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«Antibiose»

• Antibiose: Paul Vuillemin (Frankrike) – 1889 
Et forhold mellom ulike arter (species) hvor den ene part fører til 
hemmet vekst eller død for den andre. 

Er altså et langt «bredere» begrep enn antibiotika

• Antibiotika: Selman Waksman (USA) – 1943
Et stoff produsert av mikroorganismer som alt i lave konsentrasjoner 
dreper eller hemmer veksten av andre mikroorganismer 
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Antibiose før 20. århundre

• Beretninger fra alle «gamle kulturer» om bruk av 

– Planter/urter som 

hvitløk, løk , honning, reddik, vin

• Rå, reven løk brukt ved lepra 

• Hjelpemidler ved balsamering

– kjemikalier som sink, kobber og sølv  

– jord (av og til kanskje mest effektiv)

• Brukt i omslag, på sår og – ikke minst –

i lik (ved balsamering)

• Jordsmonnets evne til å holde mikrobene i sjakk (Koch / 
Pasteur)
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Antibiose - før 20. århundre2

• 60 e. Kr.: Pedanius Dioscorides: Materia Medica.

• Samleverk for flere århundrers empiri for 
plantemedisiner

• Forløper for senere farmakopéer

• Referanseverk for vestlig medisin, via medisinske 
ikoner som Galen, Avicenna (Ibn Sina), Averroes osv, 
fram til:  

• 1527: Paracelsus (Theophrastus Philippus Aureolus
Bombastus von Hohenheim) brenner offentlig 
Avicennas bøker. En mystiker og alkymist av guds nåde.       

• Ville ikke vite av planter, derimot kjemi (bly, 
kvikksølv, arsenikk)

• «Merkur kontra Venus» – «Mercury (kvikksølv) mot 
Syfilis» 
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Hadde «planteantibiosen» effekt?

• Ofte marginal eller begrenset til placebo-effekt, men

• Av og til signifikant - ikke minst mot intestinale 
helminter. Eksempler:

– Artemisia (Santonin ) mot ascaris, enterobius (i bruk 
nesten opp til vår egen tid)

– Chenopodium («Meksikansk te») mot hakeorm, ascaris

– Dryopteris filix-mas (en bregne) mot bendelorm. 

• Av og til utvilsomt direkte negativ effekt
– Men dèt problemet ble atskillig større da vi begynte med 

kjemi
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Behovet for «antibiose»

• Girolamo Fracastoro (1476? – 1553):
– 1530: Syphilis sive Morbus Gallicus

– 1546: De Contagione et Contagiosus Morbis et Curatione.

• Sykdommens årsak: «Seed» eller «frø» som kan 
formere seg. 

• Behandling: Ingenting vil nytte med mindre man 
dreper «frøene».

• 1847: Ignaz Semmelweiss: «Aseptikkens far» 
– Krav til hygienisk standard for legene

• 1867 (-1871): Joseph Lister: «Antiseptikkens far»
– Desinfeksjon med fenol (karbolsyre)

– (Den tysk-franske krigen 1870/71:  Brukt i full skala av 
tyskerne, men neglisjert av franskmennene) 
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Utviklingen av antiinfektiøse kjemiske 
substrater

Skjer vesentlig i tre perioder i tre ulike områder:

• 1600-tallet: Alkaloidekstrakter i Syd-Amerika – bare mot parasitter

– Kinin fra barken på Cinchonatreet – mot malaria 

– Emetin fra Ipecacuana-busken – mot amøbedysenteri 

• Første halvdel av 1900-tallet: Kjemoterapi - utviklingen av 

syntetiske midler (Tyskland)

• Siste halvdel av 1900-tallet: Oppdagelsen og utviklingen av 

antibiotika  (England, USA)
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I. Alkaloidperioden; Sør-Amerika

1. Kinin fra Cinchonatreet

• Ca.  1630: Kinabark første  effektive antimikrobielle 
midlet («Chinchon-legenden»)
• Før 1645: «Jesuitt-pulver». En jesuitt-kardinal bestiller 
store kvanta til gratis bruk for fattige syke i Roma. 
• 1650: Spanjolen Bado: «Barken er mer verdifull for 
• menneskene enn alt gull og sølv vi har stjålet i Sør-Amerika».
• «Like viktig for legekunsten som kruttet ble for krigskunsten»
• Rask spredning i det katolske Europa, mindre i protestantiske områder pga. 

kjælenavnet «jesuittpulver».
• Enorme kommersialiseringsforsøk: 

– Forsøk på å omplante den nå kostbare busken til andre områder 
– Ofte et mål for piratvirksomhet

• De  effektive substratene ble identifisert i 1820 – vanskelig å syntetisere
• Forsøk med andre bitre tresorter.
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I. Alkaloidperioden (2)

• Kininens effekt ble tilskrevet barkens bitterhet; derfor jakt etter bitter bark som 
kunne undersøkes

• Salix alba (sølvpil) var spesielt bitter og viste seg å ha en viss 

effekt (anbefalt av Dioscorides!)

• 1829: salicin ble påvist å være det effektive stoffet 

• 1838: syntetisert, brukt som smertestillende og antisepsis

• 1853: acetylsalicylsyre syntetisert av Charles Gerhardt – og glemt

• 1897: resyntetisert av Hoffmann/Bayer

• Etter 1899: verdens mest brukte legemiddel.

• 1943: paraaminosalicylsyre (PAS) oppfunnet og lansert som 

tuberkulostatikum (Eneste «antibiotikum» som ikke er oppdaget, 

men oppfunnet)
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I. Alkaloidperioden; (3)

2. Ipecacuanha – «ipe-kaa-guéne» – «lav plante som gir oppkast».

• Vokser i Brasil – usikkert om det ble brukt som medisin.

1658: introdusert til Europa som

• Middel mot dysenteri. Effekt ved amøbedysenteri (sjelden), 

men ikke mot bacillær dysenteri (hyppig) 

• Sannsynligvis mest brukt som emetikum (kan ha gjort langt mer 
skade enn nytte) og som ekspektorant (kikhoste)

Emetin finnes fortsatt i farmakopeen (som emetikum  og i hostemidler).  

Fordi alkaloidene bare hadde effekt mot parasitter (malaria, 
amøbedysenteri) var det lenge en vedtatt sannhet at eventuelle 
kjemoterapeutika bare kunne  ha effekt mot parasitter, aldri mot 
bakterier.
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II. Kjemoterapeutika (syntetiske midler); Tyskland 

Paul Ehrlich (1854 - 1915)

• «Oppfinner» av histopatologien (nærmest i forbifarten)  

• «Oppfinner» av differensial-farging av bakterier

• «Oppfinner» av kjemoterapi.

• Teorien om spesifikke receptorer («side-chain»)  - «selektiv toksisitet»

• Drømte om «Die Zauberkugel» - «trolldomskulen» fra

tysk folklore og Goethes Faust

Drømmen om «Die Zauberkugel» - og selektiv toksisitet –

synes for oss ganske naturlig, men var original. 

Ingen toneangivende medisiner (inkl. Koch og Behring) 

trodde på den. For dem var pasientens immunstatus

avgjørende. Enhver behandlings formål var derfor å styrke immunstatus. 11



II. Kjemoterapeutika(2); - Tyskland (Paul Ehrlich)

• Metylenblått – malaria

• Trypanblått - trypanosomiasis

• Arsenikk – brukt i medisinen siden Hippokrates dager.

• 1858: David Livingstone – i leserinnlegg i BMJ – beskriver 
behandlingen av hester som sannsynligvis led av trypanosomiasis
(«sovesyken») med arsenikk 

• 1906: Atoxyl

• 1909: «Salvarsan» (substans 606, arsfenamin) og 

• 1912: «Neosalvarsan» (substans 914), brukt mot syfilis.   
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II. Kjemoterapeutika (3) – perioden 1910-20  
(etter Ehrlich)

• Julis Morgenroth (Tyskland, elev av Ehrlich - arcridinderivater)

• Carl Browning (England, men elev av Ehrlich; fargestoffer - trypaflavin)

• Hugh Young (USA, - mercurochrom )

• Albert Froin (Frankrike – metallsubstitutter, «Stannoxyl»)

1919: Michael Heidelberger & Walter Jacobs (USA) arbeidet bl.a. med 
sulfonamider, også sulfanilamid (syntetisert allerede i 1908 i Wien). 

«Mange av disse stoffene er baktericide in vitro – en egenskap vi vil komme 
tilbake til». 

Men det gjorde de ikke – kanskje pga belastningen med spanskesyken som 
nå begynte å herje. Kan ha forsinket sulfautviklingen med ca. 15 år.
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II. Kjemoterapi (4); – perioden til ca. 30-årene  

• Interessen for fargestoffer og medisin holdt seg – vel å merke i Tyskland.

– Metylenblått ble en kort stund brukt  ved urinveisinfeksjoner og fram 
til ca. 1925 av og til ved malaria.

– Gentianafiolett ble ofte (fram til ca. 1950)  brukt på impetigolesjoner, 
en stund også ved soppinfeksjoner i munn og vagina.

– Basisk fuksin ble brukt på overfladiske soppinfeksjoner. 

• Man visste altså at enkelte fargestoffer var baktericide.

• Og tysk fargeindustri (IG-Farben, Bayer) ønsket å utnytte 

bakteriecidien til å skape et nytt bruksområde for fargene sine. 

Medisinen var åpenbart et potensielt enormt og lønnsomt område.

Bayer etablerte en farmasøytisk avdeling.
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II. Kjemoterapeutika (5) – Domagk og 
sulfonamidene

Sulfonamider: Fargestoffene er utgangspunkt 

Fra 1929: Domagk (1895-1964) foretok systematiske

undersøkelser over ulike fargestoffers antibakterielle 

virkning på Str. pyogenes

Fordi Bayer allerede i 1909 hadde påvist at sulfonamider uspesifikt bedret 
koblingen av fargestoffer til tekstilene, håpet Domagk at de også ville 
bedre fargestoffenes kobling til mikrobene. 

Han kobler derfor sulfonamider – som et adjuvans – til fargestoffene han 
tester ut. 
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II. Kjemoterapeutika (5); de første 
prontosilforsøkene

Domagk kjørte alltid parallelle  in-vitro og in-vivo-forsøk (i mus) for å skille 
mellom en eventuell effekt som 

– stimulering av vertens immunrespons? (ingen in-vitro-, bare in-vivo-
effekt)– eller

– direkte bakterietoksisk virkning? (både in-vitro- og in-vivo-effekt)

Desember 1932: En knallrød chrysoidin-variant koblet til  sulfanilamid ble testet 
ut med parallelle in vitro- og in-vivo-forsøk

In-vitro-forsøkene: alle  negative.
In-vivo-forsøkene: entydig positive: Alle mus i kontrollgruppen 
døde i løpet av 2 dager, alle i behandlingsgruppen var i live etter 8 dager 

Domagks forklaring var selvfølgelig: 
• at immuneffekten var avgjørende, ikke en evt. bakterietoksisk.
• Men der tok han feil!
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II. Kjemoterapeutika (6) - «gullegget» prontosil

Patentsøknad sendt umiddelbart (julen -32), akseptert januar -35.

Bayer - og Domagk - mente de satt på en evigvarende gullgruve. 

Feil igjen.

Domagk hadde ment fargestoffet chrysoidin var avgjørende, sulfa-biten var bare et 
adjuvans. Patentet var knyttet til kombinasjonen.

Men; -allerede 1936 fant franske forskere at effekten ikke var knyttet til hverken 

fargestoff eller kombinasjon. Tvert i mot: kombinasjonen var totalt uten effekt 
(derfor hadde in-vitro-forsøkene vært negative).

Effekten var derimot knyttet til den fargeløse sulfabiten – som ble frigjort fra det 
faktisk ødeleggende fargestoffet av kroppens egen metabolisme.  

Sulfanilamid på sin side var kjent fra før og kunne ikke patenteres!

1940: Prontosil finnes under 33 forskjellige handelsnavn – «alle» var i gang å utvikle 
preparatet videre. 

Innen 1945: Flere tusen varianter hvorav en håndfull fikk større anvendelse.  
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II. Kjemoterapeutika (7); Prontosils suksess

Desember -36: Sulfa reddet livet til president Roosevelt sønn. Enorm 
publisitet

Men Lancet (1936) advarte (nasjonal sjalusi?): Forebygging, 

ikke behandling, var viktig

Skandaler:

1937: Den første store skandalen i USA: Sulfa oppløst i 

diethylen-glycol (fryseveske!) tar livet av minst 105 i USA

1940: Sulfa oppløst i phenobarbital tar livet av minst 300

Førte til langt strengere lovgivning og stor makt til FDA

Ny suksesshistorie 1943: Churchill ble sannsynligvis reddet da han fikk 
pneumoni i Tunis. Spesialister, fløyet inn fra Kairo, ga ham sulfapyridin
(sulfanilamid har liten effekt på pneumokokker). Ny, enorm publisitet.
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Domagk og Nobelprisen

• Selv om patentet til Bayer glapp, er det Domagk som står igjen med æren 
for sulfonamidene. 

• Nobelprisen i 1939

• Men nektet av Hitler å motta den (etter Ossietzkys fredspris året før) –
ble også kortvarig fengslet

• I 1947 fikk han likevel prisen, dvs. ære og diplom. Men ikke pengene.

• Senere er det hevdet at i det omfattende teamarbeidet var flere enn 
Domagk som kunne fortjene Nobelprisen.  
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III. Antibiotika – før penicillin

• 1874: William Roberts:  kulturer av Penicillinum

glaucum blir sjelden bakterielt kontaminert

• 1877: Pasteur: viser at miltbrann hos dyr 

kan forebygges med en injeksjon av jordbakterier

• 1877: John Tyndall: observerer at bakterier i testrør som blir forurenset med 
muggsopp dør eller «sovner» og sedimenterer 

• 1897: Ernest Duchesne :  E. coli elimineres av P. glaucum . Viste i dyreforsøk at 
soppen kunne beskytte mot tyfoidfeber. Den første som insisterte på at dette 
kunne være et terapeutikum. 

• 1899: Rudolf Emmerich og Oscar Løw: Pyocyanase (blått pigment fra 
Ps.pyocyaneus) har antibakteriell effekt overfor en rekke patogene mikrober 
(difteri, tyfoid, miltbrann, kolera).    

– Toksisk (men fram til ca. 1930 brukt en del i Tyskland som halsspray mot 
difteri)
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Antibiotika (2); - Penicillin og Fleming

• Sommeren 1928: Fleming oppdager penicillinets

antibakterielle egenskaper.

• Februar 1929: Foredrag i Medical Research Club. 

Ingen respons

• Juni 1929: Publisering i The British Journal of Experimental Pathology.: «On 
the antibacterial action of cultures of a penicillium, with special reference to 
their use in the isolation of B. influenzae».

• Men så føyer han til: «… it may be an efficient antiseptic for application to, 
or injection into, areas infected with penicillin-sensitive microbes»

(Solid reprimande av sjefen, prof. Wright. 

Kjemoterapi var fortsatt et anatema). 

Fortsatt ingen interesse 

Det manglet fortsatt en krig (den lå 10 år fram i tid)! 
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Var penicillin en «tilfeldig» oppdagelse – eller?

Ingen tilfeldighet:

• Etter erfaringen fra 1. verdenskrig slapp Fleming aldri tanken på å finne et middel til å 
kurere infeksjoner

• I 20-årene oppdaget han at hans egen tårevæske og nesesekret hadde baktericide
egenskaper (senere kalt lysozym) og som han håpet å utvikle – uten suksess! Men var 
derfor mentalt forberedt på baktericidi og hva det kunne innebære. Han undersøkte 
penicillinet slik han hadde undersøkt lysozym (trodde først at soppen faktisk produserte 
nettopp  lysozym)

• Arbeidet med penicillin noen år; fant at det ikke var toksisk, at det angrep enkelte 
mikrober, men ikke alle, introduserte i prinsippet MIC- og diffusjonsmetoden, oppdaget 
resistensutviklingen. 

• Men klarte aldri å rense/masseprodusere det virksomme stoffet. 

• Mistet likevel aldri håpet om at det kunne utvikles til et terapeutikum – om enn bare lokalt.
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Likevel: den skyldes mange tilfeldigheter!

• Tilfeldigvis måtte Fleming gjenta et arbeid med stafylokokker som en assistent 
egentlig skulle ha utført.   

• Tilfeldigvis ble stafylokokkskålene «gjenglemt» på kontoret mens han drar på 
sommerferie 

• Tilfeldigvis hadde bygningen et elendig ventilasjonssystem som tillater kontaminasjon 
fra sopplaboratoriet i etasjen under.  

• Tilfeldigvis var soppen som forurenset skålene en P. notatum-stamme som –
tilfeldigvis var en aktiv penicillinprodusent)

• Og tilfeldigvis var værforholdene ekstremt gunstige:
– I begynnelsen usedvanlig kaldt sommervær (< 20oC); dvs.  optimal temp. for 

soppen - mens stafylokokken ikke kunne vokse
– Etter en uke (etter at soppen hadde lagret sitt toksin i agaren) plutselig omslag til 

varmt sensommervær (>25oC); dvs. optimal veksttemp. for stafylokokken, mens 
soppen nå ikke kunne vokse (Penicillin angriper bare mikrober i vekst). 

• Og – kanskje også tilfeldig: Fleming tok vare på den originale soppstammen (som en 
av svært få som faktisk produserer penicillin). Dèt var uvanlig – og kanskje Flemings 
egentlige lille genistrek. 
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Antibiotika (4); - Utviklingen av penicillin 

• 1930: Cecil Paine behandler to pasienter med øye-

infeksjoner, (gonoré hos nyfødt og pneumokkinfeksjon). Begge ble friske.

– Ble bare publisert i pasientenes journaler. (Forsinket penicillin med 10 år?)

• 1932: Paine skal ha referert resultatet for en prof. Florey ved Sheffield 
University - uten noen respons.

• 1935: Howard Florey blir pof. ved Oxford hvor han tar opp studiet av 
lysozym – etter hvert i samarbeid med Ernest Chain.

• Chain finner – «tilfeldigvis» - Flemings penicillinartikkel fra 1929 (i B J Exper. 
Path.). Penicillin blir da undersøkt parallelt med lysozym. Uten tanke på 
mulig terapi. 

• Men så kommer 1936 og Domagk’s sulfaarbeid snur opp-ned på 
forestillingene om kjemoterapiens muligheter
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René Dubos

1939 (før penicillin kom på markedet): 

• Renè Dubos: Tyrotricin fra Bacillus brevis. 

– Sept. 1939: Presentert på 3. Int. Congress for Microbiologi/New York. 

– Bestod av to antibiotika, tyrocidin og gramicidin. Effekt mot 
pneumokokker, enorm medieoppmerksomhet. Men begge viste seg å 
være for toksiske til generelt bruk.

– Både Fleming, Florey og Waksman var – uavhengig av hverandre - til 
stede.  Må ha vært en skikkelig «vitaminsprøyte».

• Dubos selv mistet etter hvert interessen for antibiotika

– Ble en betydelig miljøverner

«Think globally – act locally»

– (1968: «So human an animal» (Pullitzer-pris))
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Penicillin 
Utviklingen og storproduksjon

• England: «Småskalautvikling». Kemball, Bishop & Co, ICI, Glaxo og 
Wellcome.

– Men bare for militært bruk i Nord-Afrika og Italia.

– Praktisk talt ikke noe for sivilt bruk

• USA: Etter hvert «storskalautvikling»

– Juni -41: Florey dro på en promoteringstur med 

svært måtelig suksess

– Des. -41: Angrepet på Pearl Harbor. Amerika er i krig og penicillin 
blir ganske fort en nasjonal prioritet.

– En rekke farmasøytiske firmaer får et spesifikt unntak fra USA’s
antitrust-lov og går sammen om produksjonen – med betydelig 
suksess. «Dyptankfermentasjon»

• Det blir etablert et usedvanlig  samarbeid mellom  det offentlige, 
storindustrien og universiteter (nettopp pga. krigen).
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Kunne penicillin blitt «oppfunnet» i dag?

Det er slett ikke sikkert:

1. Oppdagelsen: Gjort av en typisk «én-manns-forsker» i en tid hvor 
«sære» ideer hos «sære» genier» fortsatt kunne fremmes – og hvor 
tilfeldigheter fortsatt fikk lov til å spille sine tilfeldige roller.

2. Utviklingen: er en helt annen historie 

Den krevde systematikk, enorm disiplin, stort team og enda større finansiering 
uten slingringsmonn og tilfeldigheter
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Penicillin – etter seieren

• Penicillin ble tidens «trolldomskule». 

Etter krigens mareritt fantes behov for mirakler som pekte mot en ny og 
bedre verden. Penicillin ble nærmest et merkenavn og et ikon for dette 
mirakelbehovet

• Fleming og  Florey/Chain delte Nobelprisen i 1945. 

• (Den 3. seierherren – det fantastiske samarbeidet i USA – fortjente, men 
fikk ingen pris)
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Penicillin – løsning på alle problemer

Utdrag fra en «vitenskapsartikkel»:

• «Snart vil de unge damer kjøpe leppestift med penicillin … og 
infeksjonsfare ved kyssing vil være over. Penicillin vil være vakthunden 
som holde enhver uønsket inntrenger unna». 

• «Om det er streptokokker eller influensa eller den fryktede syfilis, om det 
er den ukjente kreftbakterien … spiller ingen rolle. Usynlige mengder 
penicillin på leppene vil holde dem borte. Ansiktskremer, mascara og –
selvfølgelig – tannkremer vil bli impregnert med penicillin …» --- osv. osv.
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Antituberkulostatika

Fram til 1944 var tuberkulose var infeksjonen 

man aldri ville finne et middel mot. Holdningen

var fullstendig defaitistisk holdning

• 1936: Salman Waksman skriver en rekke artikler om hvordan ulike 
jordbunnsmikrober åpenbart ser ut til å bekjempe hverandre

• September1939: Waksman «tenner» på presentasjonen om tyrothricin
av René Dubos på 3. Int. Congr. of Microbiology

• Undersøker utallige kulturer av jordbunnsmikrober for å finne 
antibakterielle substanser.
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Antituberkulostatika - streptomycin

• 1943: Waksman’s elev, Albert Schatz, isolerer  – etter umenneskelig slit -
et aminoglycosid som produseres av Streptomyces griseus, streptomycin

• Det første middelet med effekt også mot tuberkelbakterien.

• En verdenssensasjon – og Waksman

er selvskreven for Nobelprisen 1952

• En pris han mente han burde ha delt

– Ikke med Scatz -

• som blir livsvarig «vonbroten»

– Men med dansken Jørgen Lehmann
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Antituberkulostatika - PAS

Jørgen Lehmann

• Den eneste som faktisk har «oppfunnet» et  antibiotikum.

• 1940: Frederick Bernham viser at 1 mg. salicylsyre tilsatt en kultur med 
tuberkelbakterier øker mikrobens oksygenopptak med >100%

• Lehmann får en åpenbaring:

• Hvis mikroben trivdes så godt med aspirin, måtte et aspirin-lignende stoff 
som konkurrerte om samme reseptorer ha en hemmende virkning.

• Uten et eneste forsøk «kalkulerte» han seg fram til at 
«paraaminosalicylsyre» ville ha en slik effekt. 

• Og det hadde han rett i!
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Antituberkulostatika - PAS

• Deretter  en seig kamp for å finne et firma som ville syntetisere PAS.

• Ferrosan - et lite svensk firma –sa seg villig. Det ble langt mer komplisert 
enn antatt (konkurstrusselen hang lenge over firmaet), men

• 1944 ble de første pasientene behandlet, i 1946 ble det offisielt lansert. 

• Behandlingene var en suksess, men ikke mottatt med jubel, spesielt ikke 
i Skandinavia. Ingen Nobelpris (kanskje svensk faglig sjalusi?)

• Men det kom i rett tid. Streptomycin hadde allerede nå vist tegn til 
resistensutvikling – PAS ble inngangsport til den senere obligatoriske 
kombinasjonsbehandlingen.
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Intermesso:
Insekticider – DDT; «Den stille våren»

• 1874 : Syntetisert i Tyskland

• 1929: Beskrevet i detalj i Tyskland

• 1939: Erkjent som insekticid i Sveits (Paul Hermann Müller)

• Men fram til 1945: Ukjent for tyskerne!

• Derimot fra1942 var det for de allierte (dvs. for Geigy og DuPont) kjent  
som profylaktikum og terapeutikum.  
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Insekticider - DDT

• Sept. 1943: Tyskerne må trekke  seg ut av Napoli, 

ødelegger først all infrastruktur for å utløse en epidemi.

• Oktober -43: De allierte overtar i triumf, 

Men selv om tyskerne har tapt, vinner mikrobene: 

• November -43: oppstår den verste flekktyfus-

epidemien med 25% letalitet

• Eisenhower ber Washington om hjelp som svarer i januar 1944 med 
å sende DDT (etter hvert 60 tonn!).
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Insekticider - DDT

• Utrolig suksess

– Praktisk talt hele befolkningen ble sprøytet.

– I januar -44 kulminerte epidemien

– I mars -44 var Napoli fri for flekktyfus.

• Det samme gjentok seg i «Pontine-sumpene» syd for Roma. Tyskerne ødela 
all drenering da de måtte trekke nordover – og malaria returnerte for fullt. 
Det var i praksis umulig for soldatene å bevege seg i området.

• DDT ble sprøytet bl.a. fra fly og malariaen forsvant i løpet av dager. 

• Eisenhower: «Fra nå av marsjerer DDT sammen med troppene» 

– Men – underlig nok - DDT forble en alliert hemmelighet til krigens slutt

– Mot slutten av krigen var allierte tropper langt friskere enn de tyske.
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DDT - malaria

• Slutten av 1930-årene: 1 - 6 millioner i USAs sydstater

fikk årlig malaria 

• 1946: første antimalaria-kampanje med DDT

• 1952: To enkelttilfeller av malaria ervervet i USA.

• 1955: WHOs 1. globale antimalaria kampanje:

– Massive kampanjer i Afrika, Asia og Syd-Amerika.

– Til å begynne med: enorm suksess.

• India: 99% reduksjon

• Sri Laka: Fra 2,5 millioner syke i 1955 til 17 tilfeller i 1963

• Europa og Australia: total utryddelse.
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DDT – malaria 2

• 1962: Rachel Carson: «Den stille våren» (DDT’s altfor sterke 
antibioseeffekt)  - starter den moderne miljøbevegelsen. 

• 1965: Kongressen avslutter malariakampanjene 

• 1969: WHO frafaller offisielt målet om global malariautryddelse.

• 1968: Forbudt i Ungarn

• 1970: Forbudt i Norge og Sverige

• 1972: Forbudt i USA og Tyskland

• 2004 «Stockholm Convention»

• 2006: WHO støtter bruken av DDT for 

«indoor use» i Afrika
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Antibiosens «gullalder» er 3. kvartal av 1900-
tallet

• Vaksinasjoner: Hadde gjort ”gamle” infeksjoner til fortidslevninger  Kopper 
eliminert i 1979,  difteri, meslinger, polio nesten glemt. 

• Antibiotika: Ble produsert nærmest på løpende bånd
– > 250 individuelle substanser for systemisk bruk

• 1945-1964: Cefalosporiner (Guiseppe Brotsu)
• 1947: Kloramfenikol:(Paul Burkholder)
• 1948: Tetracycliner (Benjamin Duggar)

– Ble «gullegget» for mange av de store farmasøytiske firmaene
– Typisk at det likevel ikke finnes store «pionernavn» lenger. Utviklingen 

skjer i store,  «anonyme» team, firmaer
• DDT: Er fortsatt i aktiv og effektiv  bruk - en stakket stund.
• Resistensproblematikk: Foreløpig et individproblem - før det (70-80-årene) 

blir et sykehusproblem - før det (80-90-årene) blir et samfunnsproblem

• 1969: Tiden er inne til å «lukke boken om infeksjonssykdommene» ! (US 
Surgeon General)
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Produksjonen av nye antibiotika fra 1940 –
2000. 
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