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Ytterligere informasjon bakerst i bladet

Det er 80 år siden Alexander Fleming 
(1881–1951) påviste penicillinets bakterie-
drepende effekter. Men det var først 15 år 
senere, i 1943, at man greide å masseprodu-
sere penicillin. I begynnelsen ble det nye 
medikamentet forbeholdt de stridende sol-
dater på alliert side. Som forsidebildet viser, 
var entusiasmen stor. Det reddet liv! De nye 
midlene fikk raskt tilnavnet «the magic bul-
let» eller mirakelmedisin, og ble en gull-
gruve for den raskt voksende farmasøytiske 
industri (1).

Selv om det tidlig ble kjent at bakterier 
kunne utvikle resistens, mente de fleste at 
problemet kunne løses ved produksjon av 
stadig nye medisiner. På 1950-tallet slo 
imidlertid bakteriene tilbake i stort omfang 
for første gang. Store epidemier med peni-
cillinresistente stafylokokker raste på euro-
peiske og nordamerikanske sykehus. Stafy-
lokokken, som tidligere hadde vært ansett 
som en relativt godartet organisme, forår-
saket nå aggressive og letale sykehusinfek-
sjoner.

De siste 20 årene har infeksjoner 
med multiresistente stafylokokker, strepto-
kokker og gramnegative staver blitt stadig 
vanligere i den globaliserte verden. Vi lar 
ikke lenger røykende soldater smile fra 
sykesengen i forebyggingsøyemed. I stedet 
isolerer vi pasienter som har vært på syke-
hus i utlandet av frykt for at de er kolonisert 
med de nye «supermikrobene». Og vi teller, 
registrerer, kontrollerer og standardiserer. 
Er antibiotikaæraen over? spurte bladet 
Newsweek over hele sin forside i mars 1994 
(2). Vi er ikke kommet dit ennå – men over-
bevisningen om at mirakelmedisinen var 
funnet, er erstattet av frykt for multiresis-
tente mikrober (3).

I dette nummer innledes Tidsskriftets 
nye temaserie om antibiotika og resistens.

Anne Kveim Lie
anne.kveim.lie@legeforeningen.no
Tidsskriftet
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Kliniske studier startet etter 1.7. 2005 må være registrert i et offentlig tilgjengelig 

register for å kunne bli vurdert for publisering, både i Tidsskriftet og i en rekke 

andre medisinskvitenskapelige tidsskrifter. Nå krever ny amerikansk lovgivning at 

også resultatene av studiene registreres (http://prsinfo.clinicaltrials.gov/fdaaa.html). 

Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, hvilke studier det vil gjelde og hvordan dette 

vil innvirke på senere publisering av resultatene, er foreløpig uklart. Men det er 

viktig at alle som er i gang med eller planlegger klinisk forskning, holder seg opp-

datert om hvilke regler som gjelder. I forfatterveiledningen på www.tidsskriftet.no 

vil vi tilstrebe å være à jour med reglene.


