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Alle kort på bordet
I juni gikk statsadvokaten i New York til sak mot det britiske legemiddelselskapet 

GlaxoSmithKline (GSK). Statsadvokat Eliot Spitzer beskyldte firmaet for bedrageri fordi 

de bare hadde offentliggjort et utvalg av studiene de hadde foretatt av effekten av 

paroksetin (Seroxat) – og særlig at de hadde underslått den økte selvmordsfaren 

hos barn og unge. Nå har Spitzer og GSK inngått forlik, og GSK har lagt resultatene fra 

studiene ut på nettet. Flere andre legemiddelfirmaer ser ut til å ville gjøre det samme. 

Dette er gode nyheter. Underrapportering av negative resultater er et stort problem. 

Først når alle kort kommer på bordet, blir det mulig for pasienter og leger å ta gode 

beslutninger om diagnostikk og behandling.

Charlotte Haug
redaktør

Blått til lyst og helse

00

Blåbær virker krefthemmende, betennel-
sesdempende, smertestillende og for-
bedrer nattsynet. Stadig flere undersø-
kelser tyder på at blåbær også holder 
hjernen ung.

Rotter med påført skade i hippocampus 
og nedsatt korttidshukommelse har mye 
lettere for å lære seg en komplisert laby-
rint dersom de har hatt blåbær på 
menyen (1). Og når eldre rotter testes 
ved å skulle gå over miniatyrplanker og 
balansere på sakte roterende tømmer-
stokker, viser det seg at inntak av blåbær 
reverserer nedsatt motorikk (2).

Forskere tror bærene inneholder en 
gruppe ikke-identifiserte bioaktive kjemi-
kalier som bedrer evnen til å lære og 
huske etter hjerneskade. Resultater 
tyder på at blåbær og andre typer frukt 
og grønnsaker kan ha en positiv nevro-
logisk effekt på en aldrende hjerne, på 
Alzheimers sykdom og andre nevrolo-
giske lidelser (1).

Hvis du ikke allerede har fryseren full 
av blåbær, er det fortsatt noen å finne 
i høyden. Det er bare å nyte smaken av 
sommer året rundt og håpe at resulta-
tene viser seg å være de samme ved 
forsøk på mennesker.
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