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Ytterligere informasjon bakerst i bladet

Hippokrates (ca. 460–370 f.Kr.) brukte 
betegnelsen carcinos for forskjellige 
maligne tumorer (1). Cancer ble senere 
avledet av carcinos av Celsus, som døde 
i år 50 e.Kr. Åpning av kroppshulen var 
forbudt for legene i det gamle Hellas. 
Hippokrates og Celsus brukte begrepene 
carcinos og cancer fordi overflaten for 
maligne tumorer som kunne ses uten 
å åpne kroppen, f.eks. i hud eller ved 
gjennombrudd av brysttumorer, omfav-
net det omliggende vevet som klørne til 
en krabbe. «Carcinos» betyr krabbe.

Forsidebildet viser en kreftsvulst 
i colon ved røntgenundersøkelse med 
barium dobbeltkontrast. Undersøkelses-
metoden er i dag stort sett forlatt fordi 
endoskopi og CT gir bedre treffsikkerhet 
ved diagnostikk for kolorektal kreft. 
Bildet er meget illustrerende og valgt 
fordi det i dette nummer av Tidsskriftet 
starter en stor temaserie om kolorektal 
kreft.

Tumoren omkranser tykktarmen som 
krabbeklør. Tarmlumen i det affiserte 
avsnittet er betydelig innsnevret, noe 
som fører til symptomer som obsti-
pasjon, smerter, oppblåsthet og noen 
ganger ileus. Først når «krabbeklørne» 
er blitt store og kraftige og har fått et 
fast tak på tarmen, oppstår symptomene. 
Mange pasienter med kolorektal kreft 
har avansert sykdom når de søker lege 
pga. symptomer. Prognosen ved denne 
sykdommen er derfor ofte dårlig, med en 
femårsoverlevelse på om lag 60 % 
i Norge i dag (2).
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Opprøret i Burma har vist hvilken avgjørende politisk rolle Internett nå spiller. 

Da protestene begynte i midten av august, sendte mennesker i Burma meldinger i ord 

og bilder via SMS, e-post og blogger og via nettsteder som Facebook og Wikipedia. 

I løpet av timer ble informasjonen sendt tilbake via utenlandske radio- og TV-stasjoner. 

Dermed fikk et folk som vanligvis kun er utsatt for propaganda, informasjon om hva 

som skjedde i deres eget land. I tillegg ble resten av verden holdt løpende informert. 

Først i begynnelsen av oktober forsto militærjuntaen hvilken formidabel makt nettet 

hadde, og kuttet forbindelsen like hardt og brutalt som de hadde slått ned demonstra-

sjonene. Militærregimet har holdt Burma isolert fra verden i 20 år, men vil neppe klare 

å stenge grensene for Internett særlig lenge.


