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I Läkartidningen 15/98 har Birgit
Wilhelmson en intervju med Gunilla
Lindmark som är professor i internatio-
nell mödra- och hälsovård i Uppsala. I
artikeln skrivs: »Dessutom finns i afri-
kanska länder en vidskeplig föreställ-
ning: Om en HIV-smittad man har sex
med en ung oskuld renas mannen från
sin infektion och blir fr isk.»

Medicinprofessorn Carl von Linné,
som var verksam vid samma fakultet
som Gunilla Lindmark, skriver om
samma vidskeplighet i vårt land men ur
ett manligt perspektiv och yrkar på
strängt straff. I Västgöta resa 1746 skri-
ver han sålunda om den veneriska sju-
kan: »Olycklig kärlek har sårat åtskilli-
ga, hvartil mycket bidrog et ogrundat
ryke eller error popularis, som ingen
god utspridt, nämligen at den olyckade
kan blifw a fri, om han får smitta en an-
nan. En enda Kona kan med denna eld

bränna och förderfwa i sin brånad ra-
sande ynglingar; ty wore det wäl, om
Höga Öfwerheten med hårdaste straff
läto dem bemötas, som äfwen på detta
sättet skadade en annor, at icke så we-
derstyggeligit ogräs finge rota sig til
Nationens skada.»

I en skrivelse till Kungl Maj:t 1785
uppger Collegium Medicum: »Allmän-
hetens okunnighet vore så mycket mer
vådlig, som efter provinsialläkarnas en-
hälliga intygande den föreställningen
vunnit insteg, att en smittad bleve själv
befriad från sjukdomen, så snart han
hunnit meddela den åt flera personer.»

I sin självbiografi berättar den kine-
siska författarinnan Han Suin om hur
hon under sitt arbete som läkare i Singa-
pore på 1920-talet behandlade unga 
oskuldsfulla flickor som smittats med
gonorré därför att deras partner hoppa-
des befria sig från sin infektion.

Denna skröna har således långa anor
i vårt land och är spridd över hela värl-
den. Kanske stammar den från antiken?
Detta gäller också uppgiften att »skol-
flickor kan tvingas ha sex med sin lära-
re för att få ut sina betyg». Sådana be-
rättelser är vanliga i skolvärlden och fö-
rekom vid Lunds universitet på 1950-
talet, men finns också i homosexuella
versioner.

Skrönorna måste bedömas med en
stor nypa salt, men likväl kvarstår det
faktum att många unga i beroendeställ-
ning infekteras av äldre som hemlighål-
ler sin smittsamhet.

Stig Cronberg
docent, infektionskliniken,
Universitetssjukhuset, Malmö

Referens
Thyresson N. Från franzoser till aids. Stock-

holm: Carlssons förlag 1991: 45.

NS KORRESPONDENS KORRESPON

Ingenting nytt under solen

Titthålskirurgi – en kommentar
I Läkartidningen 13/98 rapporterar

Peter Örn om minimalinvasiv torax-
kirurgi för pacemakerimplantation.
Metoden kan ge oss ett intressant alter-
nativ, men jag skulle vilja kommentera
några punkter i artikeln. Som potentiel-
la fördelar nämns att man undviker
långa röntgengenomlysningar samt ris-
ken för blodpropp och blodförgiftning.

Mycket litet bekymmer
Klinisk trombembolism är kvantita-

tivt ett mycket litet bekymmer vid
pacemakerimplantationer. Huruvida
det finns ett okänt subkliniskt problem
måste först undersökas innan man ut-
vecklar metodik för att undvika det.
Sepsis och infektion i pacemakersyste-
met är ett erkänt mycket allvarligt pro-
blem för den drabbade patienten. Fre-
kvensmässigt ska det dock med nöd-
vändighet vara ett litet bekymmer för ett
välfungerande implantationscentrum.
För den enskilde som drabbas av en in-
fektion torde en mediastinit från torako-
skopet knappast vara att föredra framför
sepsis.

De timslånga pacemakerimplanta-
tionerna som reportaget nämner inne-
bär förhoppningsvis inte timslånga
röntgengenomlysningstider; stråldosen

torde inte heller vara argumentet för att
ersätta ett transvenöst ingrepp i lokala-
nestesi med ett torakoskopiskt ingrepp
på en sövd patient.
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Först och främst önskar underteck-
nad poängtera att den helt överskuggan-
de fördelen med videoassisterad trans-
torakal elektrodimplantation är att den
på ett helt nytt sätt möjliggör elek-
trodplacering på hjärtats vänstra för-
mak och kammare.

Metoden kan därmed skapa möjlig-
heter till nya indikationer för pacema-
kerbehandling. Metoden är primärt inte
tänkt att konkurrera med den sedvanlig
transvenösa tekniken för att nå hjärtats
högra sida eller att lösa dess relaterade
komplikationer, utan utgör istället ett
komplement.

Trombembolism är som kollega Ke-
sek nämner ett kvantitativt litet problem
med sedvanliga pacemakerinsättning.

Den nya metoden är inte utvecklad för
att eliminera trombembolism, men om
den bieffekten erhålles borde detta kun-
na vara till fördel för patienten.

Skall ej negligeras
Infektionsproblematik vid sedvanlig

pacemakerkirurgi är visserligen ett
kvantitativt litet men kvalitativt på intet
sätt ett negligerbart problem. De peri-
operativa infektionsriskerna kan sanno-
likt förväntas vara jämförbara mellan
metoderna. Däremot elimineras den all-
varliga och livslånga sena infektionsris-
ken på grund av kvarvarande främman-
de material i blodbanan, med trans-
torakala elektroder.

Att med sedvanlig teknik nå vänster
förmak, via transvenös elektrodplace-
ring i sinus coronarius medför ibland,
även i tränade kollegers händer, ej obe-
tydliga genomlysningstider. Den rap-
porterade metoden utesluter genomlys-
ning.
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