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Resistensudvikling har været kendt i over 
100 år og har kunnet iagttages ved udvik-
lingen af hvert eneste nye antimikrobielle 
middel, og derfor er det en evig tilbage-
vendende udfordring. Penicillinresistente 
S. aureus hospitalsstammer blev i 1950-
erne et stort problem i Danmark. Løsnin-
gen kom med udviklingen af et nyt peni-
cillinmolekyle, Methicillin, som ikke kunne 
nedbrydes af penicillinasen fra den peni-
cillinresistente S. aureus. Løsningsmodel-
ler blev nu fastlagt i forbindelse med en 
imødegåelse af de enkelte 
resistensudviklinger hos 
mikroorganismerne. De 
blev undersøgt, og nye 
antibiotika blev udviklet, 
således at kemien og der-
med farmakologien for-
søgte at være på forkant 
med resistensudviklingen i 
mikroorganismerne. Det 
lykkedes således at 
udvikle nye antimikrobi-
elle midler, hver gang resi-
stensudviklingen tilsyne-
ladende var ved at overhale de farmakolo-
giske muligheder, der var på markedet. 

Det gik godt helt frem til 1970-erne. 
Her brød løsningsmodellen på resistens-
udvikling sammen til trods for udviklingen 
af nye antibiotika på baggrund af et bre-
dere og bredere antibiotisk spektrum. Det 
blev vanskeligere at finde nye antimikro-
bielle stoffer. Samtidig blev udviklingspro-
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cessen fra molekyle til nyt lægemiddel så 
kostbar, at de fleste medicinalfirmaer 
ændrede strategi. De satsede i stedet på 
medikamenter mod de livsstilsygdomme 
og kroniske lidelser, der havde et stort 
marked i økonomisk stærke lande.

KONKLUSIONEN PÅ OVENSTÅENDE er 
at resistensudviklingen fortsætter, uden 
at der i samme takt udvikles nye antimi-
krobielle midler. Meget få nye grupper af 
kemoterapeutika og antibiotika er kom-
met på markedet i de seneste år.

LÆGEMIDLER ER PATENTERET TIL ÉN 
EFFEKT. Der er videnskabsinteresserede 
enkeltpersoner og små grupper verden 
over, som leder efter andre løsningsmo-
deller på resistensudviklingen med hen-
blik på at finde helt andre lægemidler og 
strategier, der vil kunne anvendes til 
behandling af de infektionssygdomme, vi 
ikke kan behandle i dag. Det gælder sær-

ligt lægemidler til behandling af de meget 
resistente mikroorganismer, der findes 
ved de alvorlige intracellulære infektioner 
som fx TB og Methicillin-resistente Sta-
phylococcus Aureus (MRSA) og andre lig-
nende infektioner.

NON-ANTIBIOTIKA. Ved sporadiske 
kliniske iagttagelser har det kunnet ses, at 
farmaka, der anvendes til behandling af 
ikke infektiøse sygdomme, også kan have 
antimikrobielle virkninger. Sådanne stof-
fer kaldes nu non-antibiotika. Dette viser, 

at selvom et lægemiddel er 
udviklet og patenteret til én 
effekt, så kan det besidde 
positive bivirkninger, der 
kan udnyttes til patienter 
med antibiotikaresistente 
infektioner.

De negative bivirkninger 
er som oftest kendte og 
beskrevet for godkendte og 
patenterede lægemidler. De 
positive antimikrobielle 
bivirkninger hos lægemid-
ler, der er udviklede til 

behandling af ikke infektiøse tilstande, er 
veldokumenterede, når de anvendes sam-
men med de klassiske kemoterapeutika 
eller antibiotika. Så kan der opnås den 
overraskende effekt, at sådanne non-
antibiotika i lave koncentrationer kan gøre 
højresistente mikroorganismer følsomme 
for antibiotika igen. Denne nye og meget 
sjældent erkendte viden på dette viden-

De positive antimikrobielle 
bivirkninger hos lægemidler, 

der er udviklede til behandling 
af ikke infektiøse tilstande, 
er veldokumenterede, når 

de anvendes sammen med 
de klassiske kemoterapeutika 

eller antibiotika.
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skabelige område er ikke blevet systema-
tisk beskrevet. Derfor er der mange nye 
muligheder i dette forskningsområde, der 
endnu ikke er fuldt afdækket.

Lægemidler er, som omtalt, generelt 
godkendte og patenterede til at blive 
anvendt til kun ét formål og én farmako-
logisk virkning. Det er derfor meget van-
skeligt at argumentere for, at en kemisk 
forbindelse, udviklet som et psykofarma-
kum, hellere skulle have været udviklet og 
godkendt som et kemoterapeutikum eller 
antibiotikum. Netop fordi det kan løse 
nogle alvorlige sygdomsproblemer, som vi 
ellers ikke ville være i stand til at hånd-
tere. 

Gamle og kendte lægemidler kan have 
helt nye anvendelsesmuligheder, som ikke 
er en del af patentet. Dette gælder flere 
psykofarmaka, der kan virke som resi-
stensblokkere eller »helper compounds« 
ved bekæmpelse af højresistente intracel-
lulære infektioner. Ældre psykofarmaka er 
ofte erstattet af nye med færre bivirknin-
ger. Men som resistensblokker er behand-
lingstiden reduceret til få dage, og bivirk-
ninger kan fjernes. JEK47 er udviklet fra 
et kendt psykofarmakum, thioridazin, som 
i mange år blev brugt mod skizofreni. Det 
er muligt, ved hjælp af stereokemi, at 
minimere de negative bivirkninger, såle-
des at det nyudviklede antimikrobielle 
middel kan anvendes som »resistensblok-
ker« sammen med kendte antibiotika til 
behandling af fx multiresistent TB og 
MRSA.

DET SKAL PÅPEGES HER, at grundvi-
denskaben på dette område har været 
kendt længe. Proceduren ved at gå fra et 
kendt psykofarmakum via stereokemi og 
patentering som »resistensblokker« viser, 
at det er muligt at lave billig farmakolo-
gisk genbrug ved at anvende en ny stra-
tegi.

JEK47 ER BARE EN »DØRÅBNER«. Det 
danske forskerhold, der har udviklet og 
patenteret JEK47, har anvist de mange 
muligheder, der findes for at oprense og 
minimere kendte membranstabilisatorers 
(lægemidler, der påvirker det perifere og 
centrale nervesystem) negative bivirknin-
ger. At netop denne metode kan anven-
des til resistensblokering in vivo er alle-
rede foreslået af Nobelpristageren Paul 
Ehrlich i 1891, og udviklingen af metylen-
blåt frem til de mest moderne psykofar-
makas muligheder gør, at så mange af 

disse lægemidler kan danne grundlaget 
for udvikling af nye »helper compounds«, 
»resistensblokkere«. 

For os danskere er det i den forbindelse 
særlig interessant, at det var den danske 
non-antibiotikagruppe, der i nyere tid 
først kastede lys på denne i mange år 
oversete mulighed.

Udforskning af nye psykofarmaka og 
deres analoger i kombination med klassi-
ske antibiotika og kemoterapeutika på 
følsomme og resistente patogene bakte-
rier har vist, at det generelt er muligt at 
forhale og reversere og blokere allerede 
udviklet resistens. Denne nu genoplivede 
hypotese har potentiale til at løse et af 
verdens mest presserende problemer: 
Antibiotikaresistens. Samtidig er det et 
gennembrud inden for mikrobiologien på 
højde med G. Domagks opdagelse af sul-
fonamiderne og A. Flemmings opdagelse 
af penicillin. Det er en direkte fortsæt-
telse af Paul Ehrlichs banebrydende 
arbejde med methylenblåt med udviklin-
gen af tricykliske kemiske forbindelser, 
men også med andre lignende kemiske 
forbindelser, da teorien er generel.

PERSPEKTIVER. Vi er i stand til at blo-
kere eller reversere resistens med »helper 
compounds«, så doseringen og dermed 
antibiotikaforbruget kan nedsættes. Hel-
perby i York i England arbejder basalt med 
tilsvarende teorier, men bruger i stedet 
ordene »resistance breakers« og »booster 
effect« til gamle og kendte antibiotika til 
mennesker. Vi har ikke i Danmark formået 
at udnytte vort forskningsmæssige for-
spring, men i de kommende år vil læge-
middelindustrien og patenteringsproce-
durerne afdække, hvorledes vi kan komme 
til at leve med farmakologisk genbrug til 
gavn for os alle.

MATEMATISKE MODELLER udbygges 
netop med henblik på at optimere disse 
nye farmakologiske muligheder til en mere 
og mere individuel multifarmakologisk 
behandling af især de vanskelige intracel-
lulære resistente infektioner. Det er ikke 
muligt på dette »nye« farmakologiske 
område blot at overtage de teorier, der 
ligger bag de gamle behandlingstraditio-
ner. Der skal udvikles helt nye strategier. 
Helt grundlæggende ligger farmakakine-
tikken på ovenstående område under for 
et vældigt videnskabeligt pres for netop 
at udnytte disse »nye« resistensblokkere 
optimalt. 
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