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Dette er sidste nummer før sommer-
ferien og omhandler mest en masse
nye brochurer og foldere. Interessant
er også en ny film om Prævention til
indvandrerkvinder – anmeldt andet-
steds i bladet.

Rationel Farmakoterapi har haft to
glimrende artikler af Hanne Madsen
som omhandler Medicin til gravide og
ammende. Vi har bearbejdet dem og
»oversat« dem til patientsprog – læs
det i Dit Lægemagasin.

Som tidligere listes præparater m.v.
i alfabetisk rækkefølge.

Nye præparater
AminoJERN® fra firmaet Pharmo-
vital.
AminoJERN® består af Ferrochel® –
et jernchelat baseret på glycin. Biotil-
gængeligheden skulle være stor og
bivirkningerne få. Hver tablet inde-
holder 25 mg jern. Gravide anbefales
en tablet daglig før 20. uge og 2 tab-
letter daglig derefter.

Ursofalk® fra firmaet Meda.
Ursofalk® består af urodeoxycholsyre
(UDC), enten i kapsler med 250 mg
eller i suspension. Indikationen er

Primær Biliær Cirrose, Primær scle-
roserende Cholangitis og Cystisk
Fibrose, men midlet har også vist
gunstig virkning ved behandling af
leverrelateret graviditetskløe. Dosis
vil her typisk være 1 kapsel 3 x daglig.
Ursofalk® er en galdesyre, som findes
i mindre mængde i normal, human
galde. Ved indgift af UDC øges galde-
flowet, og galdesyresammensætnin-
gen ændres. Derved dannes der flere
vandopløselige galdesyreforbindelser,
og herved fremkommer en mindre
celletoksisk galdesyresammensæt-
ning. Ursofalk® hæmmer endvidere

absorptionen af primære galdesalte
fra tarmen. Ved intrahepatisk gravi-
ditetsbetinget kolestase (IGK) er fjer-
nelse af den foetale galdesyre over
placentamembranen nedsat. UDC
menes at bedre dette forhold. 

Der er ikke observeret bivirkninger
- hverken hos mor eller barn.

Ursofalk® er ikke registreret i Dan-
mark, men kan fås på specialtilladelse.

Tips
Et anderledes vandladningsskema fra
firmaet Pfizer. De sædvanlige skemaer

Praksissektoren

Af gynækolog 
Christine Felding

Nyt fra gynækologifronten
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vi bruger i inkontinensudredningen
kan være lidt vanskelige at forstå, men
dette skulle kunne bruges af alle.

Skemaet kan rekvireres på tlf: 4420
1100.

Vivag® Control fra firmaet 
Pharma Vinci.

Vivag® Control er en ny test for bak-
teriel vaginose (BV). Mange kvinder
tror, at udflåd = svamp og bliver (selv)
behandlet for det. Denne test er ud-
viklet, for at skelne mellem svamp og
BV. Testen ligner og bruges som al-
mindeligt trusseindlæg. Efter 6 timers
brug trækkes en indikatorstrimmel ud
af bindet, lægges i en tørreæske og re-
sultatet kan aflæses efter 10 minutter.
Blå farve indikerer for høj pH-værdi
tydende på BV.

Orientering
DSOGs guidelines vedrørende peri-
og postmenopausal hormonterapi. En
folder udarbejdet af en stribe af vores
kolleger i samarbejde med firmaerne
Novo Nordisk, Orion Pharma, Sche-
ring og Organon. Folderen er et ul-
trakort resumé af de retningslinier,
som nu ligger på DSOGs hjemmeside
(Dansk selskab for Gynækologi og
Obstetrik) www.dsog.dk 

Folderen er på 4 sider og omhand-
ler i punktform definitioner, indika-
tioner kontraindikationer, adminis-
tration og varighed.

Folderen kan formodentlig rekvire-
res hos de førnævnte firmaer.

KUN FOR KVINDER! – om
frugtbarhed og prævention. 

Dette er den 10. film i serien Go´dag
Danmark. Filmen er sponsoreret af

Sundhedsstyrelsen og beregnet til un-
dervisning af kvinder i den fødedyg-
tige alder af anden etnisk herkomst.
Filmen anmeldes andetsteds i bladet.

Videofilmen koster 510 kr og kan
bestilles hos Sfinx film på tlf: 3332
3253

Temahæfter fra firmaet Pfizer.
I denne serie er der nu kommet 4
hæfter om underlivsproblemer hos så-
vel kvinder som mænd: »Vandlad-
ningsproblemer hos mænd«, »Prosta-
tacancer«, »Seksuelle problemer hos
kvinder – en guide til almen praksis«
samt »Den neurogene blære i almen
praksis«. De to førstnævnte føler jeg
mig ikke kompetent til at vurdere.

»Seksuelle problemer hos kvinder –
en guide til almen praksis« er skrevet
af Annamaria Giraldi og Ellids Kris-
tensen. Den gennemgår på 22 sider
først den seksuelle responscyklus og
dernæst seksuelle dysfunktioner hos
kvinder, også i relation til hormoner
(menopause), psykiske sygdomme,
alkoholmisbrug, organiske sygdom-
me og lægemidler. Herefter behand-
lings- og henvisnings-mulighederne
bl.a. til Rigshospitalets sexologiske
klinik.

»Den neurogene blære i almen
praksis« er skrevet af Kristian Winge,
Annette Mosbæk Nordenbo og Jens
Thorup Andersen og gennemgår på
30 sider den normale blære, den over-
aktive og under-aktive blære, blære-
problemer ved neurologiske syg-
domme, udredning og behandling. Et
koncentreret, brugbart værktøj til at
få sat den rigtige diagnose (og dermed
behandling) på patienterne.

Temahæfterne kan bestilles som
hæfter eller CD-rom hos firmaet på
tlf: 4420 1100

Ny forskning
Følgende interessante notat er taget
fra Weekly News from ObGyn-
World.com 25 april.

Spotting postmenopausal CV risk
And finally, Danish researchers say
the combined presence of just two
factors of the metabolic syndrome is a
better guide to determining cardio-
vascular risk in postmenopausal wom-
en than the syndrome itself. 

During long-term (8.5 year) fol-
low-up of 557 postmenopausal wom-
en, the researchers found that those
with both an enlarged waist and ele-
vated triglyceride levels (EWET)
were 4.7 times more likely to die from

a cardiovascular event than women
without both characteristics, while
women with the metabolic syndrome
had only a 3.2-fold increased risk,
compared with their respective con-
trols. 

László Tankó (Center for Clinical
and Basic Research, Ballerup) and co-
workers conclude that »the combined
presence of EWET may be the best
indicator of cardiovascular risk,« but
recommend further studies to assess
whether it is universally applicable in
primary care units and general prac-
tice.

Lovende behandling for patienter
med særlig aggressiv brystkræft.
En ny amerikansk undersøgelse viser,
at kemoterapi kombineret med trastu-
zumab (Herceptin®) forbedrer over-
levelsen. Det drejer sig om kvinder
med en særlig aggressiv type af mam-
macancer – HER2-positive kræftcel-
ler. Stoffet virker mod de HER2-pos-
itive kræftceller, som stimuleres til at
dele sig ukontrolleret. Herceptin®

binder sig til celler med stort antal
HER2 og ændrer cellernes overflade.
Immunforsvaret kan herefter skelne
cancercellerne fra normale celler og
destruere dem.

Præparat i restordre
Tri-Minulet® fra firmaet Wyeth. 
Tri-Minulet® er en lavdosis, trifasisk
P-piller indeholdende 30 mg ethiny-
løstradiol og 100 mg gestoden. P-
pillen er i restordre.

Forsinket lancering
Kentera™ fra firmaet UCB.
I sidste nummer blev det nye plaster
mod urge-inkontinens omtalt. Af for-
skellige grunde er introduktionen af
præparatet blevet udsat nogle måned-
er. Til den tid kommer der en mere
udførlig omtale.


