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3o-5o % av den friske, voksne befolkning har Staph. 
i nesen. P! sykehus er frekvensen enda høyere, 

opptil 7o-8o% som vist av mange. P! Haukeland 
sykehus, der utstrakte undersøkelser over stafylokokker 
bar vært foretatt gjennom mange år (21, 8, 20), har 
frekvensen i de senere år holdt seg omkring 70 %· 

I stafylokokkinfeksjonenes epidemiologi spiller sann
synligvis nasale smittebærere en stor rolle. Det bør sterkt 
fremheves at Danbolt (2) allerede i 1932 slo dette 
fast med så stor sikkerhet som den tids teknikk tillot. 
Han var her langt forut for sin tid. Senere er det samme 
vist med nyere teknikk av mange andre (7, 23, 22, 12). 

Applikasjon av antibiotica i nesen på nasale bzrere 
reduserer både mengden av gule stafylokokker i vestibu
lum nasi og spredningen av disse mikrobene til omgivel
sene (18). I et tidligere arbeid (16) har vi vist at nese
spray med en Gramicidin-Framycetin-blanding i betyde
lig grad reduserte stafylokokkbzrerfrekvensen. Hos dem 
som fortsatt hadde stafylokokker i nesen, var mengden 
sterkt redusert. Det ble også vist, som mao kunne vente, 
at spredningen av stafylokokker til luften fra disse 
bærerne var sterkt nedsatt. Mikrobene kom igjen ganske 
snart etter behandlingens opphør, men det ble konklu
dert med at i en vanskelig epidemiologisk siruasjon (f.eks. 
i ste-det for å permittere personalet) var behandling av 
nasale bærere med spray en brukbar løsning. 

Nasale bzrere med residiverende stafylokokkinfeksjo
ner i huden bar også vzrt behandlet med nasal applika
sjon av antibiotica med det resultat at smittcbzrerfrekven
sen ble sjeldnere og - vd som følge av dette - at 
residivene ble fzrre (6, 17). 

Etter hvert som Staph. aureus er blitt resiStente mot de 
•gamle .. kjemotherapeutica, er nye midler tatt i bruk. 
Fucidin (Fucidin-syre) er et relativt nyn middel, som 
har vist seg lovende ved beh:tndling av penicillin-resi
stente stafylokokkinfeksjooer (r , -4). 

Under behandling av stafylokokkinfeksjoner med Fu
cidin-syre, la man merke til at disse mikrobene fOf'S\'ant 
fra nesen pl pasienter som v:u nasale bzrere {9, 13). 

Det ble så undersøkt hvor effektivt behandling med 
Fucidin reduserte mengden av Staph. aureus i nesen, p1 
huden og spredningen til luften. Det er resultatet av 
denne undersøkelse som legges frem her. 

Maurial~ og mttodn. 

Som ledd i en større undersokelse o,-er stafylokokkpro
blemet i sykehus er pasienter og personale ved medisinsk 

avdeling B, Haukeland sykehus, gjennom lengre tid 
blitt undersøkt på forekomsten av Staph. aureus i nesen. 

JO personer som ved ukentlige kulturer gjennom 2-4 
m!neder hadde den samme Staph. aureus-stamrne i nesen 
bedømt ved fagtyping og resistensundersøkelser, ble 
brukt i forste del av dette forsøk. D isse personer ble 
regnet som «permanente• nasale bzrere. For, under og 
etter behandling med Fucidin ble de undersokt på fore
komSten og mengden av Staph. aureus i nesen med en 
kvantitativ teknikk som vil bli utførlig beskrevet et 
annet sced ( rs). 

I tillegg til dette ble s pasienter som ved ukentlige 
kulturer gjennom -4-8 uker hadde samme srafylokokk
stamme i nesen. nøyere undersokt: Mengden av stafylo
kok.ker i vestibulum nasi og p1 forskjellige andre bud
områder ble m1lt og dessuten spredningen til luften når 
sengene ble redd på en standardisert m!te. 

Alle prover ble dyrket pl mannitol-salt-agar medium 
i 48 timer ved 37° C. 2 kolonier fra hver prove ble tatt 
til koagulasebestemmelse, fagtyping og resistensunder
sokelse. Deo bakteriologiske undersokelse ble utført ved 
Gades lnstiturt, mikrobiologisk avdeling, og den bak
teriologiske teknikk var som tidligere beskrevet (8, 19). 

Btbandling: De JO personene som bare ble undersokt 
med nesekulrurer, ble behandlet med Fucidin o,s g J gan
ger daglig i 6 dager. De øvrige s pasientene ble behand
let med samme dose i s dager. 

RtsNitater. 

Tabell 1 viser resultatet ener behand)jngen. Staph. 
aureus ble like etter behandlingens slutt foruatt funnet 
hos omtrent halvparten av personene. 

Mengden av Staph. aureus steg raskt etter behandlin-

Tabdl r. 

Potitif.T 114S41 c11It11ns in JO pnm4nn~t urrins of St~pb. tu~rc1u 
.jur trc:atmnrt wilh F11ciJin for 6 Jøys. 

No. Per can 

lkfore trntnXDt JO 
OuriDg treatnXDt 1. day JO ... .. 2] 
A( ur a-e.u:ment l . " 17 ... .. r6 

l· .. IS 
10. " 14 

IJ. " ,, 
u . " 21 
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gens slutt og var etter en uke nesten som før behand
lingen. 

3 uker etter behandlingen hadde 21 av de 30 b~rere, 
eller 70 %, igjen Staph. aureus i nesen, mens 3 hadde 
fått en annen stamme enn de hadde før. 

Ved den kvantitative undersøkelse ble imidlertid vist 
at selv om Staph. aureus fortsatt lot seg phise i nesen, 
så var mengden sterkt redusert, til ca. I % av den opp
rinnelige (sml. fig. x). 
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Som figur 2 vi er, kom det .lmtidi~ mC'd red ..... 
av stafylokokkmcngden i nesen og p hudftl a _. 
fall i antall st.tfvlokokker spredd til luften. 

Bivirlmingu: H os 2 personer m5ue behandlinpa ••· 
brytes p1 grunn av d)•Speptisk bes..-zr. En del n dt 
andre forsokspersonene hadde lignende pbgtr, men lot 
seg overtale til l fullfore beh;mdlingtn. Ubeh.1gtt cikk 
over sS snart behandlingen ble seponert. 

I denne undersokelse ble ikke plvist stammer som var 
resistente mot Fucidin. 

DiskMSjon. 
At peroral behandling med et sl virksomt antibak.teri

elt middel som Fucidin kunne redusere mengden av sta· 
fylokokker i nesen, var & vente. Dette er ogsi f\lllMt 
av andre (9, I 3). 

D et umiddelbare inntrykk av Fucidin-behandlingen 
slik man fL- av tabell r, kan kanskje \"Ue nedsllende, 
idet stafylokokkene fortsatt lot seg p&vise hos halvparten 
av de behandlede, men det må da presiseres at det bu 
dreid seg om personer som m& karakteriseres som •per
manente• bærere. De fleste av dem hadde gjennom lang 
tid hatt samme stamme i nesen. Det m& også fremheves 
at stafylokokkmengden var sunket til ca. I % a\• bv~ 
den var for behandlingen. 

Mengden av Staph. aureus pa huden og mengden 
spredd til luften var ogs! meget sterkt redusert. Hvis 
det er et kvantitativt moment til stede ved overforingen 
av stafylokokkinfeksjoner - og det er sannsynlig - s! 
er dette resultat oppmuntrende. 

I den tidligere neYnte undersokelse der nasale b:uere 
ble behandlet med Framycetin-Gramic::idin nesespray (16), 
kunne vi ikke pavise Staph. aureus sa ofte i nesen etter 
avsluttet behandl ing som i denne undersøkelse. Til gjen· 
gjeld syntes stafylokokkene a komme hurtigere igjen i 
nesen etter nesespray med Fr:lmycetin-Gramicidin enn 
etter peroral behandling med Fucidin, selv om heller 
ikke resultatene med Fucidin i denne henseende er gode. 

En mulig forklaring p& forskjellen kan ~re at nese
spray må antas å virke særlig på overflaten i vestibulum 
nasi, mens Fucidin gitt peroralt virker mer direkte pi 
Staph. aureus i dybden av kjertlene der de sannsynligvis 
formerer seg (5). 

Kombinasjon av generell og lokal behandling med kje
motherapeutica kunne muligens virke bedre på smitte
bærertilstandcn enn de to metoder hver for seg, eller de 
kunne brukes intermitterende. 

D et er klart at Fucidin-behandling som forsokt her, 
bare bn bli en nodutvei i en vanskelig situasjon. Medi
kamentet er dyrt, og blir det brukt i store utstrekning. 
så må man vente utvikling av resistente stammer. Selv 
om slike stammer ikke ble påvist her, er det velkjent 

(1o) at de kan opptre. . . 
Selv om det er en nødutvei, tiltaler bruken av FuCldtn 

(avvekslende med eller samtidig med nesespray) oss mer 
enn behandling med pcnicillinase-resistentc penicilliner 
som forsøkt blant annet av E l c k & Fl em ing (3). 
Penicillin er fremdeles det suverene middel hvor det kan 
brukes. D erfor bor man ikke gripe ti l behandling måter 

som kan nedsette dets virkeområde. 
Liucratur s. $~.l 
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CEPHALORIDIN - CEPHALOTIN 

Dette er to antibiotica som nylig er bragt på mar
kedet, det første som et produkt av britisk forskning, 
det annet av amerikansk. Begge er bredspektrede og 
baktericide; deres forhistorie er felles. 

Br o t z u fant soppen Cephalosporium acremo
nium ved et kloakk-utløp på Sardinia i I 94 5. U rene 
kulturekstrakter hadde antibakteriell virkning og 
kunne helbrede tyfoidfeber og maltafeber. Sir 
Howard Flo r ey ble interessert, og i 1955 var det 
fremstilt 7 antibakterielle forbindelser 1 som kunne 
fordeles i 3 grupper : Cephalosporin N som er et 
penicillin med særlig effekt på gram negative staver 
og identisk med Synnematin B, Cephalosporin P som 
har steroid struktur og er nær beslektet med fucidin
syre, og endelig Cephalosporin C som var virksomt 
overfor penicillinaseproduserende stafylokokker og 
som er utgangspunkt for cephaloridin og cephalotin, 
7- [ (2- thienyl) acetamido] - 3- (r- pyridylmetyl)- 3-
cephem-4-carboksylsurt betain og 7-(tiophen-2-ace
tamido) cephalosporansyrens Na-salt, respektive. 

De to stoffene har en rekke felles egenskaper. Begge 
er bredspektrede og baktericide, de absorberes så dår
lig fra tarmtractus at de må gis parenteralt, fortrinns
vis intramuskulært. Injeksjonene med cephaloridin 
er praktisk talt smertefrie, mens cephalotinet gir en 
viss ømhet på injeksjonsstedet. De passerer blod
liquor-barrieren i ubetydelige mengder, men fordeler 
seg ellers meget raskt i kroppens forskjellige væsker. 
Cephaloridin-mengden i gallen er omtrent den samme 
som i serum. 

Bivirkninger er sjeldne og toksisiteten meget lav. 
Cephalotinet har vært brukt lengst, og det er referert 
3 tilfelle av leukopeni, men denne forsvant på få 
dager etter seponeringen. Ingen andre bivirkninger 
er referert fra blod eller bloddannende organer, fra 
lever eller nyrer. Allergiske (?) utslett er observert 
for begge stoffers vedkommende. 

1 Ann. intern. Med. 1955, 43, 4so. 
2 Brit. med. J. 1964 (11), 113s. 
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Stoffene utskilles raskt i urinen, og vesentlig i aktiv 
f M cM ur do c h og medarbeidere 

2 
anfører at 

c~;~loridinet på grunn av sin lave tok~isitet og 
høye urinkonsentrasjon skulle v~re et verdifullt ad
juvans hos pasienter med anun hvor br~dspektret 
antibioticabehandling ellers er problematisk. 

De samme tanker kan man gjøre seg for cephalo
tinetS vedkommende, det tåles også godt ved nyre-

svikt. 
Indikasjonene for disse to antibiotica er ennå ikke 

klare. Visse forhold gjør at de foreløpig vesentlig 
kommer til å bli brukt på sykehus; de må gis som 
injeksjoner, vanligvis 4 ganger pr. døgn, og de bør 
ikke brukes uten forutgående bakteriologisk undersø
kelse. Felles for dem er at de er penicillinaseresistente 
og at doser på o,25-z,o g hver 6. time gir serum
konsentrasjoner som er langt over den minimale 
effektive dose for de fleste stafylokokkstanuner som 
er undersøkt. Hvis dosene kan økes i samme utstrek
ning som tilfellet er ved penicillin, skulle man i våre 
dager ikke stå hjelpeløse i noe tilfelle av stafylokokk
infeksjoner; tanken er ikke umulig, stoffenes toksi-

sitet er meget lav. , 
Hemolytiske streptokokker (gruppe A) er vanlig

vis meget følsomme, mens andre streptokokker iblant 
er temmelig ;esistente, og fekale streptokokker (en
terokokker) oftest, i hvert fall overfor cephalotin, 
forholdet overfor cephaloridin er ennå ikke klart. 
Pneumokokker er vanligvis følsomme, og flere til
felle av meningitt har vært vellykket behandlet, men 
i hvert fall ved cephaloridinbehandlingen ble stoffet 
også git t intratekalt. Neisseria-arter og H. influenzae 
synes å være mest følsomme overfor cephalotin. 

De gramnegative staver viser også temmelig vari
erende forhold bortsett fra at P. pyocyanea er resi
stent overfor begge. E. coli og paracoligruppen er 
ofte resistente, det samme gjelder de fleS(e andre 
intestinale gramnegative staver, Klebsiella, Salmo
nella, Aerobacter og Proteus. Noen vesentlig tera
peutisk forskjell mellom de to cephalosporin-deri
vater er ikke påvist ennå. B arb er & Water
w o r t h 3 anfører imidlertid at cephaloridinet har 
større virkning enn cephalotin overfor stafylokokker, 
pneumokokker og ,8-hemolytiske streptokokker. 

Indikasjonene vil etter dette avklares noe, idet de 
vil avhenge av den infiserende mikrobes resistens
forhold. Hvis mikroben er følsom, gjelder de samme 
regler for disse to midler som for andre at infek-

' sjoner i respirasjons- og urogenitaltractus kan be-
handles, likeså infeksjoner i hud og bløtdeler for 
øvrig. Kroniske infeksjoner i nyrene skulle være et 
takknemlig indikasjonsområde, men man må vente 
seg omtrent den samme residivfrekvens som ved bruk 

3 Brit. med. J. 1564 (li), 344. 
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BEHANDLING A V GONORE 

Av HARA LD CHR. GjESSING 

T. nor1ke Lægeforen. 1965, 85,779-782. 

For tiden behandles gonore med antibiotica og i mindre 
utstrekning med sulfonamider. 

Det er hensiktSmessig å skjelne mellom rutinebehand
ling i motSetning til behandling av residiv eller av kom
plisene tilfelle. Dessuten er behandling av menn og kvin
ner ofte forskjellig i praksis. 

Det kan være vanskelig å sammenligne resultatene av 
forskjellige behandlingsmher. Ofte er materialet for lite, 
sl ik at tilfeldigheter spiller inn, eller det er for uensar
tet. Man kan f.eks. ikke uten videre jevnføre to for
skjellige behandlinger hvor infeksjonen i det ene tilfelle 
skyldes relativt resistente gonokokker og i det andre til
felle gonokokker som er følsomme for vedkommende 
medikament. 

Nedsatt sensitivitet for antibiotica. 

I mange land, deriblant Norge, har man i de senere 
1r observert et tiltagende antall gonokokkstammer som 
,·iser nedsatt sensitivitet enten bare for ett antibioticum 
(singel resistens) eller samtidig for tO eller flere (multipel 
resistens). Nedsatt sensitivitet svarer til uttrykket økt 
resistens som enten er relativ (mest alminnelig) eller 
absolutt. Hvor ikke annet er anført, menes i det følgende 
relativ resistens. 

Til bestemmelse av sensitiviteten for penicillin brukes 
en titreringsmetode. Som følsomme eller sensitive for 
penicillin betegnes de stammer hvor veksten blir hindret 
av en penicillinkonsenuasjon på o,o6 E. eller mindre pr. 
ml. Som mindre sensitive eller relativt resistente regnes 
de stammer hvor det kreves o, 12 5 E./ml eller mer for å 
hindre vekst. Jo mer penicillin det kreves for å hindre 
vekst, desto større er resistensen. En resistensgrad på 
o,so- r E./ml er nå ikke sjelden. I den senere tid har vi 
observert noen tilfelle hvor resistensgraden var 1 E./ml. 

Forklaringen på den stigende resistens kan være -
enkeltvis eller kombinert- for lav dosering, bruk av lite 
hensiktSmessige preparater, dhlig kontroll eller import 
av resistente stammer. 

I Norge ser man oftest nedsatt sensitivitet for peni
clllm, som har v:r:rt det antibioticum som har vært mest 
brukt. I Frankrike, hvor streptomycin har vært hoved
m•dlet, viser ca. JO% av gonokokkstammene nedsatt 
sensitivitet for dette medikament. 

l motsetning til penicillin hvor resistensen er relativ, 
er resistensen mot streptomycin ofte absolutt, og i siste 
tlfelle kan en gonore ikke helbredes med streptomycin 
selv om man bruker aldri så store doser. 

Hittil har de fleste undersøkte gonokokkstam.mer vært 
følsomme for tetracykliner, men det er en tendens til 
økende resistens. Den bakteriologiske resistensbestemmel
se er imidlertid ikke så presis når det gjelder tetra
cykliner og sulfonamider. 

I en undersøkelse fra Oslo (3) i tidsrommet 1959-1961 
omfattende prøver fra tooo menn viste 104 stammer sin
gel resistens derav 13 5 stammer med nedsatt følsomhet 
for penicillin, 63 stammer nedsatt følsomhet for strepto
mycin og 6 stammer for tetracyklin. Dessuten viste 146 
stammer multi pel resistens, derav 132 for penicillin og 
streptomycin, 9 stammer for penicillin, streptomycin og 
tetracy klin, J stammer for penicillin, streptomycin og 
tetracyklin og 1 stammer for streptomycin og tetracyklin. 
Det må fremheves at disse tall omfatter alle trinn av 
nedsatt følsomhet og at behandlingen oftest har vært 
vellykket ved de laveste grader av resistens. Men det 
må også understrekes at senere og fremdeles pågående 
undersøkelser viser at resistensen for enkelte antibiotica 
har steget og fremdeles synes å tilta. - Det er påfallende 
-at det så ofte er samtidig resistens for pe:Ucillin og strep
tomycin da det siste medikament så vidt vites ikke har 
vært brukt meget her i l::.ndet til behandling av gonore. 
En del av forklaringen er muligens import av strepto
mycinresistente stammer. 

Av det foregående går det frem at ikke så få pasienter 
er infisert med stammer som er relativt resistente for 
ett eller flere antibiotica. Det er av den grunn viktig å 
finne de medikftmenter som har best virkning i det 
enkelte tilfelle. Det bør derfor før behandling tas pr~<Jve 
til resistensbestemmelse. Dette er en meget enkel sak. 
Prøven tas med en spes 'ell vattpensel som er innsatt med 
kull. Penselen stikkes ned til bunnen i et rør med Stuarts 
transportmedium og sendes slik snarest mulig til labora
toriet. Stuarts transportmedium inneholder ingen nærings
stoffer for bakterier, men dets oppgave er å hindre p<n
se)l'n i å tørke inn og å beskytte gonokokkene mot luf
tens surstoff. Stuarrs transportmedium inneholder et 
blått fargestoff. Når mediet er nytt, vil bare den øverste 
del va:re blåfarget. H vis blåfargen er sunket lenger enn 
?) av mediers høyde, er mediet blitt for gammelt. Me
diene vil etter opplysning fra Statens Institutt for Folke
_helse vanligvis holde seg i .ca . 6 måneder ved værelses-
~~ h·;~-~1 {.. ;. .. ·-
~,- '·' ·,' (.. ..~. 779 
.> · ·.~~ .•.• li_t·. . ;;-;., 
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h · d bl' pbevart i kjøleskap. temperatur, noe lenger vu c Ir op f ,__ . 
l. . 1 men oppbevares .cM. l 

Rørene bør ikke 1gge 1 yset, k 1 
skuff eller skap. Skrukorken m1 ikke løsnes før rørets a 
brukes. H vis transporttiden blir 3 døg~ eller kmcr,d:~ 
sjansen for 1 finne gonokokker ved dyrkm~ ster t re 
sert, men resultatene er gode når transportt~den er I å z 

døgn. · · be 
Uten 1 vente på resultatet av prøven gis. rutl.ne -

handling ved første konsultasjon 'Jm kort tid vil det 
komme svar fra laboratoriet. I tilfelle den første behand
ling har slått feil, vil man f! vite hvilke ~edikamenter 
vedkommende gonokokkstamme er ømfintl1g for. 

~ 

lntramuskulær- peroral behandling. 

Det ml først avgjøres om det bør gis intramuskul:er 
eller peroral behandling, eller en kombinasjon av ~isse 
metoder. Intravenøs injeksjon er ikke aktuell for uden. 

Fra psykologisk og epidemiologisk synspunkt er det 
viktige innvendinger mot pcroral behandling. Det er en 
kjent sak at mange veneriske pasienter er upllitelige, og 
at man ikke kan stole på at de tar sin medisin i de doser 
og til den tid som er foresk revet. Det er gjentatte ganger 
observert at pasienter uten ll va:re undersøkt av lege har 
brukt gamle tabletter liggende over fra tidligere sykdom, 
hvis medikamentet tas peroralt enn hvis det gis intra
og at tabletter er blitt solgt på svartebør (to). Det kan 
også være grunn til å tro at absorpsjonen varierer mer 
muskulært. En del av di,se innvendinger faller imidler
tid bort hvis tablettene svelges under oppsyn pll legens 
kontor. Dette lar seg imidlertid neppe gjennomføre uten
for sykehus hvis tabletter skal tas flere ganger om dagen. 

Det har vært hevdet at anafylaktisk sjokk kommer 
oftere etter intramuskulær injeksjon enn ved peroral be
handling. Dette er mulig eller kanskje sannsynlig. Men 
på den annen side mll det fremheves at anafylaktisk 
sjokk etter penicillin som er det mest brukte antibioticum, 
i det hele tatt er meget sjelden i forhold til den mengde 

som brukes. Videre mll det understrekes at heller ikke 
peroral medikasjon gir noen garanti mot sjokk. Jen se n 
(7) beskriver et interessant tilfelle av denne art og an
fører at Ba t son i 1960 hadde samlet 28 vel doku
menterte tilfelle av anafylaktisk sjokk etter peroralt gitt 
penicillin, og av disse døde to. 

Ved penicillinsjokk synes det å være av stor betyd
ning at pasienter f1r øyeblikkelig behandling. De fleste 
tilfelle kommer bare minutter etter injeksjonen. Hvis 
man tar den enkle forholdsregel a la pasienten sitte et 
kvarter i ventevzrclsct etter behandlingen, kan et even
tuelt sjokk bli behandlet av legen . Annerledes er det hvis 
sjokk etter tabletter inntreffer i hjemmet. Det kan da ta 
for lang tid før pasienten blir tatt under behandling. 

Det er klart at det kan vzre medisinske grunner for 
at tabletter bør brukes f.eks. ved residiv etter proeain
penicillin intramuskulzrt og hos barn for ikke a skrem
me ~em.' ~eri~ot synes jeg ikke det er berettiget uten 
spesJell ·'"·d·k~SJOn å foreskrive for statens regning f.eks. 
Doktac11lm t1l kr. 133 hvis man kan klare seg d 
b.11. . mc en 
• l .~gere. mtram.uskulzr behandling. Det avgjørende er 
Imidlertid at epidemiologiske grunner taler mot at tablet
ter bør brukes aom rutinebehandling. 
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Antibiotica til intramuskul~r bthandlin,. 
Til intramuJkulzrt bruk er det ikke funnet et 

fredsstillende substitutt for procainpenicilJin. 
resultatet ikke bedre, eller det følge• av uhddige 
ninger. - Streptomycin n1r i en s:ernilling. Det er 
Jig og tolereres godt i .rimelige doser, m.e~ foruttetn ... 
for bruk av dette med1kament er at antlbJogrammec ... 
at stammen in casu er ømfintlig for Streptomycin. 

Tetracyklin - og chloramphenicolpreparater ti l ;-. 
muskulzrt bruk- følges ofte av meget tterke smerur,a 
injeksjonmedet og av svimmelhet (•o). 

P ra epidemiologisk synspunkt er det neppe tvil oaa • 
gonor~ som regel bør behandles r:n~d intramuskW.. 
injeksjoner. l Oslo hclser!d har vt 1 mange 1r '"'-'a 
benzylprocainpenicillin. I en kortere periode ble et. 
forsøkt penicillin med prolongert virkning, men ,.._ 
tatene var dtrligcrc enn etter alminnelig procainpeaicil. 
lin (3). 

I denne forbindelse skal siteres C u r t i s & W i J. 
k i n s o n ( 1): <(Dessuten kan det v:erc virkelic f111 
ved 1 bruke benzathine penicillin . .Den prolongene q. 

righet av o,o3 til o,o6 E./ml i blodstrøm og vn kli 
bevirke at noen pasienter med gonore blir levende bl
turrør som produserer resincnte gonokokkstammer. DM. 
kan skrive seg fra den infeksjon 10m de opprinnelic W. 
behandlet for eller fra en ny infeksjon 10m de har p&. 
dratt seg i de to eller tre uker hvor man finner diJN law 
penicillinverdier. Det kan ogst v:ere risiko for at .,.. 
entene blir asymptomatiske gonokokkbzrere.• 

Konsekvensen blir at man i det hele tatt ikke .. 
bruke preparater med lang utskillclsenid. 

Procainpenkillin 6ooooox t hos menn og 6ooOOOIJ 
hos kvinner har hatt god effekt nlr infekljonen skyldra 
gonokokker som var sensitive for penicillin, men var ikU 
tilfredsstillende hvis sensitiviteten var sterkt MdMø. 
H vis penicillinresistcnsen var 1 E./ml, var dft 'J ~ 
residiv hos menn (4). 

Rutinebehandling hos mtnn. 
Da det in vitro ikke er p!vist aJ"olutt resisuns 1D1C 

penicillin, er det p1 forh1nd tenkelig at større Olf.U. 
flere doser kan gi et bedre re•ultat. Det er fornllø lY 

Danbolt (z) 1 gi en eller to doser i ca. 1 mill. l. 
(r mill. E. benzylpenicillinnatrium og r mill. E. beazyi
penicillinprocain) hos menn. Per d ru p (1) anbef ... 
3 dagers behandling med lignende dose hos menn. - l 
Sverige har det ifølge C astri n & Ka Il in 1 • ... 
196~ vzrt foresl!tt 1,.1 mill. E. procainpenicillin pl• 
J m1ll. E. benzylpenidllin (6). 

St ~idt vites, foreligger det ennl ingen publikujøalr 
som v1ser effekten av en •lik kraftig behandling. Ila .. 
t ~ s a l o og medarbeidere (8) har imidlertid o(fødie
g!ort resultatet av en behandling •om besto av 4 ia;.k
SJOner å r ,$ mill. E. procainpcnicillin. 1 tilfelle hvor ilt
feksjonen økyldtes nammer med nedlatt .eruitivieft, Yll 
det ro% rcsidiv. l brev (1963) •krivcr Ran u u lo 
(9) at han og.A har foraøkt 3 mill. E. x 1 med ca. '" 
residiv i de tilfelle hvor penicillinre•ittennn var ••· 

Det kan diskuteres om det er hen•ikumaai& l p .. 



'enter ckjempebehandling• eller om det er bedre ~ pas• . 
b ke de store og gjentatte doser bare ved residiv. 
r~ Oslo helser~d har vi, kanskje med urette, vært engste

J'ge for at store penicillinmengder injisert p~ en gang 
~unne v:r:re så smertefulle at pasienten ble skremt bort 
g at behandlingen kunne komme i vanry. Dette ville 

~ra et epidemiologisk synspunkt v:r:re meget uheldig. 
Seh• om det er sannsynlig at en langvarig behandling 

med meget store doser penicillin kan helbrede gonore, ble 
det funnet at en slik metode ikke egnet seg til rutinebe
handling, men i tilfelle bedre ved residiv hvor det m~ 
antas at pasienten vil finne seg i en del ulemper for å 
bli helbredet . 

Vi besluttet derfor å forsøke en kombinasjon av intra
rouskulær og peroral behandling. Den gamle dosering 
6oo ooo E. procainpenicillin x I ble beholdt. I tillegg 
fikk pasienten ampicillin I g per os (4 tabletter Dokta
cillin a o,25). Tablettene ble tatt alle på en gang ved 
første konsultasjon, og pasienten fikk beskjed om at 
tablettene bare var en understøttende behandling. 

Ampicillin som er et halvsyntetisk penicillin, ble valgt 
fordi Ø d e gaard (t t) hadde vist in vitro at dette 
penicillin kunne ha bedre effekt enn benzylpencillin på 
gonokokker med sterkt nedsatt penicillinfølsomhet. Ved 
Oslo helser~d har vi dessuten brukt ampicillin med sær
deles god virkning til behandling av residiv hvor almin
nelig procainpenicillin-behandling hadde slått feil (4). 
Vi har på denne måte behandlet soo menn, og resultatet 
var 97% helbredelse. Av disse soo menn var 207 infi
sert med gonokokker som viste større eller mindre ned
satt sensitivitet for penicillin, og det var bare i denne 
gruppe at det ble observert I 5 residiv, dvs. ca. 7 % (av 
207 ). Dette står i sterk motsetning til tidligere behand
ling, hvor det i denne gruppe ble påvist ca. 30% 
residiv. 

Behandling av kvinner. 

Det kan være meget vanskelig å finne gonokokker hos 
kvinner. Foruten direkte mikroskopi mJ det derfor tas 
prøver til kultur fra urethra, cervix og eventuelt fra 
rcctum, ikke bare ved første undersøkelse, men ogs~ ved 
kontroll. 

Det er vanlig at kvinner fh kraftigere behandling. 
Det er foresl~tt å gi kvinner ca. 2 mill. E. daglig i 3 
dager (1). 

I Oslo helser~d har vi med samme begrunnelse som for 
menn beholdt den gamle dosering av 6oo ooo E. pro
cainpenicillin daglig i 3 dager, men forsterket med et til
legg av I g ampicillin peroralt ved første konsultasjon. 
Det er ikke laget noen statistikk, men på grunnlag av 
vel 8oo pasienter har vi U.tt det bestemte inntrykk at 
det har forekommet få feilslagere. Da kvinner kommer 
3 ganger til behandling, vil resultatet kanskje bli enda 
bedre hvis man gir 4 tabletter Doktacillin også ved 2. og 
3· konsultasjon, men det har vi ennå ikke forsøkt. 

Behandling av komplikasjoner. 

Komplikasjoner ved gonore etter at pasienten har fått 
behandling, er meget sjelden. Komplikasjoner kan også 
ha annen årsak enn gonokokker. En epididymitt som 

opptrer etter behandlingen, kan f.eks. skyldes en led
sagende urethritis non gonorrhoica. 

Det er alminnelig ll gi kompliserte ti lfelle litt mer 
behandling enn ukompliserte. Man må imidlertid være 
oppmerksom pli. at antibiotica bare har innvirkning på 
gonokokken og ikke pli. selve betennelsen, som kan gi 
symptomer lenge etter at pasienten er gonokokkfri. 

Man kan også en sjelden gang få komplikasjoner som 
skyldes behandlingen. Den farligste er anafylaktisk 
sjokk. - Man m~ spørre pasienten om han har fått peni
cillin før, og om han har tlllt det godt. Anafylaktisk 
sjokk pleier å inntreffe like etter behandlingen. Pasien
ten bør derfor sitte i venteværelset et kvarter etter in
jeksjonen, slik at det i tilfelle kan gripes inn med engang. 
Man gir øyeblikkelig adrenalin I ml I o/oo subkutant og 
samme dose 5 minutter senere hvis tilstanden ikke er 
vesentlig bedret. I Oslo helseråd har vi dessuten gitt 
Actocortin xoo mg intravenøst. Senere kan det i noen 
dager gis et antihistaminpreparat. Alvorlige tilfelle bør 
legges inn i sykehus til overvåking. 

Urticaria kan behandles på lignende måte som sjokk. 
I våre dager med den utstrakte bruk og misbruk av anti
biotica er det et minimumskrav at den lege som gir peni
cillin eller lignende bestandig har sprøyte og adrenal.in
oppløsning for hånden i tilfelle sjokk. 

Kontroll. 

Menn må kontrolleres minst 2 ganger, første gang I 

uke, annen gang 2 uker etter avsluttet behandling. I 
Oslo helseråd brukes en måneds kontrolltid. 

Kvinner kontrolleres p~ samme m~te som menn. Kvin
ner bør om mulig undersøkes like før og like etter 
menstrua.sjon. Hos kvinner er prøver til gonokokkdyr
king obligatorisk ved hver kontroll. H vis dt>t er tvil, bør 
slike prøver også tas hos menn. 

Behandling av residiv (/ei/slagere). 

At behandlingen slår feil i første omgang, er ingen 
større ulykke hvis lege og pasient følger spillets regler. 

Legen bør ta prøve til sensitivitetsbestemmelse før be
h:mdling. Han må nedlegge forbud mot enhver form for 
alkoholnytelse i minst 1 uke etter behandlingen da alko
hold nedsetter virkningen av medikamentet. Hvis gonore 
følges av en uspesifikk betennelse, hvilket ikke er sjelden, 
bør alkoholforbudet vare enda lenger. Det må sies til 
pasienten at det er meget viktig at han kommer til kon
troll da det nå er mange cbasilleu som behandlingen ik
ke virker på. Man må forklare at pasienten ikke selv 
kan avgjøre om han er helbredet da det kan persistere 
en gonore som gir meget ubetydelige kliniske symptomer. 
Det er den såkalte asymptomatiske gonore som er ho
vedproblemet ved et residiv. Pasienten tror feilaktig at 
han er helbredet og bringer infeksjonen videre. Med alle 
de midler som nå står til rådighet, er det ikke vanskelig 
å helbrede et residiv, og hvis pasienten på sin side møter 
til kontroll, skulle et residiv ikke være skyld i at gonore 
sprer seg. 

I Oslo helsed.d har vi hittil uten flere tilbakefall be
handlet residiv på en av følgende milter: 
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, derav ~ tabletter _. X 
Doktacillin 48 tabletter a o,2 S g, . . o l odt 

da li med_. timers mellomrom. DoktactUm ta es g , 
g. g n _ k kr I 33 for so tabletter. men det er dyn. ud oster . . 

. 1 6 derav 2 tabletter x _. ' 3 
Chlorampbemco 0,2 s g X 3 , . v· b ikke sett 

da er fulgt av I tablett x 4 ' 3 dager. ' ar o 

ko~plikasjoner, men er likevel nesten slutt~t a bruk~ 
d .dd l da det kan fremkalle aplasnsk anerm. ette IOJ e , . k edik 
Chloramphenicol er et kraftig anrigon~ro•s. m a-
ment og kan brukes hvor andre ting slar fet!. . 

T erracykliner o,25 g x p , I tablett x 4• med 4 omers 
mellomrom, følges i alminnelighet av full heLbredelse. 
Derimot er I6 tabletter ofte for lite. Bru~ av tetracyk
liner ledsages ofte av uheldig forandnn~ av t~r~
floraen og diare. B-vitarniner bør derfor gLS samudtg. 

For}attums adrnst: Oslo htlstråd, Stmtrsgt. 11, Oslo. 

Litttratur. 

C · F R & \l:'iJkinson, A. E.: A comparison of the 
l. urus, . . . ill. . b th 

in virro Stnsitivity of gonococci to pe01c 10 Wlt e 
results of treatmem. Brit. J. \'ener. Dis. 19s8, 34· 7o-78. 

Sukkersykens praktiske klinikk. 

Be r t r a m, F e r d i n a n d & O t to, H e Il m u t : Die 
Zuekerkrankhejt. Leidaden fiir Ante und Studierend~ (S. 
oppi.) (164 s.). Georg Tbieme Verlag, Stuttgart 1963. Pris: 
DM l'),]O. - Anmeldt av Sve rr e Aarseth. 

Det er gån mer enn 10 L- siden anmelderen omtalte 4· ut
gave av Bertrams kjente lzrebok om diabetes. I mellom
tiden er bokens grunnlegger, Ferd i n an d Bert ra n d i 
Hamburg, a\·g!tt ved døden (196o). Bertram -var vel den 
me~t kjente diabetesforsker og -lege i Tyskland i den senere 
tid, og han bygde og -videreførte rradisjoneen fra Naunyn, 
t.• • .\'oordtn, Falta og Umbtr. Den foreliggende utgave er 
bearbeidet og ajourført av H. O t to, som arbeider ved uni
versitetsklinikken i Miinster. Bokens ramme og utstyr er be
nu uforandret. Til tross for at helt nye kapitler er kommet 
til, har det lykkes 1 skjzre ned sidetallet fra 175 til 164, og 
det skyldes at bokens oppbygging er meget fast og konse
kvent, den er velskrevet og belastes ikke av hypotetiske 
betraktninger. 

Meget betydningsfullt nyn er kommet til siden forrige ut
gave. Klinikk og forskning er fremfor alt blitt beriket med de 
peroralt virkende blodsukkersenkende midJer. De tO forfattere 
var jo blant foregangsmennene p! dette omrldet da sulfo
n)•lurea-behandlingen ble innført i I'JSS· Gjennom diSSt mid
ler har man f!tt ny innsikt i sukkersykens patogeneSt. For
fatterne tt ogd trofaSJ blitt st!ende \•ed det førSJ anvendte 
cBZ 55" (carbutamid). KJorpropamid, som n! anvendes mest 
hos oss, og ogs! i Storbritannia, er ikke registrert i Tyskland. 
Forfatterne fremholder at gjennom suHonylurea-behandlingen 
bringes endogtne insulinreStn•er til virkning, mens insulinbe
handling ved aldersdiabetes blokerer insulinproduksjonen i de 
~ngerhanske oer. De anser denne mer fysiologiske p!virk
mng av sukkersyken for 1 vzre den perorale terapis største 
fordel, mens •pasientens befrielSt fra den daglige insulin
sprøytens. åk,. ~pil~er u~derordnet rolle. De SJiller seg langt 
me~ skepuske ul b1gua.rudene (phenformin og andre guanidin
denvater), og hevder at indikasjonsornr!det for disse er m et 
snevret. eg 
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2. D.tnbolt, N.: De veneriske sykd~~mer. •.96 .. , p. 
Gjessing, H. C.: Tiltagende res1divhypp1gbet etter 

3. ciHinbehandling (samme preparat og dose) for 
norske I..z:geforen. 1959, 79• 829-83o .... 
Gjessing, H. C. & Ødegaard, K..: Sensmv1ty of the 

-4· coccus to antibiotics and ueatment of gonorrhoea 
cases). Acta derm.-venereo~. 1964, 44• .132-13~· .. 

S· Idem: IntramuscuJar injecnon of proc:a.•~e .~cillua ca. 
bined with oral administratio~ of ~mp~cillin m the a.. 
ment of gonorrhoea. Blir publisert 1 Bnt. J. Vener. Dir. 

6. Gistrin, B. & KaJlings, L. 0.: Trdends of gonorrlløall 
incidence in Sweden in 1963. Acta erm.-venereo 1"4, 
H• z86-Z94· . . 

7
. jeOStn, K..: AUergisk sbock efter peroralt tngivet pai. 

ciUin. Ugeskr. Lzg. 1964, u6, I68-J]O.. • 
s. Rantasalo, I., Tammilehto, R. & Walemus, J. 0.: Se.i

tivity of gonococci to antibiotics in vitro and in YR-. 
Acta derm.-venereol. 1961, 41, 377-38s. 

9. Ranrasalo, l.: Personlig meddelelse, 196 3· 

10. WiJicox, R. R.: Trearrnent of acute gonorrhoea wi6 
single injections of chloromycetine succinate. Brit. J. 
vener. Dis. 1963, 39, 16o-16J. 

Il. Ødegaard, K.: Følsomhet in vitro hos gonokokker on.. 
for 3 penicilliner. T. norske I..z:geforen. 1962, h, u-Ø-

Hva sukkersykens klinikk ang~r, fremheves med rette d. 
stadig tiltagende betydning a,· de spesifikke diabetiske ... 
komplikasjoner, rerinopacien og nefropatien, som er bau. 
mende for prognosen for den juvenile diabetes. Forfatterne • 
vender for øvrig L u n d b æ k s betegnelse clong term dia
betes• for det diabetiske sensyndrom. Det er i de senere Ir 
kommet til meget nyu ogs~ p! dette omr! det nh det gjelds 
eriologi og patogenese, men profylkasen er vanskelig og tera

pien utilfreds.stilJende. Om hypofysektomi ved diabetisk æ
rinopati sier de at resultatene i det store og hele enn1 ikb 
er overbeviStnde. 

Ogs1 meget omdiskuterte begrep prediabetes ofres bred _. 
tale. Det he\·des at den manifeste diabetes - det patalogislre 
barbohydratStoffskifte som s!dant - bare utgjør ett sympiDID 
ved en langt mer omfattende og langvarig reguJeringsforsl}'l'" 
reiSt av hele organismen, hvori den prediabetiske fase og de 
spesifikke senkomplikasjoner utgjør andre viktige kompo
nenter. 

Forfatterne holder fast ved en best mulig regulering aY 
sukkersyken som en uomgjengelig nødvendighet- De Jeøcr 
SJor vekt på en riktig gjennomført diet etter moderne erø2-

ringsf)•siologiske prinsipper. De går inn for at sukkersykebt
ten skal være relativt meget rik på karbohydrater (adskillic 
mer enn hva som er vanlig hos oss), rik pl proteiner OC 
mest mulig fenfanig. Ikke minst viktig er en konsekvent gjat
nomført diet ved •tablettbehandling ... 

Form!let med denne boken har vært 1 gi legen d megat 
praktisk viten om sukkersykens klinikk og behandling at baø 
selv kan beskyne sine pasienter optimalt. Det kan da bdler 
ikke vzre tvil om at de leger som viJ følge de retningslinjer 
som angis i denne bok, er p! sikker grunn. Riktignok kan der 
\-ære divergerende oppfatninger i forskjellige land om enkelte 
spørsmål, men det er med tilfredsstilleLSt man noterer seg al 

man stort sen forfekter de samme grunnleggende prinsipper· 
Bokens utstyr er meget pent med mange gode iUustrasjooer• 

til dels i farger. Iloken kan t rygt anbefales dem som ønsker 
en moderne, kortfanet og oversiktlig fremstilling pl tySk aY 
sukkersykens praktiske klinikk. 



CEPHALORIDIN- NYTf ANTIBIOTICUM 

t•ttsivift'fStttuftTs,,J.:dst•r itt r•im1 

.Ao KRISTIAN ODEGAARD 

(Fr": StatttiS ltutium for Folktbtlst, 
Bakteriologisk a1:åtling. 

Sjt/: ~trltgt, år. mtå. R. Sa.Tholm.) 

T.norskt Ut,t/orm. 196), Sj, tS-18-t8Jo. 

Cephaloridin er et nytt antibioticum som nylig er 
markedsfort i England og som orn kort tid og~ vil bli 
l få her. Det kan derfor ha sin interesse å gi en orien
tering om dette antibioticum, og å fremlegge resultatet 
av y;1re unde.rsokelser over en del bakteriers folsomhet 
in <uitro. 

Introduksjon: Cephaloridin har en interessant ti1bli
velseshistorie. I 1945 isolerte G. Br o t z u en sromme 
av soppen Ceph.1losporium acrcmoni11m fm kloakkYann 
ved kysten aY Sardinia. I 1948 publiserte han gunstige 
resu!rnter ved beh:tndling av tyfoidfeber og Bmcella 
mditcnsis infeksjoner med ekstr'.tkter a'' denne sopp (5). 
En engelsk lege, C. O. S. B l y t h B r o o k e, som da 
behm seg på Sardinia, sendte beskjed om oppdagelsen 
t il Oxford, og etter anmodning fm Fl ore y ble en 
kultur sendt dit. 

Man fant at soppen produserte mang!! antibiotica. Et 
a'' disse var ccphalosporin N. som viste seg å være et 
penicillin med aktivitet hovedsakelig mot Gram-nega
tiYe mikrober og identisk med synnemMin B (t , 2). Det 
annet va.r cephalosporin P, som har steroid struktur og 
er nær beslektet med fusidinsyre (fucidin). Under arbei
det med å bestemme strukturen til ccph:tlosporin N, 
fant man at del,-is rensede pro•er var forurenset med 
et stoff som ' 'iste absorpsjonsmaksimum ved 2600 Å i 
ultrafiolett lys (u). Dette nye stoff ble kalt cephalo
sporin C. Det ble isolert i krystallinsk fornt og viste seg 
å ha nnt.ibaktericlle egenskaper. 

enere hnt man ogsl cephalosporin C i kulturv.clene 
til cephalosporiumsoppen. Imidlertid var stoffets kon
sentrasjon i disse kulturv.l:sker for liten til l kunne bli 
oppdaget ved undersokelse av deres antibakterielle akti
' 'itet. Oppdagelsrn av ceph.uosporin C som skulle vise 
se-g ~ danne utgangspunkt for de Yirksommc cephalo
sporinamibiotica, skvldes derfor utelukkende at det ble 
funnet som en ur~het under arbeidet med cephalo
sporin N. 

Den antibakterielle virkning av cephalosporin C var 
imidlertid liten. toffet var bare omtrent tiendeparten 
sS aktivt som cephalosporin O\'erfor de fleste bakte
rier, og virkningen pl Oxford-smrnmen av St.,pb. oJMrelts 
v;ar bare 1 1000 av benzylpenicillinets. Årsaken til at 
man ville arbeid~.! videre med cephaJosporin C, \.U at det 
virket like godt pl penicillina.seproduserende stafylo
kokker som pl ikke-penicillinnseptoduserende. Videre 
foregikk hydrolyse ~v .cephalosporin C ved hjelp av 

penicillinase fra Bacillus cercus med en hastighet som 
bare nr 1'5000 av hastigheten ved hydrolyse av ben
z rlpenicillin. Dessuten var stoffet forbausende lite tok
sisk. Natriumsaltet av cephaJosporin C ,~iste i musefor
sok endog mindre toksisitet enn benzylpenicillin (3). 

Det lyktes ~ fremst ille cephalosporin C kjernen (7-
aminocephalosporansyren), som viser stor llkhet med 
penicillinkjernen (6-aminopenicill:lnsyren) (fig. 1). Der~ 
med var grunnl:tget lagt for en s ·stematisk fremstilling 
av mer komplekse cephalosporinforbindelser. En rekke 
av disse er blitt syntetisert ved l tilfoye forskjellige side
kjeder på lignende måte som ved fremstilling av de senli
syntetiske penicilliner. 

Det forste av de sen1i-synteciske cephalosporinforbin
delser som har Hltt praktisk anvendelse, er ccphalotin 
(7-(thiopen-.2-acemrnido)-cephalosporansyre). som en tid 
har \-ært markedsforr i USA (7). 

En annen forbindelse, cephaloridin, 7-((:-thienyl) 
aceromido]- 3 -Ct-pyrid ·lmethyl)-J-cephem-4-carboxyl
srre heroin. er frentstilt av Glaxo Laboratories. Det er 
innregistrert i England under navnet ceporin. Det er et 
hvin krystallinsk stoff med molekylvekt .p 5,5. Det er 
meget lett opploselig i vann. og en opplosning p~ soo mg 
kan lett frenmilles i .2 ml vann for injeksjon (9). I lik
het med penicillinene er stoffet meget lite toksisk (6), 
og pasienter som har v.crt mreromfintlige for penicillin, 
har fltt injeksjoner med cephaloridin uten reaksjon (9). 
Absorpsjon etter oral tilforsel er d&rlig, og midlet m5 
derfor gis som injeksjon. Serumkonsentrasjonen n&r 
sitt maksimum i lopet av 15 til 30 minutter etter intra
muskulær injeksjon, og stoffet finnes i terapeutiske kon
sentrasjoner i serum i 6 til 8 timer. Proteinbindingsevnen 
er liten. Cephaloridin er srobilt i den menneskelige org.t
nisme. og det utskilles uforandret i urinen hvor konttn
tmsjonen etter en vanlig dose kommer opp i 1000 mikro-

6-anlinopenicill.lns~·re 
(penicillink j«ncn) 

s 
/ 1""-

H!''\~~~-.r{ ~r~ 

!o-:-.:s l C.CH. O..COCH. 
\~ / . . 

t.: 

]'-amincx""eph.Uosporan yrt' 
(cepb:Uosporin C kjernen) 

Fig. t. 



Staph. aureus (Penicillin resistente) 
)1 l) lf Staph. aureus (Penicillin sensitiYe) 1) 11 .1. Staph. albus 8 ., l Str. hæmolyticus Gruppe A 

Str. viridans s s 
Diplococcus pneumoniae 

1 1 

Str. fæcalis 3 3 
Corynebacterium sp. s .a 

7' 

rø.u~. 
Minste hemmende konaentrujon aY cephaloridiø for 'en del Gram-neptiYe aYbaltterier. 

E. coli li 
Paracolobactrum spp. s 
Aerobacter aerogenes ' Alcaligenes fæcalis s 
Proteus morgani 4 
Proteus mirabilis 16 
Proteus rettgeri .1. 
Proteus vulgaris 1 
Salmonella spp. lO 
Shigella spp. )• 
Pseudomonas aerguinosa .1. 
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Tabell 3· 
Minste hemmende konsentrasjon av cephaloridin fot pokokker, meninsokokker os Humophilua influeuac. 

Antallltalllmer Aatall stammer hemmet Yed mikroaramlml 
un.,_kc 1 4 8 •' >•' 

Neisseria gonorrhoea med 
følsomhet for penicillin G 4 
1-1 E/ml 
Neisseria gonorrhoea med 
folsomhet for penicillin G u 
o, us- o,s E/ml 
Neisseria gonorrhoea med 
folsomhet for penicillin G 14 < o,o6 E/ml 
Neisseria meningitidis 4 
Haemophilus influenzae 14 

41 

grnm/ml. Konsentrasjonen i gallen er ikke høyere enn i 
blodet, og stoffet synes derfor ikke l utskilles sjennom 
gallen (9, 10). 

Virkningen er baktericid og er sterkest pl Gram-posi
tive organismer. Effekten er omtrent like øod pl peoi
cillinaseproduserende (penicillinresistente) stafylokokker 
som p& ikke-penicillinaceproduserende (4). I likhec med 
a~picillin virker cephalor idin ogsl pl flere Gram-nep
tlve stavbakterier. Ved museforsøk fantes den kuntive 
~ose av cephaloridin l være meget lavere enn den kura
ttve dose av methicillin ved infeksjon med penicillinase
produsercnde stafylokokker og ogsl stort sett lavere 
1 Ce~haloridin ble vennligst stilt til r:l.dighet av Glaxo Labora-

tortes. 

4 

8 

J 7 s 

) 

1 ) 8 

enn den kurative dose av tetracyklin, ampicillin og clor
ampbenicol ved infeksjoner med E. coli, Prottus mira
bilis og Salmontlla-bakterier (xo). 

Egnt Mndtrsølrtlser 
M•ttrU.~e og metode: Materialet bestlr av .lO) bakterie

stammer isolert fra rutiaeprøver i laboratoriet. 
Resistensbestemmelsen ble foretatt pl sklier med nutrient 

agar (Eugon agar BBL, pH 7) tilsatt ccphaloridin l fra o,o6 
miluosramlml med trinnvis fordobling av konsentrasjonen 
til 16 mikrogram/ml medium. 

lnokulasjonen foregikk med en platinaøse (I,J mm diame
ter) fra en 1-4 timers buljongkultur som fem ble fonynaet 
1/ 100. For de mikrobers vedkommende - gonokokker, menin
gokokker og Hatmophilus in/luenzat - som ikke vokser pl 
nutrient agar, benyttet vi sjokoladeagar (pH M) inaeboldende 
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de nc,·nte konsentr.ujoner med ccph.tloridin. lnokubsjonl'n 
av disse ~.ute mikrober ble foret.ltt pl S:.lmme m1re som den 
,.j .1nvendcr 'ed resisrcnsbc·ttmmclsc .w gonokokker for peni
cillin. En ose (di,tmeter I,J mm) mt'd m.ueri.tle fr.t flcre kolo
nier ble slcmmct opp i •-.. ml buljon~. Hcrfra ble en ose spredd 
urover rn srkror pl resisr..-n~k1hme. Inkuba jonen foregikk 
ved ,- • C. 1\.ulturenc p; sjolol.tdc-.tg.trsl.lcnc ble inkubert 
i s ~ kulls) reholdig .umosfære. Avlesningen foregikk neste 
d.tg, og dt'n minste konsrmrasjon :lY ccphaloridin hvorved det 
ikke lunne sccs vekst med blorrc oye, ble :wlest som uttrykk 
for mikrobens folsomhct. 

Re ultaret 3" sensiti,•itetsbestcmmclscn sees :w mbcll 

1, .l og J· 
Diskusjon 

~13n er :w mbell r ar penicillinresisrcnte stafylokok

kcr ble hemmer av cephaloridin og 3'' praktisk talt like 

lave konsentrasjoner som pcnicillinfolsomme. D ette tem
mer med .u ceph.1loridin er meget lite pl,•irkclig aY peni

cillin.lSe ,8-l.tct.un:tse). Pl de andre Gram-positiYe kokker 

med unntagelse .ro de /.ekJ/e streptokokker var virk
ningen ogsl meget sterk. På Gr.lm-ncga.tive snwbnkterier 

{t:tb. 1) virker ikke ceph.tloridin i sl hoye fortynninger 
som pl G r.tm-posit ive kokk.er. De fleste av de under
sokte E. co/i-, s,,/monc//,,- og Sbigtl/,,-kulturer viste 

imidlertid en folsomhet overfor ceph.tloridin som skulle 

gjore det mulig 1 fl gun tig virkning .w dette middel ved 
infeksjoner med di se mikrober. Dette stemmer overens 

med tidligere undersokel er O!! ~J·elder bldc ;" vitro o~> 
~ ~ b 

iu 'lliovo (9, to, n). Protcus mir.rbilis som er v:lr hrppigst 
forekommende Protcus p~ie ,.ed urinveisinfck joner, 

vis.re omtrent samme grad .w folsomhet. For Acrob.tctrr 
auogc11cs' vedkommende ' ' iste noen stammer moder.lt 

folsomhet. mens .1ndre ' 'ar resistente. De to undersokte 
Pseudomou.rs-st:lmmcr ' 'ar "-"'Sistente. 

For gonokokkcnes vedkommende '-ar det tydelig pa
r.lllclliter mellom fol omheten for penicillin G og for 

cephaloridin, idet de kulturer som \':lr minst fols~mme 
for penicillinet, ogs. v:lr minst folsomme for ceph:tlo
ridin (tab. 3). 

lr det gjelder gonokokker, mcningokokker og 
H.1cmopbilus iuflumzo~e, S}' nes ikke ccph.tloridin :l h; 
noen fortrinn fremfor vlre hittil .lnvendte antibiotic.1 
erter iu vitro undersokdsen ~ domme. 

Det ml imidlertid kunne ventes at m.ln om re ult:lt 

a~· den videre forskning med synteti,ering av n •c for
bmdelser med grunnl:tg i ccphalosporin C k jernen, vil 

kunne komme frem til flere verdifulle ccph.llosporinfor
bindclser. 
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Dtt ~r nevnt en mllm forskjellig slngs behl\ndling som 
<lllr ·nt' & virke ftmrtffrli~ i oppfinnerens hender, men 
mintfre pllitd\g i Qndrt • 

Gi l j e nevner oppblotning i varmt \'1\nn med ctte~ 
fol~cnde fr ' ning mt'd Co:1--sno..so •le i I•) minutter, dng
li~ tpplihsjon nv to Gt, ;t\icylsyre i collodium. H r-

e l) l" n k s bch\\ndling i 9 punkter omfnttende npli
k.\ jo.ln IW liquidum phenoli, r rkende nlpettrs rrc og 6o CO 
~;,ti\: l •rt; en .. hnus• med neid. S;llk •lic. som dekkes 
mL'<l phmer i ~-s d ~tger nppliknsjon nv So % triklo~ 
~Mil-s ' rt', 1'\)ntgen- og r.1diumbt'hllnttling, knutcristrin.g, 
g endog sug~tion eller h •pnosc. 

deg a r t v~r btgeistret for pcnslit\g med pol •mctn
.:r l.u i et •lnccntt ( o b c c u t n n, '8 of or s). nndre 
h.\r nevnt Kttrlrons lim cllcr nc:gllnkk. 

e hi o t ~ be krivcr i et innlcgs i .. Tidsskriftet. nr. S· 
1961 0 \ 'c!rl',\ kendc hl'll med injtksjon ~w lmplrml og 
./ •locnin-~ <tdrin og ber om underretning om result;ttet 
lwi nndre skulle forsoke s;1mme merode. Oct knn vxre 
grunn til ~ SpQrre om hlln har fått noen undtrretninger. 

Videre nevner 1 t' i f T u f t i .., Tid. kriftt-t1> nr. t, 

196-4 ,\t n •ttndc oks 'gt.!\ ogsa klln nnbcf,\lcs i \10rte

ttri\ pi en. 
l tv.\ mener s~ derm,\tologt,ne na 4 Ctttr? Er y\ frem

dele like h\n~t som for s ar iden, cller hnr det skjl'dd 
n •vinn\n.gtr pl vortefronten? Er virusinfek jon fortSntt 
den egtntli~ ~rsnk til fot\•Ortenl\ ditt er mnn kommet 
pl nmlre t.\nker? Er G i l j e forts;\tt litt usikker pl om 
ict h"r gjore noe m~l bllrfo~ •mnnstikken i skol~? dl~ 
mener , ti c s ~ r d frcmddes t\t fotvorteprohl~uet blde 
ttr,\pt'lltlsl-. o~ prof •h\kti k. oor oppf.m:es p.' ~mme m~te 
:~ m el\ fork· Idse? 

T orstir Astlabl 

tuf~·lok-okkinfck joner i sykehus 
Herr Re:dnkrorl 

. Det ics o~ J-:ri,•cs meset om S~\f)•loknkkinfeksjoner 
1 s 1-chus. t lr dt't iU.e gjeldt'f' o •d:llikkcl~ hjdp. er det 
l''"~ vemdiste. V\u· det t'n mnke om innl~de ~~~ 
ben ttct denne ventetiden til S ~i f"lSienten tn ~kkc 
injcl i nt'r med pol '\'\\lent t;lf )~kokk\ k~ine fur inn
le~-clStn? 

P\l~runn, u. no,"t'mbtt 1 S· 1\,ff'f' H<-i~rs, 

nh-e,nitctslcluorer i medisin 
Herr RC'Xlllkt\'rl 

U r d ..\ l s omt.\le .\Y dette emne i 'Tidsskriftet'<> for 
l • ntl\"t'ntb« i lr ~ktu.tliSt't't'r en ttrtikkd i British Mf\lirul 
}o•m.J ~v i r Robert P l ,\ tt (British {t"\1\~ )ou~ 
n.\1 ~·. s-tpttmbcr 1 6 , p. t: Th ughtS M te.\~hin,'! 
med1~11\c). t dennt' rtikkd ttnfrutt hlln llt medisinsk 
under,•isnh~ konsetltft'ltt S\0~ t:~m vitttt h~ samtid~ , ,~, 
den .n~li jcl't'r studiet ' ' den menneskcligt- ntfttd det 
t~(cttu.m rom dl.lt\1\tt det ene-ste srunnlllg fur .,.,,('dimt 

'~'lsUonh. ~ ~nn far dtl\nt nu~ '~ den me-Ji
~n, 1-c under\ isni~ nnt ~er h.ln den m~te- uni,'ttSi-

l o 

tetenc bc-n)'ttt't' for rekruttering av sin lxrerstab: lærerne 
,.cJges ut frn sine egenskaper som forskere,.~ egens~ap 
om til dels hnr gitt seg uttrykk ved et ens1d1g studmm 

p et overm~te snevert om~dc. Det er bnre enkelte 
spesielle bcgtnrd scr som knn kombinere unden •isning med 
forskning og behandling av pnsienter. 

Mnn m. vel kunne si nt lignende betraktninger knn 
~jores gjeldende i forbindelse med norske forhold. Med 
det un·cl~clscsprinsipp vi hnr m!t mnn vel nærmest være 
forbnusct 0\'er :\t S~ mnnge nv vare medisinske lærere 
h.\r holdt en hoy smndnrd. Pl\ den :tnncn side hnr vi vel 
nlle opplevd 1.\:rere som tydelig"is ikke har klart å mestre 
sin mnngJungne opppvc som forsker, klinikksjef og 
pedagog. Det studentt'ne særlig klager over er nt enkelte 
lærere t •delig legger for dagen . in manglende inttrtsst 
for unden•isning. 

En stor del :w de: medisillske studenter skal ut i praksis. 
l v~rt t •nt befolkede land i mnnge tilfelle en meget kre
ven ie praksis, hvor legen bnre hnr seg selv a stole pit 
l)(' medisinske læreres oppg:t\'e er blnnt :tnnet n overfore 
til studenttne den del nv sitt fond nv medisinsk Yiten 
,Qm de .ærlig \'il f~ n •tre "" under de krevende forhold 
de skal nrbcide under. Med detre for oyet må mnn beklage 
Bodo-beslutningen om a svekke kravene til generell prak
sis i spesinlistut hnnclSt'n. Det ml være en ttvgjort SYnk
het nt lærerne ikke til bunns kjenner dt- forhold deres 
ele,•er bl rustes for a mote. 
P~ e-n Yitensknpeli~ bnkgrunn skal studentene lære 

visse praktisk-diagnostiske- og tl'rapeutiske ferdigheter. 
K rist in n B r nn d t fomlet det en gnng slik: «De skal 
utd.\nncs viren~hpdig. men ikkt' til vitensknpsmenn.• 
Fremfor nlt bor det skn_pt'S en holdning hos dem som gjor 
de-res leg~erning til et k<'ntinuerlig studium. 

l n~n grnd :w menneskelig omsorg og fors~else kan 
erstntte mnngd pS fnglig kompt-~nSt'. Mnn mn vel imid
le-rtid hn lO\· til ~ si nt no~kc l~e-r fRr ~t relativt $!0dt 
stnr~runnbs n~r det ~jelder p~hisk diagnostikk og 
tempi. Den , torste viktt•n synes l li~l' p.\ et annet pinn, 

g ~jclder nærme!lt vår ntferd i forhold til pasienten. l et
hve-rt f.1ll t'r det pl dette tlmr&de de fleste klager kom
nwr. K. nskje er det særli~ s ·kehuslesene som er gjen
, mnd for di. se kla,gtr. I hvilken grad de er bere;ti~t 
rr der nnskdis l hedl'lmme. Men noe er det ,-el .i dem. 

En lederkommenror i nevnte nummer nv British M(>dical 
)ollnMl .\nfoN'r blant ,\nnet: ' More stntus chould be 
~i ven ro med il.'.\ l teachins ns n c-areer in its OWll risht ... 
Det er wl nettopp det . m vil skie siennom opprettt'lsen 
"" de medisinskt- ldaornn-r ved Unh·ersiretet i Oslo. 
Man oyner j ~"S;l ~jenn m dette mullg,hett'n nY en s ·sre
mntisk instTuksion :w vlre medisin!\ke lært"re i mnterier 
, m ped~oRikk. fQrdC"Sningstc-knikk, bruk aY ndio-Yisu
ell' hjelpemidler l'-~'·. M::an må i dl't hde- h.\ lov til & n.ue 
S~l'\' fQr,·en~it~St'r til denne nyskapnin,~ i norsk medi
$lt\sl\.. undcn·lsntn,~. Den looer ikke alle problemer, men 
d~t ltlnttulere.r dem og nænt\l'r ~ dem. En fund.une.ntal 
"".nsk~i~he-t tt fCirtsatt utvdse}~. det • finne mMha.re 
k.m,:r•:~ P. en lxrerperronl~het. Ars Ooc'C'ndi er som ars 
Mt'\11<:.~ t '~ntl~ utstrekni~ knyttet til imponder-nhilill. 
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