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integreret behandling [8-10] og med resultaterne af den eneste
anden randomiserede undersøgelse af specialiseret behandling af patienter med debuterende psykose [11].
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Resume
Forekomsten af humane spolorminfektioner (askariose) er tidligere
forklaret ved, at smitten enten er erhvervet under udlandsrejser
eller ved indtagelse af uforarbejdede levnedsmidler importeret fra
lande, hvor sygdommen er almindeligt forekommende. Epidemiologiske undersøgelser udført i Viborg Amt peger imidlertid på, at
svin er hovedsmittekilden. Resultaterne af populationsgenetiske
undersøgelser bekræfter denne teori. Sundhedspersonalet bør
være opmærksomt på, at den helt dominerende smittevej for
spolorm her i landet er fra svin til mennesker, og at specielt
mindre børns kontakt med svinegødning derfor bør forhindres.

Adskillige småophobninger af askariose blandt børn blev
observeret af Mikrobiologisk Afdeling på Viborg Sygehus [1].
Ingen af børnene havde været ude at rejse, men i stedet kunne

infektionerne sættes i forbindelse med kontakt med svin eller
svinegødning [2].
Det vides ikke, hvorvidt menneskets og svinets spolorm er
en eller to arter. Der er ikke beskrevet entydige morfologiske
forskelle mellem spolorm fra de to værter. Det har været antaget, at spolorm fundet hos mennesker tilhører arten A. lumbricoides, mens orm fra svin er A. suum. I genetiske studier er det
blevet påvist, at nogle humane spolormsinfektioner kan være
zoonotiske [3], og det er tillige under eksperimentelle forhold
vist, at spolorm fra de to værter kan krydsinficere [4, 5].
For at klarlægge smittevejen for spolorm her i landet blev
danske humane Ascaris og Ascaris, der var indsamlet fra danske slagtesvin, sammenlignet ved brug af polymerasekædereaktions-(PCR)-baserede DNA-analyser. De danske orm blev
desuden sammenlignet med orm fra mennesker og svineorm
indsamlet i udviklingslande.
Materialer og metoder

Treogtredive danske Ascaris fra mennesker blev indsamlet
med hjælp af Viborg Amts 150 praktiserende læger, der rapporterede om nye tilfælde af spolorm til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Viborg Sygehus. Via umiddelbar telefonisk
kontakt til patienter/forældre blev orm og epidemiologiske
data rekvireret. Mebendazol blev benyttet ved antihelmintisk
behandling af patienterne.
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Fra mennesker blev der desuden indsamlet 25 Ascaris
i Bangladesh, fem i Nepal og ni i Guatemala. Fra svin blev der
indsamlet 55 orm i Danmark, seks i Guatemala og tre i Filippinerne.
DNA blev ekstraheret ved brug af cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB)-metoden efterfulgt af RNase A-behandling. Dernæst blev PCR-teknikkerne amplified fragment length
polymorphisme (AFLP), en metode til fingerprintning af hele
genomet [6] og restriction fragment length polymorphisme (PCRRFLP) anvendt til at karakterisere ormene med. Spolormenes
indbyrdes slægtskab (genetiske afstande) blev analyseret ved
hjælp af populationsgenetiske beregninger af AFLP-datasættet. Genetiske afstande mellem individuelle orm blev beregnet på to forskellige måder; med Jaccard-koefficienten og ved
brug af programmet TFPGA (version 1.3). Resultaterne blev
vist grafisk ved brug af programmet MEGA (version 3). De
genetiske afstande inden for og mellem grupper af spolorm
(danske humane orm vs. danske svineorm, samt danske
humane orm vs. udenlandske humane orm) blev beregnet i
Excel på grundlag af Jaccard–koefficienten, og sandsynligheden blev beregnet med Mann-Whitney rank-sum-testen.
For yderligere at underbygge ovenstående udregninger blev
programmerne Structure (version 2.1) og Arlequin (version 2)
tillige anvendt til at lave andre populationsgenetiske beregninger på AFLP-datasættet (resultater udeladt). PCR-RFLPresultaterne blev analyseret med χ2-test, hvor programmet
SigmaStat (version 1.1) blev anvendt.
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Resultater

Epidemiologiske data vedrørende de 33 tilfælde af human
askariose i Viborg Amt blev indsamlet i løbet af ni måneder.
Af disse 33 tilfælde var 52% observeret blandt børn under fem
år, og incidencen i denne aldersgruppe var 3 pr. 10.000 i byområder og 27,8 pr. 10.000 i landområder. Forskellen i forekomsten af Ascaris mellem land- og byboer reduceres med
alderen. I 73% af tilfældene blev der rapporteret om sandsynlig kontakt med svinegødning. Hos mere end 80% af patienterne blev der kun kvitteret en enkelt orm. En enkelt patient
kvitterede mere end 30 orm.
De populationsgenetiske beregninger af resultaterne fra
AFLP-analyserne viste ved brug af både Jaccard-koefficienten
og programmet TFPGA, at samtlige danske humane spolorm
fandtes i en samlet genetisk enhed (klynge) sammen med alle
danske og udenlandske svineorm, mens alle humane orm fra
udviklingslande faldt i en anden klynge, der ikke indeholdt
spolorm fra svin (Figur 1). Den sidste klynge viste en underopdeling efter ormenes geografiske oprindelse (Bangladesh/
Nepal og Guatamala).
Den gennemsnitlige genetiske afstand inden for og mellem
grupperne af Ascaris blev beregnet (Tabel 1). De danske humane orm og humane orm fra udviklingslandende tilhører to
forskellige genetiske grupper af spolorm, idet den genetiske
afstand inden for og mellem de to var signifikant forskellig
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Figur 1. Indbyrdes slægtskab mellem individuelle Ascaris beregnet med
Jaccard-koefficient og grafisk fremstillet i MEGA ved brug af metoden minimum
evolution. Det første bogstav indikerer værten: H: human; S: svin. De to næste
den geografiske oprindelse: DK: Danmark; BD: Bangladesh; NP: Nepal;
GT: Guatemala; PH: Filippinerne.
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Tabel 1. Genetiske afstande inden for og
mellem grupper af spolorm.

Genetiske afstande

Grupper, der sammenlignes
Humane orm,
Svineorm, DK

mellem grupperne
(spændvidde)

inden for grupperne
(spændvidde)

p-værdi

0,315b (0,293-0,336)

0,313 (0,292-0,336)

0,096 c

0,360 (0,338-0,379)

0,294 (0,248-0,328)

<0,0001

DKa

Humane orm, DK
Humane orm, udviklingslande

a) Oprindelsesstedet for spolormene (Ascaris sp.). DK angiver danske orm. De udenlandske humane
orm var fra Bangladesh, Guatemala og Nepal.
b) Genetiske afstande blev beregnet ved brug af Jaccard-koefficienten. Medianværdier er angivet med
henholdsvis 25- og 75-percentilen vist i parentes.
c) Sandsynligheder blev beregnet ved Mann-Whitney rank-sum-testen.

(p<0,0001). Derimod var den genetiske afstand inden for og
mellem grupperne den samme (p = 0,096), når danske orm
hos mennesker og danske svineorm sammenlignedes, hvilket indikerer, at disse stammer fra den samme gruppe af spolorm.
Slægtskabet mellem de danske humane orm og danske
svineorm blev desuden bekræftet i en uafhængig analyse af
PCR-RFLP-resultaterne.
Diskussion

Ved brug af to PCR-baseret DNA-analyser og forskellige
populationsgenetiske beregningsmetoder har vi i dette studie
vist, at ingen af de undersøgte humane danske spolorm kan
adskilles genetisk fra orm indsamlet fra svin, hvilket ikke er
tilfældet for humane orm indsamlet i udviklingslande. Det
kan således konkluderes, at krydsinfektion ved oral smitte via
svinegødning er den mest sandsynlige transmissionsvej for
human Ascariasis her i landet. Askariose kan således betragtes
som en zoonose i Danmark. Epidemiologiske undersøgelser
viste, at 73% af patienterne, fortrinsvis mindre børn, havde
haft kontakt til svin eller svinegødning, hvilket understøtter
konklusionen. Import af den humane form af orm via udenlandsrejser o.l. [7] blev ikke påvist i vort studie.
Det er nærliggende at antage, at Ascaris-transmissionen fra
grise også forekommer i andre industrialiserede lande, og det
ville være interessant at kunne af- eller bekræfte denne hypotese ved hjælp af mindre epidemiologiske undersøgelser.
Det er således tidligere vist, at 8% af de hollandske og 7% af
de svenske skoleelever havde antistoffer mod Ascaris [8], og
at i ti ud af 12 tilfælde (83%) af askariose i Finland var patienten under ti år [9]. Denne aldersgruppe repræsenterede 76%
af tilfældene i vores undersøgelse.
I Danmark er der ingen registrering af askariose, og hyppigheden er derfor stort set ukendt. Men på baggrund af vort
indsamlede materiale og spontane henvendelser, efter at vore
undersøgelser var præsenteret i tv-programmet »Lægens
Bord«, skønner vi, at der i Danmark årligt er mere end 1.000
tilfælde af spolorm.

Da vores undersøgelse viser, at svin er den primære smittekilde til askariose blandt danskere, er det vigtigt, at praktiserende læger og andet sundhedspersonale har viden om denne
smittevej, således at korrekt information bliver givet til patienter og risikogrupper, så smitte forebygges effektivt. Det har
ligeledes vist sig, at det er vigtigt at gøre familierne klart, at
kvitteret spolorm ikke skyldes smitte fra hund eller kat. Da
mere end 20% af danske svin har spolorm [10], må brugen af
svinegødning i køkkenhaver og i grøntsagsgartnerier kraftigt
frarådes. Det skal bemærkes, at æggene kan overleve i jorden
i mindst fem år. Hvis man har gødet med svinegødning, må
det derfor anbefales at dyrke afgrøder, der ikke kommer i
direkte kontakt med jorden, eller at grøntsager mv. koges før
indtagelse. Nogle børn under to år synes at være smittet
direkte ved at indtage jord.
Vi anbefaler, at information om spolormsinfektioner
inkluderes i Sundhedsstyrelsens materiale om smitsomme
sygdomme hos mindre børn, og at Fødevarestyrelsen gør en
indsats for at forhindre, at svinegødning bliver anvendt i
haver og i gartnerier, hvor der produceres fødevarer.
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Proksimal tibiaepifysiolyse
hos en ung gymnast efter hyperfleksionstraume
KASUISTIK
Reservelæge Ulrik Kähler Olesen & overlæge Thomas Lind

Hillerød Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling O

Epifysiolyse af den proksimale tibia er sjældent refereret.
Hyppigheden angives til at være på 0,5-3,0% af alle epifysiolyser [1, 2]. Epifysiolyser inddeles sædvanligvis efter Salter-Harris-klassifikationen. Imidlertid kan man også inddele de proksimale tibiaepifysiolyser efter Rockwood [3] på baggrund af
epifysens displacering som funktion af kraftens retning. En viden om disse forhold er af betydning for vurderingen af mulige umiddelbare og sene komplikationer samt for valget af
behandlingsstrategi.
Vi har på denne baggrund fundet det af interesse at præsentere nedenstående sygehistorie.
Sygehistorie

En 15-årig idrætsudøver pådrog sig i landingen efter spring et
hyperfleksionstraume mod venstre knæ. Han blev umiddelbart herefter indbragt på et lokalt sygehus, hvor man fandt
den venstre knæregion hævet med svær fejlstilling. Der fandtes normale neurovaskulære forhold distalt på benet. Der blev
foretaget lukket reposition i stesolid/morfinrus, og der blev
anlagt gibsbandage.
En efterfølgende røntgenkontrol viste proksimal tibiaepifysiolyse af Salter-Harris type-II, og stillingen accepteredes.
Ved røntgenkontrol efter to uger blev det konstateret, at epifyselinjen ikke var eksakt reponeret og gabte fortil. Der udmåltes ca. 18 graders dorsal vinkling af tibialedfladen sammenlignet med højre side (Figur 1A).
Patienten blev bragt i generel anæstesi, og epifysiolysen
lod sig ikke påvirke ved lukket repositionsforsøg. Via en inci-

sion over tuberositas frilagdes den proksimale epifyse anteromedialt, og en ti cm lang periostflap, der lå slået ind i epifysen,
kunne udhentes. Epifysiolysen kunne herefter reponeres og
blev fikseret med Kirschner-tråde (Figur 1B).
Efter seks ugers bandagering og to ugers begyndende mobilisering blev K-trådene fjernet, og en røntgenkontrol viste
opheling i normalanatomisk stilling (Figur 1C) Der blev ikke
påvist instabilitet i knæet, hverken til siderne eller forfra-bagtil.
Diskussion

Proksimale tibiaepifysiolyser kan opstå efter direkte, men oftere efter indirekte traumer. Hyppigst forekommende er
valgus- eller hyperekstensionstraumer, og i sjældnere tilfælde
ses som her epifysiolyse efter hyperfleksionspåvirkning. Som
ved alle epifysiolyser er der risiko for præmatur epifysiodese
med progredierende fejlvinkling til følge. Der kan ses for tidlig vækststandsning med deraf følgende anisomeli. Såfremt
kun den forreste del af den proksimale tibiaepifyse læderes,
og væksten derved standes for tidligt, kan der udvikles udtalt
rekurvering af den proksimale tibia. Herudover ses der knæinstabilitet og degenerative ledforandringer hos en del patienter [4].
I øvrigt afhænger ledsagende skader og komplikationer af
kraftpåvirkningen. Ved hyperekstensionstraumer ses en bagudglidning af tibiadiafysen med risiko for kompression af arteriae popliteae. Nøje observation af perifer cirkulation samt
eventuel Doppler-flowundersøgelse eller angiografi ved mistanke om karpåvirkning er væsentlig hos patienter med
denne type traume.
I den her omtalte sygehistorie var skadesmekanismen hyperfleksion af knæet, hvorved den pludselige kontraktion af
musculus quadriceps oversteg styrken af epifysen, der blev re-

