Hvordan Marcus sygdom blev opdaget

Af Sanne, som er Marcus mor

Marcus blev fø dt den 19/6-99. Da han var 3 dage gammel, begyndte han at kaste op i meter lange
strå ler. På barselsgangen sagde de, at han nok var kold, eller at han må ske havde
mavemundsforsnæ vring. Jeg kunne bare mæ rke på mig selv, at dette ikke var rigtigt, da vi også har
en sø n på 3 å r, og derfor har noget at sammenligne med. Men som foræ ldre til et barn vil man helst
ikke erkende, at der kan væ re noget galt med ens barn. Min mor havde flere gange sagt til mig, at
han lavede en ansigtsmimik, som om at han havde ondt. Det undskyldte jeg med, at det havde vores
store dreng også gjort. Vi kom hjem, og ugerne gik. Marcus trivedes ikke rigtigt på noget tidspunkt,
efter at han var blevet fø dt. Da han var 3 uger gammel, skulle han til undersø gelse hos vores egen
læ ge. Han undersø gte ham, og syntes ikke, at det var godt nok. Han tog ikke ordentlig på , var
apatisk, havde indsunkne ø jne, var afkræ ftet og dehydreret, og kastede stadig op. Han sendte os på
hospitalet, hvor de undersø gte Marcus for mavemundsforsnæ vring, men det var der ikke tegn på , at
han havde. Man mente, at hvis han fik noget modermæ lkserstatning, ville han hurtigt komme sig.
Vi tog hjem igen, og det var dejligt at han tilsyneladende ikke fejlede noget. Som ugen gik blev han
gradvis då rligere. Jeg kunne sidde og græ de over ham en hel aften, nå r han forgæ ves prø vede at
spise noget, og det hele kom retur. Til sidst kunne jeg ikke klare at have det store ansvar for ham, da
jeg ingenting kunne gø re. Jeg vidste med mig selv at dette ikke var godt, så jeg kontaktede en læ ge,
som undersø gte ham. Hun kunne ikke sige hvad der var i vejen med ham. Hun syntes dog at vi
skulle indlæ gges; mest fordi jeg lige var ved at bryde sammen. Så vi blev indlagt på Hvidovre
Hospital den 22 juli 1999.
Det fø rste dø gn vi lå der, kom der en masse forskellige læ ger og kiggede på ham. De vidste dog
ikke, hvad han fejlede, men de mente, at han bare skulle hjæ lpes på vej med at spise rigtigt. De tog
nogle blodprø ver på ham om aftenen. De vidste ikke noget forkert.
Dagen efter fik han lagt en næ sesonde, da han skulle have næ ring noget hurtigere, end han selv
kunne. Da vi skulle flyttes ned til en anden stue, gik jeg med Marcus i armene. En læ ge kom og
spurgte, om hun må tte fø lge os ned på stuen. Da vi kom derned, ville hun godt undersø ge ham. Da
hans hud var meget blå lig, tog hun ham med det samme ned på en undersø gelsesstue. Inden for
meget kort tid stod der en masse læ ger og sygeplejersker rundt om ham. Han fik sat elektroder på
hjertet, lagt et drop og en masse varme tæ pper blev lagt om ham.
Jeg kunne ikke holde ud at væ re derinde, da de også skulle tage en rygmarvsprø ve. Da jeg selv er
uddannet social- og sundhedsassistent, forstod jeg godt, hvad læ gerne sagde, og hvorfor de gjorde,
som de gjorde; og må ske allermest deres uforstå ende blikke, nå r de kiggede på Marcus. Men det er
bå de godt og ondt at forstå så meget. Da jeg var gå et ud derfra, fø lte jeg mig utroligt fortabt og
hjæ lpelø s. Mit barn lå derinde og skreg i vilde sky pga. alle de prø ver, de skulle tage.
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Jeg var nø dt til at gå ud og ringe til min mor, da min kæ reste ikke var hjemme, og jeg havde behov
for, at der var nogen, som kunne tage sig af mig. Læ gerne må tte hente en overlæ ge, der kom og så
på ham, men hun vidste heller ikke, hvad der var i vejen. Llige pludselig kom den læ ge, som havde
grebet fat i os tidligere, i tanker om, at hans salttal ikke var taget. Hun tog dem selv og lø b ned og
fik dem analyseret. De viste, at han sandsynligvis havde en hormonsygdom, som gø r, at han ikke
kan holde på saltene i kroppen og derfor var ved at gå i kredslø bschok. De skulle tage nogle flere
prø ver, fø r man kunne stille den endelige diagnose. I mellemtiden skulle han ned på
Neonatalafdelingen, hvor han skulle ligge i kuvø se og stadig have drop med medicin samt
sondemades, og vi skulle begge væ re indlagt med ham, indtil han havde få et det bedre.
Allerede samme aften kunne man se, at han var ved at få det bedre. Den næ ste aften fik vi lov til at
tage ham ud af kuvø sen, og der fik vi et kæ mpesmil, som om han sagde tak for, at der endelig blev
gjort noget, som fik ham til at få det bedre. Det var dejligt at se.
De næ ste 3 dage gik det hurtigt fremad med ham. Han var nu begyndt at ville ammes igen, men
havde behov for supplerende på flaske. Marcus græ d en del, da han konstant var sulten pga.
hydrocortisonen, som langsom skulle trappes ned, nå r hans blodprø ver var kommet i niveau
(hydrocortison ø ger sulten). I starten, da vi lige var kommet ned på neonatalafdelingen, og man så
alle disse bø rn, der ikke var sæ rlig store, tæ nkte jeg: det kan godt væ re, at deres bø rn er fø dt for
tidligt, men min dreng er altså syg og skal have medicin resten af sit liv. Men da vi begyndte at tale
med de andre foræ ldre var der mange som os, som havde fø dt til tiden, men vis bø rn også havde en
kronisk sygdom. De foræ ldre, som havde for tidlig fø dte bø rn, så også en usikker fremtid i mø de, da
det bå de kan gå op og ned med deres bø rn.. Det hjalp os meget at snakke med de andre foræ ldre.
Men mange af de andre foræ ldre havde svæ rt ved at klare, at Marcus græ d så meget af sult, nå r
deres egne bø rn då rlig havde kræ fter til at skrige.
Efter 4 dage var Marcus blevet så stabil, at vi blev flyttet op på bø rneafdelingen. Det var en stor
omvæ ltning, fra at væ re mandsopdæ kket til at klare det hele selv; og min kæ reste Sø ren må tte ikke
læ ngere væ re indlagt der. Dagen efter kom en sygehjæ lper til mig og fortalte, at Marcus skulle ned
og have lavet en skanning af hjernen, maven, binyrerne, nyrerne, testiklerne og hofterne. Det havde
de bare lige glemt at fortæ lle os, så jeg forlangte at se, om det var læ geordineret. Det var det blevet
den dag, hvor Marcus blev rigtig då rlig. Der havde de ordineret det hele for at kunne udelukke, men
man mente nu, at man lige så godt kunne gennemfø re det. Vi spurgte, hvorfor han skulle have
skannet sine testikler, og de fortalte os, at man var lidt i tvivl om, han havde sine testikler, og kunne
man ikke se dem på en skanning, ville han væ re en pige. Det havde vi meget svæ rt ved at forholde
os til, da vi bestemt mente, at nå r der er en penis, så er det også en dreng. Jeg kunne ikke gå med
derned, da jeg var bange for at jeg kunne se på læ gen, hvis der var noget galt, så Sø ren tog med
derned. Da han kom op igen, var han ikke meget væ rd. Læ gen havde ikke kunnet finde begge hans
testikler. Da Marcus endelig var faldet i sø vn, aftalte vi med læ gen, at han skulle komme og se på
ham senere. Det var nogle lange timer , mens vi ventede på læ gen. Da han kom sagde han med det
samme, at man ikke skulle væ re læ ge for at se hans testikler. De var endda meget tydelige. Efter
denne episode, begyndte vi at kunne forstå , hvorfor alle de læ ger, der have kigget på ham, stort set
kun mæ rkede i bleen; de kiggede då rligt nok på ham.
Sygeplejersken kom og fortalte os, at den dag, vi var blevet indlagt, var der blevet taget nogle
blodprø ver, som havde vist at hans saltbalance var helt skæ v. De troede, at det var en fejl, så det
kunne allerede hade væ ret opdaget på et tidligere tidspunkt. Senere på dagen kom afdelingenslæ gen
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og fortalte os det samme. Han sagde, at de var ved at undersø ge sagen, da det er noget, der bare ikke
må ske. Det var, som om de havde valgt at væ re æ rlige, selvom vi egentlig godt kunne klage over
det, da det i væ rste tilfæ lde kunne have kostet vores sø n livet. Men samtidig kan vi takke den læ ge,
som kom i tanker om, hvad det kunne væ re, han fejlede, og som så dan set har reddet hans liv.
Nu skulle vi vente på at der kom svar på hans blodprø ver, samt en urindyrkning. Der gik en uges
tid, fø r at svaret kom, og det var det, de havde regnet med, Adrenogenitalt Syndrom.
Så skulle vi bare lige vente på , at de fik fremskaffet hans medicin i tabletform, Det tog dem en uge
at finde frem til det. I mellemtiden fik vi lov til at komme hjem med Marcus. Vi skulle bare komme
der, nå r han skulle have medicin, og det skulle han 4 gange i dø gnet, så jeg skulle sove derinde.
Det var utroligt dejligt at komme uden for hospitalets 4 væ gge, og vores store sø n havde også brug
for, at jeg kunne væ re sammen med ham. Da hospitalet endelig fik medicinen, skulle de lige snakke
med Rigshospitalet, da det er læ gerne der, som er specialister på områ det. Da de havde snakket med
dem, fik vi af vide, at vi ville blive overflyttet dagen efter, da de godt selv ville se ham, nå r det var
dem, der skulle styre hans medicin. Da vi kom derind, tog de droppet af hans hå nd med det samme,
da de havde hans medicin i tabletform. Vi kunne så dan set komme hjem straks, hvis jeg ville, men
jeg ville godt væ re der et dø gn, så vi var sikre på , at han ville tage medicinen. Vi havde så dan set
ligget 1 uge forgæ ves på Hvidovre hospital, da ekspertisen er på Rigshospitalet.
Nu er vi hjemme, og Marcus er nu 7 må neder gammel. Han er en meget glad dreng, som stortrives.
Set i bakspejlet er vores store dreng, Mikkel, å rsagen til, at det har væ ret tå leligt at væ re indlagt, da
han altid kom i godt humø r. Det smittede hurtigt af på os andre.
Nu skal vi så til at læ re at leve med det, og vi ved godt, at de fø rste 3 å r bliver de svæ reste, og så
igen nå r han kommer i puberteten; men vi klarer det ved fæ lles hjæ lp og en god familie til at bakke
os op. Forhå bentlig finder vi nogle andre hvis barn har samme sygdom som Marcus, og som også er
interesserede i en kontakt.
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