraliserende 
midler. Betennelsesreaksjon kan, i den grad den er infek
siøst betinget, motvirkes ved antibiotiea. Derfor har vi 
som fast regel å gi penicillin i alle t ilfelle av ferske ets
skader. H vor lenge denne behandling skal pågå, vil av
h'enge av skadens omfang og forløp, og vurderingen byg
ger i første rekke på de endoskopiske funn. Corticoste
roider frarådes. Steroidbehandling kan medføre mangel
full granulasjonsdannelse med risiko for perforasjon av 
spiserøret spontant eller instrumentelt, risiko for blød
ninger og andre komplikasjoner. 

Laryngitt kan ha mange årsaker, men vi skal bare hefte 
oss ved den infeksiøst betingede. Den akutte, diffuse, 
uspesifikke laryngitt, er en hyppig lidelse og manifesterer 
seg ofte som en selvstendig sykdom selv om den oftest, i 
likhet·med faryngitt, er et ledd i en mer utbredt luftveis
infeksjon. De fleste tilfelle blir bra i løpet av noen dager 
uten spesiell behandling. Lindrende virker inhalasjon av 
eucalyptosolje med mentol, 10- 15 dråper i rykende 
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varmt vann. I enkelte tilfelle kan det være behov for 
en mer aktiv, kausal behandling. Penicillin-inhalasjoner 
er hensiktsmessig. Dersom en særlig intens behandling 
skulle være p1krevd, bør det gis generell behandling med 
penicillin supplert med chloramphenicol eller tetracy
kliner. 

Pseudokrupp, laryngitis subglottica, beror på en in
feksjon med vanlige luftveismikrober, oftest Hæmophilus 
influenzae, og ytrer seg i første rekke ved larynxstenose. 
Sykdommen rammer små barn og er ofte av meget-alvor
lig karakter. Pseudokrupp representerer en klar indi
kasjon for en bredspektret antibakteriell behandling: 
penicillin og chloramphenicol. Dessuten gir vi corticoider 
for å redusere ødemet. Barn under ett år får cortison 
2 5 mg og barn over ett år 50 mg straks etter jnnkomsten. 
Samme dose kan om nødven"dig gjentas etter 4 timer, 
men hvis tilstanden er bedret, gir vi bare halvparten. Den 
fortsatte corticoidmedikasjon avhenger av forløpet. Som 
regel kan den avsluttes i løpet av I - 2 - 3 dager. Fukting 
av luften i værelset, rikelig væsketilførsel, hostestillende 
midler, expcctorantia. er viktig. 

Membranøs tracheobronkitt hos barn er en annen 
uspesifikk infeksjonssykdom som er enda mer alvorlig 
enn krupp-pseudokrupp. Prinsippene for behandling er 
de samme som ved pseudokrupp: Penicillin og chloram
phenicol i store doser, corticosteroider, fukting av luften, 
rikelig væsketilførsel, expectorantia. Skorpedannelse i 
trachea og bronchier vil som regel nødvendiggjøre tra
cheostomi (or å kunne holde nedre luftveier fri. Instru
mentell fjernelse av skorper via bronchoskop er ofte nød
vendig, Direkte fukting av slimhinnen i trachea og bron
chier ved inndrypning gjennom tracheostoma av saltvann 
og overflateaktive stoffer inngår i behandlingen, som 
krever maksimalt beredskap fra leger, operasjonsavde
ling og pleiepersonale. 

Ved andre former for luftveisstenose hos barn og 
voksne hvor tracheostoma er nødvendig, gjelder tilsva
rende retningslinjer for behandling: Antibiotica-kjemo
therapeutica, fukting av luften og av tracheo-bronchial
slimhinnen direkte, aspirasjon av sekret. 

I en særstilling blant de sykdommer hvor tracheostomi 
kan bli nødvendig, står tetanus. Ved tetanus kan det bli 
tale om curarisering og respiratorbehandling i tilslutning 
til tracheostomien. Penicillinbehandling er indisert dels 
som bidrag til å opprettholde fri passasje i luftveiene og 
dels i den hensikt å på virke tetanusbasillene. 

Når det gjelder uspesifikke lymfadenitter på halsen, 
vil behandlingen avhenge av de lokale forandringer og 
av almenfenomener. Ved stor lymfeknutesvulst med feber 
og hvor tilstanden· ikke bedres hurtig spontant, ansees 
penicillinbehandling og sulfonamider indisert. Virkningen 
pleier å innfinne seg hurtig. Dog er abscessering en hyp
pig foreteelse, og abscessen må tømmes ved incisjon. 

Akutte betennelser fremkalt av pyogene mikrober i 
glandula parotis og submandibularis, kan være meget 
heftig og er ofte forbundet med store ulemper både på 
grunn av de lokale forandringer, og gjennom påvirk
ning av almentilstanden. Antibiotica-kjemotherapeutica 
er indisert, og virkningen pleier å være bra. Ved absce
dering incisjon. Disse betennelser har ofte sammenheng 
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med konkrement eller stenose i utførselsgangen eller andre 
anomalier ved gangsystemet, eig exstirpasjon av angjel
dende spyttkjertel kan bli nødvendig. 

Flere av våre antibiotica-kjemotherapeutica kan med
føre toksiske og allergiske bivirkninger av til dels alvor
lig natur. Disse må has in mente, men frykt for bivirk
ninger må ikke avholde oss fra å bruke slike midler på 
vel funderte indikasjoner. 
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