
Stoff i denne spalte ønskes ikke omtalt i 
dagspressen uten etter avtale med redaktøren. 

medikamentell terapi 

Denne spalte lages i samarbeid mellom "Tidsskrift~t~ og_Tnstitutt.for Farmak~tt~api. 
Hensikten er J gi lefene kontinuerlig praktis~-klm11k ~~fo~maSJOn om de v1kt1gste 
kgemidler. SpørsmJ fra leserne av generell mteresse v1l VI forsøke d ·besvare. 

i praksis 

De nyere penicilliner. - E n kor t oversik t 
Med utgangspunkt i benzylpenicillin eiler penicillin 

G har man i større utstrekning enn for noe annet anti
bioticums vedkommende satset på utvikling av nye deri
vater. Selve den antibakterielle virkningsmekanisme for 
de forskjellige penicilliner synes å være den samme og 
antas å bestå i en interferens med syntesen av mukopep
tid i bakterienes veggsubstans. De har alle baktericid 
effekt, hvilket i praksis vil si at penicillinene ved van
lig medikasjon relativt lett in vivo når konsentrasjoner 
som dreper ømfintlige mikrober. 

Kjemi- definisjon 

Penicillinene er bygd opp om kjernen 6-aminopenicil
lansyre eller 6-APA (fig. r), som kan renfremstilles 
f.eks. ved nedbrytning av penicillin G. Denne kjerne 
har liten antibakteriell aktivitet i seg selv, men må være 
mtakt for at dets derivater skal kunne ha slik virkning. 
Farmakodynamiske forhold hos penicillinene beror i 
ikke liten grad på 6-APAs saltdannelse. Mer dyptgri
pende forskjeller er imidlertid betinget i kjemisk addi
sjon av ulike sidekjeder til 6-APAs aminogruppe. Med 
nyere penicilliner menes i denne fremstilling halvsynte
tiske derivater av sistnevnte art. 

Utviklingen av de nyere penicilliner har foregått i 
3 hovedretninger. For det første har man ønsket syre
resistente penicilliner med effektiv absorpsjon ved pero
ral medikasjon. Dernest har man hatt som mål penicil
liner resistente mot stafylokokk-penicillinase, og endelig 
penicilliner med høyere aktivitet mot Gram-negati-oe 
stavbakterier enn penicillin G. 

F enoksy penicilliner 

Utviklingen av syreresistente penicilliner med god 
peroral effekt, er opprinnelig identisk med utviklin
gen av fenoksypenicillinene. Det første i denne serie 
er f enoksymetylpenicillin eller penicillin V (Calcipen, 
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Distacillin, Femepen, Fenoxypen, Oratren, Phenopenicil
lin, Rocilin, Weifapenin). Penicillin V hører egentlig til 
de eldre biosyntetiske penicilliner, og har omtrent samme 
antibakterielle in vitro aktivitet som penicillin G over
for Gram-positive bakterier som streptokokker, pneumo
kokker og ikke penicillinase-produserende stafylokokker. 

Ved å fremstille homologer av penicillin V, fikk man 
først fenoksyetylpenicillin eller feneticillin (Bendralan, 
Maxipen), og deretter fenoksypropylpenicillin eller pro
picillin (Cetacillin). Ved lanseringen av disse siste ble 
deres fordeler fremfor penicillin V til dels sterkt frem
hevet. 

I dag synes det imidlertid å ha utkrystallisert seg 
følgende generelle fakta om fenoksypenicillinene: Fene
ticillin og propicillin har lavere antibakteriell in vitro 
effekt enn penicillin V. Til gjengjeld er absorpsjonen 
bedre og oppnåelige serumkonsentrasjoner høyere. Bin
dingen til serumprotein er mer utpreget enn for penicil
lin Vs vedkommende. Man bør regne med at høy 
serumproteinbinding av et penicillin kan bety en be
tenkelig egenskap. De nyere fenoksypenic illiner, spesielt 
propicillin, har en lett nedsatt ømfintlighet for stafylo
kokk-penicillinase. Etter de fleste autoriteters oppfat
ning bør ikke dette tillegges vesentlig praktisk verdi. 

Mange antar at de nyere fenoksypenicilliners gode 
egenskaper ikke mer enn ekvivalerer deres lavere anti
bakterielle potensial. Det kan derfor settes et spørsmåls
tegn ved hvorvidt man har oppnådd noe vesentl ig ved 
utviklingen av fenoksypenicilliner utover penicillin V. 
Valget mellom disse penicilliner synes å være temmelig 
fritt. 

Penicilliner resistente overfor stafylokokk
penic il/i nase 

Penicillin G-resistens hos stafylokokker isolert fra 
kliniske tilfelle tilskrives produksjon av bakterie-enzy
met penicillinase. Penicillinase-produksjonen kan vzre 
lav, men vil lett økes (induseres) i nærvær av et peni
cillin. 

Penicillinase-virkingens substrat er 6-APA, nzrmere 
bestemt dennes {3-lactamring (fig. 1), som brytes av 
penicillinase ( penicillin-{3-lactamase). Ved utviklingen 
av penicilliner resis tente overfor penicillinase har man 
addert sidekjeder til 6-APA av en slik konfigurasjon at 
{3-lactamringen stabiliseres. Den nærmere mekanisme for 
denne stabilisering er ikke kjent. 



Mtticillin (Belfacillin, Lucopenin) er nesten komplett 
resistent overfor stafylokokkenes penicillinase. Dets 
effektivitet mot ikke penicillinase-produserende stafylo
kokker og andre mikrober som borer til penicillin Gs 
spektrum, beloper seg til I/Io-r/too av penicillin Gs 
,irkning. Overfor Gram-.negative stavbakterier har me
ticillin liten eller ingen aktivitet, i likhet med andre 
penicillinase-resistente penicillinet. I motsetnng til disse 
har meticillin en lav serumprotein-binding. Det er ikke 
syreresistent og må gis parenteralt. 

Oxacillin (Pro-Staphlin) skiller seg fra mericillin yed 
å være syreresistent og egnet ril peroral administr3Sjon. 
Videre er det 4-10 ganger så effektivt som meticillin 
på vektbasis in t.~itro, vel å merke når serum utelates 
fra testsystemet. I na:rv%T av serum er det liten for
skjell i virkningen av oxacillin og mericillin. OxaciJlin 
angis dog å ha en noe mindre stabilitet overfor stafylo
kokk-penicillinase enn meticiiJin. 

Cloxacillin (Ekvacillin) adskiller seg kjemisk fra oxa
cillin bare ved et kloratom og synes ~ bety et frem
skritt p~ grunn av mer effektiv absorpsjon ved peroral 
medikasjon. Det adskiller seg lite fra oxacillin i anti
bakteriell in vitro aktivitet og har som oxacillin relatiYt 
utpreget serumprotein-binding. 

Dicloxacillin er et for oss ennå ikke akruelt penicil
linase-resistent penicillin. Det angis å vise enda bedre 
resorpsjonsforhold enn cloxacillin, med hoyere og mer 
prolongert serumkonsentrasjon. 

Oxacillin, cloxacillin og dicloxacillin kalles med en 
fellesbetegnelse isoxazolyl-penicilliner. 

Allergiske reaksjoner med penicillinase-resistente peni
cilliner synes å va:re av samme narur som overfor peni
cillin G. Man bor regne med full kryssaUergi. Andre 
komplikasjoner er sjeldne. Det er registrert reversibel 
anemi og noytropeni ved mericillimerapi, og det til
rndes forsiktighet med isoxazolyl-penicilliner ved lever-
skade og hos nyfodte. ' 

Meticillin er det eldste av disse penicilliner og er som 
sådant det som best er egnet til en alminnelig klinisk 
bedømmelse. Det er ikke tvil om at preparatet har holdt 
hva det lovet ved infeksjoner med penicillinase-produ
serende stafylokokker. Før oxacillin forelå i en paren
teralt applikabel form, ble meticillin tilrndet til bruk 
initialt ved alvorlige stafylokokk-infeksjoner, på grunn 
av ukontrollert absorpsjon av peroralt oxacillin hos de 
dhlige pasienter. I dagens siruasjon har man jo paren
terale former av alle de tre registrerte penicillinase
resistente penicilliner, og spørsm~let om meticillinets 
plass i forhold til de to andre blir et litt annet. Man 
må kunne si at meticillinet på ingen måte er utkonkur
rert av isoxazolyl-penicillinene. P~ grunn av høyere 
penicillinase-stabilitet og lavere grad av protein-binding 
anbefaler mange meticillin som første valg ved stafylo
kokk-sepsis i det stadium da parenteral behandling er 
det eneste man tør gi. Et spesielt sporsm~l som melder 
seg, er hvorvidt oxacillin nå bor vike plassen for cloxa
cillin. Noen vektig grunn til å foretrekke oxacillin frem
for cloxacillin finnes neppe. 

Det må ikke glemmes at ikke penicillinase-produse
rende stafylokokker er meget mer phirkelige av penicil-
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lin G enn av disse nyere penicilliner. Ved generell be
handling av srafylokokk-infeksjoner i vanlig praksis er 
det enn~ slik at penicillin G som oftest er det overlegne 
medikamentvalg. Ved lettere infeksjoner med påvist eller 
mistenkt penicillin G-resistente stafylokokker (eks. syke
huskonukt), vil annen behandling va:re å foretrekke 
fremfor bruk av penicillinase-resistente penicilliner. 

De penicillinase-resistente penicilliner er av så stor 
verdi at anvendelsen stort sen bor begrenses til de 
alvorlige infeksjoner med penicillinase-produserende sta
fylokokker, med henblikk p~ ~ unn~ utvikling av resi
stente mikrobepopulasjoner på lang sikt. Det er ikke tvil 
om :lt udiskriminert bruk av disse midler vil kunne føre 
oss ut i vanskelige situasjoner. Mens man til ~ begynne 
med antok at naturlig meticillin-resistens knapt fore
kom, er dette nå i stigende grad et kjent fenomen. Meti
cillin-resistens er forbundet med resistens overfor isoxa
zolyl-penicilliner, mens det motsatte ikke nødvendigvis 
er tilfelle. 

Penicilliner med okt effekt Ot.Jer/or Gram
negative stat.~bakterier 

Ampicillin (Doktacillin, Pentre.~yl) betegner det fore
løpige hoydepunkt i utviklingen av penicilliner med så
kalte b~e.ds.pektrum-egenskaper. Kjemisk skiller det seg 
f~.pemctl~m ~kun ved en aminogruppe addert til peni
ctllm Gs stdekJede. Når det gjelder virknings-spektrum, 
kan. ~~n mest naturlig sammenligne aropicillin med 
peructllin G, som er det av de andre penicilliner som 
har den hoyesre effekt overfor Grom-negative stav
bakterier. 

Ampicillin er underlegent penicillin G overfor sterkt 
penicillin G-ømfintlige bakterier (,8-hemolytiske screpto-
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screndc stafylokokker, gonokokker, meningokok~e~) , 
selv om forskjellen ikke er sa stor. En meget Vtkttg 
negativ egenskap hos ampicillin, er at dets omfint~i?h~t 
overfor stafylokokk-penici llinase er analog pemctllm 
Gs. Det er alcsa intet stafylokokk-middel i moderne 
forstand. 

Overfor enterokokker angis ampicillin a være tlOe 

mer aktivt enn penicillin Gi mange tilfelle. Haemophilus 
itzfluenzae er gjennomg&ende 1-8 ganger mer p!virkelig 
av ampicillin enn av penicillin G. Omtrent det samme 
forhold gjelder f~r mange tarmbakterier, som de fleste 
E. coli, Salmonella, ShigeUa og mange stammer av Pro
teus mirabilis. Forskjellige tarmbakterier produserer pe
nicillinaser (penicillin-,8-lactamaser) som til dels er m: 
get aktive ampicillin-nedbrytere. Resistens overfor ampt
cillin pi\ grunn av penicillinase-produksjon eller andre 
mekanismer treffer man særlig hos Aerobacter, Proteus 
morgani, Proteus Vttlgaris, men må også i stor utstrek
ning regnes med hos andre tarmbakterier, inklusive 
E. co/i og Protet~ mirabilis. Pseudomonas kan ikke ven
tes a p!virkes av ampicillin. 

Ampicillin er syrestabilt, viser gunstige absorpsjons
forhold ved peroral behandling (det kan også gis paren
tcralt), og utskillelsen med urin og galle gir gode kon
sentrasjoner i disse lokaliteter. 

Den kliniske effekt av ampicillin ved H aemophilus
infeksjoner er rapportert meget oppmuntrende i en rekke 
tilfelle. Det synes å være omtrent like effektivt som 
tetracykliner ved behandling av kronisk bronkitt asso
siert med Haemopbilus influen:zae og kanskje bedre hvis 
man anvender de høyeste doseringer. Ved akutte infek
sjoner med denne mikrobe synes ampicillin å stå om
trent på hoyde med chloramphenicol etter manges opp
fatning. Fra annet hold synes imidlertid in v itro og 
kliniske erfar inger å tilsi at chloramphenicol er mer på
litelig ved Haemophilus-infeksjoner. Ved enterokokk
endokarditt synes ampicillin å ha fremtiden for seg, ut 
fra midlets relativt høye aktivitet in vitro mot disse 
mikrober. Ved behandling av Salmonella-bærer har 
ampicillin vist lovende virkning i en del tilfelle, mens 
chloramphenicol synes å være å foretrekke i den akutte 
fase av alvorlige Salmonella-infeksjoner som tyfoid
feber. 

Ved urinveisinfeksjoner har ampicillin fått en ikke 
ubetydelig anvendelse, sikkert ikke uberettiget . Man 
skal imidlertid ikke se bort fra at stanuner av de 
mikrobearter som er vanligst ved urinveis-infeksjoner 
ikke sjelden har primær ampicillin-resistens, og at resi
stensutvikling under behandling er aktuell. I det hele 
tatt bor en ampicillin-behandling folges godt opp med 
bakteriologiske undersokelser, inklusive in vitro resi
stensbestemmelse. 

Ampicillin viser kryssallergi med andre ~eni~illi~er. 
Dets toksisitet fo r øvrig er liten (eventuelt mnvtrknmg 
p l den normale tarmflor~) . . 

Ampicillinets terapeumke multgheter er . fr~mdel:s 
ikke helt avklaret. Det er et penicillinase-omfmtltg;>cm
cillin med forskyvning av virkningen mot de Gr:tm
neg~uive stavbakterier, ikke med radikal slagkraft her, 
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penicillin G-scnsitive bakterier. Kanskje er det slik 
ampicillinets mest fremtredende trekk er de utsikter et. 
gir for fremtidig utvikling av penicilliner. 

Kjtll Bøvrt 

Farmakologiske virkninger av fenylbutazon 

Ordene infeksjon og betennelse (inflammasjon) brukes 
ofte synonymt, men infeksjon er bare en av arsakene til 
betennelse. Betennelse er en uspesifikk mesenchymal reak
sjon pl forskjellige plvirkninger slik som mekanisk 
traume, ioniserende stråling, kjemisk irritasjon, termiske 
phirkninger eller infeksjon. 

En rekke medikamenter kan modifisere betennelsespro
sessen. Salicylater, corticosteroider, visse enzymer som pl. 
virker proteinutfelningen slik som trypsin, heparin OS 
andre medikamenter vil slledes alle kunne phirke betcn
nelsesprosessen på ulike vis. Antiinflammatoriske midler 
i videste forstand vil derfor omfatte en rekke forskjellige 
medikamenter. J eg vil her holde meg til fenylbutazon og 
beslektede medikamenter, da det først og fremst er ckn 
anciinflammatoriske effekt som kjennetegner disse medi
kamentene. Fenylbutazon er det best undersøkte av disse 
midlene og kan stå som prototypen pl et ikke steroid 
antiinflanunatorisk preparat. 

Fenylbutazonets antiinflammatoriske virkning ble opp
daget ved en tilfeldighet. Det ble brukt som tilsetning 
til et amidopyrinprepa rat fo r 1 bedre opploseligheten av 
dette, og man ble slltt av preparatets utmerkede effekt 
ved reumatiske sykdommer. 

Fenylbuta.zon 1 er kjemisk beslektet med fenazon og 
amidopyrin og inneholder som disse en pyrazolkje~e. 
Det absorberes raskt etter intramuskulær eller peror2l til
forsel. Absorpsjonen skjer i tynntarmen når midlet gis per 
os. Eliminasjonen skjer langsomt, gjennomsnittlig ca. lo % 
i dognet; og man kan holde en temmelig konstant kon
sentrasjon i blodet med en dagsdose pl omkring ~oo mg 
daglig. Mesteparten av fenylbutazonet brytes ned 1 orga-
nismen, sannsynligvis i leveren. . 

Fenylbutazon benyttes forst og fremst p! grunn av SJn 
antiinflammatoriske effekt, og det griper inn i betenndses
prosessene p5 forskjellig vis. Dette kan vises bl de ekspe
rimentelt og klinisk. Eksperimentelt kan man for~~e 
betennelse på en rekke forskjellige m5ter. Subkutan mjek
sjon av formalin vil gi betennelse med oden1d.1nndse, 

f al. ·1 · r e_'{Su-intraperitoneal injeksjon av orm m vt gt en s~ 
dativ peritonin, og man kJn fren1kalle betennelse ved 
kraftig bestråling med ultrafiolett lys. Betennelse frem
kalt på disse måter, og flere andre eksperimentelt frem
kalte betennelsestilsttnder, Yil påvirkes av fenylbuuzot 
slik at betennelsesfcnomenene blir langt mindre Utt:l t 

eller uteblir. Fremmedlegemereaksjonen vil ogsl hemmes 
sterkt ~Y fenylbutuon. . 

Også kliniske forsok dokumenterer den anciinfl.tmm.t).
toriske effekten. l\bn finner minsket odem (mllb.trt' 
eryten1et ~vta r, bedre bevegelighet i betente.le<ld og guns
tig innvirkning p1 overfladiske tromboflebttter. 

1 But.uolidin, Artrizin 



Fenylbutazons antiinflammatoriske effekt kan til en 
viss grad forklares av biokjemiske og cellulzre prosesser. 
Kapillærpermeabiliteten vil bli mindre. Szrlig kraftig er 
virkningen pl kapillzrer som pl forhlnd er beskadiget. 
Således vil ofte den økte kapillzrpermeabilitet som man 
finner ved reumatiske lidelser normaliseres under behand
ling. Fenylbutazon har en viss antihistaminvirkning. Vaso
aktive polypeptider, slik som bradykinin antas å spille 
en rolle i bctennelsesprosessen. Penylbutazon vil nedsette 
frigjøringen av slike polypeptider og vil ogsl hemme 
virkningen av dem. 

Foruten å virke antiinflammatorisk har fenylbutazon 
en antipyretisk og analgetisk effekt. Den analgetiske virk
ning kommer dels i stand ved at den smertefremkallende • 
prosess påvirkes, dels ved en sentralanalgetisk virkning. 

Da fenylbutazons virkninger i visse henseender ligner 
cortisolets, har det vært gjort tallrike undersøkelser over 
fenylbutazons relasjon til corticotropin og cortisol; men 
det er ikke holdepunkter for at virkningen skjer via hypo
fyse eller binyrebark. Det kommer ingen eosinopen~ ingen 
påvirkning av blodsukker og heller ingen endring i ut
skillelsen av 17-keto eller 17-ketogene Steroider. 

Fenylbutazon har en viss uricosurisk effekt, men denne 
inntrer først ved relativt høyt innhold av medikamentet 
i blodet. Nlr fenylbutazon benyttes ved urinsyregikt, er 
det først og fremst p1 grunn av dets anti-inflammatoriske 
effekt. 

Fenylbutazons virkning inntrer hurtig, ved visse lidel
ser i løpet av timer, i alle tilfelle i løpet av fl dager. Er 
det ikke kommet effekt etter noen dagers behandling, vil 
det neppe komme overhodet. 

Bivirkninger 

Ca. 20 % av alle pasienter som behandles med fenyl
butazon, flr bivirkninger av et eller annet .slag, noe av
hengig av dosens størrelse. 

Den alminneligste plage under fenylbutazonbehandling 
skyldes irritasjon av gastrointestinaltractus. Som oftest 
dreier det seg om kvalme eller lettere ubehag i epigastriet. 
Langt sjeldnere er ulcusdannelsen, som forekommer hos 
mindre enn 1 % av de behandlede. Årsaken til ulcusdan
nelsen er ikke klarlagt. Fenylbutazon har en lokalirrite
rende effekt, men denne kan ikke forklare ulcusdannelsen, 
da ulcus opptrer like hyppig bos forsøksdyr eller pasienter 
som har fått midlet intramuskulzrt. Det kommer vanlig
vis ikke noen økt syreproduksjon. Sannsynligvis skyldes 
ulcusdannelsen en direkte p1virkning p1 slimhinnen via 
blodbanen. Den anti-inflammatoriske virkningen har 
ganske sikkert ogst betydning, idet de normale beskyttel
~esmekanismer uteblir, og små lesjoner lettere utvikler seg 

ti l ulcus. 
Flere medikamenter har vzrt undersøkt for 1 komme 

frem til preparater som kan hindre elle.r mi~ske fenyl
butazons skadelige virkning på gastrounesunaltractus. 
Vitamin C har vist seg effektivt hos noen dyrearter, men 
større kontrollerte undersøkelser er nødvendig før man 
kan si noe sikkert om effekten på mennesker. Noen for
fattere anbefaler antacida under behandling med fenyl-

buta7-0n. . k 
Fenylbutazon gir i nesten alle tilfelle en vus vzs -
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tensjon. Vzskeretensjonen er vanligvis sl moderat at den 
ikke spiller noen rolle for pasienter med normal nyre- og 
hjertefunksjon. Men hos ca. xo% av de behandlede er 
vzskeretensjonen sl uttalt at det kommer til ødemdan
nelse. Vzskeretensjonen kommer i stand ved økt reabsorp
sjon av natrium i nyrene, og det er sannsynlig at fenylbu
tazon virker direkte pt tubuluscellene. Diuretica, f. ek~. 
tiazid-preparater, motvirker denne tendens til ødem. 

Foruten bivirkninger fra gasttointestinaltractus og ny
rene kan fenylbutazon gi leukopcni og meget sjelden agra
nylocytose. Dette vil bli omtalt av Borch g rev i n k. 
Hudmanifeswjoner i fonn av erytem og urticaria fore
kommer ogs1. 

Fenylbutazon er kontraindisert ved ulcussykdom, ved 
kjent allergi overfor pyrazolderivatcr, hos pasienter m~ 
ødem og hos p:uienter med nyre-, lever- eller hjertesvikt. 

Man bør ogsl vise forsiktighet ved mistanke om infek
sjon, da fenylbutazon muligens kan gi spredning av denne, 
i alle tilfelle kan det maskere en infeksjon ved sin anti
inflammatoriske, antipyretiske og analgeti.ske effekt. 

Dosering og doseringsmtlt.e. 
Fenylbutazon er lokalirriterende og bør fortrinnsvis gi.s 

som drasjerte tabletter som tas ener mtltidene. Rectal 
applikasjon gir dtrligere og mindre pålitelig absorpsjon 
og kan gi irritasjon av rectalslimhinnen. Hvis man setter 
midlet intramuskula:rt, rn1 man va:re forsiktig da det er 
sett nekroser etter injeksjon. Intravenøs tilførsel har vel 
ingen berettigelse, og fenylbutazon skal heller ikke gis 
intraartikulzrt. 

Vanlig dosering er Soo mg første dag, senere ca. 200 mg 
daglig som vedlikeboldsdose. 

Fenylbutazon potenserer i visse tilfelle effekten av 
andre medikamenter. Slledes vil det potensere virkningen 
av morfin og andre sterktvirkende analgetica, det poten
serer virkningen av anticoaguL:tntia, og det synes 1 poten· 
sere virkningen av Steroider ved reumatiske lidelser. 

N!r det gjelder de andre medikamentene i denne grup
pe~ nemlig oxyfenbutazon 2 som er en metabolitt av 
fenylbutazon og monofenylbutazon3, er det vanskelig 1 si 
noe sikkert om virkninger og bivirkninger sammenlignet 
med fenylbutazon, da disse nyere preparatene har vzrt 
brukt i for kort tid. Oxyfenbutazon har i motsetning til 
fenylbutazon ingen sentral-analgetisk effekt, det rynes 1 
gi noe mindre dyspeptisk besvzr. 

I den senere tid er det kommet p! markedet et nytt 
preparat med antiinflammatorisk effekt, nemlig indo
methacid (Indocid). Dette preparatet adskiller seg kje
misk fra fenylbutazon. Det har en sikker anti-inflamma
torisk effekt og virker smertestillende og antipyretisk. 
Bivirkninger i form av hodepine, svimmelhet og irrita
sjon fra gastroinrestinaltractu.s er hyppige. Ulcusdannelse 
med blødning er sett. Det er varukelig å si noe sikkert om 
virkninger og bivirkninger av dette preparatet sammen
lignet med andre preparater som brukes ved reumatiske 
lidelser, men indomethacid synes 1 va:re et meget verdi
fullt medikament hos de pasienter som dier det. 

2 Tanderil 
Hans Rugstad 

a Arcomoool, Mobutaum, Morun.on. 
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BAKTERIELL RESISTENSUTVIKLING 

Resistensutrikling O\"erfor antibakterielle midler 
har yzn kjent fra bakreriologiem barndom. Det er 
like.el fom i de seneste år man har Bn et noenlunde 
helhetSbilde aY resistensurriklingeos mekanismer. 

W en c h e B l i x G u n d e r se n har i dette 
nummer av cTidsskriftec. gin en innforing i mikro
be-genetiske forhold som ligger til grunn for resi
srensurriklingen, med ho•ed,~ekt p3 de sehreprodu
serende, extt3kromosomale faktorer for multipel 
resistens. Det er gode holdepunkter for at slike fak
rorer kan spille en meget vesentlig rolle i dagens 
kjemoterapeutiske situasjon~ h•or resistente mikrober 
i stigende grad preger bildet. 

Resistensurrikl.ing i en mikrobepopulasjon vil all
tid inneb.-ne et moment a\" seleksjon '"ed tilstede,-.u
ende antibakterielt middel. Mikrober med genetisk 
resiStens:grunnlag vil derred raskt kunne komme til å 
dominere, fordi de sensitive undertrykkes. Karakte
ristisk for de mikrober man i dag fmner under for
hold med utstral"'t bruk a\" antibakterielle midler. er 
deres langt fremskredne seleksjon for resistens o\-er
for ett eller ofte flere a• dem. 1år '-i '~ anti
bakteridl terapi i et slikt mil· (f. eks. i sykehus) 
obsen-erer resisrensumkli.n& er årsaken ofte en m
ptrinfeksjo l med resistente mikrober fra miljoet. 

Yi har som kjent en m.ik:robiell normalflora i 
--l~L krop-~:J• • o h d _l' h • • Ul.lKe ~ : 1 tarm pa u og sum moer m-
klusiYe nesebvitet og urethra. Annbakt:eriell recapi 
eller profylakse cl unden:rykke denne no.rmalfloraen. 
Dette kan i seg selv ha uheldig innflytelse, men vik
tigst er det at det derred dannes et slags tomrom 
h\Or andre mikrober- fortrinnsns resistente - kan 
nnne innpass. Resistente, potenSielt parogene mikro
ber fra miljæt Yil under disse forhold kunne gi infek
sjon. Vi kan si at bakterier med særlig tendens til 
resistensumkli.ng, som Staph:rlococcus aureus og 
tarmbakterier og nnmest konstitusjonelt multiresi
stente mik:rober som Pmulon:on .. z, i antibiotiCl
zraen har fått stnrre in'\""3Sjonsmuligbeter. Det er 
eksperimentelt nst at personer behandlet med et an
tibioticum under forhold med sterkt selekterte resi
stmte bakterier i mil~ lettere innderes ay denne 
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flora enn personer som ikke Br antlbioilil 
fenomen synes å lZCe mer utpreget jo 
rum de anvendte antibakterielle midler 
utpreget ,ed lisse antlbl·~ :>n·c :a-.l!:omtbmlas~X~e~r\ 

Det er en gradns overgang fra 
den forskyvning antibakteriell medibsjon 
mellom sensiti,"e og allerede etablerte res.stalll 
krober i kroppens eget mil jo. Et spesialtilfdle 
ruell o•erfcring a• infeksios, multipel r&·-. 
Escbericbu co/i til infiserende parogener som 
,;~/la. ~lan Yil da kunne få utviklet en 
infeksjon med rerapiresistens. Denne ~· u:u:~• 

. ling kan omfatte antibakterielle midler uto'fel' 

som er an•endt ,-oo tilfellet. 
Det n i dag \et om resistensum.kling, tilsier 

drastisk.reduksjon i bruk a' antibaherielle · 
på sin pbss. Det finnes bensmateriale for at 

komsren a• resistens o-rerfor et bestemt antibicll 
nedsettes •ed oppho.r a• bruken av dette f.eb. 
sykehusmil. Denne reduksjon kan gj·leruiOIIlhnS~ 
blant annet å unnlate behandling av banale 
ner. Bruk a• disse midler i profylaktisk bemih 
innskrenkes til de få Tirkelige u· ld.ik;as~· )8$(-
En streno aseptikk og kontroll med muligtllell!l•lll 
k.ryssinfeksjon m3. gjennomfores for 1 redusere 
sjonsf rekvensen. 

Det kan endelig ikke nok presiser-es at lt'Difa•~ 
ti•e og hyppige provetagninger for kYali.fisat 
teriologisk underdelse med in 'Uitro resi"a• 
stemmelse i stadig storre utstrekning er en ~"...._ ·. 
ning for rasjonell behandling med antibabå6 
midler. 

ARBEIDSEVNEN 

EITER HJERTEINFARKT 

To artikler i dette nummer av ~ Tids*riftet- _. 
handler arbeidseYUen hos pasienter som h.u P 
nom~tt akutt hjerteinfarkt. Gunnar Mo•e be
lyser dette emne pa basis a• en etttrUDdersøkdtt &9 
inhrktpasienrer fra Sarpsborg sykehus. medisi Ø 
avdeling fra Borreg.tard. Det er ,-en:Jifulh 11 

slike unde.rsokelser blir utfon ogsa i ,-lrt I~ foni 
de ni kunne gi oss mer eksakte opplysninger. ikke 
bare om sykdommens lidere forlop og ~ ~ 
ogs.i om inhrktpa.sienrenes skjebne i a.rbeidsliT. hpa 
og samfunn. 

Attforingen a'" pasienter ener akutt h~ 
fremb~T spesielle og praktisk Yikfio~ problemet· ~ 
må det understrekes sterkest mulig at foru~ 
for fremgang er en ahic boldnin o.erfac pasientS 
og hans problemer. Dette er dobbelt Ti.ktig fordi al 
erf .tring liser at ~~~ holdning har s:1 sterk iøa
flytdse pu pasientens egen inmtilling. I løpet a• • 
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M.Ul ~nc.r .tt g.\Strinecs evne til scimub.sjon av 
m.n·en er c.l. soo ganger s1 stor som hi taminets. 
G.\ trin er vist l ha en hentmende effekt p~ mavens 
.tlts)rred.umd e, dersom det gis i store doser intra

,·enost (1-4 ~tglkg). Pep indannelsen phirkes av 
g.urrinct i liten grnd n~r hormonet gis i syrescimu
lcrende doser, men den pepsigoge effekt er stor der
som g.\Str in gis i doser som hemmer s.Ursyresekre
sjonen. Videre er det vist :1t pancre.u secernc.rer 
storre volum sekret og okt mengde em. rmer etter 
tilfond .w g.\Strin. Ventr ikdmuskul.nurens tonus 
okcs umidddb.m i tilslutning t il injeksjon av gas
trin, og denne tonu okning folges av en periode 
med okt motilitct i ventrikden. I tynntarmen deri
mot opp·t:ir det tn forbi~ende spasme med etter
folgendc neds:m mocilitet og tonus. Det er ikke 
pl,>ist noen effekt :tv g.\Strin pl galleveier, og man 
h.tr ikke funnet noen sikker effekt p& blodtrykket, 
dog er det i enkelte forsok funnet en forbi~ende 
nedsettelse. Andre bivirkninger er ikke p!vist i for
sok hYerken pi dyr eller mennesker. 

At gastrin nl er isolert, renfremsu1t og syntet iscrt, 
vil sannsynligvis komme til a spille den aller storste 
rolle for utviklingen i den gastrointcstinalc fysiologi, 
og en rekke forsok ml etterpro,rcs der m.m tidligere 
hM b rukt histamin eller andre sekretogoger med 
usikker f)·siologisk signifikans. For klinikken vil 
gasrrinprep.Hatene ant.lgdig komme til ~ erst.ute 
,tlle sekrcsjonsstimulerende midler som n~ brukes 
ved ventrikelfunksjonsundersokelser. 

Lus S. Stmb 

Exctrpta 

.MEDICAL EDUCATJOJ A l rVOULD 
LlKE TO EE IT 

MNic.U ~"'S h.\r stilt opp en pris for den heste besva
rdse .l\~ dette emne. Prisvinner<!n, Glasgowsrudcnten R o
g ~ r F. M. '\ o o d h.u fle~ inter'l'ss:tnte momtnter i in 
hesY.'lrt'lse. H.m stMter med l fortelle .lt -.Medics• blir be
traktet .tv sin~ medstudenter vN uni\'crsiteter som de 
mest konserY.ttiw, minst kulturinteresserte og kjedeligste 
a'• all~ studentgrupper. Dette skyldes delvis .tt medisi
n~~ lite deltu i unh-ersitetets lulrurt'lle :akthritet, men 
mer har tendens til l slutte seg til ekstreme grupper. 
Deh·is h.u de mNi inske studenter pl grunn av arbeids
press, spes\dt i d~ forste lr, mindre tid ti l overs for 
ludturdle inte~r. 

Wood mener at uniYersitetet derfor bor h.l plikt til 
Cll$l l fo~ de mNisinske srudenters almlnutd.\n
aelse. De skal ikke ~ kjenne mennesket som biologisk 
tDhet. men • kjenne d~ts kulturelle og filosofiske b.lk
pun oc ml f1 inform.l jon i moulfilosofi og sosiologi. 
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For medisineren er det forst og fremst viktig at han 
l.erer l gjore noyaktige og presise observasjoner, og 
W o od foresllr et grunnkurs i m.ucmatikk og fysikk i 
forbindelse med fysiologi hvor det ogsl undervises i 
statistikk og hvor teorien underbygges med praktiske 
ovelscr. 

W o od vil legge storre ''ekt pl ha .tlfagenc og anbe
h lcr blant annet at undervisningen i ekstremitetsanntomi 
stottes ved besok pl ortopediske aYdelinger. 

I sitt annet srudielr bor srudentene H anledning til 
3 hesoke hospitalsavdelinger for 3 sette seg inn i acbeids
omrnder og arhcidsplikter for sykepleiere og det tekniske 
hjelpepersonell. Tidlig i studiet hor de også i noen uke.r 
fl folge en praktiserende lege i hans arbeid. 

I den kliniske undervisning foreslar W o od en rekke 
endringer til intensifiering av studiet av spesiell interesse 
for skotske forhold. N1r det gjelder psykiatri, onsker 
h.m n\er tid anvendt til 1 studere sinnslidelsenes sam
funnsmessige betydning. 

I sitt siste år skulle alle medisinen: tilbringe 8 dager 
som pasienter ved en hospinlsavdeling, bli gjenstand for 
regelmessige temperaturmllinger, mane bruke hekken, 
fl klyster og ellers gjennomg1 alle de rutinentessige la
horatorieprover, provem~ltid, EKG, og forskjellige blod
pro,·er. Det er .lv stor betydning at medisineren av egen 
erfaring kjenner de provcr han foreskriver sine pasien
ter. Erfaringer fra hospitalsarheidet sett ut fra pasien
tens syns,rinkel mener \V o od vil ha en humaniserende 
innflytelse pl de vord~nde leger. 

\V o od er pl det rene med at hans forsbg vil bety 
okte uttellinger, c.men vil dette land ha en velutdannet 
legest~nd ml det koste mange penger•. 

Frtdrik Miilltr. 

INDUKSJON AV DANNELSE AV 
PENICILLINASE HOS 

TAPHl'LOCOCCUS AUREUS 

Pe.ncillinre istens hos S. aureus vil i praksis nesten all
tid skyldes .lt mikroben produserer et enzym som ode
legger penicillin (penicillinase) (t). Hos noen mikrobe
stammer er syntesen av dette enzyntet induserbar, det 
vil si at det kreves nærV%r av en induktor som i dette 
tilfelle er em.ymets substrat, penicillin, for at syntesen 
skal komme i gang (1). Andre stammer er konstitutive 
(3) mN hensyn til dannelse av penicillioase, enzymet 
dannes selv om det ikke er noen induktor til stede. Det 
foreligger resultater (3, i) som kan tyde p! at den gene
tiske informasjon for dannelse av penicillinase foreligger 
i form av et s1kalt plasmid, et gen-materiale som ikke 
til enhver tid er inkorporert i bakteriens kromosom, og 
som i stedet kan foreligge som en uavhengig enhet i 
c~ Hen. 

Et n.umere kjennskap til mekanismene for induksjon 
av peniciUinase er av interesse med henblikk p! den 
store kliniske betydning ;tv penicillinresisttnsen. C o l el 

& Cross (s) h.lr studert induksjon av pcnieillinase i 
S. aureus (f.lg type So 81) i kjemisk definerte medier. 



~pe:liållin (peniållin ~-) ~ eD relativt ~ 
for syn:ese av pemcillinase enn andre peru

~~ater- Dene henger for en del sammen med 
~arene nedbryteS langsommere av penicillinase, 

J1 dcr"'od flr bedre anledning til å virke induserende. 
~ :l-~=rosessen kr~er Il%1Tzr av kalium, magne-

t~ .. ...,.l"'-r L_ 
• og josfat og stimuleres av mera.aptoetanol 
s;::::~~ycin D, som hemmer den DNA-avhengige 

1.~.\-s]Lr.ese. s-.o?pet tilførselen av budbringer-RN~ 
_, ~e O!! hindrer dermed at ny syntese av pem-
::.J n_,.,..,- ", 
~ setteS i gang. Levetiden for den budbringer-
L'X\ so:D o~erfører informasjonen for penicilli.nasesyn
. b D~A ril r:bosomene, kan derfor beregnes ut fra 
:. ~ den dannelse av penicillina.se som allerede er i 
~g, fon:setrer ener at actiomycin -~ ~r tilsa.tt. cHalf
Ee- fo: buåbringer-RNA for peruollmase syntese ble 
på drzl;e :nå:en funnet å vzre ca. 5 I sekunder. 

p 0 11 o c k 6) iam i B. subtil.is og B. cereus at penicil
~ri.nger-R.i'\A fungerte meget lenger {opptil 
p - 4o minutter). Tu sammenligning anføres at budbrin
gc-R.'\A for .B-galaaosidase i E. coli {?) og budbringr-
1."'\! for bistidase i B. subtil.is {8) har halveringstider 
på bcilioldsris 1 og 2..-4 minutter. Slike beregninger byg
ger ofust pa antagelsen av at fallet i cellens produksjon 
av Cl S?CSifikt enzym ener act:inomycin-forgiftn.ing di
:!be skyldes blokade av budbringer-RNA-synteSCD. 

Litur:U.IU' 

L l..esis=ce oi Bacteria to Penicillins Ed. A. V. S. de 
l.=k t.: ~L P. Cameron. J. & A. Olurchill. Ltd.. Loadoa 
1902, ?- 89. 

l. j. Baa.. 1957• 73• 18. 
}- Ibid. 1964. 8;, S93· 

1. j. t;c.. Micrt>!>ioL 1963, 33, Ill. 

J. ..\':!S:.. j . a p. BioL med. Så. r96s. -43• 715. 
'- Biocl:i.::l. hio;>hys. Acta 1963, 76, 8o. 
l· Ibid. 1963, -6, 293· 

l J. oo~ BwL 1963, 7, -4t>1. 

Ny medisi nsk li t t era t Nr 

UTE~LA~DSK: 

Prostatektomi. 
Hypotensjonsanestesi. Sjokk 

~t skal det autonome nervesystem regulere en 
T • Lg blodtilførsel til de vitale organer. selv ~ 
r ~lige forhold. Ved en blødning forsnevres de pen
·tre hr for a holde de vitale organer forsynt med blod 

og oksygen.. Hvis rquleringea til slau STikter -L
blodtryL'- · ' •TIIAIII:Z" IIUI.et og pa51enten glr over i bemoragisk sjokk. 
I d~e situasjon begynner vev 1 gl til gruDDe. perifen 
~ 1 mdre organer, f.eks. i nyrene, - og sjokket blir 
UTeversibelt. 

~ed hypotensjonsa.nestesi er forholdene helt annerledes. 
~astenten er bevisstløs, har ingen muskelanstrcngdser 
ikke. engang til respirasjonsbevegelser. Oksygenbebov~ 
er mmdre enn ved basalstoffskiftebetingelser. Under disse 
forhold kan det føres nok oksygen til vevene med et blod
trykk på 6o mm Hg. l motSetning til ved sjokk er venene 
fy l~ huden ;arm og, pulsen full. Den cerebrale sirkulasjon 
er tilfredsstillende. EKG viser ille tegn til myok.ardial 
hypoksi. 

Hypotensjon per se er ille s1 farlig hvis pasienten 
bare ligger flatt og har normalt sirkulasjonsvolum. Dm 
vasomotoriske regulering er opphevet. Kuene kan ille 
kontrahere seg. Det er følgelig avgj.rende viktig 1 er
statte selv sm1 blodtap p1 % L 

Hovedfordelen ved hypoten.sjonsanestesi er at kirurgea 
f1r lettere arbeidsforhold. Men pasienten restitueres ogs1 
raskere. Blodtapet b1de under og etter operasjonell er 
lite. Det hette en tid at selv om pasieotat riktignok 
blør lite under operasjonen ctar han det igjen euerpt •. 
Dette siste er ikke riktig. 

Mortaliteten og morbiditeten er ikke høyere enn ved 
andre anestesimetoder. 

(Proc. roy. Soe. Mecl. 1"4o J7• u, 1114-1116.) 

OvertrykbbebaødlU., med o~uy.

Obygen under overtrykk har vzrt brakt til bebandlin& 
ved forskjellige tilsunder, noen PDF' med godt, ooen 
ganF med tvilsomt rcsolta~ . . 

Ved co-forgiftning er VIrkningen god. Hypobemi~ 
monirbs, likeledes den stkuudae obygenmaøpl l 

~ -ga.agreo kan mecoden redde blde liT og lem
mer. :har ikke 't'1IJlDet fotfeste ved bebandlin&en av 

-:=r.eoe ved perifer iJchemi kan lindres i noen dacer· 
V ed hjerteinfarkt har man ikke hatt glede aT ~

lingeø. Det er mulig at man ml nere mer heroisk l an 

ærapeoåske proølyre enn biuiL 
ebperimeotelle undersøkelser tyder pl at man 

~~ det irreversible blødningssjokk til ec rever
sibek- ()by&eaUYkket ml V%Te høyt. 

H . dec ved uombose av a. centralis retinae f~ 
• TJS • av blod, kan bebandlingen redde reana. 

er liu ~ . . virkning o1r anerieo er helt 
Det er øacarliriS r.øgen 

~ IØID opaeres under overtrykk av obypD. 
~---:~ stanseS bar to fordeler: De 

og hYGI' h~~---Og viktigere: o1r sirb)asjoaeø 

Lagrer ~ ! ~de et lager av oksygeo i blodec. 
seøCI i ==~verdier blir snarere normale. EKG OI EEG 
Deb~ CJISlraskere. 
oormaJilerCS (Proc- roy. Soe. Yal•"'· ,,, s. ,.,..,as-) 
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NOSOKOMIALE STAFYLOKOKKINFEK SJONER 

I EN FØDEAVDELING 

.At~ .ARVE LYSTAD og H ELGE JENSSEN 

(Fn: Køpt~i.n W. Wilhdms~n og Fnm Bøkt~riologisk~ 
lnstium, Rikshospital~t. Sjt/: Prof~ssor, d~. m~. S .. D1ck 
H~nrikstn; og Gyn.olm . .rod., St. jostpbs hospital, F~dnkstød. 

Sjt/: Ov~rl~g~ E . .Am•mdnt~.) 

T. t~orsk~ !Ag~fortn. 1966,86, 9.J.l"'9.lJ. 

Tallrike publikasjoner de senere år ' ' iser nt nosoko
miale infeksjoner fortSatt er et stort problem. Stnfylo
kokkinfeksjoner i fodenvdelinger er tidligere beskrevet, 
ogs3 av flere norske forfattere (s, II-I4)· Hvilke alvor
lige sykdommer de penicillinaseproduserende stafylo
kokkcr kan gi hos barn, er ny lig vist av K i c n c t z 
& W e 11 ing (6). Av p. nyfodtc med ahrorlige srofy
lpkokkinfcksjoncr (t961- t963) dodc 4 trOSS meget aktiv 
tempi. 

De konsekvenser st;tfylokokkinfeksjonene har så vel 
for modrene (mastittcr, med eller uten abscessdannelsc) 
som for de nyfodtc (pyodermicr, pneumonier) i fode
avdelinger, understrekes av mange forfattere; de fleste 
er enige om at losningen av de problemer disse infeksjo
ner gir, må ligge pl det profylaktiske oll'trådc (x, J, 
l· q). 

Med jevne mellomrom horer man om aYdelinger med 
nosokomiale infeksjonsproblemer, og det hender at av
dalinger m~ stenge på grunn av disse infeksjoners om
fnng. Det er dessverre ingen grunn til å tro at disse 
problemer vil minske i kommende år. Kan man p1i et 
tidlig tidspu"kt gripe inn n~r de nosokomiale infeksjo
ner oker i hyppighet, vil meget v~e spart for den 
enkelte pasient og sykehusene. 

Ved vår avdeling var det i en 4-måneders periode ved 
årskiftct 1963/64 en opphopning av mnstitter, slik at 
abscedcrende m:mitt forekom hos nesten 2 % av de 
fodende. Klinisk bcdomt skyldtes infeksjonene åpen
bart smfylokokker, og den forenklede bakteriologiske 
undcrsokclse vi kunne foreta ved avdelingen, ,·istc at 
qakterienc ' 'ar penicillin-resistente. Noe måtte gjores for 
a bedre denne situasjon, og vi fant at en miljounder
sokclse var mest pSkrc,·d. 

Perso11al•mdersokelse 
Primo mars 1964 ble det fra 37 personer som arbeidet 

ved fodeavdelingen, innsendt nese/halsprover til Stntens 
institutt for folkehelse. H os u ble det funnet vanlig 
aese/halsflora eller ingen vekst. Hos 15 ble det funnet 
pale stafylokokker, hos 6 i hals, hos 7 i nese og hos 2 

oese og hals. In vitro resistensundersokelse \•iste nt 
laf]'lolloll:ke~te fra 8 av de 15 var penicillinresistente. 

fleste stammene var omfrndige for sulfonnntider 
tål alle 1 s penoner gitt genertll sulfonamidternpi 

.. .-ancUi111g av nes~halt i 1 uke. 

En m~ned etter den forste personalundersokelsen ble 
det sendt nes hnlsprover frn de I 5 behnndlede og 4 nye 
av personnlet. Gule stnfylokokker ble n& funnet i nese 
eller hals hos 7 av de behandlede og en nv de nye, i alt 
S personer. Om det var den samme stnmme disse 7 hadde 
ved de to provctaginger, kunne undersokelsen ikke be
krefte. 

Vi hadde n& en uonsket stor hyppighet av mnstitter 
fororsaket av pcnicillinresistente stafylokokker. Blant 
personalet ved fode:wdelingen fantes i ovre luftveier 
penicillinresistente stafylokokker, som ved forholdsvis 
enkel behandling ikke lot seg utrydde. H vorvidt hl 
stafylokokk-fagtype dominerte blant personalet, og om 
samme type eventuelt forSrsaket de fleste kliniske infek
sjoner, visste vi ikke. En mer noy:lktig bakteriologisk 
k:mlegging vttr s~ledes nodvendig, hvorfor det ble inn
ledet et intimt samarbeid mellom bakteriolog og avde
lingen. 

Under tvil gjorde vi enda et terapeutisk forsok. De 8 
bærere etter sulfonamidbehandlingen og 4 nndre ~tv 
personalet, registrert som bærere etter 1. undersokdse, 
fikk i I uke et penicillinaseresistent penicillinpreparat 
(Ehncillin). To dager etter avsluttet behandling ble det 
hos 9 nv disse u bærere fortsatt funnet gule stnfylo
kokker i nesc/ halsprover. Fem nv stammene vnr peni
cillinresistcnte, men nlle vnr omfintlige for det sist 
anvendte prepnrnt. 

At man blant et personale pl 37 har 9 med gule 
st.\fylokokker i nese eller hals, indiserer pl ingen mlte 
noen behandling. Desto storre grunn til a stoppe her 
vttr det da det ikke på forht\nd var påvist hvilken st1l
fylokokkst1lmrnc som vnr årsak til infeksjonene hos pa
sientene. De foretatte undersokclser understreket tydelig 
at mnn forst må påvise hvilke mikrober som er wk 
til et infeksjonsutbrudd for man forsoker å oppspore 
e,rentuclle smitteb~rerc eller smittekilder. 

Bakteriologisk kartlegging tn~ mi/jo og infeksjon.stilfelle 

Fra primo juni 1964 ble det fra nlle mamm~t-abscesser 
som ble incidert, sendt puss til bakteriologisk under
sokclse. Provene ble sendt og undersokt nmme dag. I 
lopet av knapt s måneder ble det tatt prover fra u 
mamma-~tbscesser hos 10 pasienter. Fra nlle kom det 
vekst nv gule stafylokokker med fagtype og resistens-
monster som angitt i mbell I. En pasient hadde med l 



••'i•n~~.U U.C.S i begge mammae (samme fagtypc). 
l .. tidsrull uaden.kdsen omfatter, oppsto det hos 

• •• penooalet ved fednvdelingm klinisk tegn til 
IIØteriell illfelujon i øvre luftveier. Hun ble straks pcr
aiaert i resten n perioden. For øvrig var det ikke tl'gn 
Ul bakterielle infeksjoner blant personalet eller ~ien
wne "feCl innkomsten. Fortsatt var mamma-abscess h)·p
pic hol dem som hadde fedt i avdelingen; en staf> lo
kokkswnme dominene (tab. 1 ). Ny og grundigtte miljø
anclenekelse ble derfor funnet nedvendig. 

Det ble nl tatt prever fra nese og hals hos den del 
a• penonalet som var i mest intim kontakt med fede
aYCielinpn, i alt 18 personer. Hos 16 ble det funnet 
ple stafylokokker med fagtypefordeling som vist i 
tabell 2. Fagtypemnstm 8o KS6 81 som dominene hos 
puiencene. fantes hos 3 av penonalet; hos a av disse 
blde i nese og hals. hos 1 bare i halsprevm. 

Pl det nlvcrende tidspunkt var man interessen i l f1 
et bilde av hvordan en eventuell spredning fra mil;.et 
Ul pasientene forqikk. 

Fra november 1964 ble det i en periode fra 7a medre 
tan bakteriolosisk prne utskrivningsdagen fra bryst
'VOCUr OI brystmelk pl beae sider. Fra sa av barna til 
disse nwdrene ble det tan n~alsprever utskrivnings
dapn. l samme periode ble det tatt nese/halsprøver fra 
u bam som ble forpleiet i banelavdelincm i lengre tid. 

l prever fra 4 av nwdrene ble det fUIJMt gule stafy
lokokker. Disse lot seg ikke fagtype (NT) (tab. 3). 
M.drene ble utskrevet 6. dag. l prever fra 13 av de 
barna som ble utskrevet med medrene kom det opp
nkst fra nese, hals eller begge steder. Disse 13 sta
fylokokkstammen fagtyper fordeler stg som vist i 
tabell 3· Hos 9 av de I.l barna som ble forpleiet i bar
~elavdelingen, fantes gule stafylokokker i neselhals
prever (tab. 3). Fagtypefordelingen hos barnas stafylo
kokker var meget heterogen. Spesielt fantes ikke fag
typemiiDSU'Ct 8o/KS6/ 81. 

Pl ulike tidspunkt ble det tatt 4 fonkjeUige prever 
fra hven av følgende rom: prematurrom, stdlerom, 
barnerom og bad i barselavdelingen. Det ble ikke fun
Det ple stafylokokker. 

Parallelt tned disse forsek pl 1 oppspore sminekilder 
01 smitteveier, ble en rekke hygieniske tiltak satt i verk 
f'or l Utrydde eventuelle patogene mikrober der det Yar 
mulig. 01 for l hindre spredning av dem til nwdre og 
barn. Stell av medre og barn ble grundig gjennomgltt, 
likesl desinfeksjon eller sterilisasjon etter hver gangs 
bruk &Y alle gjenstander som var felles, og som kunne 
lllllkes l overføre sminestoffer. Rutinen med brystpum
pene ble endret. Det ble innføn antiseptisk h1ndvask, 
01 barna ble vasket med pHaisoHex. Som sah·e til 
brystvonene ble innføn Hibitane. Szrlig ' ·ekt ble det 
lap pl opplcringm av barselelevene i l hindre O\'er
f.rmc av smittestoff. Pasientene fikk ved utskrivningen 
IMCl trykt beskjed om 1 hen,·ende s~ til ndelingen 
strab det ble oppdaget noe galt med mor eller b.un. 
Syntocinon-spray ble innført i rutinen sJmmen med 
brystpumper til utlln for 1 motvirke mdkestuvning. 

Fra ultimo oktober 196-4 da de prof)·l.tktiske tiltJk 
nr kommet godt i gjenge, ble det i en s-m~neders 

T.lbetl 1 
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1 Prove 8 Ot: 9 er fr.a s.amme r.asient, henholdsvis hoyre og 
venstre mamm.a meJ \ ukeN interv.all. 
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periode registren 4 t ilfelle av mJstitt med .1bs..:ess. Puss 
fra alle 4 ble bakteriologisk undcrsokt; fr.l en prove 
kom det ingen vekst, J ga vekst av fJgtypcne p pA So, 
8o/KS6 81, og p /pA So KS6 81. I ~Jmme t idsrom 
fant vi i en prove frl en mor med furun..:ulosis vulv.1e 
(forløst ved sectio clesJ.rel) f.lgtypen p pA So. Alle 
disse 4 medre med brptJbsctM stJnset diegi\'ningen 
kon tid etter hjemkom\ten, uten bruk J\• homtoner. 

En av mødrene med m.lstitt i denne siste periode 
inngikk med sine bun (tvillinger) i den forJn omt.llte 
undersøkelse ved utskri,ningen. Det ble d.t ikke phist 
stafylokokker hos dem. Moren fikk vel en uke etter 
utskrivningen mammJ-Jbscess som ble incidert. Det kom 
ikke oppvekst frJ pw.set. u. 3 uker etter ubkrivningen 
fikk den ene t\'illing pustulose pl en hlnd med funn .w 
f.1gtypc pA. For ovrig ble det, tross foresporsler hos 
kolleger pl S) kehus og i praksi~. ikke opp~poret tilfelle 
lV klinisk mfcksjon hos noen .w pasientene fn dennt• 
periode. 

For ! illustrere hvor hSrdnJkket en slik nosokomi.ll 
~tafylokokkinfcksjon bn Y:ere, nevnes ;tt en ;tv modn:ne 
fr.l siste periode (fJgtype sl slA So) ble r.\dik.llincidcrt 
forste ~ng cJ. 1 mlned post p;trtum ener t•n tids 
penicillinteupi. Hun fikk rcsidiv som nodvend,iggjorde 
ny incisjon 1 uke senere. Etter denne ble det gitt ..:hlor
amphenicol p~ grunnbg J\' in vitro resistcn)bestemmel-
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Tabell 3· 
Fagtyptfordtling afJ dt stafylokoltletr som blt isolert fra mor/barn fltd lltskrit~ningen 

... 
"' ~ 
u 
> 
c: 
u 
oø 
c -

Brystvorte/brystmelk (mor) ........... . ... . ..... · 68 
Nese/halsprøver (barn) ................. . ....... · 39 
Nese/halsprøver (barn i barselavdelingen i lengre tid) 3 

l Av disse hadde .en stamme fagtypemønsteret 29f77l83 A 

sen. Ved 3· incisjon 2 måneder etter fødselen var det 
fonsatt puss med samme stafylokokkfagtype. 

Diskusjon 

For å få dannet seg et riktig bilde av infeksjonsfrek
vensen og det bakteriologiske miljø ved en klinisk av
deling, er intimt samarbeid med et bakteriologisk labo
ratorium absolutt nødvendig. Geografiske forhold gjør 
det ikke alltid mulig for de kliniske avdelinger med like 
stort utbytte å sende prøver til bakteriologisk under
søkelse. Men når man ~ar stadige, klinisk verifiserte, 
pyogene infeksjoner i en avdeling, er det av den største 
betydning for diagnose og behandling å nytte bakterio
logiske undersøkelser. Epidemiologiske undersøkelser av 
bakterielle infeksjoner kan ikke gjennomføres med min
dre bakteriologiske granskningsmetoder legges til grunn. 

Første del av vårt materiale illustrerer i høy grad 
hvor hjelpeløs klinikeren står uten best mulig bakterio
logisk service ved forsøk på å oppklare epidemiske in
feksjonsutbrudd. Ved gjentatte tilfelle av purulente in
feksjoner i en avdeling, må man først så nøyaktig som 
råd er fastslå hvilket eller hvilke smittestoffer som er 
årsak til infeksjonene. For stafylokokkenes vedkommen
de står man relativt godt rustet med koagulaseunder
søkelse, salttoleranse, mannitolspaltning, resistensmønster 
og fagtyping. Betydningen av å identifisere gjeldende 
agens understrekes ytterligere av at det i et sykehusrniljø 
alltid er gule stafylokokker av forskjellige fagtyper 
blant pasienter og personale. Av vårt og lignende ma
terialer (x, J, xx, 15) fremgår at hyppigheten av friske 
stafylokokkbærere blant sykehuspersonale er ganske høy, 
gjennommittlig omkring 40 % ·Ved generell kjemo- eller 
antibioticabehandling av slike bærere oppnår man å ut
rydde det patogene agens bare hos et fåtall (3, 9). Til 
gjengjeld risikerer man hos personalet en seleksjon til 
resistente stammer istedenfor de kanskje uskyldige mi
krober bærerne hadde før behandlingen. 

For effektivt å kunne motvirke nosokomiale stafylo
kokkinfeksjoner i en avdeling, må det i tillegg til en 
rekke preventive tiltak settes alt inn på å få registrert 
alle infeksjonstilfelle. Bare derved kan man til enhver tid 
ha den nødvendige oversikt. Sikrest er det i samarbeid 
med et bakteriologisk laboratorium å undersøke prøver 
fra enhver klinisk mistenkt infeksjon. Ved periodevis 
gje~nomgåelse av prøvesvarene fra de forskjellige av
delmger, kan man derved til stadighet ha overblikk over 

924 

Fagtyper ---
~ ...!:! 

;"c, ... ~ 
0.. ... -u 

"' "' >-~ " ~ ~ ""' .... ~ -. < < u ~ o 0\ 0\ o 
~ ..... .... "-

~ >:;;~ ... ... 00 ..... ...... 
"' ... 'O ... 

4 
._ 

IJ 2 2 4 
1 4 91 

s 

situasjonen. Utfallet av en slik registrering vil indiker 
hvordan mottiltak, f.eks. personalundersøkelser bee 

' r administreres. 
Blant personalet i vår avdeling var der ingen med 

klinisk infeksjonssykdom forårsaket av stafylokokker. 
Hyppigheten av stafylokokkinfeksjoner blant pasientene 
var heller ikke så stor at vi fikk mistanke om det. Men 
nettopp derfor hadde vi avgjort praktisk nytte av 
personalundersøkelsen, til veiledning for forebyggende 
tiltak. 

Vårt forsøk på å kartlegge overføringsmekanismen 
kunne ikke si oss noe sikkert, da bare en av de pasienter 
som inngikk i denne del av undersøkelsen fikk klinisk 
infeksjon. Mange tidligere undersøkelser har vist at bar
net under oppholdet i avdelingen gjerne Ur sine øvre 
luftveier kolonisert med de stafylokokker som domi
nerer i miljøet, og at disse overføres og gir infeksjon 
bos moren nlr forholdene ligger til rette for det (x, 3, 
ro, 12, x6). At vi i vårt lille materiale ikke lyktes i 1 
påvise en lignende mekanisme, skyldes sikkert blant 
annet de hygieniske tiltak og opplysningsvirksomheten 
blant personalet. Man skal heller ikke se bort fra at 
personalets oppmerksomhet overfor en infeksjonsfare 
skjerpes når slike undersøkelser pågår. 

Materialet viser at hyppigheten av abscederende 
mastitt kan bringes ned på et meget lavt nivå ved en 
aktiv profylakse. Av særlig betydning for en fødeavde
ling kan kanskje opplæringen av personalet, og spesielt 
barselelevene være. Det bør drøftes om ikke tyngden i 
undervisningen av barselelevene bør legges på sykehus
hygiene. Så vidt vites, inngår ikke dette fag som obliga
torisk i deres undervisningsplan. 

Selv om stafylokokkinfeksjoner hos pasienter i en 
fødeavdeling bare i unntakstilfelle fører til langvarig 
invaliditet eller død, er disse infeksjoner et alvorlig pro
blem. Mødrenes arbeidsevne reduseres, diegivningen må 
oftest stanses, hospitalisering kan bli nødvendig, an
vendelse av bredspektrede antibiotica medfører bivirk
nin~e: og er en økonomisk belastning. Etter at et 
familtemedlem er vendt hjem fra et sykehusopphold med 
en stafylokok~infeksjon har man eksempler pl residiver
~nde pyodermter blant andre i familien i opptil et par 
ar (2, 4, 9). 

Viktig ved bekjempelsen av nosokorniale infeksjoner 
er foru~en de nevnte hygieniske tiltak, minst mulig bruk 
av særltg bredspektrede antibiotica. Videre bør man ha 
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