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i praksis 

Medikamentell behandling 
av binyrebarkcancer 

Det går forholdsvis lenge mellom hver gang det i 
behandlingen av stoffskiftesykdommer lanseres et medi
kament som representerer noe helt nytt. Som allerede over
skriften antyder synes o-p'-DDD (orto-para-diklor
difenyl-diklormetan- «o-p'-DDD,.) å være et slikt mid
del. Dette stoffet er meget nær beslektet med insekticidet 
DDT, og har en virkning som spesifikt rammer binyre
barkvevets struktur og funksjon. Det har derfor sin an
vendelse ved hyperfunksjonstilstander i dette organ, når 
kirurgisk behandling ikke lar seg gjennomføre, altså først 
og fremst ved cancer med metastaser, men også i enkelte 
tilfelle av benigne binyrebarklidelser. 

o-p'-DDD har vært i klinisk bruk siden 1960, og erfa
ringene fra behandling av 138 pasienter med binyrebark
carcinom foreligger nå (1). Materialet er samlet inn fra 
flere sentra i USA der de har hatt stoffet til prøving. 
o-p'-DDD er ennå ikke kommersielt tilgjengelig, og Na
tional Cancer Institute har forestått distribusjonen, samt 
innsamlingen og bearbeidelsen av resultatene. 

Stoffets virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt. Det 
synes å virke både direkte p& binyrebarken, som viser 
histologiske forandringer og nedsatt steroidproduksjon, 
samt på den perifere nedbrytning av steroidene. 

Virkningen av behandlingen ble bedømt ved nedsettel
sen av steroid-utskillelsen og ved klinisk effekt på meta
staser og almenbefinnende. Hos 69 % av pasientene opp
nådde man et fall i steroidutskillelsen på over 50 %. Som 

. regel var dette biokjemiske resultat ledsaget av klinisk 
bedring, spesielt hva angikk de endokrine symptomer. 
34 % av pasientene viste tydelig tilbakegang i tumor
og metastasestørrelse. Samtlige av disse fikk også nedsatt 
steroidutskillelse. Remisjonens varighet var gjennomsnitt
lig 5-7 måneder. Virkningen på overlevelsestiden var 
vanskelig å bedømme, men det syntes som om de pasi
enter som svarte på behandlingen levde lenger enn de 
som ikke gjorde det. En forholdsvis stor del, over 30 %, 
synes å være refraktære for o-p'-DDD. . 

Virkningen er som sagt begrenset til binyrebarken, og 
stoffet har lav toksisitet. De mest alminnelige bivirknin
ger er kvalme, brekninger og diare, som riktignok opp
trer hos 80 % av pasientene. Videre opptrer sentralner
vøse symptomer hos 40 % (somnolens, svimmelhet, hode
pine, muskeltremor), og utslett hos 15 %. Alle disse bi
virkninger er reversible og ufarlige, og kan bekjempes 

ved å redusere dosen eller ta en behandlingspause. Kom
plikasjoner fra lever og benmarg er ikke rapportert (til 
tross for at levermetastaser kan gå tilbake). 

Vanlig standose var 2-6 g, som så gradvis ble økt til 
det opptrådte intoleransesymptomer. Svært få pasienter 
har fått mer enn 10 g daglig, men noen få kunne ta 16 g 
daglig før de fikk ubehag. 

o-p'-DDD har vært prøvd i Norge. De erfaringer vi hit
til har hatt på Aker sykehus, har vært oppmuntrende. Men 
fordi behandlingen ennå er på forsøksstadiet, fordrer gjen
nomføringen en stadig laboratorieovervåking som setter 
store krav til endokrinologisk laboratorieservice. 

Litteratur 
Harald Frey 

1. Amer. J. Med. 1966, 41, 581-592. 

Betydningen av fritt og proteinbundet 
penicillin i serum 

De første rapportene om at penicillin kunne tbinde seg 
til serumproteiner 'kom kort tid etter at midlet var tatt 
i bruk i klinikken (1). Selv om dette ligger over 20 år 
tilbake i tiden, og selv om det i mellomtiden er tkommet 
en lang rekke undersøkelser over problemet, så er frem
deles den ·kliniske <betydningen av denne bindingen gjen
stand for debatt. «The battle of the blood level• har 
rast like intenst ·på dette området som når ·det gjelder 
tetracykliner, og speil som angivelig kunne fortelle både 
halve og hele sannheter, har vært brukt i reklamen for de 
enkelte preparater. De siste årenes rivende utvikling av 
nye penicillinderivater har ført til at problemet har vokst 
både i størrelse og tbetydning, og det kan derfor være på 
sin plass å oppsummere noen av de data som foreligger. 

Penicillinmolekylet ~indes meget raskt til serumpro
teiner. Bindingen synes å skje i den aromatiske delen av 
molekylet (2), og det dannes <~komplekser» av varierende 
stabilitet. Er stabiliteten liten, og fritt penicillin fjernes 
fra serum, ·f.eks. ved diffusjon til vev, vil det fort bli 
frigjort nytt penicillin fra dct proteinbundne. Er b indin
gen derimot .fastere, skjer frigjøringen langsommere, og 
er den tilstrekkelig lfast vil det rkke ·bli frigjort noe nytt 
penicillin, og den bundne delen vil være terapeutisk 
uvirksom ~3). Det er derfor like viktig å redegjøre for 
graden eller ·kvaliteten av proteinbindingen som å for
telle om hvor meget eller lite av et preparat som blir 
bundet til serumproteiner. Penicillin G, :hvor ca. 60 % 
er løst :bundet til serumproteiner, synes f.eks. å være 
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flimmer er vel dokumentert. Hos alle pasienter over 50 
år bør en fullstendig kardial anamnese og status fore
ligge preoperativt, og ved positive funn bør digitalisering 
gjennomføres. 

Ved operasjoner på selve hjertet eller intrathorarkale 
strukturer for øvrig bør formodentlig digitalisering pre
operativt utføres i alle tilfelle (3). 

Det er imidlertid ingen almen enighet om disse kon
klusjoner. Se l z er (4) hevder f.eks. at rutinemessig 
digitalisering ikke bør gjennomføres selv ved operative 
inngrep på cor. Han mener å ha funnet høyere mortali
tet i en digitalisert·enn i en ikke-digitalisert gruppe, men 
gruppene later til å være langt fra sammenlignbare. Det 
viktigste argument er den diagnostiske tvil man kan 
komme i ved komplikasjoner: er pasienten over- eller 
underdigitalisert? Vanskeligst vil dette være ved tachy
arytmier elle-r økende sviktsympromer. Er derimot pasi
enten ikke digitalisert p1 forhånd, er behandlingen ved 
komplikasjoner klar, nemlig digitalis. Et parallelt argu
ment er at faren for digitalis-intoksikasjon øker når den 
viktigste indikator på fulldigitalisering, den kliniske res
pons, mangler. Postoperative aryrmier vil ved mulighet 
for digitalis-overdosering vanskeligere kunne behandles 
med elektrosjokk. 

Disse farene kan delvis motvirkes ved fornuftig digita
lisering i god tid slik at balanse er inntr1dt når opera
sjon utføres. Elektrolyttkontroll er selvsagt nødvendig. 

Se l z er s påstand om at komplikasjoner riktignok vil 
være hyppigere hos de ikke-digitaliserte, men at disse til 
gjengjeld vil være signifikant lettere å behandle, krever 
et stort, vel randomisert materiale der behandJjng og for
løp av komplikasjoner medregnes. Et slikt arbeid fore
ligger s/l. vidt vites ikke, men inntil da gjør man klokt i å 
ta $eg C h ris t i a n s e n & Br ø c k n c r s konklusjo
ner ad notam. 

Knut Rasmussen 
Littl!ratur 

t. Ugeskr. Lalg. 1964, 126, 1059-1063. 
2. Dan. med. Bull, 1967, J4, 38-40. 
3. J. thorac. cardiovasc. Surg. 1961, 41, 162. 
4. ]. Amer. med. Ass. 1966, 195, 549-553. 

H eparin profylaktisk ved gynekologiske 
operasjoner 

Trombose-morbiditeten etter større gynekologiske ope
rasjoner er forholdsvis bøy. Derfor har Z i Il i a c u s og 
medarbeidere {1) undersøkt verdien av heparin profyl
aktisk. Pasientene ble valgt ut etter en poengskala, der 
de ulike trombose-disponerende momenter fikk ulike 
vekttall. Alle som overskred en viss sum av disse vekt
tallene, fikk hcparin. 

Bchandlingsmaterialet besto av 214 pasienter, og kon
trollmaterialet av 202. Den siste gruppen er ikke nær
mere definert, bortSett fra at pasientene oppfylte de 
samme kravene til poeng som heparingruppeo. Heparin 
ble gitt som to intravenøse injeksjoner (senere to subku
tane) :\ 50-1 00 mg fra dagen etter operasjonen til pa
sienten igjen var mobil. Dette ga en v iss, men ikke helt 
«adekvat», forlengelse av koaguJasjonsridcn. 
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I heparingruppen fikk 5 pasienter trombose i under
ekstremitetene, mot 18 i kontrollgruppen (2,3 % mot 
8,9 %). To kontrollpasienter døde av lungeinfarkt, mens 
ingen i heparingruppen fikk denne komplikasjonen. Beg
ge de som døde, var blitt operert for cancer. Det fantes 
dobbelt så ofte sårblødning og -infeksjon i heparin- som 
i kontrollgruppen (13,1 % mot 6,9 %). 

Forfatterne konkluderer at heparin i angitt dosering 
med statistisk sikkerhet har hindret forekomst av trom
bo-emboliske prosesser etter 21 4 større gynekologiske 
operasjoner, og kan selvfølgelig h; rett i dette. Referen
ten har imidlertid en forstemmende følelse av at det 
muligens er en svikt nettopp i det som skulle være første 
bud i statistikken, utvelgelsen av kontrollmaterialet. Ar
tikkelen anfører nemlig intet om dette, ut over det som 
er nevnt ovenfor. H vis kontrollene for eksempel repre
senterer pasienter som er operert i tidsrommet forut for 
heparinbehandlingen, og ikke er en randomisert gruppe, 
da faller grunnlaget for den statistiske sikkerhet bort. 

Uten supplerende opplysninger om materialet må refe
rentens konklusjon bli at heparin postoperativt e.tter 
større gynekologiske operasjoner synes å gi en viss be
skyttelse mot trombo-emboliske komplikasjoner, samtidig 
som det synes å bli flere sårkomplikasjoner, men beviset 
mangler. 

l. Nord. Med. 1967, 77, 540-5'12. 

Appendicitt og bruk av antibiotika. 
Faren for alvorlige komplikasjoner 

P.B. 

Antibiotika har ikke medført at kravet om tidlig ope
rativ behandling av akurt appendicirt er blitt forandret. 

Forsøk med behandling av antibiotika har tvert imot 
ført til at det har utviklet seg temmelig symptomløse 
multiple intraperitoncalc abscesser, perforasjoner og peri
tonitt. 

Superinfcksjon med alvorlige tarminfeksjoner er vel 
kjent i forbindelse med bruk av bredspektrede anti
biotika. Også vanskelig diagnostiserbare appendicitter 
med er alvorlig forløp er blitt registrert ikke så rent sjel
den selv ved feilaktig profylaktisk bruk av slike midler. 

Dette forhold har vn:rt omtalt i en rekke publika
sjoner og understrekes i alle bøker som beskjeftiger seg 
med komplikasjoner fremkalt av legemidler (1-3). Det er 
mulig at det likevel ikke er tilstrekkelig kjent. Denne 
atypiske form for appendicitt er særlig farlig hos sm/l. 
barn, hvor diagnosen av en akutt appendicitt fra før av 
kan være meget vanskelig, men også hos voksne vil det 
samme forhold gjøre seg gjeldende. 

Ved uklare sykdomsbilder, spesielt karakterisert av 
apati, noe meteorisme, brekninger og intoksikasjon, bør 
man alltid undersøke om pasienten har fht behandling 
med antibiotika. Selv sulfonamider kan for deo saks 
skyld fremkalle et lignende sykdomsbilde som altså kan 
skyldes en atypisk appendicitt uten vesentlige lokal
symptomer. 

Forholdet er enkelt og kort beskrevet i en av de omtalte 
publikasjoner (1) på følgende måte: 



«Abdominal pain, tenderness and spasm characte
ristic of inflammation withio the abdominal cavity 
caused by acute appeodicitis or peritoniti.s can be ah
sent when these si tuations develop during a coursc of 
prophylactic antibiotics. Particularly in young child
ren the indiscriminate usc of these drugs for upper 
respiratory infecrions has masked the appearance ot 
appendiciris so thar delays in diagnosis and treatment 
have permitted tbe occurrcnce of perforation, abscess 
or pcritonitis. Later these localized absccsscs produce 
bizarre signs and symptoms that are difficult to 
evaluate.» 

Henvisninger til spesiallitteratur om denne komplika
sjon vil finnes i to av de anførre publikasjoner {2, 3). 

K.N. 
Litterat14r 

l. Spa in, D.M.: Tl1e Cornplications of Modcrn Mcdical Prac
rice. Gru ne & Stratton, New York &. London 1963, s. 62. 

2. Maylcr, L. & Peck, H. M.: Druginduced Diseases. Chr. Tho
mas, Assen 1962, s. 193-195. 

3. Kuemmerlc, H. P. et al.: Klinik und Therapie der Neben
wirkungen, Georg Thierne Verlag, Stuttgart 1960, s. 910. 
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Hydroklortiazid profylaktisk i svangerskapet 

Tidligere arbeider over nytten av tiazider i behand
lingen eller profylaksen av preeklampsi har ikke gitt 
entydig resultat. Kr a us og medarbeidere (l) har tatt 
på seg oppgaven å undersøke et stort, randomisert pasi~ 
entmateriale, for å finne ut om hydroklortia:z.id i svan
gerskapet kunne forebygge ødem, unormal vektøkning, 
hypertensjon, precklampsi og eklampsi, samt å oppdage 
eventuelle bivirkninger av medikasjonen på mor og barn. 

Materialet utgjorde 1030 gravide. Medikasjonen startet 
mellom 20. og 24. svangerskapsuke og varte svanger
skapet ut (gjennomsnjrt behandlingstid var 17 uker). 
I denne tiden fikk pasientene daglig 1 tablett som enten 
inneholdt placebo eller 50 mg hydroklortiazid, Koden 
ble først brutt da alle data var innsamlet. 

De pasientene som un-der forsøket utviklet tilstander 
som krevde diuretika, ble behandlet som om de ikke sro 
på noen medikasjon på forhånd. (Dermed fikk man auto
matisk to eksrra grupper å analysere.) 

Resultatene viste at hypokalerru og byperuricemi var 
signifikant hyppigere i behandlings- enn kontrollgruppen, 
men tilstandene var asymptomatiske. 

Eksessiv vektøkning, over 9 kg i behandlingsperioden, 
var hyppigere i placebogruppcn, men med det var også 
all forskjell slutt. Det var i~gen forskjell mellom grup
pene med hensyn til hypertensjon, ødem eller pre
eklampsi. Tilleggsmedikasjon med tiazider under for
søket ga samme terapeutiske respons i begge grupper, 
og økt og lik frekvens av. preeklampsi i grup.Pene, som 
bekrefter tidligere antagelser at utviklet preeklampsi ikke 
lar seg endre. Med hensyn til fødslene var det ingen for· 
skjell i hyppigheten av prematuritet, c~nget1itte misdan
nelser og perinaral mortalitet. 

Forfatterne antyder at man i det hele tatt ml overveie 
om grunnlaget for bruk av tiazider til prceklampsipasi
enter og dem med eksessiv vektøkning er rasjonelt, tross 
midlets relative ufarlighet1

• («The rationale for using 
thiazides on roxemic patients and those with excessive 
weight gain, despite the relative safety of the drug, must 
be seriously questioned».) P. 8. 

1. ]. Amer. med. Ass. 1966, 198, 1150-1154. 

l Det er tidligere omtalt den mulighet at tiazider kan fremkalle 
alvorlig, undertiden letal, trombocytopeni hos fostrene, selv 
om mødrenes blod ikke angripo:s. Selv om dette m~ være en 
ytterst sjcld~n komplikasjon, bør den has in mente, sæ:rlig 
n~r virkningen av medikasjonen er s~ tvilsom. K. N. 

Trombocytopeni o~ orale diuretika 

l forbindelse med den fotnote som er anført under 
foregående referat, skai det ganske kort omtales et resul
tat fra en svensk kardiologisk avdeling. 

Det ble foretatt en retrospektiv analyse av journaler 
ril i alt 244 pasienter som i løpet av et halvt år ble be
handlet på avdelingen. Materialet ble inndelt i tre om
trent tilsvarende grupper. 

Pasientene i gruppe 1 (93 tilfelle) hadde aldri fått 
diuretika og tjente som kontrollgruppe. Gruppe 2 {71) 
hadde på avdelingen eller ogslt eventuelt tidligere fått 
slike medikamenter, og den siste gruppen (80 tilfelle) var 
pasienter som ble utelukket fra undersøkelsen fordi de 
hadde lidelser som eventuelt kunne medføre økt eller 
forminsket antall trombocytter. 

Trombocytopeni ble brukt som betegnelse på tilstan
der med under 100 000/mm3• l kontrollgruppen fant 
man 4 med et slikt redusert antall trombocytter, i den 
diuretika-behandlede gruppen 19 med et gjennomsnitt 
på 53 000/mma. Også i den siste gruppen fant man at 
6 av de 7 som hadde trombocytopeni hadde stått ~ sa
lureti'ka, selv om man ik-ke kunne slutte noe av dette tall. 

I 7 av de 19 tilfelle i gruppe 2 hadde trombocyto
penien forsvunnet hurtig ved seponcring. l 7 av de res
terende tilfelle mente man, selv uten at seponering var 
foretatt, å kunne fastslå at de anvendte diuretika var L-
saken ti l forstyrrelsen i blodbildet, mens man ikke kunne 
si noe sikkert angående de. 5 siste. tilfellene. 

Konklusjonen av resultatene er at det iallfall hos 
«hjerteinkompenserte» pasienter foreligger en betydelig 
risiko for trombocytopeni under behandling av pcr
orale diuretika. Det dreide seg i alle tilfelle om en asym
ptomatisk tilstand. 

Sett i forbindelse med det foregående referat kan det 
være et spørsmål om det - uten en mer systematisk un
dersøkelse av nyfødte barns blod- lenger kan være til
latelig å bruke diurecika liberalt under graviditeten. Man 
må regne med at trombocytopenien kan være langt mer 
påvirkelig hos fostre. enn hos voksne mennesker, selv 
om disse lider av en hjerteinsuffisiens. 

K.N. 
1. Nord. Med. 1967, 78, 955. 
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FOR PRAKSIS 
FRA PRAKSIS 
Under dette motto behandler c Tidsskriftet» emner som er av saerlig betydning i den prak
tiske medisin, fortrinnsvis for de almen praktiserende leger. Kollegene bør bidra til serien 
blant annet ved å sende inn meddelelser fra sin egen praksis og foresl1 aktuelle emner. 

ANTIBIOTIKABEHANDLING 

I BARNEALDEREN 

Av Ø. AAGENÆS 

(Fra: Rikshospitalet, Barneklinikken. 
Sjef: Professor, dr. med. Martin Seip.) 

T. norske Llf:geforen. 1968, 88, 967-972. 

De moderne antibiotika har en stor del av æren for 
at den tidligere store dødelighet av infeksjonssykdom
mer er redusert s1 betydelig. Imidlenid har den gode 
effekt av antibiotika ved de rette indikasjoner medført 
et stort bruk av antibiotika ogs1 ved tilstander hvor 
indikasjonene er svake. Ved undersøkelser i andre land 
er anført at s1 stor del som opp til 90 % av de ordi
nene antibiotika var gitt uten gode indikasjoner (4). 
H vis dette bare var et økonomisk spørsmål for foreldre
ne, behøvde vi kanskje ikke ta det så alvorlig, men da 
det er utvilsomt at vi påfører pasienten fare for skade, 
er det all grunn til1 ta indikasjonene opp til revisjon. 

l ndikas joner 

Det er de bakterielle infeksjoner vi kan gjøre oss 
håp om å påvirke ved antibiotikarbehandling. En hel del 
av disse vil trenge ·hospitalsbehandling, f. eks. meningit
ter, peritonitter, perikarditter og septiske tilstander, 
og vi skal derfor ikke dvele for lenge ved behandlingen 
av disse infeksjoner, men mer holde oss til de bakteri
elle infeksjoner som vi vil behandle i hjemmet, nemlig 
pyodermier, rhinofaryngitter, tonsillitter, pneumonier, 
otitter og pyurier. Også ved en del av disse er indika
sjonen for antibiotika relativt opplagt, som ved pneu
monier og pyurier, men ved hovedårsaken til febrile 
tilstander i barnealderen, den katarralske infeksjon i de 
øvre luftveier og febris causa ignota, er indikasjonen for 
antibiotika usikker, og det er ganske sikkert i denne 
gruppe at overbehandlingen vesentlig finner sted. Man 
anslår at over 90 % av infeksjonene i de øvre luftveier 
skyldes virus. Antibiotikabehandling av disse virusinfek
sjoner har ingen effekt, og problemet blir derfor å fin
ne ut de 5- 10% hvor det dreier seg o~ en bakteriell 
infeksjon. Vi forutsetter her at vi ikke har adgang til 
bakteriologisk undersøkelse eller differensialtelling. In
dikasjonen skal stilles ved sykesengen i hjemmet. 

Jeg tror ofte vi forsømmer å gjøre tilstrekkelig bruk 
av de anamnestiske opplysninger som vi kan få i slike 
tilfelle. En katarralsk tilstand hos e.t barn opptrer sjel-

den isolert, og opplysninger om forløpet hos andre 
barn i familien, institusjonen eller omgivelsene, kan gi 
en meget verdifull pekepinn om typen av infeksjon. 
De objektive f.unn ved inspeksjon av fauces er dess
verre såpass uspesifikke at de er til relativt liten hjelp; 
dog vet vi at en diffus faryngitt mer sannsynyig er 
en virusinfeksjon enn en lokalisert tonsillitt med mem
braner og pusspropper. Adenitt hører med både til en 
virusinfeksjon og en bakteriell infeksjon i halsen, men 
en relativt diffus adenitt taler mer for en virusinfek
sjon, og en betydelig lokal adenitt vil tale noe for en 
bakteriell infeksjon. 

Noen affeksjon med ganske lett rødme av tromme
hinnene vil ofte finnes ved en generell rhinofaryngitt 
og indiserer ikke antibiotikabehandling, men hvis en 
pasient med tonsillofaryngitt av ukjent etiologi også 
har en sikker katarralsk otitt uten bukning, er de oto
loger jeg har kontaktet enige om at antibiotisk behand
ling bør institueres. Er otitten mer uttalt med tydelig 
huking av trommehinnen, er norske otologer enige om 
at barnet bør paraccnteres. Det ideelle ansees da å være 
paracentese, med bakteriologisk prøve av pusset, og 
eventuelt antibiotikabehandling hvis bakteriologien in
diserer dette. 

Selv om misbruk av antibiotika nok er hyppigst, ser 
vi også barn som burde vært amibiotikabehandlet, men 
som ikke er blitt det, eller i ethvert fall ikke tilstrekke
lig. Den infeksjon som gir de alvorligste sekveler på 
grunn av manglende antibiotisk behandling, er utvil
somt meningitten, og det er vel neppe noen barneav
delinger som ikkje kjenner de mangelfullt behandlede 
meningitter med meget betydel-ige hjerneskader. 

Følgende sykehistorie illustrerer problemet: 

Kasus: En frisk og normalt utviklet gutt på 6 måneder får 
plutselig feber, brekninger, og blir sutrete. Etter et par dager 
i denne tilstand tilsees barnet av lege som gir kortvarig anti
biotikabehandling. Temperaturen sank etter dette, men pasien
ten var fortsatt sutrete, og foreldrene hadde dårlig kontakt 
med barnet. I den følgende tid igjen feber. Tilsett av annen 
lege (legevakt) som ikke fant indikasjon for ytterligere be
handling. Tilstanden vedvarte ytterligere i noen tid, hvor kon
takten var dårlig, barnet hadde tilbøylighet til skrik og U 
med hodet bakoverbøyet. Etter påtrykk fra annen familie i 
huset hvor barnet bodde ble pasienten igjen tilsett av første 
behandlende lege og innlegges for meningitt 3 uker etter den 
første feberperiodc. 

Ved innleggelsen ligger barnet i opisthotonusstilling, skriker 
cerebralt, virker fjern, fontanellcn er spent, suturene sprengt, 
der er uttalt nakkcstivhet. Der finnes en suppurativ otitt og 
meningitt. Bakteriologisk undersøkelse viser meningokokker. 
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Pasientens infeksjon ble behandlet, og pasienten kom seg, 
men med meget betydelige cerebrale sekveler (dyp 1ndssvak
het). 

Så vidt man kan forstå, er det flere steder det har 
sviktet i undersøkelsen av dette barn: dels må man 
anta at foreldrenes observasjonsevne og evne til å med
dele sine funn til legen må lia vært meget mangelfulle, 
men en annen svikt som vel dessverre er meget hyppig 
forekommende er den at pasienten ikke har vært ob
servert av samme lege gjennom hele sin sykdom. Ikke 
minst i byene med de mange skiftende legevaktsleger, 
og pasienter som ikke har egen lege, kan et barn i 
løpet av en infeksjonssykdom ofte undersøkes av 3-5 
forskjellige leger. 

Som tidligere nevnt er vi alle enige om at en puru
lent meningitt skal jnnlegges og behandles i sykehus, 
men problemet for legevaktslegen og den praktiserende 
lege er den høyfebrile pasient hvor man har mistanke 
om nakkestivhet eller andre lettere tegn på meningeal 
irritasjon. Her har jeg nok kanskje inntrykk av at lett 
mistanke om nakkestivhet hos en del kolleger oppfat
tes som en indikasjon for . antibiotisk behandling. Jeg 
tror vi heller motsatt må si at det er en kontraindika
sjon for ant~biotisk behandling .. Det vil nemlig sjelden 
være noen som vil starte en suffiisient meningittbehand
ling med denne mistanke, og ved å· gi en insuffisent be
handling, f.eks. med penicillin eller tetracykliner, mas
kerer man meningitten, forhindrer eksakt bakteriolo
gisk diagnose og tillater utvikling som anført i den nevn
te sykehistorie. Jeg mener vi derfor utvilsomt kan kon
kludere med at mistanke om meningitt er enten indi
kasjon for nøye observasjon i hjemmet eller for inn
leggelse til observasjon og diagnose. En insuffisient anti
biotikabehandling av en slik tilstand lios et barn kan 
sidestilles med bruk av sterke analgetika ved uklare ab
dominal tilstander. 

Når barn i sykehus, institusjoner eller store familier 
rammes av rhinofaryngitter eller andre uklare febrile 
tilstander, tror jeg det er temmelig alminnelig at man 
anvender antibiotika mer liberalt av epidemiologiske 
hensyn. Jeg har konferert med bakteriologer og andre 
om man vil anse dette som en tilleggsindikasjon for 
antibiotisk behandling ved uklare febrile tilstander, men 
vi er kommet til at det er det ikke. Altså, hvis man 
mener det dreier seg om en virusinfeksjon, skal man 
ikke behandle en pasient av epidemiologisk~ hensyn. 
H vor stor rolle de geografiske forhold skal spille for ens 
overveielser om bruk av antibiotika eller ikke, er et 
ganske stort problem. Det er lett å godta at man skal 
vente med antibiotisk behandling i tettbebodde strøk 
hvor man kan se pasienten kanskje nesten daglig, men 
avgjørelsen er vanskeligere når man innser at her kan 
man ikke komme igjen på flere dager. Indikasjonene 
må her ·bli noe mer liberale, og det må være velindisert 
å gi antibiotika på noe mindre mistanke om bakterie-
infeksjon under slike forhold. · 

Vi må imidlertid være klar over at antibiotika aldri 
er brukbart som profylakse mot bakterielle komplika
sjoner til virusinfeksjoner. Dette er f. eks. undersøkt 
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ved morbilli. Det viste seg ( 4) at frekvensen av bak
terielle kompHasjoner var dobbelt så stor i en gruppe 
morbillipasienter som fikk antibiotika (30 % ), som hos 
en annen gruppe morbillipasienter som ikke fikk anti-

. biotika (15 %). 
Det er enda en årsak til at man skal være tilbake

holdende med antibiotikabehandling under uklar fe
bril sykdom hos småbarn. Flere av barnesykdommene 
starter med et katarralsk forstadium, hvor noen nøy
aktig diagnose ·ikke kan stilles. Hyis man i dette katar
ralske forstadrum starter anti:biotik~behandling av bar
net, kan dette vanskeliggjøre diagnosen når utslettet 
kommer. Morbilliutslettet er som oftest så karakteris
tisk at diagnosen ikke er så vanskelig, men et allergisk 
eksantein kan også virke temmelig morbilliformt. En 
vanskeligere differensialdiagnose er barnesykdommen 
exanthema subitum kontra medikamentelt eksantem. 
Her kommer utslettet etter noen dagers høyfebril pe
riode. Hvis man i denne høyfebrile periode har startet 
antibiotikabehandling, kan det utmerket tenkes at man 
er tilbøyelig til å tro at utslettet skyldes antibiotika
allergi og ikke minst penicilltnallergi er såpass alvorlig, . 
at man nødig skal ha heftet på seg diagnosen penicillin
allergi uten å ha det. 

Indikasjonene for behandling av en kompliserende 
laryngitt hører til de vanskeligste i barnealderen. Ved 
mer enn moderat grad av respirasjonsbesvær bør pasien
ten antibiotikabehandles, penicillin og kloramfenikol 
eller tetracyklin anbefales, eve11tuelt supplert med cor
ticosteroider. 

Valg av antibiotika 

De teoretiske overveielser over indikasjonene for 
antibiotikabehandling som vi hittil har omtalt, er tem
melig ensartet, uansett hvor man henter sine informa
sjoner. Når v.i kommer til den praktiske utførelse, er 
det imidlertid meget store forskjeller fra land til land 
og fra avdeling til avdeling. To avdelinger på samme 
sykehus bruker ikke sjelden en temmeltg forskjellig 
antibiotikapraksis som begge avdelinger kan finne hol
depunkter for i litteraturen. Et av de forhold som gjør 
valget av antibiotika relativt vanskelig, er at de teo
retiske overveielser, basert for en stor del på in vitro 
undersøkelser, ikke alltid synes å ha så stor gyldighet i 
praksis. Vi har f. eks. alle erfaring med pasienter som 
er behandlet med antibiotika som etter resistensunder
søkelsen ikke skulle ha noen god effekt, men som like
vel i det aktuelle tilfellet har vist seg å ha utmerket 
effekt på pasienten. Et annet eksempel hvor teori og 
praksis ikke synes å stemme helt overens, har vi i kom
binasjonen av forskjellige antibiotika. Teoretisk skulle 
f. eks. kombinasjonen kloramfenikol og penicillin være 
en dårlig kombinasjon, da de skulle virke antagonistisk. 
En del avdelinger bruker av denne grunn aldri denne 
kombinasjon, mens andre avdelinger bruker den som 
standardbehandling ved meningitt av ukjent årsak. 
Disse siste har dels god støtte i den kliniske litteratur 
og dels erfaringsmessig god effekt av behandlingen. På 
grunn av disse forhold er det sikkert langt frem, hvis 



det i det hele tatt noensinne vil skje, før man kan vente 
at antibiotikabehandling vil være noe man kan få ens
artede retningslinjer for. 

N eonatal perioden 
Neonatalperioden har sine spesielle problemer (7). 

De infeksjoner som særlig er aktuelle i denne alders
gruppe, er pneumonier, meningitter, pyuri og sepsis. 
Infeksjonsdiagnosen er ofte vanskelig å stille, og vi mli 
alltid mistenke den hos barn .som i de første levedager 
ikke viser trivsel, er dårlige til å spise, har dårlig hud
farge, eller ikterus av ukjent årsak. Økt grunn til mis
tanke er det hvis det har vært protrahert fødsel med 
tidlig avgang av fostervann, misfarget fostervann etc. 
Liberal anvendelse av diagnostiske prosedyrer er nød
vendig, lungerøntgen, spinalpunksjon og blodkulturer, 
men ofte må man starte behandling innen man har fått 
svar på disse undersøkelser. De mikrober som er mest 
aktuelle i denne aldersgruppe, er coli og stafylokokker, 
og vi må velge medikamenter som virker på disse mi
krober. Da vi etter hvert har økende kjennskap til 
komplikasjoner av antibiotika i denne aldersgruppe, må 
vi veie indikasjonen for det enkelte medikament mot 

. komplikasjonene ved det samme. Det er tre forhold 
sorq særlig disponerer til komplikasjoner i denne al
dersgruppe, og alle disse forhold kan henføres til orga
nenes umodenhet: 

1. Nyrefunksjonen er nedsatt i neonatalperioden, og 
dette tenderer til kumulasjon av medikamenter i 
organismen. Dette forhold påvirker særlig dosens 
størrelse av det enkelte medikament. 

2. Mange av organismens enzymsystemer, blant annet 
flere i leveren, som har detoksikerende funksjoner, 
f. eks. glukuronyhransferasen, kommer først lang
somt i sving i løpet av de første levedager. 

3. Det nyfødte og i enda høyere grad det premature 
barns cerebrum skades når det utsettes for ukonju
gert bilirubin i for høy konsentrasjon. En del medi
kamenter, særlig sulfonamider og salicylater, øker 
konsentrasjonen av fritt ukonjugen bilirubin ved å 
konkurrere med bilirubin om proteinbindingene. 

Den nedsatte nyrefunksjon medfører at man for å 
oppnå samme peni'cillinkonsentrasjon i blodet hos det 
nyfødte barn bare behøver en dose som er 1/6 (angitt 
pr. kg legemsvekt} av den dose som er nødvendig senere 
i spedbarnsalderen (2). 

De medikamenter som særlig bør unngås i nyfødt
perioden, er følgende: 

Sulfonamider, på grunn av faren for økende ikterus, 
og dermed fare for hjerneskade. 

Kloramfenikol, som_ virker toksisk i denne alders
gruppe når blodkonsentrasjonen blir for høy. Det syk
domsbilde som pasienten frembyr, kalles Grey syn
drome. Pasienten er preget av tiltagende gråcyanose, 
dårlig respirasjon og sjokk, og det er stor mortalitet. 

Tetracyklin ble lenge antatt å være atoksisk i neona
talperioden, men etterundersøkelse av premature barn 

behandlet med tetracyklin har vist brune misfargede 
tenner, avhengig av dosens størrelse (5). 

De antibiotika som primært bør foretrekkes neo
natalperioden, er: 

Penicillin i en dose på 20 000 E pr. kg pr. døgn, even
tuelt erythromycin i en dose på 20 mg pr. kg pr. døgn 
og eventuelt streptomycin 15-20 mg pr. kg pr. døgn. 

Mindre gjennomprøvd, men tilsynelatende godt er 
cephalosporin (20 mg/kg/døgn). 

Ved alvorlig neonatal infeksjon med stafylokokker 
må vi bruke penicillinaseresistente penicilliner som methi
cillin. Ved coliinfeksjon er colimycin, kanamycin eller 
polymyxin B indisen. 

Et annet problem i neonatalperioden er varigheten 
av antibiotikabehandlingen. Er diagnosen sepsis bekref
tet eller overveiende sannsynlig, må behandlingen fort
settes i lang tid, 4-6 uker. Det er viktig at man så 
snart som "mulig kommer over til peroral behandling. 
Vi har sett atskillige eksempler på komplikasjoner til 
intramuskulære injeksjoner. Sophies Minde har i de 
senere år samlet 12-13 barn som alle i neonatalperio
den har fått langvarig intramuskulær antibiotikabe
handling. Disse barn er gjerne henvist til ortopedisk be
handling p1 grunn av kontraktur i knærne, og ved 
nærmere undersøkelse har det vist seg at de har be
tydelig fibrose i lårmuskulaturen (1}. 

Spedbarn og senere barnealder . 
Hudinfeksjoner i form av furunkler, karbunkler eller 

pyodermi hører til de hyppige infeksjoner i tidlig bar
nealder. Arsaken er oftest stafylokokker, og jo yngre 
barna er, desto større sannsynlighet er der for resistente 
stafylokokker. Den vanskeligste overveielse hos disse 
barn er om infeksjonen skal behandles bare lokalt eller 
både lokalt og generelt. Dette må avhenge av barnets 
almentilstand og infeksjonens utbredning. Er det en re
lativt lokalisert affeksjon og barnets almentilstand er 
helt uaf.fisert, er lokalbehandling med fucidinsalve og 
hexachlorofen vask tilstrekkelig, men ved dyperegående 
affeksjoner eller tegn p1 dårlig almentilstand, dårlig 
appetitt og feber, må barnet behandles generelt. Er det 
en sporadisk opptredende stafylokokkinfeksjon uten 
forbindelse med sykehus eller andre stafylokokksmitte
kilder, kan penicillin eller erythromycin forsøkes, men 
er det en infeksjon hos et barn med kontakt med sta
fylokokksmittekilder som sykehus etc., må vi bruke 
me~hicillin og eventuelt fucidin. 

Infeksjon i luftveiene er vel den hyppigste indikasjon 
til antibiotikabehandling i barnealderen. Som nevnt skal 
de fleste av disse infeksjoner ikke antibiotikabehandles, 
men likevel blir der en ikke liten gruppe tilbake hvor 
behandling finnes indisert. Ved tonsillofaryngitter hvor 
det kliniske bildet eller epidemiologien tyder på strep
tokokkinfeksjoner, og forresten også ved pneumokokk
infeksjoner, er penicillin det opplagte antibiotikum. 
Dette bør også forsøkes først ved pneumonier og fe
brile bronkitter. En del av disse er nok virusbetinget, 
men da den kliniske differensialdiagnose mellom virus

. bronkitt og pneumoni og bakteriell bronkitt eller pneu-
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moni er nærmest umulig, er antibiotika indisert i den 
største del av tilfellene. Ved de slkalte mycoplasmain
feksjoner (mycoplasma er en mellomting mellom store 
virus og små bakterier), bør man starte behandling med 
erythromycin eller tetracyklin. 

En særlig vanskelig gruppe infeksjoner er de resi
diverende luftveisinfeksjoner, mer eller mindre perma
nent rhinitt og residiverende bronchopneumonier. Her 
bør man alltid ha tanken på primær allergi, Jg residi
verende bronchopneumonier er særlig hyppige hos 
astmatikere. Dessuten må hypogamma- og dysgamma
globulinemi overveies. Opplegget av antibiotikabehand
lingen hos denne gruppe barn er absolutt vanskelig. Er 
der god respons på penicillin eller sulfonamider, kan 
dette brukes gjentatte ganger. Dreier det seg om aller
gikere, er den gjentatte bruk av penicillin ikke ufarlig. 
.Selv om alvorlige penicillinallergireaksjoner er sjeldne 
i barnealderen, må vi regne med at vi sensibiliserer 
disse barn for senere penicillinreaksjoner. Vi bruker 
derfor fortrinnsvis tetracyklin til behandling av allergi
kerne. Dreier det seg om hyppige infeksjoner, har vi 
da til gjengjeld tetracyklinkomplikasjonene å regne med, 
og den beste løsningen er kanskje skifting av antibio
tika. Doktacillin er muligvis også et antibiotikum som 
vil være indisert ved denne gruppe pasienter, men da 
<ioktacillin er et penicillinkjernepreparat, som fore
løpig har vært brukt i relativt kort tid, kan vi ikke ute
lukke at vi senere kan få alvorlige doktacillinreaksjoner 
og kryssreaksjon med penicillin. Et nytt antibiotikum 
som har f1tt en del utbredning hos spedbarn og mindre: 
barn ved pncumonier, er cefaloridin eller keflodin. 

Hæmophilus influenzae er en relativt hyppig mi
krobe ved infeksjoner i de øvre luftveier, men dog ve
sentlig mindre hyppig enn streptokokker og pneumo
kokker. Ved øvre luftveisinfeksjoner kombinert med 
.epiglottitt eller laryngotracheitt, er hæmophilus rela
tivt hyppigere enn ellers, og det kan være grunn til å 
behandle med tanke på denne. Den er ikke følsom for 
penicillin eller sulfonamider. Kloramfenikol er det beste 
antibiotikum, men for toksisk til at det er rimelig å 
bruke dette antibiotikum ved relativt lette hæmophilus-
1nfeksjoner. Valget må da stå mellom doktacillin, tetra
cyklin eller erythromycin. 

Behandling av urinveisinfeksjoner hos barn er et stort 
kapitel, som bare skal resymeres kort. I lengre tid kan 
vi ikke behandle uten bakteriologisk hjelp, men den 
primære pyuri må det fortsatt være tillatt å behandle 
uten bakteriologi. Coliinfeksjonene dominerer så uttalt 
i denne gruppe at sulfonamidbehandling som oftest fø
rer frem i første omgang. Det er viktig at denne be
handling ikke er for kortvarig, og 2-3 ukers behand
ling bør sikkert være minimum. Urinen må da kontrol
leres etter seponering av behandling gjennom noen 
måneder. Ved mangelfull respons på behandling må 
urinen undersøkes bakteriologisk. Det neste kjemo
terapeutikum som bruker å være virksomt, er furadan
tin. Hos voksne er man engstelig for nervekomplika
sjoner ved furadantin, men når dosen holdes på for
svarlig lavt nivå, er dette noe vi praktisk talt ikke 
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kjenner hos barn, og furadantin kan om nødvendig bru
kes kontinuerlig gjennom flere måneder i passende liten 
dose. Nest etter furadantin synes nå negram å finne en 
plass hos disse pasienter. Det er foreløpig et meget kost
bart antibiotik'Um og bør naturligvis aldri brukes i før
ste omgang. 

Ved residiverende pyurier hos ham må urinveiene 
undersøkes for medfødte anomalier. Finnes :ingen med
fødte misdannelser eller annen forklaring på residive
rende pyurier, er langtids kjemo;erapi det vi har å by 
pasienten. Denne bør da fortsette i minst 1fz år og 
ofte både ett og flere år. Vår rutinebehandling i øye
blikket er en a lternerende sulfonamid- og furadantinbe
handling, ca. 20 dager sulfonamid og 10 dager furadan
tin, under regelmessig kontroll av urinen. Det er all 
grunn cil å behandle pyurier hos barn omhyggelig for å 
forhindre utviklingen av kronislie pyelonefritter. På 
den annen side skal pyuridiagnosen være godt konfir
mert ved mikroskopi av omhyggelig tatte vaskeprøver. 
Feilkilder som fluor vaginalis og lette balanitter bør has 
in mente. 

Behandlingsform 
Ved antibiotikabehandling hos barn foretrekker v1 

den perorale applikasjonsform av flere grunner. 
For penicillinets vedkommende er resorpsjonen av 

dette fra tarmkanalen så fullstendig og hurtig at konsen
trasjonen av penicillin •i serum blir optimal etter kort 
tid. Dernest er faren for allergiske reaksjoner og sensibi
lisering vesentlig mindre ved oral applikasjon enn ved 
injeksjon. Videre unngår vi de tidligere nevnte muskel
skader ved langvarig behandling, og endelig utsetter vi 
barnet for vesentlig mindre både psykisk og somatisk 
traume ved oral enn ved parenteral medikasjon. 

P arenteral penicillinbehandling er indisert ved virke
lig alvorlige infeksjoner som meningitt og sepsis, hvor 
penicillin da helst bør tilføres intravenøst. Dessuten er 
det indisert hvor pasientens almentilstand er så dårlig 
at oral medikasjon ikke er mulig, ved alvorlig brek
ningstendens, og hvor det er tvil om foreldrene kan 
få tilført antibiotika per os. 

For sulfonamider og tetracykliner gjelder stort sett de 
samme forhold. 

Antibiotika som streptomycin og cefalosporiner kan 
bare gis parenteralt, og antibiotika som kloramfenikol, 
kanamycin og polymyxin B som bare brukes relativt 
sjelden ved alvorlige indikasjoner, er det også rimelig 
å gi parenteralt i ethvert fall i starten. 

Doseberegning 

Utregning av passende dose av antibiotika til barn 
kan gjøres på mange forskjellige måter, beregnet etter 
m2-overflate, kaloriforbruk eller vekt. Det enkleste og 
stort sett tilstrekkelig nøyaktig er å beregne den i for
hold til barnets vekt. Da penicillin er så vidtgående 
atoksisk, behøver dosebercgningen for penicillin ikke å 
være så nøyaktig, og ved vanlige infeksjoner vil dose 
mellom 50 og 500 000 E 3-4 ganger daglig, avhengig av 
barnets størrelse, være passende. For de øvrige antibio-



tika er doseringen mer vesentlig. For liten dosering gir 
naturligvis dårlig effekt, og for høy dosering øker faren 
for komplikasjoner. Det er ikke korrekt å bruke samme 
mg/kg-dose i alle aldersgrupper. Et spedbarn - (bort
sett fra neonatalperioden} - trenger en mg/kg-dose 
som er dobbelt så stor som et stort barn. På doserings
listen (se senere} er det for mange medikamenter anført 
et doseområde. De høyeste doser er da tenkt brukt 
i spedbarns- og tidlig småbarnsalder, og de mindre do
ser hos større barn. Varigheten av en påbegynt antibio
tikabehandling er et problem som ofte synes for lite 
overveid. Den største svikt er vel at behandlingen fort
setter for kort. Ingen påbegynt antibiotikabehandling 
hvor indikasjonen har vært korrekt, bør vare i mindre 
enn 5-6 dag-er, og i de fleste tilfelle bør behandlingen 
formentlig heller vare 8- 10 dager. Ved stafylokokk
pneumonier bør behandlingen vare minst 3-4 uker 
og ved sepsis minst 6 uker. For langvarig behandling er 
også aktuelt - for de særlig toksiske antibiotikas ved
kommende. Kloramfenikol og streptomycin må vanlig
vis ikke brukes lenger enn henholdsvis 8-10 og 6-7 
dager. Faren for tetracyklinskade på tennene øker også 
ved langvarig behandling, og denne bør derfor helst 
ikke vare over 10 dager. Colimycin, kanamycin og poly
myxin B er meget toksiske preparater, og varigheten 
av behandling må være så kort som forsvarlig i hvert 
enkelt tilfelle. Langvarig antibiotikabehandling er som 
nevnt indisert ved pyurier hos barn. Ved hyppig resi
diverende bronkitter føler man ofte trang til å prøve 
en langvarig terapi. De fleste teoretiske overveielser an
gir at dette ikke er indisert og har liten effekt, men 
mange erfarne pediatere angir at de i enkelte tilfelle 
mener å kunne holde barna fri for residiverende infek
sjoner ved langvarig terapi, f. eks. en langvarig sulfon
amidterapi. Profylaktisk bruk av antibiotika er uhyre 
sjelden indisert. Liberal antibiotikabehandling ved bak
terielle infeksjoner hos barn med medfødt hjertefeil for 
å unngå endokarditt og langvarig pcnicillinprofylakse 
etter febris rheumatica er de eneste helt klare og ved
tatte indikasjoner. 

Forskjellige antibiotikapreparater 

Et flertall av de omtalte antibiotika fremstilles av 
forskjellige farmasøytiske firmaer. I en del tilfelle er 
der mindre forskjeller på de forskjellige fabrikkers anti
biotika, f. eks. innenfor tetracyklingruppen og innenfor 
penicillingruppen, og kanskje aller mest innenfor sulf
onamidgruppene. Stort sett er der ingen holdepunkter 
for at det er vesentlig forskjell på effekt og ooksistet 
av de forskjellige antibiotika innenfor samme gruppe. 
Det anføres dog at oxytetracyklin. er noe mindre til
bøyelig til å gi brunfarging av tennene enn andre tetra
cykliner. Problemet er noe større innenfor sulfonamid
gruppene, særlig i overveielsene korttidsvirkende sulf
onamid mot langtidsvirkende sulfonamid. Det er aldri 
anført noe som tyder på at langtidssulfonamid er bedre 
enn korttidssulfonamid, og det er økende antall publi
kasjoner om større frekvens av bivirkninger ved lang
tidssulfonamid enn korttidssulfonamid. Den eneste for
delen ved langtidssulfonamid skulle da være den sjeldne-
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re applikasjon. Hvis man har inntrykk av det ikke nyt
ter å få pasienten til å ta sin medikasjon 3 ganger om 
dagen, kan dette være en indikasjon for langcidssulf
onamid, men i familier hvor kooperasjonen er god, er 
3 ganger om dagen-medikasjon ikke noe uoverkomme
lig problem. 

Indikasjonen for kloramfenikol i barnealderen er der 
uenighet om. Enkelte mener kloramfenikol bare bør 
brukes ved tyfoidfeber, men de fleste pediatriske sentre 
bruker det også ved andre alvorlige infeksjoner hvor 
man forventer god virkning. Faren for toksiske bivirk
ninger er imidiertid for stor til at kloramfenikol bør 
brukes ved relativt banale infeksjoner. 

Doktacillinets plass i vårt antibiotikaarmamenta
rium i det lange løp tror jeg det er for tidlig å uttale 
seg med sikkerhet om. Det er mange rapporter som 
tyder på entusiasme, men det er også en del av dem 
som har brukt det lengst som angir at de har sett en 
del svikt i effekten. 

Bivirkningene ved tetracyklin har redusert deres in
dikasjonsområde. Noen forfattere i pediatrisk litteratur 
angir at tetracyklin praktisk talt ikke skulle være in
disert hos barn under ca. 5 år på grunn av faren for 
tannskade (5}. Når det gjelder det primære antibioti
kum ved en infeksjon, kan man nesten være enig, men 
ved svikt i effekten, allergi og mykoplasmainfeksjoner, 
er det fortsatt behov for tetracyklinene. 

Det kan være nyttig å sammenligne det som i dag 
anbefales av antibiotika til barn med det som ble anbe
falt i 1958 i en oversiktsartikkel i <<Tidsskriftet» (6). 

Hos premature barn brukte man tetracy klin - nå 
forlatt på grunn av tannskade. 

Hos premature med infeksjonstegn anbefalte man 
kloramfenikol + sulfonamid, nå forlatt på grunn av al
vorlige bivirkninger. 

Kloramfenikol ble anbefalt ved mange relativt lette 
infeksjoner i barnealderen - nå betydelig mer tilbake
holdenhet. 

Nyere antibiotika som ble omtalt i den artikkel, var 
Novomycin og Vancomyoin - begge nesten forsvunnet 
fra vårt terapeutiske armamentarium, men V'<!ncomycin 
er for tiden igjen i utstrakt bruk som stafylokokkmiddel. 

Denne sammenligning viser igjen nødvendigheten av 
tilbakeholdenhet med bruk av nyere medikamenter, og 
den viser at sannheten kanskje er enda mer relativ når 
det gjelder antiotikabehandling enn ved mange andre 
terapiformer. 

Det kan bli interessant å se på status om nye 10 år. 

Dosering pr. dag av de vanligste antibiotika i barne
alderen. Om man skal velge høyeste eller laveste an
giue dose, avhenger dels av infeksjonens grad og dels 
av barnets alder. H øyeste dose pr. kg i spedbarnsalde
t·en, minste dose pr. kg ved 10-12 årsalder. 

Neonatalperioden: 
Penicillin 20 000 IE/kg : 3-4, 
Erythromycin 20 mg/kg: 3, 
Streptomycin 15-20 mg/kg : 3-4. 

Etter neonatalperioden (1-2 uker): 
Penicillin 50-500 000 lEx 3-4. Ved meningitt og sepsis brukes 
~ -1 million lE/kg. 
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Sulfonamid 100 (200) mg/kg: 3. Ved langtids behandling av 
pyuri 50 mg/kg : 3. 

Furadantin 6-7 mg/kg : 3. Ved langtids behandling av pyuri 
3 mg/kg: 3. 

Tetracykliner 20-40 mg/kg : 3 per os. 15 mg/kg intramuskulært. 
Ledermycin 12 mg/kg : 2 per os. 
Kloramfenikol 50-100 mg/kg : 3-4. 
Ampicillin (doctacillin) 60 mg/kg : 3-4 per os. 25 mg/kg 4 

intramuskulært· 
Streptomycin 20-40 mg/kg : 2 intramuskulært 
Colimycin 2-5 mglk~ : 2-4 intramuskulært 
Erythromycin 25 mg/kg : 4 . . 
Kanamycin 100 mg/kg : 3-4 per os. 15 mg/kg : 2-4 intramusku-

lært. 
Polymyxin B. 10-20 mg/kg: 4 per os, 2,5 mg/kg: 3 intramus-

kulært 
Cephalosporiner 20-40 mg/kg : intramuskulært 
Methicillin 100 mg/kg : 3-4 intramuskulært 
Ekvacillin 50-100 mg/kg : 3-4 
Fucidin 30-60 ~g/kg : 2 per os 
Negram 60 mg/kg: 3-4 per os 
Lincocin (Osteomyelitt ,og andre stafylokokkinfeksjoner) 30-

60 mg/kg : 3 per os. 20 mg/kg : 3 intramuskulært. 
Hvis intet annet er anført, er den perorale og intramusku

lære dosering like stor. 
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SMERTESTILLENDE MIDLER VED 

ALVORLIGE SYKDOMMER MED 

STERKE SMERTER 

Afl KNUT NÆSS 

T. norske Lægeforen. 1968,88,972-975. 

For å antyde hvilket vanskelig emne man står overfor 
når det gjelder ek-sakt informasjon, anføres følgende 
sitater av den kjente 'kliniske farmakolog L~ segn a 
{2) som i decennier har 'beskjeftiget seg med måling av 
virkningen av smertestillende midler. 

"There remain wide gaps in our knowledge of the 
clinical pharmacology of analgesics in the patient with 
chronic pain due to cancer. Good, quantitative infor
mation on the rate of development of analgesic tolerance 
and the extent of cross-tolerance is not available.» 

"Some time ago our group polled the entire house 
staff of a large university hospital to get information 
on their prescribing habits in regard to analgesic drugs. 
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We were struck by the great variability in drug preferen
ces, by the equally great variability in opinions regarding 
the characteristic's of analgetic drugs, and by the fact 
that choices were based on a strange mixture of 'l'ationale, 
empiricism, ignorance, and bias.» 

Inspirert av Cicely Saunders' artikkel «The 
final stage of li fe» ( 4) og H j o r t s ledsagende re
daksjonelle artikkel «Om døden», ble det på Institutt 
for Farmakoterapi -avholdt et diskusjonsmøte for å belyse 
dette viktige emne. Det har også-fra praktiserende legers 
side vært uttalt ønsket om at man skulle forsøke :1 gi 
en orientering om de synspunkter som gjør seg gjeldende 
blant norske autoriteter på dette området. 

Hensikten med møtet var .først og fremst å forsøke :1 
komme frem til retningslinjer for en mest mulig rasjo
nell anvendelse av smertestillende midler til denne grup· 
pe pasienter, men også andre ,farmakoterapeutiske aspek
ter 'ble berørt. 

Det var samlet en rekke spesialister med interesse og 
erfaring på dette området fra Radiumhospitalet, Riks
hospitalet og Ullevål sykehus foruten representanter for 
Farmakologisk institutt og Institutt for Farmakoterapi. 

Generell innledning 

Det ble understreket at det heller ikke ved behandling 
av smerter bare dreide seg om 1 behandle et symptom, 
men å ta seg av pasienten og den foreliggende situasjon 
som en helhet. Både psykologi-ske faktorer og hele pleie
situasjonen betyr meget for reaksjonen på smerter. 

Som eksempel ble det nevnt hvorledes fjernelse av stank 
fra ~pne maligne svulster ved hjelp av en oppløsning av 
kaliumpermanganat kunne U pasientene til ~ tolerere hele 
situasjonen bedre. Bruk av antibiotika for ~ hemme infeksjon 
og betennelsesreaksjoner i svulstene ble ogs~ anført ~om cen 
smertestillende behandling». Det er ellers en selvfølge at 
cytostatika kan ha en kraftig «analgetisb effekt ved maligne 
lidelser, men dette emne ble ikke nærmere diskutert. 

Det er klart at ogs~ andre behandlingsformer kan hjelpe 
disse pasienter, fra roborerende behandling til neurokirurgiske 
inngrep. Dette vil ikke bli omtalt her. Den «euforiserende og 
styrkende• virkning av kortikosteroider ble nevnt. Anabole 
steroider har undertiden en meget hensiktsmessig effekt b~de 
p~ pasientenes soma og psyke. Vi vil senere forsøke å f~ 
omtalt indikasjonene og erfaringene med disse steroider hos 
cancerpasienter. 

Samlet kan man si at det er viktig å la pasientene 
forstå at man ·ønsker å gjøre alt som kan gjøres for å 
hjelpe dem på beste måte, og .at dette danner grunn
laget for det tillitsfulle ·samarbeid som er nrc;Jdvendig for 
å oppnå den optimale eff~kt også av de smertestillende 
medikamenter. Erfaring thar vi~t at bare den interesse 
man viser pasientene for å finne frem til den beste 
behandling kan. gi en i·kke ubetydelig tilleggseffekt ut
over det som man oppnår ad rent farmakodynamisk vei. 

Føler en pasient seg derimot ikke sikker på at han 
kan få den hjelp som trenges, kan angsten og for
tvilelsen lett ta overhånd, og smertene vil da kunne 
tilta i betydelig grad. Smerter er ikke bare et somatisk 
symptom hos mennesket (og høyerestående dyr?), men 
den psykiske bakgrunn og bea!'beidelsen av smerteopp
levelsen spiller en vesentlig rolle. 



Stoff i denne spalte ønskes ikke omtalt i dags
pressen uten etter samrJd med Redaktøren. 

medikamentell terapi 

Denne spalte lages i samarbeid mellom «Tidsskriftet:o og Institutt for Farmakoterapi. 
Hensikten er J gi legene kontinuerlig praktisk-klinisk informasjon om de viktigste 
legemidler. Spørsm&l fra leserne av generell interesse vil vi forsøkt d besvare. 

i praksis 

Legemiddelkomiteer på sykehusene 

Svenska Uikarforbundet har nylig tatt avstand fra en 
for sentralisert informasjon om legemidler som, ifølge 
et foreliggende forslag, skulle overlates til et lite utvalg 
i Socialstyrelsens regi ( 1 ). 

I Sverige har man i likhet med USA kommet ganske 
langt med legemiddelkomiteer på sykehusene, og Uikar
forbundet anbefaler at denne aktivitet styrkes og får en 
større utbredelse. 

Situasjonen i Sverige karakteriseres på følgende måte: 
«På senare år har ett annat viktigt initiativ tagits på 

lakemedelsinformationens område. Med borjan vid Karo
linska sjukhuset har flera universitetssjukhus skapat s k 
lakemedelskomitteer, som efter egna utredningar utfardat 
råd och anvisningar betraffande vilka lakemedel som 
bor anvandas vid sjukhuset i fråga. Sådana komitteer har 
i snabbt okande omfattning tillsatts aven vid mindre 
sjukhus aven om resurserna att bedriva egen utrednings
verksamhet har varit mindre eller saknats.» 

Vi understreker at det selvfølgelig gjelder komiteer 
som vurderer medikamentenes medisinske betydning og 
brukbarhet samt indikasjoner for anvendelse av dem. 

På Rikshospitalet har en komite for noen år siden 
satt opp en liste over hvilke medikamenter som skal 
benyttes ut fra rent prismessige hensyn, uten at man 
kan se at noen medisinsk-farmasøytisk vurdering er 
kommet inn i bildet. 

Denne form for aktivitet har lite eller intet til felles 
med hovedoppgaven for en virkelig legemiddelkomite i 
moderne forstand. 

Som det tidligere har vært antydet i «Tidsskriftet», 
er det nødvendig at man også i Norge forsøker å syste
matisere arbeidet av denne art for å øke interessen og 
ansvaret for den mest hensiktsmessige bruk av legemidler. 

Litteratur 

1. Svenska Uik.-Tidn. 1968, 65, 2162-2164. 

Aerosoler ved astma 

En foreløpig melding 

Knut Næss 

Det har tidligere i denne spalte (1, 2) vært fremhevet 
hvor viktig det er at legen forvisser seg om at pasienten 
bruker sin aerosol riktig slik at overdosering kan unn
gås. 
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Temaet er på ny bli'tt aktuelt ved at Spesialitetskon
trollen har påbudt produsentene av disse sprayvæsker å 
sende informasjonsbrev til landets leger om bruken av 
preparatene. Dissce brev er utsendt i mai/juni, og det er 
å håpe at de ikke er blitt forvekslet med <<reklametrykk
saker>> og gått uåpnet i papirkurven. 

Vi vil henstille til legene å sette seg grundig inn i bru
ken av aerosolene før disse preparater forskrives og in
struere pasientene nøye. 

I hvert fall for en av preparattypene (Medihaler) fin
nes det <<placebo>> til demonstrasjonsbruk. Denne kan 
rekvireres fra produsenten som også angir at firmaets 
legebesøkere deler den ut til samtlige interesserte leger 
under besøkene. 

De forskjellige preparater er nå også påklistret ekstra 
advarsel mot overdosering, og bruksanvisningene er om
arbeidet etter Spesialitetskontrollens påbud. 

Mulighet for dødsfall ved bruk av aerosoler vil bli mer 
utførlig behandlet i et senere nummer av <<Tidsskriftet>> 
(19/68) av professor T. Wessel-Aas og assistent-
lege K. Øvre berg. P. F. 

Litteratur 

1. T. norske Lægeforen. 1965, 85, 470-471. 
2. Ibid. 1967, 87, 1623. 

Utprøving av nye tuberkulostatika 
- et nytt rifamycin 1 

I de senere år er det blitt fremstilt et mindre antall 
nye tuberkulostatika som har vist seg lovende, og som 
sannsynligvis vil bli anvendt i behandlingen av resistent 
tuberkulose på linje med de nå vanlig brukte, såkalte 
sekundære, midler. Enkelte av de nyere midler vil også 
kunne vise seg å være av noenlunde samme effektivitet 
som de primære medikamenter og føre til en utvidelse 
av antall medikamenter i denne gruppe, som nå har vært 
uforandret siden 1952. 

Utprøving av nye antituberkuløse midler er tidkreven
de og byr på en rekke problemer, ikke minst av etisk 
natur. Pasienter som er infisert med normalt sensitive 

1 Det er en viss forvirring nll.r det gjelder de generiske beteg-
nelser på de forskjellige rifamyciner. Man kan derfor muli
gens støte på andre navn i litteraturen enn dem som er brukt 
her. NB. Fellesbetegnelsen rifamycin må ikke forveksles med 
spesialpreparatet Rifamycin «Dumex». Dette preparat, og 
et tilsvarende, Rifocin «Lepetit», vil bli omtalt spesielt i 
«Terapispalten» på et senere tidspunkt. 
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basiller vil praktisk talt alltid være sikret en effektiv 
terapi med de 3 primære medikamenter, og er derfor lite 
motivert for å forsøke nye midler med usikker virkning. 
Dessuten er de nye medikamenter ofte svært toksiske, og 
det er vanskelig å forsvare at nettopp disse pasienter skal 
utsettes for en for dem helt unødig risiko. På den annen 
side vil sviktende behandling med et eller flere nye mid
ler ha få terapeutiske konsekvenser på noe lengre sikt, 
siden de primære medikamenter kan holdes i reserve. 

Annerledes stiller det seg for pasienter med kronisk 
tuberkulose og resistens mot alle tidligere tilgjengelige 
tuberkulostatika, siden disse har «alt å vinne og intet å 
tape>>. Slike pasinter har da også i ikke liten utstrekning 
vært brukt til «mono-terapi>> med nye midler, en behand
ling som gir vesentlige opplysninger om midlet, siden det 
brukes alene uten forstyrrende påvirkning av andre mid
ler hverken når det gjelder antituberkuløs virkning eller 
bivirkninger. Men prisen for disse erfaringer er høy, nem
lig resistensutvikling, og dermed forspilte muligheter for 
å kunne nytte det aktuelle middel i en effektiv medika
mentkombinasjon en gang i fremtiden. 

I de siste år har ri/amycinene fått en viss betydning. 
Rifamyciner er et samlenavn på en rekke antibiotika frem
stilt fra Streptomyces mediterranei. Fremstillingen av 
potensielt virksomme forbindelser startet allerede i 1957, 
og i 1959 isolerte italienske forskere rifamycin B. Med 
denne forbindelse som basis utviklet man 2 semisyn
tetiske derivater som begge har vært anvendt klinisk, 
rifamycin B dietylamid (Rifamide) og rifamycin SV. Av 
disse har sannsynligvis det siste nådd størst utbredelse 
og er også registrert i Norge som Rifamycin <<Dumex>> 
og Rifocin <<Lepetit>>. For begge omfatter det antibakteri
elle spektrum i tillegg til TB også grampositive bakterier. 
Firmaene angir da også andre indikasjoner enn TB som 
de viktigste, idet man er av den oppfatning at forsøk 
på å behandle human tuberkulose med midlet har gitt 
skuffende resultater. Til tross for dette har det vært en 
del brukt og er blitt betraktet som et sekundært tuberku
lostatikum. En ulempe med stoffet er at det resorberes 
utilfredsstillende fra gastrointestinaltractus og utskilles 
raskt. Det må derfor administreres parenteralt. 

Rifamycin AMP (tidligere også kalt rifampicin) ble 
syntetisert i 1965 fra rifamycin SV. Det vil i Norge bli 
registrert under navnet Rimactan (Ciba). 

Det nye stoff betegner på mange måter et betydelig 
fremskritt fra de tidligere forbindelser. Det resorberes 
godt fra gastl'ointestinaltractus, har et bredere antibak
terielt spektrum og sannsynligvis en større antibakteriell 
virkning. Det er som de foregående virksomt overfor 
grampositive organismer også omfattende penicillinresi
stente stafylokokker, men dessuten i noe høyere konsen
trasjoner virksomt mot en rekke gramnegative staver. 
Det ligger nær å sammenligne det med ampicillin, men 
da blant annet med det unntak at dette middel ikke er 
penicillinaseresistent. Akutte og kroniske infeksjoner i 
respirasjonsveiene vil kunne bli et aktuelt indikasjons
område, noe som fra et rent tuberkulosemedisinsk syns
punkt ikke bare er fordelaktig. 

På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å ha 
noen sikker formening om hvilken stilling det vil få i 

fremtidens tuberkulosebehandling. Det har vært antatt 
at effektiviteten er noenlunde den samme som for andre 
rifamyciner. Det foreliggende materiale er imidlertid 
ikke entydig. Blant annet vil valg av medier influere 
sterkt på bestemmelse av minste hemmende konsentra
sjon. De kliniske erfaringer er foreløpig for sparsomme 
til at man kan trekke noen slutninger utover at det er 
effektivt. I dyreforsøk har imidlertid Gr u m ba c h & 
Rist (1) ved Pasteurinstituttet i Paris oppnådd bemer
kelsesverdige resultater. Siden disse er anerkjente autori
teter på området, er det grunn til å legge vekt på deres 
konklusjoner, samtidig som man må være klar over den 
begrensning det ligger i at de er basert på dyreforsøk. 
Hovedpunktene i konklusjonen er at rifamycin AMP er 
betydelig mer effektivt in vivo enn rifamycin SV, og: 
at effektiviteten ligger nær opptil effekten av INH. Som 
INH er det baktericid, hyppigheten av primært resistente 
mutanter ligger på samme nivå, den gastrointestinale 
resorpsjon er god og pasientenes toleranse tilfredsstil
lende. Kryssresistens er ikke rapportert. 

Hvis dette er riktig, vil midlet i betydelig grad 
kunne effektivisere behandlingen av hittil terapiresistent 
tuberkulose. Den baktericide effekt vil føre til en rask 
reduksjon av basillepopulasjonen og redusere sjansen for 
resistensutvikling overfor de andre medikamenter som 
måtte inngå i behandlingsregimet. Kombinasjonen rif
ampicin og etambutol supplert med et av de mindre 
effektive sekundære tuberkulostatika skulle gi gode mu
ligheter for å oppnå abasillaritet hos et forholdsvis be
tydelig antall tilfelle, selv der det dreier seg om pasienter 
med store lungeforandringer og utbredt resistens. Kryss
resistens er ikke rapportert hverken overfor etambutoi 
eller rifamycin AMP, som derfor er effektive uansett tid
ligere anvendt terapi. 

Doseringen har tidligere vanligvis vært 150 mg 3 gan
ger pr. døgn. Etter at man ble klar over at midlet virket 
baktericid, og effekten følgelig i høyere grad var avhen
gig av maksimale blodkonsentrasjoner, har andre do
seringsmønstre vært forsøkt. Sannsynligvis vil en tilfreds
stillende dosering være 300 mg 2 ganger pr. døgn, men 
400-600 mg i en samlet dose om morgenen har også vært 
anvendt. Det må understrekes meget sterkt at midlet må 
gis på tom mave, ellers reduseres resorpsjonen betydelig. 

Bivirkningene er moderate og innskrenker seg i de fleste 
tilfelle til ubetydelig dyspepsi, som rimelig nok er mest 
markert når inntaket skjer på fastende hjerte. Hos enkelte 
pasienter påvises en mindre stigning av transaminase
verdier og av alkalisk fosfatase, helt unntagelsesvis til 
betydelige høyder. Urinen farges brun, og dette kan be
nyttes som en kontroll av om pasienten tar medikamentet. 

Knut Øvreberg 
Litteratur 
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Sammenligning mellom forskjellige 
perorale antikonsepsjonsmidler 

De forskjellige østrogen-gestagenkombinasjoner til 
ann]konsepsjon gir talle 100 % sikkerhet når de brukes 
etter forskriften. Alle er imidlertid beheftet med bivirk-
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Det er ingen grunn til å betvile J ø r g e n s e n s hypo
tese, og heller ikke at denne har relevans også for norske 
forhold. Nils Retterstøl 
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En oversikt over nyere antibiotika 

Fremgangen på antibiotika-fronten har fortsatt også 
de siste årene. Det registreres stadig nye midler; dels 
på grunnlag av tidligere kjente grupper, f.eks. penicil
liner og tetracykliner, og dels er det helt nye midler som 
introdus·eres, som f.eks. lincomycin. Noen av midlene re
presenterer nye og forbedrede muligheter til å behandle 
visse grupper av bakterier, mens and11e midler står for 
forbedrede farmakologiske egenskaper. Selv om flere av 
midlene representerer de såkalte bredspektrede antibio
tika, så er det en tendens cil fremkomst av midler hvis 
hovedsakelige effekt er rettet mot en eller få grupper 
av sykdomsfremkallende mikrober. 

Den følgende oversikten er ment som en kortfattet 
omtale av midler som enten allerede er registrert i Nor
ge, er til klinisk utprøving for ev•entuell senere registre
ring eller preparater som det foreligger planer om en 
fremtidig registrering av. Noen av midlene er tidligere· 
blitt omtalt «Tidsskriftet>>, men da i en annen sam
menheng. 

Penicilliner 

Eksperimenteringen med penicillin-molekylet fortset
ter, og i tillegg til de derivatene som tidligere er om
talt i <<Tidsskriftet» (1), er et nytt derivat under utprø
ving: Carbenicillin l ( dinatrium-carboxybenzylpenicillin). 
Strukturelt ligner preparatet meget på ampicillin. I mot
setning til dette er det ustabilt i surt miljø, og kan der
for ikke gis per os. Det bindes bare i liten utstrekning til 
serumproneiner, degraderes ikke i organismen, utskilles 
raskt i urinen slik at man her lett oppnår terapeutiske 
konsentrasjoner. Bakteriologisk synes det gjennomgående 
å være litt mindre aktivt enri ampicillin overfor visse 
Gram-negative organismer som H. influenzae, E. coli og 
Pr. mirabilis. Som ampicillin inaktiveres det av penicil
linaseproduserende stafylokokker; det har en viss effekt 
overfor andre Gram-positiv·e organismer som pneumo
kokker og ,8-hemolytiske streptokokker, men i slike til
felle vil penicillin G og V representere bedre og billigere 
terapeutiske alternativ. Carbenicillin virker i enkelte til
felle også overfor visse proteus-stammer (som Pr. vulga
ris, Pr. morganii og Pr. rettgeri), selv når disse er resisten
ue mot ampicillin. Carbenicillinets største fordel er imid
lertid at det i visse tilfelle ogs& har effekt overfor Ps. 
aeruginosa, hvor ampicillin er uvirksomt. 
1 Registrert pr. 1/6 1968 som Fugacillin <<Astra». 
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På grunnlag av de sparsomme kliniske opplysningene 
som foreligger, er det umulig å foreta en endelig vurde
ring av prepamtet, men det antas at det v·il finne sin 
plass i behandlingen av alvorlige infeksjoner forårsaket 
av de nevnte proteus-artene og av pseudomonas. Admi
nistrasjonsmåten (intramuskulært, intravenøst) tilsier at 
det er et preparat som fortrinnsvis vil bli •anvendt på 
sykehus. De baheriologiske data som foreligger, tilsier 
at midlet ikke blir brukt uten en forutgående bakterio
logisk undersøkelse med resistensbestemmelse. Da vil 
midlets gode egenskaper, fremfor alt overfor Ps. aerugi
nosa, kunne bevares lengst. 

Cefalosporinene har tidligere vært omtalt i «Tids
skriftet>> (2,3). Utviklingen her ligner meget på den som 
har foregått i gruppen penicilliner, og det k•an derfor 
være på sin plass å gi en kort oversikt på ny. Hoved
interessen er i dag konsentrert omkring 4 følgende pre
parater: 

1. Cefaloridin (Cefaloridin, Keflodin) 
2. Cefalotin (Keflin, Microtin) 
3. Cef.aloglycin (ikke registrert i Norge) 
4. Cefalexin (ikke registrert i Norge) 

De 2 sistnevnte er perorale midler som begge ennl 
er på utprøvningsstadiet. De vil bli nærmere omtalt når 
sikrere kliniske data foreligger. 

Cefaloridin og cefalotin kan bare gis parenteralt. Begge 
preparatene absorberes raskt etter intramuskulær in
jeksjon, og terapeutiske serumkonsentrasjoner nås hur
tig. Deres videre skjebne i organismen er noe forskjel
lig. Cefaloridin bindes så godt som ikke til serumpro
teiner, det nedbrytes ikke i organismen, men utskilles 
uforandret ved glomerulær filtrasjon i urinen. Cefalotin 
bindes i serum proteiner (ca. 50 % ), det blir delvis in
aktivert i leveren, og det utskiUes både via glomeruli 
og tubuli ·i urinen. Det er mulig at disse forskjellene 
delvis kan forklare visse forskjeller i bivirkninger. 
Kryssallergi med penicillin er særlig funnet etter bruk 
av cefalotin, og det er blitt hevdet at det er et av cefalo
tinets nedbrytningsprodukter som er det ansvarlige al
lergen. Cefaloridin på sin side har en større tendens til 
å gi nyreskader hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 

Midlene har det samme antibakterielle spektrum, og 
de kan ha effekt både på Gram-positive og Gram-nega
tive mikrober. De er resistente med stafylokokkenes 
penicillinase, men meticillin- og isoxazolylpenicillin
resistente stafylokokker er også cefalosporin-resistente. 

Det er vanskelig å angi indikasjonsområdet for cefalo
sporinene. Det er ingen grunn til å anvende midlene i be
handlingen av sykdommer forårsaket av vanligvis peni
cillin-følsomme mikrober, som streptokokker, pneumo
kokker osv. Likeledes er det ingen grunn til å bruke 
dem i behandlingen av penicillinase-produserende sta
fylokokker, her representerer de penicillinase-resistente 
penioilliner et fullgodt alternativ. Cefalosporin bør 
helst ikke anvendes på penicillin-allergikere, da kryss
allergi kan forekomme (4). Selv ved. meningitt passerer 
de dårlig over i spinalvæsken, men kan ·adminisureres 
intrathekalt. Tilbake står alvorlige infeksjoner for:årsa-



ket av visse Gram-negative mikrober som coli, proteus 
m. fl., men slike ba:ktel'ier kan primært væ11e resistente 
mot cefalosporinene. Midlene bør derfor ikke anvendes 
uten en forutgående bakteriologisk undersøkelse med 
resistensbestemmelse. 

Tetracykliner. I løpet av de siste par årene er 2 
nye preparater registrert i denne gruppen: Metacyklin 
(Rondomycin) og doxycyklin (Vibramycin), som repre
senterer en videreutvikling av metacyklin. Mikrobiolo
gisk er disse 2 preparatene nærmest likeverdige med 
allerede foreliggende tetracykliner, men de skiller s·eg 
fra disse ved visse forbedrede farmakologiske egen
skaper. Dette gjelder særlig doxycyklin, som sammen
lignet med andre tetracykliner synes å absorberes bedre 
og utskilles langsommere. Dette gjør at man kan oppnå 
tilfredssnillende serumkonsentrasjoner med bare 1 dag
lig dose, og man kan således med en viss rett tale om et 
depot-tetracyklin. Bivirkningene er av samme type som 
ved andre tetracykliner. Det er full kryss-resistens mel-
1om doxycyklin og de andre tetracykliner. Prismessig 
ligger preparatet høy,ere enn de fleste andre tetracykli
ner, og det blir således en vurderingssak hvor meget 
man vil betale for behandlingen av tilstander hvor man 
kan komme til målet ved bruk av atskillig billigere 
medikamenter. 

Gentamycin (ikke registrel't i Norge) hører med blant 
.de aller nyeste antibiotika. Kjemisk ligner det atskillig 
på tidligere kjente antibiotika som streptomycin, neo
mycin og kanamycin. Det absorberes ikke per os, og 
blir fortrinnsvis gitt som intramuskulære injeksjoner. 
Det utskilles hovedsakelig ved glomerulær filtrasjon, og 
foreligger i urinen i en mikrobiologisk aktiv form. 

Midlets antibakterielle spektrum ligner på strepto
mycin og neomycin. Det kan således ha effekt både 
på Gram-positive organismer, som f. eks. penicillinase
produserende stafylokokker, og Gram-negative orga
nismer, som coli, proteus og andre. Det synes å være 
oen partiell kryss-resistens mellom gentamycin og strep
tomycin, neomycin og kanamycin. Det som særlig skil
;ler gentamycin fra de 3 sistnevnte antibiotika, er at mid
let har en større effekt mot Ps. aeruginosa. De kliniske 
data som foreligger, viser at midlet ofte er effektivt i 
behandlingen av infeksjoner forårsaket av denne mi
kroben. Gode resultaver er blitt oppnådd både i behand
lingen av overfladiske infeksjoner, som f. eks ved b!'ann
'Skader, lokaliserte infeksjoner som urinveisinfeksjoner 
<Og septiske tilstander. 

Bivirkningene er hovedsakelig av nefrotoksisk og oto
toksisk art; frekvensen av disse er delvis avhengig av 
<losens størrelse, pasientens nyrefunksjon og varigheten 
av behandlingen. 

Riktig anvendt vil midlet kunne bli et verdifullt 
1>upplement i behandlingen av pseudomonasinfeksjoner. 
Slike infeksjoner er allerede ofte problematiske å be
handle, og erfaringene fra andre land sier oss at vi kan 
venve en økning både i antall og vanskelighetsgrad. 

Lincomcyin (Lincocin) er kj,emisk forskjellig fra våre 
:andre antibiotika. Det absorberes godt fra intestinal-

\ 
tractus, og utskilles både via urin og galle. Det virker 
hovedsakelig på Gram-positive mikroorganismer. Sær
lig bør det fremheves at det ofte har god effekt mot 
stafylokokker. Behandling av stafylokokk-infeksjoner 
er derfor blitt det viktigsDe anv·endelsesområde for lin
comycin; særlig effektivt har det vist seg ved stafylo
kokk-osteomyelitter, som ellers ofte er v·anskelig trakt
able. Man må imidlertid huske på at primært resistente 
stafylokokker forekommer, slik at man heller ~kke her 
kan sløyfe den bakteriologiske undersøkelsen med resi
stensbestemmelsen. 

Bivirkningene er hovedsakelig av mikrobiell natur. 
Midlets gode effekt mot stafylokokker gjør at det ikke 
ukritisk bør anvendes mot infeksjoner forårsaket av an
dre Grom-positive organismer eller ved banale stafylo
kokk-infeksjoner, men bør være reservert til behand
ling av alvorlige stafylokokk-infeksjoner. 

Pristinamycin (ikke r,egistrert i Norge) er sammen
satt av flere peptolider. Det er særlig blitt anvendt ved 
stafylokokk-infeksjoner, og synes således å representere 
enda en forsvarslinje i bekjempelsen av disse mikrobene. 

Felles for alle midlene som er omtalt, er følgende: 
selv om de er effektive mot sensitive mikrober, vil det 
primært kunne foreligge resistente stammer innen de 
aller fleste mikrobe-grupper, og da har midlene ingen 
effekt. Bakteriologiske undersøkelser med resistens
bestemmelser er derfor blitt enda mer ·nødvendige enn 
tidligere. Tidsnød, lange avstander osv. kan i mange til
felle vanskeliggjøre, men bare i få tilfelle umuliggjøre, 
slike undersøkelser. Det kan til slutt være på sin pla'Ss 
å minne om at <<the bacteriologist who ennunciates 
rules for therapy may invite bitter criticism from the 
busy general practitioner who, at the end of the day, has 
very li:ttle tim~ and even less patience, for the finer 
points of antibiotic treatment. However, no member of 
the profession would administer a mixntre of insulin and 
bemegride to an unconscious patient as a short cut to 
diagnosis and this example, though somewhat crude, is 
nontheless applicable to the management of many bac-
terial infections seen todap> (5). Tore Midtvedt 
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Misbruk av ipomoea-frø 

I Ugeskrift for Læger (1) gjennomgår den danske 
psykiater Finn Jørgensen misbruk av ipomoea
frø. Ipomoea-frø eller traktsnerle tilhører konvolvulus
slekten (Convolvulaceae) og er en hyppig dyrket hage
plante, som finnes i handelen som flere sorter. 

Siden 1960 har det vært kjent at en rekke trakt
snerlearter inneholder sekale-alkaloider, først og fremst 
d-lysergsyreamid og d-isolysergsyre. Disse sekale-alka
loider ser - i motsetning tillysergsyredietylamid - ikke 
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De patogene mikrobers store potensielle evne <til å ut
vikle resistens overfor an~ibioti'ka og kjemoterapeutika 
sk,a:per stadig store problemer i behandEngen av bakte
rielle infebjoner, og i'kke minst når det gjelder nosoko
miale infeksjoner. Studiet av mikrobenes fysiologi og 
genetikk har klarlagt mange av de mekanismer som lig
ger til grunn for ,resistensutviklingen, og har vist seg å 
berøre fundamentale forhold ved mikrobecellenes bio
logi. 

I de siste år er man blitt oppme11ksom på en ny form 
for resi,stensutvikling, den såkalte <<infeksiøse». antibio
tikaresistens. Den er forårsa:ket av bakterielle plasmider, 
dvs.· autonome cytoplasmatiske genetiske elementer, som 
nå kalles for resistens-faktorer eller R-faktorer. En over
sikt over den genetiske bakgrunn for resistensutviklingen 
hos mikrober, og den «infeksiøse>> ant~biotikaresistens, er 
tidl<igere publisert i «Tidsskriftet>> (6). 

De første undersøkelser av multiresistens og R-fak
torer ble gjort i Japan, der et stigende anoall ShigeHa
stammer isolert fra pasienter med basillær dysenteri viste 
seg å være multiresistente, dvs. samtidig resistente mot 
flere antibakterielle midler. I en stor prosent av disse 
stammer viste resistensen seg å være betinget av R-fak
torer, som ved konjugasjon kunne overføre den multiple 
resistens til en sensitiv stamme in vitro (18). 

Senere er R-faktorer påvist mange steder i verden, 
både i Europa og i USA, særlig i forbindelse med større 
eller mindre epidemier forårsaket av Shigella og Saimo
nella (2, 4, 10, 14), men også ved !infeksjoner med mi
krober fra den normale tarmflora (13, 15), f.eks. urin
veisinfeksjoner. Som man kunne vente, er det også fun
net en høy frekvens av multiresistens av denne type i 
Escherichia ooli fra tarmen hos friske mennesker og hus
dyr (16, 17). Eksperimentelt har man påvist overføring 
av R-faktorer fra resistente til sensitive bakteriestammer 
i tarmen hos forsøksdyr (5, 9). 

Allerede i 1960 ble det ved dette institutt påvist <<In-

Tabell 1. 

Fordelingen av multiresistente stammer av enterobakterier 
isolert fra klinisk materiale 

Urin Nese/hals Ekspektorat Puss Sum 
sekret 

E. coli 71 15 o 3 89 
K. aerogenes 35 2 1 2 40 
Proteus 12 o o o 12 
'Sum 118 17 1 5 141 

feksiøs>> resistens overfor streptomycin hos en stamme 
av E. coE, isoiert fra en pasient med ur~nveisinfeksjon 

(8). Dette irrfeksiøse element medfører dessuten at ca. 
10-4 celle i populasjonen <<muterer>> til et betydelig høy
ere resistensnivå overfor streptomycin. Geneti,ske under
søkelser har vist at det her sannsynligvis dreier seg om 
en R-faktor som bare overfører resistens overfor strep
tomycin, og som altså bare har en resistens-determinant 
(7). For øvrig foreligger det ikke hittil noen undersø
kelser over resistens-faktorenes utbredelse i Skandi
navia, men det vil fremgå av denne undersøkelse at det 
ikke er grunn tJil å anta at forholdet er anneriedes her 
hjemme enn ellers i verden. 

Materiale og metodikk 

Materialet består av multiresistente stammer av Es
cherichia coli, Klebsiella aerogenes og Proteus som er 
isolert i det rutine-diagnostiske laboratorium. Samtlige 
prøver kommer fra Rikshospitalets kliniske avdelinger. 
Som kriterium på multiresistens har vi valgt samtidig 
resistens ·overfor minst tre antibakterielle midler, be
stemt ved lappediffusjonsmetoden slik den anvendes ved 
dette ·institutt (3). 

R-faktor-betinget resistens er påvist ved at multiresi
stensen 'kan overfør-es til en sensitiv stamme ved konju
gasjon, dvs. den mekanisme hvorved genetisk materiale 
overføres fra en celle til en annen ved direkte kontakt 
mellom disse. Resistens er derpå overført videre til en ny 
stamme. Som recipient i disse forsøk har vi benyttet 
en stamme av E. coli, K12 T71, og forskjellige mu
tanter av denne. Idet de flest-e donorstammer har yært 
sensitive overfor nalidixinsyre, har vi oftest brukt en 
nalidixinsyre-resistent mutant som recipient, T71 arg, 
pro, nal-r, som er arginin og prolinavhengig på grunn 
av en -defekt i biosyntes•en av disse aminosyrer. I de til
felle der -donoren har vært resistent overfor nalidixin
syre, har vi brukt en kromosomalt betinget strepto-

Tabell 2. 

Frekvensen av R-faktorer i multiresistente stammer av E. coli, 
K. aerogenes og Proteus 

Mikrobe Antall stammer Stammer med R-faktorer 
undersøkt Antall % 

E. coli 89 32 36 
K. aerogenes 40 28 70 
Proteus 12 f 8 
Sum 141 61 43,3 
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Fig. 1. 
Kinetikk ved overføring av multiresistens med R-faktoren R8 
(SU, SM, CM, TC) i E. coli KU-systemet. 
Donor: K12 T71 his, thr, R8. 

Recipient: K12 T71 arg, pro, nal-r. 
Aliquoter av blandingskultur i Pennassay-buljong inkubert 
ved 37°C ble tatt med 30 minutters intervall og spredd på 
minimal agar tilsatt 10 11g/ml arginin og prolin, 50 11g/ml 
nalidixinsyre, samt 25 11g/ml kloramfenikol. Dette medium 
tillater bare vekst av recipientceller med overført kloramfe
nikol-resistens. Utsæd på samme medium uten kloramfenikol 
ble utført for å bestemme det totale antall recipientceller. 

Antall celler ble tellet etter 48 timers inkubasjon. 

mycin-resistent mutant, T71 str~r, med et høyt resistens
nivå (1-2 mg/ml) som recipient. Dette er mulig fordi 
.streptomycin-resistens betinget av R-faktorer ·Ligger på 
et betydelig -lavere nivå. 

Donor og recipient ble dyrket i Pennassay-huljong til 
logaritmisk vekstfase, og ·deretter blandet i like.volum for 
å la eventuell konjugasjon foregå. Blandingen ble in
kubert stasjonært ved 37° ·i 18-20 timer, og deretter 
spredd på Heart Infusion Broth agar (HIB) tilsatt 50 
,ug/ ml nalidixinsyre eller 1000 ,ug/ml streptomycin, 
samt 25 ,ug/ml kloramfenikol eller 50 ,ug/ml ~etracyk
lin. Dette medium vil bare tiHate vekst av recipient
<:eller som har mottatt kloramfenikol- eller tetracyklin
resistens. Det ble alltid inkludert kontraHer med bare 
donor og recipient alene på de samme medier. Etter 24 
til 48 timers inkubasjon ble eventuelle kolonier på det 
selekuive medium plukket og renset ved utsrod på sam-

1674 

rne medium en gang til, og enkeltkoloniers resistensmøn
ster og resistensnivå bestemt ved lappediffusjonsmeto
dikk og utsæd på HIB~agar-skåler tilsatt ulike konsen
trasj•oner av antibiotika. Evnen til å overføre resi•stensen 
videre ble undersøkt ved konjugasjon mellom ulike auxo
trofe mutanter av K12 og T71. 

I noen tilfelle ble R-:faktorer påvist ved at man kan 
fjerne plasmidet •og derved multiresistensen fra en stam
me ved å dyrke den i nærvær av 5-50 ,ug/ml acriflavin 
(20). 

Overføringens kinetikk ble undersøkt i K12~systemet. 
Aliquoter av konjugasjonsblandingen ble tatt med 30 
minut.ters •intervall, rystet kraftig i en Vortex jr. Mixer, 
og fortynnet 1:1000 i Pennassaybuljong. Ved denne be
handling fjernes de konjugerende cellepar fra hverandre 
mekanisk, og overføringen av R-faktoren avbrytes. Blan
dingene ble spredd på selektivt medium og antaU reci-

Tabell 3. 

Mønster og fordeling av resistens-determinanter i R-faktorer 
isolert fra E. coli, K. aerogenes og Proteus 

Multiresistent vill- Resistens-determinanter Antall R-
type stamme faktorer isolert 

Escherichia coli 

Klebsiella aerogenes 

Proteus 

SU SM CM TC AM 
SU SM CM TC 
SU SM CM 
SU SM TC 

SU SM CM TC AM 
SU SM CM TC 
SU SM CM 

SM CM TC AM 

SU SM CM 

10 
17 
4 
1 

14 
lO 
3 
1 

Symboler for resistens-determinanter: SU-sulfonamider, SM
streptomycin, CM-kloramfenikol, TC-tetracyklin, AM-ampi
cillin. 

Tabell 4. 

Resistensnivået i mutanter av E. co li K 12 T71 etter infeksjon 
med enkelte R-faktorer, bestemt ved utsæd på Heart Infusion 
Broth agar-skåler l, tilsatt varierende mengder antibiotikum 

(fLg/ml) 

Mutant 
avE. coli R-faktor CM SM TC AM su 
K12 T71 2 

T71 his, R1 (SU, SM, 
thr CM, AM) >5oo >15 <lO >5oo >1000 

<25 
T71 arg, ~(SU,SM, 
pro, nal-r CM, TC) >5oo >to > too < 10 > 1000 

<15 <250 
T71 arg, R4 (SU, 
pro, nal-r SM,CM) >400 > 15 <tO <tO >1000 

<500 <25 
T71 arg, R7 (SU, SM, 
pro, nal-r CM,TC,AM) >400 15 >100 >5oo >1000 

<500 <250 
T71 arg, 
pro, nal-r kontroll <lO <5 <tO <tO <50 

1 Resistensnivå overfor sulfonamider er gjort på minimal
medium. 

2 De anvendte mutanter har defekter i biosyntesen av 
aminosyrer. arg: arginin, his: histidin, · thr: threonin, pro: 
pro lin, nal-r: nalidixinsyi'e-resistens. 



pientceller. med R-faktor-resistens samt det totale antall 
recipientceller bestemt ved telling av enkelrkolonier 
etter inkubasjon i 48 timer. 

Resultater· 

I alt er det undersøkt 141 multiresistente stammer, 89 
avE. coli, 40 av K. aerogenes og p av Proteus. Samtlige 
stammer er fra forskjellige pasienter, idet man ved iso
lering av samme mikrobe med samme resistensmønster 
fra den samme pasient flere ganger har ansett disse 
stammer som identiske. 84 % av soammene er isolert 
fra pasienter med urinversinfeksjoner, der mikrobetallet 
i blære-urinen var over 1 000 000 pr. ml bestemt ved 
kvantitativ metodilkk (11) (tab. 1). 

Tabell 2 viser frekvensen av R-faktorer i det under
søkte materiale. De uLike R-faktorer varierer med hen
syn til annall resistensdetei'minanter, som vist i tabell 3. 

Resistensnivået for hv•ert enkelt anti<bakterielt mid
del ble undersØkt ved utsæd på faste medier for en rekke 
R-faktorer i E_. coli K12 T71. Med samme metodikk 
fant man meget godt samsvar mellom disse vel.'dier for 
ulike resistens-faktorer, og noen av disse er anført i ta
beH 4. 

For å vise at celle/celle-kontakt er nødvendig for 
overføring av resistens og at overføringsmekanismen 
således er konjugasjon, ble recipienten også dyrket sam
men med kulturfiltrat av donorstammer. Ingen overfø
ring av resistens var mulig med denne metode, og det 
gjør det usannsynlig at transduksjon med ba:kteriofag 
er den normale mekanisme. 

Avbrytelse av konjugasjonsprosessen ved å hindre 
celle/ceHekontakt avbryter også overføringen av R-fak
toren. Iiigur 1 viser overføringens kinetikk i K12-sy
stemet. 

Diskusjon 

Denne undersøkelsen viser at multiresistens hos en
terobakterier som er isolert fra patologiske pros·esser i 
et sykehusmatei'iale, meget hyppig er betinget i tilsoede

. værelsen av resistens-fa~ktorer av plasmidkarakter. 
Det er imidlertid grunn til å tro at de tall •som er fun

net for frekV'ens·en av R-faktorer i dett·e materialet re
presenterer minimumstaU, og at den reelle hyppighet er 
enda større. Dette skyldes for det første at R-faktorenes 
evne til å overføres slett ikke alltid kommer til uttrykk, 
eller at frekV'ensen av overføring kan være meget lav. 
Mange stammer kan av ukjente grunner V'ariere betyde
lig i graden av 1infeksiøsitet eller mottagelighet for R
faktorer, ikke bare mellom ulike genera, men også innen 
samme species. 

Genetiske undersøkelser har dessuten vist at det locus 
på R-faktor-genomet som betinger selve overføringen, 
den såkalte <<resistance transfer factor» (RTF), under
tiden kan tapes (1). Plasmidet med de aktuelle re
sistens-determinanter eksisterer da fremdeles i cellens 
cytoplasma som en defekt R-faktor og gjør cellen resi
stent, men resistensen kan •ikke overføres videre til sen
sitive celler ved konjugasjon. 
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R-faktorer har også vist seg å bestemme syntesen av 
en sannsynligvis cytoplasmattisk lokalisert repressor som 
undertrykker nettopp plasmidets egen evne til å over
føres til nye ceHer ved konjugasjon (12). Deime repres
sor vil som regel først opptre i cellene etter noen gene
rasjoner, slik at overføringen av multiresistens bare kan 
påvises i en kort periode etter at R-fa,ktoren er introdu
sert ,i en ny celle. Da vil overføringen kunne skje med 
høy frekvens, <<high fi'equency resistance transfer» (19), 
mens den senere i den veletablerte multiresistente st;J,m
me er vanskelig påvisbar. Manglende påvisning a.v in 
vitro overføring ved konjugasjon er derfor ikke ensbe
tydende med at det ikke foreiigger R-faktor-betinget re
sistens. 

Vi har i dette materialet undersøkt stammer med resi
stens overfor tre eller flere antibakterieHe midler. Det 
er imidlertid vel kjent at R-faktorer kan ha bare en eller 
to resistens-determinanter. Slike R-faktorer synes å være 
naturlig forekommende, selv om de i de fleste undersø
kelser er mindre hyppig enn faktorer med mer enn to 
deoerminanter. En slik faktor, R(SM), ble som nevnt iso
lert og geneoisk undersøkt ved dette instituttet allerede 
i 1960. Ved in vitro manipulasjoner, konjugasjons- og 
transduksjonsforsøk og behandling av R-faktorbærende 
stammer med acridinfargestoffer, vil av og til resistens
deoerminantene segregere. Det oppstår da 'kloner som 
har mistet en eller flere determinanoer, av og til også 
alle. Således fikk man ved acridinbehandling av E. coli 
med faktoren R(SU, SM, CM, AM), opprunnelig isolert 
fra Salmonella typhimurium, segregering av kloner med 
tap av alle determinanter unntatt for ampicillinresistens. 
Denne gjenværende determinant viste seg fremdeles li 
være koblet til sin «resistance transfer factor>> - RTF, 
og overførte lett ampicillinresistens alene som en selvsten
dig R-fa:ktor - R(AM). Det er ·ingen grunn oil å anta 
at ikke lignende kan skje in vivo. Slike R-faktorer med 
bare en eller to determinanoer vil ikke umiddelbart vekke 
mistanke om det er resistens a.v denne type som fore
ligger. Bare genetisk undersøkelse kan vise om resisten
sen ·er «infeksiøs>> eller !betinget i kromosomale muta
sjoner . 

Den hyppige forekomst av R-faktoær i dette mate
rial<et •er i samsvar med tilsvarende undersøkelser i ut
iandet. Samtidig ser det ut til at det er en !lendens til 
økende opptreden av multiresistente stammer av tarm
baJkterier i det hele tatt, ikke bare hos Shigella. S mi t h 
& Ha 11 (16) undersøkte den normale tarmflora hos 
presumptivt friske mennesker og husdyr. De aller fleste 
stammer av E. coli var resistente mot flei'e antibakte
rielle midler samtidig, og av disse stammer kunne 60 % 
overføæ resistensen til sensitive stammer av Salmonella. 

W a l to n (17) fant at av fæcesprøver fra klinisk 
friske husdyr inneholdt mer •enn 50 % E. coli-stammer 
som var resistente mot tre eller flere antibiotika. I 74 % 
av stammene kunne resistensen overføres ved R-fa:ktorer 
til E. coli eller Salmonella. 

Det er naturlig å se denne økningen av multiresistens 
i den normale tarmflora i ·sammenheng med den utstrakte 
bruk av antibiotika både hos mennesker og husdyr. 
Man kjenner ennå ikke med sikkerhet den mekanisme 
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hvorv·ed R-faktor.ene har oppstått. Muligens kan det ha 
skjedd ved at en DNA-partikkel, RTF, som er an
sva:rl<i:g for konjugasjon og overføring av DNA-mate
riale fra celle til ceUe, har plukket opp resistens-loci fra 
vertcellens kromosom. Enkelte forhold ta:l:er imidlertid 
imot denne teori. Men sikkert er det i alle faH at til
stedeværelsen av disse R-faktorer i bare en liten del av 
mi,krobepopulasjonen i tarmen vil føre tlil at disse multi
resistente stammer blir dominer·ende under det selektive 
press bruken av et antibiotikum representerer. Ved bruk 
av et enkelt antrbakterieh middel vil man derfor selek
tere på resistens overfor opptil 5-6 andre helt ubeslek
tede midler som pasienten aldri har vært li kontakt med. 
Økningen av anta·ll R-faktor-bærende celler øker igjen 
sjansen for cellekonta:kt med sensitive ceHer og in vivo 
overføring av resistensen. Dersom ·pasienten på.dmr seg 
en infeksjon med antibiotika-sensitive Salmonella- eller 
ShigeHa-stammer som normalt <ikke ville representere noe 
terapeutisk problem, vii R~faktor-betinget multiresistens 
spre seg og til slutt fullstendig dominere floraen under 
behandling med et enkdt antibiotikum. Dette har vi 
kunnet 'iaktta direkte flere ganger. 

Det foreliggende materiale er et typisk sykehusmate
niale. Mikrobepopulasjonene innenfor hospitalet står un
der et konstant selektivt press på grunn av antibiotika
terapien, og problemet sykehusinfeksjoner og kryssinfek
sjoner er ennå ikke løst. Det er derfor å vente at R-fakto
rer vil være særlig hyppig forekommende i et slikt miljø. 
En japansk undersøkelse fra 1960 viste således i et •swrt 
materiale at 1,3 % av friske personer utskilte multi
resistente stammer av E. coli, mens blant pasienter innlagt 
i sykehus var det tilsvarende taU 58,9 % av dem som 
var blitt behandlet med kloramfenikol og 20,5 % av 
pasienter med tuberkulose og som ·derfor var blitt he
handlet med streptomycin (13 ). 

Under optimale forhold in vitro har vi kunnet vise 
at overføring av multiresistens starter allerede noen 
få minutter etter at cellekontakt er etablert. Av figur 
1 ser vi at det vesentlige av overføring·en er ·skjedd et
ter 60 minutter. Det ville derfor være naturlig å anta 
at når «infeksiøs» resi·stens var blitt introdusert i tarm
floraen, ville resistensen bre ·seg i populasjonen inntil den 
dominerte fullstendig, selv i et antibiotikafritt miljø. 
Sannsynligvis er det ikke slik. Multiresistente tarmbakte
rier vil normalt ikke favoriseres i sitt naturlige miljø 
uten på grunn av forstyrrende inngrep i den økologiske 
balanse, som f.eks. antibiotikamedikasjon. R-faktorene 
kan ta;pes spontant, av og til med høy frekvens som i 
Salmonella. Forholdene for overføring i tarmen synes 
heller ikke å være optimale, når det gjelder f.eks. pH, 
oksygenspenning etc. Det innbyrdes forhold mellom an-
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tall donor- og reci:pientceller spiller en rolle. Dessuten 
har vi tidligere nevnt den varierende «compatibilitet» 
når det gjelder effekten av konjugasjon mellom uLike 
stammer. AUe disse forhold representerer en naturlig 
sdeksjon mot R-hktorene. Antibiotikaterapi kan opp
heve denne seleksjon og tvert imot skape et fordelaktig 
miljø for R-faktorenes utbredelse. 

Det er derfor liten tvil om at den utstrakte bruk -
og misbruk- av antibakterielle midler hos mennesker og 
husdyr er en hovedårsak til R-faktorenes utbredelse, selv 
om vi ikke med sikkerhet vet hvordan de har oppstått 
fra først av. Hittil har infeksiøs resistens ikke represen
tert noe problem epidemiologisk eller terapeutisk i Norge. 
Salmonelloser og shigelloser er sjeldne her, men vi har 
i~kke noen garanti for at ikke større eller mindre utbrudd 
kan forekomme i fremtiden, med den swre reiseaktivi
tet og tunisttrafikk vi har å dag. Tilstedeværelsen av R
faktorer i normalfloraen vil derfor under antibiotika
terapi kunne selektere frem multiresistente stammer også 
av disse patogene mikrober med resulterende alvorlig 
terapiresistent ,infeksjon. 

Kroniske urinveisinfeksjoner må derimot ·sies å være 
et problem. De aller fleste multiresistente stammer ,j ma
terialet er isolert fra urinveisinfeksjoner, kroniske pye
lonefritter, nyretransplanterte og pasienter med blære
parese eller kirurgiske lidelser ,i urinveiene, f.eks. hydro
nefrose. Mange ganger har Vli under den antibakterielle 
behandling sett skifte i bakteriefloraen, og til slutt opp
treden av en multiresistent infeksiøs stamme. Det kan 
i'kke være tvil om at mange av di,sse infeksjoner er 
kryssinfeksjoner eller superinfeksjoner og derfor nosoko
mialt betinget. Det kan derfor være grunn tH å be
trakte R-faktorene på samme måte som de peniaillinase
resistente stafylokokker i sykehusmiljøet. Mønsteret av 
resistens-determinanter i de isolerte R-faktorer kan også 
tyde på at et opprinnelig begrenset antall fakwrer har 
spredd seg i miljøet, og ved segregasjon tapt en dler fle
re determinanter. 

Eksistensen av R-faktorer blant de gram-negative 
tarmbakterier er etter alt å dømme et faktum. Etter
som de sprer seg i hospitalsmiljøene kan !infeksjoner med 
disse mikrober, og da særlig urinveisinfeksjonene, bli et 
langt vanskeliger·e prdblem enn tidligere. Likevel skulle 
det ikke være grunn til noen resignasjon. En rasjonell 
og fornuftig bruk av antibakterielle midler sammenholdt 
med bakteriologiske undersøkelser, innskrenkning av den 
profylaktiske bruk, samt sykehushygieniske forholdsreg
ler overfor de nosokomiale infeksjoner er det man i dag 
har å sette opp mot problemet resistensutvikling hos 
mikrober. 
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Ny medisinsk litteratur 

UTENLANDSK: 

Abdominal dekompresjon og barnas 
intelligens 

Abdominal dekompresjon i de siste ukene før fødse
len ser ut til å ha blitt en svært vanlig prosedyre i Sør
Afrika. Metoden er tidligere referert (T. norske Læge
foren. 1966, 86, 1570). En tidlig klinisk observasjon var 
at barn av mødre som hadde fått abdominal dekompre
sjon hadde høyere score i gjennomsnitt ved tester for 
mental utvikling enn forventet. For å prøve hypotesen 
at abdominal dekompresjon skulle bidra til en bedre in
telligensutvikling hos barna har L i d d i c o a t (Preto
ria) gjennomført en randomisert kontrollert klinisk un
dersøkelse på 329 gravide. Halvparten fikk i de siste 10 
ukene før partus abdominal dekompresjon 3 ganger i 
uken, mens resten fikk vanlig svangerskapsgymnastikk. 
Barna ble intelligenstestet etter forskjellige metoder ved 
1, 4, 9 og 36 måneders alder. Hele materialet ble meget 
nøye analysert, også med hensyn til en hel rekke mater
nelle faktorer. Hovedkonklusjonen ble at det ikke var 
noen signifikant forskjell i intelligens mellom de 2 grup
per av barn på noen av de undersøkte alderstrinn. 

(S. Afr. med. J. 1968, 42, 203-211.) 

Levende femlinger 
Det 4. sett med femlinger som har overlevd neonatal

perioden, blir referert av K e a s t & C o o p e r (East 
London, Sør-Afrika). Moren var en 38 år gammel afri
kanerinne. Både i hennes og ektefellens familie var det 
en rekke tilfelle av multiple fødsler. På grunn av dys
pnoe, tachykardi og stor abdomen ble det under svan
gerskapet tatt et røntgenbilde, som viste femlinger. Hun 
ble derfor hospitalisert og fikk en korrekt avpasset diet 
samt diure~ika de siste 9 uker før hun fødte. Første 
barn kom i bakhodeleie, de andre 4 i seteleie. Den første 
fødtes spontant, de øvrige måtte ekstraheres: på grunn 
av risvekkelse. Barna var omtrent jevnvektige, og deres 
samlede vekt var 10 675 gram, som er det tyngste fem
lingesett som er referert. Placentae og hinner viste at 
det var et multiovulært svangerskap. Artikkelen viser 
også et fotografi av femlingene, 3 gutter og 2 piker, 11 
måneder gamle, da alle så sunne og friske ut. 

For ordens skyld skal presiseres at det her ikke dreide 
seg om nQe svangerskap etter gonadotropinstimule
nng. 

(S. Afr. J. Obstet. Gynaec. 1967, 5, 43-48.) 

Forekomst av stafylokokker 
og Gram-negative basiller hos nyfødte 

Før hinnerupturen er fostret normalt bakteriologisk 
sterilt, men blir raskt invadert av mikrober etter fødse
len. Det er overveiende sannsynlig at rutinemessig 
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<<swabbing» av huden med oppløsninger som hemmer 
veksten av stafylokokker fører til avtagen av kliniske 
stafylokokkinfeksjoner hos nyfødte. Gram-negative sta
ver er helt eller delvis resistente overfor hexaklorofen. 
Man kunne derfor frykte massiv vekst av disse mikro
ber etter behandling med dette middel. I Brisbane 
Women's Hospital ble huden hos alle nyfødte behand
let med 3 % hexaklorofen oppløsning innen 24 timer 
etter fødselen og igjen på 3. og 5. dag. Med til dels for
skjellig intervall etter applikasjonen ble tatt bakteriolo
giske prøver fra nesebor, umbilicus og rectum på 50 til
feldig utvalgte friske fullbårne nyfødte på de samme 
dager. Oppvekst av stafylokokker var fremdeles et hyp
pig funn. Det syntes ikke å være fare for massiv inva
sjon av Gram-negative staver etter bruk av hexaklorofen. 

(Acta paed. scand. 1967, 56, 455-459.) 

Hiatushernie hos nyfødte 

Hos nyfødte og eldre spedbarn forekommer hiatus
hernie i 2 former: Glidehernie og paraoesophagealt her
nie. Ved glidehernie, som utgjør majoriteten (ca. 90 % ), 
er ventrikelen forskjøvet oppover gjennom en for vid 
hiatus oesophagi, og oesophagus er forkortet longitudi
nelt. Sphinctervirkningen av crus diaphragmaticus er 
insuffisient, og pasienten får symptomer som skyldes 
regurgitasjon av ventrikelinnhold inn i oesophagus. For
fatteren har et materiale på 22 barn med glidehernie 
påvist røntgenologisk. Alder ved sykehusinnleggelse va
rierte mellom 2 dager og 15 måneder. Alle hadde brek
ninger, til dels sprutende, og regurgitasjonssymptomer 
ved ma~ingen, de fleste dessuten manglende trivsel. To 
hadde okkult blødning og 2 andre hematemese og me
læna. I alt var 9 anemiske. Behandlingen var konserva
tiv etter c a r re s metode med sittende stilling døgnet 
rundt til å begynne med, siden i 1-2 timer etter målti
dene, hvilket foreldrene ble instruert i å fortsette med 
i minst 2-3 timer etter opphør av regurgitasjons-sym
ptomer. Tre pasienter med svær kompliserende oesopha
gitt reagerte ikke på behandlingen og ble operert. Ved 
etterundersøkelse 3 år senere var de andre 19 subjektivt 
symptomfri bortsett fra en som iblant klaget over diffus 
oppresjonsfornemmelse over hele abdomen. Åtte av de 
19, deriblant den sistnevnte pasient, hadde et røntgeno
logisk påviselig hiatushernie. Forfatteren hevder at ope
rativ behandling vanligvis kan unngås hvis den konser
vative behandling institueres så tidlig som mulig. 

(Acta paediat. scand. 1967, 56, 513-517.) 

Misdannelser og lidelser i galleveiene 
hos barn 

I en oversiktsartikkel fremhever Has se at det er 
viktig å kjenne enkelte typiske pediatriske galleveislidel
ser, ettersom noen av disse barnepasienter kan være 
gjenstand for operativ behandling som kan forhindre 
utviklingen av irreparable leverskader. Først og fremst 
omtaler forfatteren gallegangsatresier, som angis å fore
komme hos 1 av 20 000 nyfødte. Han oppstiller 10 for-
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tiske medtsm, fortrmnsvts for de almen praktiserende leger. Kollegene bør bidra til serien 
blant annet ved å sende inn meddelelser fra sin egen praksis og foreslå aktuelle emner. 

FUCIDINSALVEBEHANDLING 

A V STAFYLOKOKKINFEKSJONER 

Av YNGVAR KJELSTRUP 

(!ra: Ullevål sykehus, avd. Legevakten, 
SJef: professor, dr. med. Arnt Jakobsen.) 

T. norske Lægeforen. 1968, 88,2031-2035. 

Etter Godt freds en og medarbeideres funn av 
fusidinsyren i 1960 ( 16) og deres grunnleggende arbeid 
om syrens kjemi (2, 17) foreligger det nå over 175 ar
beider fra laboratorier og klinikker om dets virkning 
in vitro og in vivo (37). Det er det vannoppløselige 
natriumsalt av fusidinsyre som benyttes i klinikken under 
navnet Fucidin. Til å begynne med ble Fucidin bare an
vendt i tablettform, men fra 1963 også i en 2 % salve. 

Det er særlig overfor gule stafylokokker at Fucidin 
er virksomt, men man bør ikke glemme at det også vir
ker på andre mikrober og at spesielt difteri- og tetanus
basillene er meget ømfintlige. Fucidins virkningsmeka
nisme beror på en hemning av bakterienes proteinsyn
tese, men det har ingen innflytelse på oppbygningen 
av celleveggen (18, 35). 

Man har funnet at antibiotika som hemmer mikro
organismers proteinsyntese, under langvarige behand
linger eller ved gjentatte kurer, også hemmer humane 
cellers synrese (33). Autoradiografiske undersøkelser av 
proteinomsetningen i sår og fibroblaster har bekreftet 
dette og også vist at hydrokortison har en lignende virk
ning (23). Om Fucidin har en hemmende virkning på 
proteinsyntesen i humane celler, er ennå ikke direkte på
vist. Man har funnet at Fucidin bindes mest til serumets 
albumin og i mindre grad til dets y-globulin, mens 
at denne bindingen er reversibel (27). Det er nevnt at 
Fucidin synes å ha en gunstig virkning på sikatrise
dannelsen (32) og en del forfattere mener å ha iakttatt 
en påfallende hurtig tilheling av infiserte sår under Fuci
dinbehandlingen ( 4, 9, 15, 16, 24 ). Enkelte nevner der
for muligheten av en direkte påvirkning av helbredelses
prosessene (9, 32), mens andre mener at den hurtige 
helbredelsen skyldes at såret fort blir fritt for mikro
orgamsmer. 

Ved in vitro undersøkelser av en rekke stafylokokk
stammer fantes 95 % av stammene å være Fucidinføl
somme (26, 34 ). Dette tall er høyere enn for alle andre, 
klinisk anvendte antibiotika. Man har påvist at aktivi
teten av Fucidin in vitro er pH-avhengig. Ved f.eks. 
pH 6 er aktiviteten åtte ganger større enn ved pH 8 
(5). Det har en meget stor penetrasjonsevne, inn i in
fisert vev (20), inn i puss (9), inn i osteomyelitiske 

sekvestre (19), og ut i skorpene sok dekker brannsår 
(31), alt ved oral medikasjon i virksomme mengder. 

Som følge av muligheten for resistensutvikling, sær
lig ved infeksjoner i store preformerte hulrom som 
pleura- og peritonealhulen samt ved store abscesser (13, 
25), har man fra første stund av anbefalt at Fucidinbe
handlingen ikke stoppes for tidlig (10) og at der anven
des den såkalte kombinerte behandling. Det vil si at 
man sammen med Fucidin gir penicillin og da fortrinns
vis en som er penicillinaseresistent (1, 3, 11, 21, 22, 32, 
34). Det ble nemlig tidlig påvist at det besto en syner
gisme mellom disse to antibiotika (3, 5, 32, 34 ). Samti
dig påpekes nødvendigheten av at man ikke glemmer 
den kirurgiske intervensjon, som excisjoner, incisjoner, 
drenasje og fjernelse av sekvestre og fremmedlegemer, 
for å minske sjansen for resistensutvikling. 

Enkelte forfattere hadde forsøkt å behandle overfla
diske stafylokokkinfeksjoner med selvlagede salver, opp
løsninger og pulvere og med meget oppmuntrende re
sultater (2, 9, 27). Da Løvens kemiske Fabrik lanserte 
sin 2 % Fucidinsalve, hevet det seg likevel enkelte ad
varende røster, idet de under henvisning til forsøk på å 
frembringe resistensutvikling in vitro, mente at lokal
behandling med Fucidinsalve alene etter hvert ville gi 
en økning av resistente stafylokokkstammer, i likhet 
med det som var iakttatt for andre antibiotika. Den 
kombinerte behandling ble derfor anbefalt sammen med 
den av S ø bye (30) beskrevne <<stafylokokk-hygiene>>. 

Imidlertid har Fucidinsalvebehandling alene, i en rekke 
forsøk med et varierende antall pasienter, gitt gode re
sultater (7, 12, 14, 20, 29, 30). I ett av disse, med poli
klinisk behandlede og med en like stor gruppe pasienter 
tiL kontroll, fantes en forkortelse av behandlingstiden 
på ca. 25 % (28). I andre fantes en hurtig tilbakegang 
av infeksjon og hevelse, samtidig med at smerter og 
ømfintlighet ble bedret (12, 20, 29). Ved forskjellige 
blandingsinfeksjoner fikk man ikke så gode resultater 
som ved de rene stafylokokkinfeksjoner (8). 

Ved Oslo kommunale legevakt ble det i årene 1964-
65 utført forsøk med Fucidinsalvebehandling av over
fladiske stafylokokkinfeksjoner. Den største delen av 
materialet består av Legevaktens vanlige klientel med 
poliklinisk behandling, mens noen få er å finne blant 
pasienter innlagt i sengeavdelingen. 

~pprinnelig var det meningen bare å behandle paronychier. 
Fuctdms~lve skulle appliseres to ganger daglig, hvorfor pasi
:mene ftkk med seg en tube med Fucidinsalve hjem, for selv 
a foreta annengangs behandling om aftenen. For øvrig skulle 
de møte hver morgen til behandling og kontroll. De :neste 
av disse pasienter kom ikke tilbake etter få dagers behand-
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!ing, antagelig fordi de fant at de selv kunne fortsette 
denne. Selv etter at man gikk over til bare en behandling 
daglig og uten å la pasienten få med seg salve hjem, var der 
en del frafall og en tendens til ikke å møte frem regelmessig. 
Forsøkene ble derfor utvidet til også å omfatte andre hud
infeksjoner som erfaringsmessig fremkalles av stafylokokker, 
og med bare en gangs behandling daglig. Frafallet ble da 
mindre og fremmøtet mer regelmessig. 

Behandlingsområdet ble, om mulig, dekket med en vase
lingaskompress for å unngå at salven ble suget opp av den 
dekkende forbindingen. Forelå det subkutane hulrom med 
større eller mindre åpninger, forsøkte man å få salven 
presset inn 'i disse. Ved noen få, større infeksjoner, ble peni
cillin gitt i tillegg til lokalbehandlingen. Vanlige kirurgiske 
retningslinjer for behandling av infeksjoner ble fulgt, og man 
forsøkte å få pasientene til å gjennomføre en streng, person
lig hygiene. 

Bakteriologiske undersøkelser er som følge av tekniske van
skelighet,er ikke gjennomført konsekvent, men bare ved en del 
spesielle tilfelle. 

Penetrasjonsforsøk. For å få klarlagt spørsmålet om 
den virksomme substans kunne penetrere huden i bio
logisk virksomme mengder, ved bare å gni Fucidinsal
ven inn i huden, ble 17 pasienter anvendt til forsøk 
herpå. De hadde alle en subkutan affeksjon som skulle 
fjernes operativt, og de var alle villige til å samarbeide 
etter å være blitt forklart undersøkelsens hensikt. 

De 17 kasus besto av 13 atheromer, en para-aurikulær fistel, 
en barbercyste, en inklusjonscyste i en finger, en finger med 
infeksjon og fremmedlegeme, et dyptliggende lipom og en 
finger som skulle amputeres. Alle fikk med seg hjem en liten 
tube med Fucidinsalve, med anmodning om å gni salven inn 
i huden svarende til operasjonsfeltet to ganger daglig, siste 
gang om aftenen før operasjonsdagen, og å tildekke feltet 
med plaster. Pasienten med barbercysten kom dog daglig til 
kontroll og fikk salve presset inn i fistelåpningen. Før opera
sjonen ble hudområdet renset for salverester. Tumor ble 
fjernet i lokalanestesi og i frossen tilstand sendt med fly 
til København, med ankomst 2-3 timer etter operasjonen. 
Prøvene ble undersøkt ved Løvens kemiske Fabrik med be
stemmelse av Fucidininnholdet. 

Disse forsøk viste at Fucidin penetrerte huden i virk
somme mengder, og at man i atheromene fikk en akku
mulering, idet konsentrasjonen av Fucidin økte med ca. 
0,1 ttg (pr. g substans) for hver dags behandling. Etter 
fire dagers behandling fantes 0,4, etter seks dager 0,7 og 
etter åtte dager 0,96 [tg. Arrvev i atheromer etter tidli
gere gjennomgåtte infeksjoner, reduserte imidlertid dis
se verdier med omkring 40 %. Et atherom, arret, men 
med en liten fistelgang, viste en konsentrasjon på 2,4 {tg, 
hvorfor man må anta at noe av salven var blitt presset 
inn gjennom åpningen. 

På fingrene var penetrasjonsevnen pr. dag den dob
belte, 0,2 {tg, av det som ble funnet for atheromene, 
idet 'der etter fem dagers behandling av to fingre fantes 
henholdsvis 1,0 og O, 9 [tg. I huden på den amputerte 
finger fantes etter seks dagers behandling 6,6 {tg, i sub
cutis 1,3 {tg og i benvev med periost 0,4 [tg. 

Pasienten med den para-aurikulære fistel hadde tyde
ligvis ikke foretatt de foreskrevne behandlinger, idet fel
tet var udekket operasjonsdagen og uten spor av hver
ken salve eller plaster. Her ble bare påvist 0,08 {tg, sann
synligvis restene etter den første behandlingen foretatt 
av forfatteren. Det undersøkte lipom fantes i nakken 
under den subkutane fascie og viste intet spor av Fucidin. 
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I den innsendte barbercyste, hvor man hadde presset 
salven inn i cysten, ble der påvist hele 15,1 [tg. Under
søkerne ved Løvens kemiske Fabrik og deres medisinske 
konsulenter mente at denne høye verdi måtte bero på 
en feil før de fikk cysten til undersøkelse. De trodde at 
man hadde fulgt den vanlige fremgangsmåten med app
likasjon av salven på huden omkring cysten og visste 
ikke at den var presset inn i hulrommet. Etter at dette 
var blitt forklart for dem, ble den høye verdi godtatt. 
Dette er et godt bevis på at metoden til å påvise Fucidin 
i et organisk materiale er pålitelig. På den annen side 
ledet dette resultatet til at man under den videre be
handling av stafylokokkinfeksjoner alltid forsøkte å få 
presset salven inn i eventuelle hulrom for å oppnå så 
stor konsentrasjon av Fucidin som mulig. 

Det kan nevnes at ved noen få atheromer, hvor man 
av forskjellige grunner foretok incisjon og bare sendte 
inn de uttømte masser til undersøkelse på Fucidininn
hold, fantes de samme verdier som i de som ble inn
sendt hele. 

Akne. Tidligere har man sett dårlig resultat ved 15 
dagers behandling (36), men en tydelig bedring ved fle
re måneders sammenhengende behandling med salve 
(6, 20, 24 ). Vi har bare behandlet 2 tilfelle, som ved 
langtidsbehandling viste bedring. Det er ikke å vente 
at Fucidin kan helbrede denne lidelsen, den kan bare 
bedre den ved å holde den sekundære stafylokokkin
feksjonen under kontroll. 

F ollikulitt og andre helt superfisielle stafylokokk
infeksjoner er beskrevet å være lett påvirkelig av Fuci
dinsalve (30), men ved streptokokkinfeksjoner er virk
ningen mindre god (8). Våre fire pasienter ble helbredet 
etter få dagers behandling. 

Herpes simplex er ikke funnet å være behandlet med 
Fucidinsalve tidligere. Vi hadde en tannlegestudent med 
en fire dager gammel herpesinfeksjon på en pekefinger
tupp. Infeksjonstegnene forsvant etter 4 dagers Fuci
dinbehandling, og området var tilhelet 2 dager etter 
dette. Tre tilfelle av herpes labialis ble behandlet så tid
lig som mulig i sykdomsforløpet og med godt resultat, 
idet både blemme- og skorpestadiet varte meget kor
tere tid enn vanlig. Denne virkningen antas å bero på at 
Fucidin hindrer eller helbreder sekundærinfeksjon i 
blemmene for derved å avkorte forløpet. 

Hidrosadenitter er av andre nevnt å være lett påvir
kelige av Fucidin. Vi har behandlet 8 pasienter, alle 
kvinner, hvorav 3 avbrøt behandlingen. Ved tidlig inn
settende behandling ble 1 tilfelle kupert i løpet av få 
dager, mens de øvrige 4 ble helbredet etter 4 til 9 dagers 
behandling, i gjennomsnitt 6 dager. 

Til sammenligning kan det nevnes at det ved Lege
vakten i tiden mars-april 1964 ble behandlet 25 pasien
ter med hidrosadenitt, 14 kvinner og 11 menn. Alle ble 
incidert. Ni avbrøt behandlingen, 2 fikk nye utbrudd 
lokalt etter avsluttet behandling og 4 fikk stafylokokk
infeksjoner med annen lokalisasjon under eller etter be
handlingen. Behandlingstiden var fra 4 til 38 dager med 
10,5 dager i gjennomsnitt, men hvis man utelukker de 
2 med den lengste behandlingen på 27 og 38 dager, 
var den gjennomsnittlige behandlingstid 7,3 dager. 



Figur 2 viser en av de Fucidinbehandlede pasienter. Etter 10 
dagers sykehistorie og med 2 dagers annen behandling, kom 
der en forverrelse med nye utbrudd. Etter 4 dagers Fucidin
behandling mente man at der måtte være en forverrelse og 
at andre mikrober muligens kunne være til stede. Det ble der
for igangsatt kombinert behandling med Procamycin sam
tidig med at man tok en pussprøve til resistensbestemmelse 
og bakteriologisk undersøkelse. Et fargefotografi tatt samme 
dag viste imidlertid ved senere sammenligning med det som 
ble tatt den første dagen, at det i virkeligheten forelå en 
bedring av infeksjonen. Den bakteriologiske undersøkelsen 
viste oppvekst av gule stafylokokker, resistente for penicillin 
og streptomycin, men ømfintlige for Fucidin. Man seponerte 
derfor Procamycinet etter 3. gangs injeksjon, mens Fuoidin
behandlingen ble fortsatt inntil infeksjonen var bekjempet. 

Sakralcyster synes ikke å ha vært behandlet med Fu
cidin av andre. Våre 4 kasus ble incidert, det stinkende 
pusset klemt ut og hulen fylt med Fucidinsalve. Det 
var påfallende å se den hurtige helbredelsen av selve in
feksjonen i løpet av 2 til 5 dager og den etterfølgende 
hurtige lukning av fistelen. Nå virker ikke Fucidin in 
vitro på en del mikrober som f. eks. Proteus vulgaris, 
men muligheten for at det kan være en virkning in vivo 
kan ikke utelukkes. Man har forsøkt å forklare dette 
ved at Fucidin enten har en direkte baktericid virkning 
overfor disse mikrober i organismen eller at det utrydder 
alle stafylokokker hvorved organismens egne forsvars
krefter kan ta seg av de upåvirkelige mikrober (10). 

Barbercyster forekommer i vekket mellom fingrene 
hos frisører. Cystene er fylt med hårstubber fra kun
dene, og de kan av og til bli infisert. Hos en av våre 3 
pasienter var det grålig puss med stank, og den bakterio
logiske undersøkelsen av dette vist<! en overvekst av 
Proteus vulgaris. Fucidinsalve presset inn i fistelen brag
te imidlertid infeksjonen hurtig under kontroll. Van
ligvis behandles disse cyster med excisjon uten suture
ring, idet man ved primærsutur sjelden får tilheling 
uten komplikasjoner. Alle våre 3 cyster ble etter Fuci
dinbehandlingen excidert og med primær sutur. Alle 
viste reaksjonsløst forløp med primær tilheling. 

Furunkler. Dette er en meget blandet gruppe, fra 
lettere infeksjoner i sin spede begynnelse, over vanlige 
furunkler til store karbunkler og multiple utbrudd av 
furunklene - en furunkulose. Andre forfatteres erfa
ring er gode ved solitære furunkler (15), men som ventet 
noe dårligere ved furunkulose (8, 30). 

Vi har behandlet 17 pasienter med furunkler på for
skjellige utviklingsstadier, med 1 til 19 dagers varighet 
før Fucidinbehandlingen begynte og hvor alle, unntatt 
3, var perforert eller blitt incidert. En av disse tre måtte 
senere incideres, og av de øvrige måtte 4 incideres på ny, 
herav tre karbunkler. Hos 5 ga man kombinert behand
ling med penicillin. 

Ved de letteste infeksjoner gikk symptomene tilbake 
i løpet av få dager. For vanlige furunkler tok det gjen
nomsnittlig 10 dager og for karbunkler 13 dager før 
man fikk full helbredelse. Forsøk på å behandle disse 
uten incisjon førte ikke frem, selv om tilstanden, sær
lig det omgivende ødem, viste bedring. Etter incisjonen 
var det dessuten lettere å få presset salven inn i absces
sene. Figur 1 viser en karbunkel som til tross for 2 gan
gers incisjon og lokal antibiotikabehandling stadig ble 

verre, men hvor Fucidinbehandlingen ga bedring fra 
første behandlingsdag. 

Ved furunkulose er det meget vanskelig å få gjennom
ført en stafylokokkhygiene, idet der som oftest i pasien
tenes nærmeste omgangskrets og familie er flere som 
har stafylokokkinfeksjoner, slik at man kan tale om en 
stafylokokk-endemi. Selv om man får tilheling av ett 
utbrudd, kommer pasientene stadig tilbake med nye ut
brudd andre steder. Etter forsøksvis behandling av 6 pa
sienter av denne typen, unnlot man senere å behandle 
lignende tilfelle med Fucidinsalve av frykt for å få en re
s,istensutvikling. Disse pasienter viste dessuten en svikt i 
den vanlige personlige hygiene, som gjorde dem uegnet 
til denne spesielle behandlingen. 

Paronychier. Dette er en sekkediagnose som rommer 
flere forskjellige infeksiøse lidelser omkring neglen, så 
vel akutte som kroniske og med forskjellig etiologi. Hvis 
de paronychier som skyldes stafylokokkinfeksjoner kom
mer tidlig til behandling, vil de fleste beh~ndlingsmeto
der hurtig lede til helbredelse. En ikke uvanlig kom
plikasjon til de akutte panonychier, særlig hvis pasien
ten kommer sent til behandling eller hvis den iverksatte 
behandling ikke er effektiv nok, er en løsning av neg
lens basis fra neglsengen. I denne lommen kan mikro
bene ligge beskyttet mot alle antibiotika, både ved lokal 
og generell behandling, og full helbredelse kan i almin
nelighet ikke ventes før den underminerte delen eller 
hele neglen er fjernet. En underminering av neglbåndet, 
dvs. en løsning av paronychiet fra neglens dorsalside, 
er enten alene eller sammen med den nevnte løsning 
av neglen fra neglsengen, en vanlig årsak til en såkalt 
kronisk paronychi. Denne kan karakteriseres som en 
fortykkelse med rubor av paronychiet og med leilig
hetsvis oppblussen av infeksjon. Årsaken til dette er at 
der i lommen lett samler seg en salveaktig, gul masse 
for det meste bestående av avstøtte hudceller - detri
tus - hvor mikrober finner gode vekstbetingelser. En 
gjennom lengre tid daglig utrensning av detritus vil 
som oftest lede til helbredelse. 

Det er i denne brokete gruppe at vi har de fleste pasi
enter, men også det største frafall, 29 av 63, slik at bare 
34 kan tas med i materialet (tab. 1 ). Blant de akutte 
paronychier gikk symptomene raskt tilbake uten kirur
gisk intervensjon hos 4 pasienter, hvorav 1 også hadde 
en forstørret, øm lymfeknute i axillen, og det var nød
vendig å fjerne neglen bare i ett tilfelle. Ved de subakut
te paronychier måtte neglen fjernes hos 6 av de 8 pasi
enter, dog uten at dette i særlig grad forlenget behand
lingstiden. Dette bekrefter det som tidligere er sagt om 
den underminerte neglen, man kommer ikke til med 
lokalbehandlingen, men når neglen først er fjernet, 
skjer helbredelsen raskt. Pasientene med kronisk paro
nychi hadde for det meste en underminering av negl
båndet hvor en daglig utrensning av detritus sammen 
med Fucidinsalvebehandling førte til bedring, og det var 
nødvendig å fjerne bare en negl som var underminert 
ved basis. Man bruker her uttrykket <<hedring» fordi en 
full helbredelse ikke er mulig før neglen med neglbån
det er vokst så meget frem at hulrommet er lukket, og 
dette tar minst to måneder. Det er verd å legge merke 
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Tabell 1 

34 paronychier behandlet med Fucidinsaive. A: antall behand
lede. B: incidert /ør Fucidinbehandlingen. C: fjernet negl før 
og D: fjernet negl under Fucidinbehandlingen. E: gjennom-

snittet av antall dager til helbredelse. 

Paronychier 
Akutte 
Subakutte 
Kroniske 
Uregelmessig 

behandlede 

Sum 

A B 
9 
2 

14 
8 
5 

7 

34 12 

Tabell 2 

c 
1 
2 
1 

2 

6 

D 

4 

5 

E 
5 
5,1 
7 

10 

6,8 

Antall paronychier i en to måneders periode, behandlet ved 
Oslo kommunale legevakt etter vanlige retningslinjer. «Salve» 
hentyder til en eller annen antibiotisk salve. Her er også med
regnet de pasienter som avbrøt behandlingen i løpet av de 
første tre dager. Regnes ikke disse med, fås gjennomsnitts
verdiene: lncisjon: 8,2. Fjernet negl: 14,9. Eneste behandling: 

Incisjon 

8,7 og sum: 9,7 dager. 

Gjennom
Penicillin Omslag «Salve» Samlet snittsdager 

behandlet 

18 24 28 70 6,2 
Fjernet negl 3 5 14 22 13,0 
Eneste 
behandling 16 11 14 41 5,2 

Sum 37 40 56 133 7,1 

til at en uregelmessig behandling forlenger den gjennom
snittlige behandlingstid med 100 %, fra 5 til 10 dager. 

Til sammenligning gikk man gjennom avdelingens be
handlede paronychier i tidsrommet mars-april 1964. Av 
i alt 133 pasienter avbrøt 46 behandlingen i løpet av 
de første 3 dager. Resultatene, også inkludert for dem 

som brøt av, sees av tabell 2. For de fleste av disse var 
behandlingen til å begynne med regelmessig hver dag, 
men den ble senere uregelmessig med 2 til 4 dager mel
lom hver konsultasjon. Selv om man må anta at hel
bredelsen kan ha inntrådt noe tidligere enn anført på 
journalkortet, så er der dog en tydelig likhet i gjennom
snittlig behandlingstid mellom dette materiale og de ure
gelmessig Fucidinbehandlede. På den annen side sees at 
en underminert negl som måtte fjernes, forlenget hel
bredelsestiden ti113 dager. 

Combustio. Tiden for tilheling etter en forbrenning 

avhenger av dennes grad eller dybde. Denne tiden vil 
forlenges mer eller mindre hvis området infiseres, noe 
som delvis skyldes at infeksjonen kan medføre en økt 
dybde av nekrosene. En 2. grads forbrenning kan såle
des ved infeksj,on bli en 3. grads. Det hevdes at tilsyne

latende rene sår kan huse mikrober, fortrinnsvis gule 
stafylokokker, hvorfor det skulle være rimelig å anta at 
dette også er tilfelle ved forbrenninger. Man bør derfor 
prinsipielt inkludere antibiotika i den lokale behandlin
gen av disse. 

Vi har behandlet 3 pasienter profylaktisk, hvor til
heiingen skjedde uten komplikasjoner. For 6 pasienter 
med infiserte forbrenninger av forskjellig grad gikk in
feksjonen hurtig tilbake. De overfladiske forbrenninge-
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ne tilhelet raskt under Fucidinbehandlingen, men det 
syntes som om denne ikke hadde noen virkning på ne
krotisk hud, selv ved lengre tids observasjon. Nekrosene 
måtte excideres før tilhelingen kunne finne sted. På den 
annen side kunne man dog iaktta at blottede, tilsyne
latende nekrotiske sener ble dekket med friske granu
lasjoner uten avstøtning og hvor man senere kunne 
dekke disse med hudtransplantater. 

Infiserte sår. Det ble behandlet 40 pasienter med for
skjellige typer av infiserte sår, fra små overfladiske til 
større og dypere, de siste til dels med fremmedlegemer 
eller med penetrasjoner til seneskjeder og ledd på fing

rene. 
Lettere infeksjoner ble helbredet etter kort tid, og i 

flere tilfelle kunne man umiddelbart utføre rekonstruk
sjoner eller hudtransplantasjoner uten komplikasjoner. 
Tilhelingstiden var forlenget ved tilstedeværelsen av 
fremmedlegemer eller nekroser, men tilhelingen skjed
de raskt etter at disse var fjernet. Ved infeksjon av sto
re, kompliserte fingerskader, som åpne frakturer, åpne
de ledd og knust vev, tok det lengre tid før man fikk 
tilheling, og flere ganger anvendte man kombinert be
handling for å være på den sikre siden. 

Figur 3 viser et panar.irium fremkalt etter penetrasjon av 
en spiker inn i knokkelen på tommelen. Det var blitt be
handlet med 2 incisjoner og forskjellige antibiotika, blant 
annet 3 dagers kombinert behandling med Fuoidin/penicillin, 
men med forverrelse. Samme dag som det første bilde ble 
tatt, ble der lagt en gjennomgående incisjon til pulpa, hvor 
der var en abscess og med innleggelse av et dren. Pusset viste 
ved bakteriologisk undersøkelse gule stafylokokker, ømfint
lige for alle antibiotika. Samme dag ble Fucidinsalve presset 
inn i abscesshulen. Drenet ble fjernet 4 dager senere sam
tidig med ny innpressing av salve. Neste bilde ble tatt 9 
dager etter incisjonen, og fingeren var da tilhelet og uøm
fintlig. 

Figur 4 viser en finger som var blitt klemt i en dør hvor 
røntgenundersøkelse viste en epifysiolyse og hvor det klinisk 
forelå en avrivning av strekkesenen ved endeleddet ( •mallet
finger>> ). Etter 3 ukers gipsbehandling fantes et nekrotisk, 
infisert sår, vist på det første bilde. Infeksjonen ble bragt 
under kontroll i løpet av 6 dager med Fucidinbehandling, og 
såret tilhelte pent. Bildet til kontroll er tatt 3 uker etter det 
første. 

Figur 5 viser en finger hvor det hadde foreligget en komplri
sert luksasjon i midtleddet med infeksjon. Langvarig penicil
linbehandling og anvendelse av- forskjellige antibiotiske sal
ver og tabletter hadde ikke ført frem, og etter 17 dager ble 
han henvist med tanke på amputasjon. Det første bilde viser 
tilstanden på dette tidspunkt med en fistel volart inn i midt
leddet og med en nylig anlagt incisjon høyere opp. Bakterio
logisk undersøkelse samme dag viste oppvekst av gule stafy
lokokker, ømfintlige for samtlige antibiotika. Man begynte 
straks med å presse Fucidinsalve inn i fistelen. Der kom en 
viss bedring, men 4 dager senere var det nødvendig å legge 
en kontraincisjon på dorsalsiden av leddet, hvbr der var en 
pussansamling. Deretter var det rask fremgang inntil Fucidin
behandlingen kunne avbrytes etter i alt 10 dagers behand
ling. Det andre bilde viser tilstanden 17 dager etter Fucidin
behandlingens begynnelse, uten tegn til infeksjon, med myk 
hud og stabilt ledd. Bevegeligheten i grunn- og endeleddet ble 
etter hvert normal, mens den var sterkt redusert i det skadede 
midtledd. 

Figur 6 viser en lillefinger med et stort knusningssår over 
midtleddet og grunnfalangen med komminutt fraktur av ledd
enden og lesjon av begge fleksorsener. Såret ble suturert pri
mært, men det kom nekroser og infeksjon, særlig av et sår på 
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Fig. 1 

Ti dager gammel karbunkel før og etter 6 dagers fucidin
behandling. 

Fig.2 

Ni dager gammel hidrOS<!dcnitt. fucidinbehandler i 9 dager. 
Kontrollbilde 5 dager etter avsluttet behandling. 

Fig.3 

Ti dager gammelt panaritium ossale ved fucidinbchandlingens 
begynnelse og 9 dager senere. 



Fig . 4 

Tre uker gammelt nekrotisk sRr ved Fucidinbehandlingens 
begynnelse og 3 uker senere. 

Fig.5 

Sytten dager gammel komplisert luksasjon ved Fucidinbchand · 
!ingens begynnelse og 17 dager senere. 

Fig.6 

Femten dager gammel komminutt fraktur med knusningssar for 
og etter Fucidinbchandling. 



dorsalsiden av fingeren. Man fikk etter lengre tids behand
ling med Fucidinsalve en tilheling, men senere kom der fra 
tid til annen under bruk av fingeren i arbeidet trykknekrose 
i arrvevet med fistel inn i leddet, som dog hver gang kunne 
bringes til tilheling med ny salvebehandling. Etter ett år ba 
pasienten om at fingeren måtte amputeres, da den hindret 
ham i arbeidet. Det var denne fingeren man anvendte til 
den tidligere nevnte penetrasjonsundersøkelse. Ved denne ble 
der påvist sparsom oppvekst av Fucidinresistente gule stafylo
kokker i prøve fra leddet, for øvrig den eneste gang resi
stens var blitt påvist i dette materialet. Dette skyldes sikkert 
den intermitterende behandlingen et halvt år tidligere hvor 
man hadde anvendt Fucidinsalven. Denne «low grade infect
ion>> er kjent fra før innen kirurgien, hvor en infeksjon, sær
lig i ben og ledd, kan bestå symptom!øst i lengre tid. 

Den kliniske utprøving av et preparat som man her 
har gjennomført, kan være meget vanskelig å vurdere 
fordi det er flere, til dels meget variable faktorer til 
stede. Det er ikke bare graden av infeksjonen og den 
individuelt forskjellige reaksjon mot denne hos pasien
tene man må regne med, men også de personlige fakto
rer hos undersøkeren. Hvis denne har kjennskap til det 
normale forløp av infeksjoner fra tiden før og etter 
introduksjonen av antibiotika og kjemoterapeutika, har 
han et visst erfaringsmessig grunnlag til å vurdere virk
ningen av et nytt preparat. Nå kan kanskje enkelte be
merke at man med eller uten andre antibiotika kan opp
nå lignende, gode resultater. Hertil er å si at en del av 
pasientene i Fucidinmaterialet hadde vært behandlet i 
kortere eller lengre tid med ett eller flere antibiotika og 
etter kirurgiske retningslinjer, hvor de enten var blitt 
verre eller ikke hadde vist tegn på bedring. Når man 
hos disse pasienter får en nesten dramatisk bedring etter 
få dagers Fucidinbehandling, må man bli overbevist om 
preparatets ·effektivitet. Det inntrykk man fikk, kan 
nærmest sammenlignes med den entusiasme som preget 
legestanden den gang man begynte å bruke antibiotika 
og kjemoterapeutika mot infeksjoner. 

Ved disse forsøk har man derved bekreftet de resul
tater med Fucidinbehandling av infeksjoner som andre 
undersøkere har fremlagt. 

Ingen tilfelle av irritasjon eller komplikasjon som føl
ge av behandlingen ble iakttatt, selv ikke ved å presse 
salven inn i hulrom i vevene. 
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Spørsmål og svar 

Penicilliner 

1. Er det noen utvikling innen penicillin-gruppen? 

Svar: Ja, i de senere årene er det blitt markedsført en 
rekke nye penioil·hin-derivater. Disse representerer dds 
forbedrede farma!kologiske egenskaper, dels har de helt 
nye antib~kterlielrle egenskaper. Det er nra:tul"l<ig at ikke 
a:lle disse del"iva·tene hlir intl"odusert på et så relaJtivt 
lirte marked som i No!'ge. I tabell 1 er gitt en oversikt 
over de penrioil1in-del"ivatene som er regisnrel"t i viUegg 
vil penioillin G og penicillin V her hjemme. Det kan 
tiltlegges at dert sannsynligvis vitl blti markedsført 2 nye 
peniciUiner om ikke så' altfor 1lenge. Disse derivatene, 
nemlig carbeniciltlin l og azrdocmin, vi·l begge ha sine 
spesielle anvenddsesområder. 

Tabell 1 
Oversikt over markedsførte penicillinderivater i Norge 

primo 1968 

Generisk navn 

FeneticiL1in 
Propicillin 
Metiaillin 
Oxacillin 
Cloxaaillin 
AmpiciHin 

Handelsnavn 

Bendralan, MaXJipen 
Cetacillin 
BelfaciHin, Lucopenin 
Pro-staphlin 
Ekvaci!Lin 
Doktacillin, Pentrexyl 

Administrasjonsmåte 

Peroralt 
Peroralt 
Parenteralt 
Peroralt, parenteralt 
Perorait, parenteralt 
Perorait, pa.renteralt 

2. Har denne utviklingen ført til at penicillin G og 
penicillin V har utspilt sin rolle? 

Svar: Nei, ·dersom man sammenholder midlenes farma
kologiske, amibakrte11idle og ikke minst prismessige egen
skaper og fo!'dder, kan man trygt slå fast at peniciUin 
G og V fremdeles er de beste midlene t!il bruk ved infek
sjoner forårsaket av mikrober som vaniigvis er penici<Uin
følsomme, som strepwkok!ker, pneumokoikker osv. Det 
var ·slike infeksjoner som v·ar det <<gamle» anvendelses
området for cpenioiUinrterapi, og her represemerer penicil
lin G og V fremdeles det beste og billigste terapeutiske 
ahernra:vi v. 

3. Hva med de såkalte penicillinase-resistente peni
cilliner? 

Svar: Disse er her i Norge representert ved meticiH1in, 
oxacillin og cloxacillin, de 2 sistnevnte sammenfattes 
gjerne under beuegnelsen :isoxazolyl-penioiHin. De skal 
bare bmkes når V'i vet art det foreligger en !infeksjon med 
penicillinase-produserende stafylokokker, og de har helt 
endret den terapeutiske situasjonen ved s1ike infeksjoner. 
Men rapporter fm and,re land viser at snafyiokokkene 
også kan bli resistente overfor disse midlene. HilttJiJ har 
det vært s1rk at metioiillin-resistent·e stafylokokker også 
aUtJi'd har væl't isoxazolyl-resistente, mens det omvendte 
i~kke alltid h:u Væl't rtiHeHe. Det har ført til at !isoxa
zolyl-penicillinene er blitt anbefalt som føl"ste midler ved 
peniciHinase~prodrus•erende stafylokokker, men hvor me
get som egenolig 'ligger i dette, er det wnskelig å si 
noe Stikkert om. 

l Carbenåcillin er registrer,t 1/6-68 som FugaaiUin «Astra,., 
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4. Når skal ampicillin anvendes? 

Svar: AmpiciUin skal brukes ved alvorlige ·infeksjoner 
forårsaket av GraJm-negative mikrober med kjent resi
stensmønster. Det er et spesial-penicillin med effekt blant 
annet på E. coLi, visse proteusstammer, H. influenzae 
osv., men vi må alltid huske at adskillige stammer innen 
disse gruppene kan primært være resistente mot ampicillin. 
Ampicil1in erstatter ikke peniciHin G og V. Sammen
lignet med di:s1se har det stort s•ett sva·kere v·irkn:ing 
overfor vanlig pen<ioi:Uin-følsomme mikrober, som svrepto
kokker, pneumokokker osv. 

5. Hvilke effekter har carbenicillin og azidocillin? 

Svar: Noe forenklet kan vi si at de begge er en videre
utvikling og en spesi,:disering av ampioillin. Carbeni
cilliner har bedre effekt enn ampicillin mot blant annet 
visse proteusstammer og ikke minst Pseudomonas aerugi
nosa, mens azidocillin har økt effekt mot H. influenzae. 
Denne utV'rklingen av spesia1penici,1Liner representerer 
gledelige fremskl'i,nt når det gjelder å komme frem til 
sma:Ispektrede annibioti:ka med effekt bare på de aktuelt 
sykdomsfremkallende mikrobene. 

6. Vil en som er allergisk mot et penicillin-derivat 
også være allergisk mot andre penicilliner? 

Svar: I praksis - ja. Teoretisk kan det imidlertid 
tenkes at pasienten i~kke er allergisk overfor hele pen~
cillinmolekylet, men mot ett av nedbrytningsproduktene, 
og da kan han tåle et annet derivat som ikke brytes ned 
ti<l dette spesieHe produkt. Slike tilfelle er beSikrevet, 
men v1 må huske på at de representererer unntakstii
feHene. 

7. Er penicillinase velegnet i behandlingen av penicil
linallergi? 

Svar: Teorenisk ka11skje - i praksis ikke. Teoretisk 
er det ønskelig å få fjernet peniciHinet v·ed f.eks. ned
brytning med penicil'linase. På den ene siden må vi 
huske på at pa,Stienten kan hende nettopp rea;gerer på det 
nedbrytningsprodukt som dannes av penicillinasen, og på 
den andre siden er det flere penicilliner som er resistente 
mot peniciUinas·e. Det må også nevnes <lit peniaiUinasen 
selv kan ha annigene egenskaper. Midlet har 'derfor i dag 
liten eller ingen anvendelse i behandlingen av peniciUin
allergi. 

8. Hvordan skal man redusere mulighetene for alvor
lig penicillinallergi? 

Svar: a) Oppta en grundig me,dikamentanamnese. b) 
Bruke perora:le penioiHiner så sant det er terapeutisk til
fredsstillende. c) Observere pasienten i ca. 20 minutter 
etter en injeksjon. 

9. Er det noen øvre grense for hvor store penicillin
doser som kan anvendes? 

Svar: Ja. Dosens størrelse aV'henger av pasientens 
nyrefunksjon. Ved nedsatt nyrefunksjon vU:l høye doser 
(25 mill. IE eller mer) føre til en toksisk cerebral på
virkning. 

Tore Midtvedt 

------~~~~~~~~-----------...1 



l V 

OBS! 

Oxv-Dumocvclin 
( oxitetracycl in) 

lavere priser* 
og bredere spektrum enn V-penicillin l 

Tabletter å 0,25 g 

16 stk. kr. 7,1 5 
24 stk. kr. 10,80 

100 stk. kr. 35,50 
5 x 100 stk. kr. 170,10 

Mikstur 25 mg/ ml 

60 ml kr. 6,45 

Intravenøs (ferdig oppløst) 

1 O x 15 ml å 0,5 g kr. 136,05 

Dosering kun to ganger i døgnet 
Forøvrig henvises til Felleskatalogen (bivirkninger, hvit del). 

* l dogndose (1 g) av OXY-DUMOCYCLIN er sammenlignet prismessig med en ekvivalent mengde av 
det rimeligste V-penicillinpreparat (2.4 mill. lE, Lakartidningen 64, 3609-3612 (1967)). 



LEDERMYCIN* 300 
betyr høy, bredspektret 

antibiotika-konsentrasjon 
i lungene 

LE DER ty1YC l N når inn til og påvirker pa togene mikrober overalt i lungevevet. 
LE DER MYC1 N er mer stabilt og mer aktivt enn tetracyklin. Den terapeutiske 
vitkning vedvarer 11 -2 dager etter seponerlng. og det kan doseres med bare 
300 mg to ganger om dagen. 
M.h.t. lndlkas)oner, dosering, kontrelndlkasjoner. blvirknin· 
ger og forsiktighetsregler, se Felleskatalogen. <Generell 
omtale av tetracykllner finnes foran den alfabetiske lndlka· 
s)onsllste>. 

EDERMYCIN*300 
Demetylklortetracyklln ~ 

~ LEDERLE LABORATORIES • CYANAMID INTERNATIONAL c:::=:• ................. ::;::. 

Representant for Norge: Marwell Hauge Farmasøytisk A/S, Drammensvn. 97, Oslo 2 
•varemerke 
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Tendensen har i de senere år gått mot en økning av penicillindosene, slik at 
tabletter med et innhold av 250.000 og 500.000 I.E. penicillin vil være de mest 
anvendelige i dagens situasjon. PHENO-PENICILLIN tabletter finnes nå i 
handelen i begge disse styrker. 

PH END-PENICILLIN* 
V-penicillin er ikke forbigått av de nyere halvsyntetiske penicilliner 
ved behandling mot sensitive bakteriestammer! 
TODAY'S DRUGS, Penicillins. 
Brit. med. J., 
1963: 5338: 1137: 
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ken tnto xymet y r 
are ta be betwcen phcno to six-hour\y. 
ars to '250 mg. tour-
Dose: l '25-

•• (fenoxymethyt-, ethyl-, propyl-, og benzylpenicill1n.) 

Pakninger og priser: å 250.000 I.E. 

Dosering : 

å 500.000 I.E. 

15,50 
23,10 
29,40 

Individuell , avhengig av sykdommens art og grad og pasientens alder og 
vekt. Doseringsforslag for voksne: 250.000-1.000.000 I.E. (1-2 tabl.) 3-4 ganger 
daglig. 

20 TABLETTER 

PHENO-PENICILLIN 

• Hver tablett inneholder: 
Phenoximethylpenicillin. 0,15 
resp. 0,3 g 

Vedrorende indikasjoner, 
dosering, kontraindika
sjoner, bivirkninger og 
forsiktighetsregler, se 
Felleskatalogen 1968. 

j 500 000 l. E. 

Ph Hver tablett inneholder: 
c •no!'Ymethylpenicillln. 0,~211 onltltuens ad o,.. 

Produseres og garanteres av 
A/S APOTHEKERNES LABORATORIUM 
FOR SPECIALPRÆPARATER - OSLO 2. 



VELG SELV 
250.000 I.E. 

ELLER 
500.000 I.E. 



Yllerligere PRISREDUKSJONER 
på norsk-produserte 
anlibiolikalableller fra 
OXVTETRAL (oxytetracyclin A·L), 250 mg: 

8 stk. . . . . . . . kr. 4,55 (før 9, 70) 
16 )) . . . . . . . )) 7,90 ( )) 17,55) 

100 )) . . . . . . . » 36 ,00 ()) 102,05) 
5 X 100 » . . . . . . . » 172,55 ( » 434,45) 

CHLORAMPHENICOL A·L, 250 mg! 
12 stk. . . . . . . . kr. 3,00 (før 3,50) 
30 » . . . . . . . » 5,95 ( )) 6, 70) 
50 )) . . . . . . . » 9,00 ( » 1 0,30) 

100 » . . . . . . . » 15,40 ( » 18,85) 
5 X 100 » . . . . . . . » 74,50 ( » 91 ,85) 

A L 

53· 60°/o 
PRIS
REDUKSJON 

11 -18 °/o 
PRIS
REDUKSJON 

A·L's omfattende kvalitetskontroll i moderne laboratorier garanterer pålitelig 
absorpsjon og høy aktiv blodkonsentrasjon. 

Velg OXYTETRAL DU CHLORAMPHENICOL A·l 
også for prisens skvld! 

da 
A/S APOTHEKERNES LABORATORIUM FOR SPECIALPRÆPARATER - OSLO 2 ~ 
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FUGACILLIN® 
ampuller 

- det eneste penicillinet med effekt 
også mot Pseudomonas 

Pseudomonas aerugmosa (pyocyanea), ca 60 000 ganger forsførret. 



FUGACIL ® 

ampuller 

- det eneste penicillinet med effekt også mot Pseudomonas 

DEKLARASJON 

T ørrampuller 

( 1-Carboxibenzyl)penicillt nnatnum 
respond. ( 1-carboxibenzyl)penicillin. 1 g 
D. in amp. no l. 

Aq. stenl. 2 ml 
D. in amp. no l. 

INDIKASJONER 

Infeksjoner som er forårsaket av følsomme gram
negat tve bakterier - fremfor alt Pseudomonas 
aeruginosa (pyocyanea). Proteus (tnkl. mange stam
mer av Proteus morganii, Proteus vulgans og Pro
teus rettgeri, som er ufølsomme for andre anttbiot i
ka) samt E. coli. 

DOSERING 

VOKSNE 
Normal nyrefunksjon 

Urinveismfeksjoner -----
1 g tntramuskulært 4 ganger pr. døgn (hver 6. time). 

Sepsts, mentngitter og alvorltge almeninfekSJoner - --------
20-30 g pr. døgn i kont•nuerltg intravenøst drypp 
eventuellt sammen med 2 tabletter Probecid hver 
12. time. 

Nedsatt nyrefunksjon 

Endogent kreat intnclearance < 5 ml/minutt 

2 g tntravenost hver 8.- 12. time. 

Under hemodtalyse 

2 g mtravenøst hver 4. time. 

Under peritonealdialyse 

2 g intravenøst hver 6. t ime. 

BARN 

Unnveisinfeksjoner 

200 mg/kg kroppsvekt og døgn, delt på 4 doser. 

Sepsis, meningttter og alvorlige almeninfeksjoner 

300-500 mg/ kg kroppsvekt og døgn i kontinuerlig 
intravenøst drypp. 

BIVIRKN INGER 

Allergtske reaksjoner kan forekomme, derfor er 
Fugaclllin likesom alle andre pen•cillmer kontra· 
indtsert ved penictllmoverfolsomhet. l likhet med 
de øvrige pentcilltner er toksistteten lav. noe som 
medfører at Fugactlltn ved behov kan gts i megel 
hoye doser. Ved tntravenost drypp finnes det ttl 
fe lle som er rapportert der dosen 28 g FugactlltnJ 
dogn ble gttt t 3 måneder uten btvirkntnger. Hos 
pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon. hos små 
barn og når normaldosenngen (30 g/døgn) over
skndes kan det nok finnes risiko for kramper av 
samme type som ved ttlsvarende doser bensyl
pentctlltn (pentctlltn G). Hvts sltke symptomer skulle 
inntreffe bor dosen reduseres. 

PAKNINGER 

Tørrampuller 1 g 

5 og 25 stk. (tnkl. vannampuller). 
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