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DEBAT – KOMMENTAR

Dr. med. vet. Jens Laurits Larsen, dyrlæge 
Søren Nielsen og dr. med Jette E. Kristian-
sen, skriver:

Darwin og resistensen: I Charles Darwins 
evolutionsteori udgivet i 1859 i bogen »On 
the Origin of Species« (etc.) er »natural 
selection« den drivende kraft. Det er den 
også i udviklingen af resistens hos bakte-
rier, hvor netop antibiotika selekterer 
mutanter med resistens i en bakterieflora 
(1). Især tarmfloraen udfordres, fordi anti-
biotika oftest indtages peroralt, og da alle 
dyrs tarmflora - inklusive menneskets (2) – 
indeholder milliarder af bakterier, er der stor 
genetisk variation for selektion. Japanske 
forskere (3) beskrev i 1959 den overførbare 
resistens, hvor dysenteribakterier simultant 
modtog »multiresistens« fra tarmkanalens 
Escherichia coli-bakterier. Som det fremgår 
senere, er netop dele af tarmens normal-
flora, enterokokker og enterobakterier, på 
grund af resistensudvikling blevet opgrade-
ret som farlige smitstoffer.

Resistens er således et indbygget princip 
i den mikrobielle økologi, og den vil derfor 
være en permanent udfordring i vor evige 
kamp mod smitstoffer.

I denne kamp indgår også mikroorganis-
mernes egne våben. Penicillin og en række 
andre antibiotika er primært udviklet fra 
svampe og bakterier, og inden for beslæg-
tede bakterier bruges bacteriociner og bak-
teriofager – »in the struggle for life«. Med 
andre ord bør forståelsen af og vor håndte-
ring af smitstoffer være baseret på en 
meget bredere basal mikrobiologisk viden – 
herunder kendskab til cellevægens opbyg-
ning og funktioner hos forskellige mikroor-
ganismer. Heri ligger nemlig nøglen til en 
række andre strategier mod infektiøse 
agenser. 

Medierne og resistensen: Hvis man følger 
med i medierne, er det svært ikke at få det 
indtryk, at den resistente MRSA-bakterie 
(Methicillin-Resistent Staphylococcus 
Aureus) er et stort problem i Danmark. I 
februar skrev Miljø-og Fødevareministeriet 
i en pressemeddelelse, at hele 88 procent af 

Om at leve med en permanent udfordring: 
Antibiotikaresistens

danske svinebesætninger er smittet med 
MRSA CC398 (svinetypen) og iværksatte 
ved samme lejlighed to initiativer for at få 
det tal ned. Historien var i de fleste danske 
medier (fx JydskeVestkysten 23/2, 2017), 
og den gennemgående vinkel var, at det 
var et voksende problem, der måtte løses. 

Men hvorfor egentlig? Netop denne 
type udgør en ringe sundhedsmæssig risiko 
for mennesker og er uden konsekvenser for 
grisene. Så hvordan og hvorfor er MRSA 
CC398 blevet »den store stygge ulv« i det 
danske mediebillede?  

Der findes forskellige MRSA-typer, og 
den interessante her er blevet svinetypen 
MRSA CC398. Fra Statens Seruminstitut 
(SSI) berettes (ssi.dk, 11/10 2016), at der i 
2015 var 1973 tilfælde af blodforgiftninger 
med S. aureus på danske hospitaler. Af dem 
døde 452, heraf skyldtes 7 MRSA, og kun 
1 af dem var af svinetypen. Selv om langt 
størstedelen af den danske svinebestand 
har MRSA CC398, udgør den tydeligvis en 
lav smittefare med en meget lav dødelig-
hed (virulens) for mennesker. SSI har des-
uden meddelt, at ved S. aureus-blodfor-
giftninger udgør MRSA 18 % på europæisk 
plan, men kun 1,5 % i Danmark. Så vi er 
ikke alene om at »sprede svinesygdom til 
hele verden« (Berlingske 22/9 2016). I 
øvrigt er MRSA ikke en svinesygdom! 

Mens MRSA CC398 er blevet markeds-
ført af flere forskere og journalister, har 
man imidlertid glemt at berette, at både 
VRE (Vancomycin-Resistente Enterokok-
ker) og CPE (Carbapenase-producerende 
Entero-bakterier) er i stærk stigning, og at 
disse bakterier er meget mere problemati-
ske at behandle.

Danmark kan vel ikke fortsat stå med 
helt egne principper for opfattelse af resi-
stens og selektivt formidle herom. Vi må 
lytte til WHO og NM (Nordisk Ministerråd).

I Danmark har vi høstet stor erfaring om 
spredning og betydning af MRSA blandt 
mennesker, dyr og i levnedsmidler, hvor 
MRSA CC398 ikke hidtil har forvoldt de 
store problemer. Det fænomen burde stu-
deres nøjere, ligesom vi også mangler viden 

om, hvor længe man er smittebærer af hen-
holdsvis »human«- og »svine«-MRSA, og 
hvad man her kan gøre. I hvilken grad smit-
ter MRSA andre bakterier med resistens?

WHO og Nordisk Ministerråd og resisten-
sen: Den 27. februar kom verdenssund-
hedsorganisationen WHO (4) med en liste 
over bakterier, for hvilke nye antibiotika er 
bydende nødvendige. Listen omfatter 12 
navngivne bakterier, der prioriteres i tre 
kategorier. 1. Critical, 2. High, 3. Medium 
(se boks). 

The WHO List
Critical prority
•  Pseudomonas aeruginosa, carba-

penem-resistant
•  Enterobacteriaceae, carbapenem-

resistant, ESBL-producing
•  Acinetobacter baumannii, carba-

penem-resistant

High priority
•  Enterococcus faecium, 
 vancomycin-resistant
•  Staphylococcus aureus, 
 methicillin-resistant, vancomycin- 
 intermediate and resistant
•  Helicobacter pylori, clarithromy-

cin-resistant 
•  Campylobacter spp.,
 fluoroquinolone-resistant
•  Salmonellae, fluoroquinolone-

resistant
•  Neisseria gonnrrhoeae, 
  cephalosporin-resistant, 
 fluoroquinolone-resistant

Medium priority
•  Streptococcus pneumoniae, 
 penicillin-non-susceptible
•  Haemophilus influenzae, 
 ampicillin-resistant
•  Shigella spp., fluoroquinolone-

resistant
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Nordisk Ministerråd kom så i april 2017 
med: »12 initiatives. Nordic co-operation 
on combatting antimicrobial resistance«. 
Disse omfattede bl.a. hurtigere og bedre 
diagnostik, rette valg af antibiotikum, 
forebyggelse med udvikling af vaccine, nye 
antibiotika, informationer, registreringer, 
koordination, prioriteringer af smitstoffer 
samt internationalt samarbejde (5).

I WHOs prioritering er MRSA i 2. priori-
tering. Det gælder alle MRSA, hvor CC398 
sandsynligvis er den mindst farlige

Den 28. februar krævede »den internati-
onale union mod tuberkulose og lungesyg-
domme« (6), at den multiresistente 
Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) blev 
tilføjet denne liste, eftersom der i 2015 
døde 1,8 mio. mennesker af sygdommen, 
og ca. 580.000 var syge af den multiresi-
stente XDR-TB.

 WHO forudser, at op til 10 millioner vil 
dø per år af resistente infektioner, hvis der 
ikke udvikles nye antibiotika. Til sammen-
ligning udvikler ni millioner hvert år tuber-
kulose – ifølge Læger uden Grænser. I øje-
blikket er der i EU ca. 25.000 årlige 
dødsfald som følge af antibiotikaresi-
stente infektioner. WHO mener – med 
rette – at man ikke kan overlade til mar-
kedskræfterne alene at sørge for nye 
medikamenter, men at »regeringer« skal 
booste forskningen på netop dette felt. 
Det gode spørgsmål er, hvor bredt skal 
dette forskningsspektrum være, og hvem 
skal definere det?

Hvor står vi nu? Antibiotikaresistens er 
et naturligt respons fra smitstoffer, når vi 
prøver at bekæmpe dem med antibiotika. 
Antibiotikaresistens er et globalt problem, 
hvor internationale initiativer er nødven-
dige, og de er allerede godt i gang. Men de 
bør løbende styres og justeres efter ny 
viden og erfaringer. Det betyder, at vi kan 
bidrage til forståelsen samt til løsninger 
også af egne problemer fx den store 
udbredelse af MRSA hos svinene.

Udfordringer til forskerne og folketinget: 
Med baggrund i ovennævnte udmeldinger 
står vi overfor en række nødvendige krav 
om viden og satsninger:
1.  Etablering af et effektivt diagnostisk 

beredskab for infektionssygdomme hos 
mennesker og dyr

2.  Karakterisering af det enkelte smitstof 
for potentielle beskyttende antigener

3.  Produktion af nye effektive antibiotika

4.  Udvikling, produktion og karakterise-
ring af non-antibiotika

5.  Udvikling af kombinationsbehandlin-
ger med antibiotika og non-antibiotika

6.  Udvikling af vacciner (Se 2.)
7.  Anvendelse af bakteriofager, 
 bacteriociner m.fl.
8.  Fodringsstrategier med antimikrobielle 

fede syrer og peptider, pro- og præ-
biotika

9.  Beredskab mod biologiske trusler
10. Registrering og koordinering. 

Danmark har i SSI, Statens Veterinære 
Serumlaboratorium (SVS) og Statens Vete-
rinære Institut for Virusforskning (SVIV) 
engang haft 3 internationalt højt respekte-
rede institutter med dygtige forskere på 
alle felter inden for diagnostik og håndte-
ring af smitstoffer. Alt dette er smuldret i 
politiske indgreb, dårligt lederskab og en 
langvarig besparelsesbølge, i hvis kølvand 
»de molekylære mikrobiologer« (survival of 
the fittest) har svømmet ovenpå. Samme 
bølge har ramt universiteterne. Det bety-
der kort sagt, at man i de uddannelser, der 
har med smitstoffer at gøre (læger og dyr-
læger), må til at genopbygge og udvide fag 
som mikrobiologi (alle smitstoffer), immu-
nologi, almindelig patologi og farmakologi, 
hvis man da vil være med, og ikke mindst 
skal leve op til danskernes berettigede for-
ventninger.

Internationalt er der en række initiativer i 
gang med nye antibiotika og non-antibio-
tika (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), men der mang-
ler forskning i, hvordan disse produkter 
bedst udnyttes og kombineres. I udforsk-
ningen af smitstoffer og deres beskyttende 
antigener har den succesfulde udvikling af 
fiskevacciner vist, at man kan reducere 
antibiotikaforbruget med over 99 %. 
Denne udvikling kan selvfølgelig fortsætte 
med andre smitstoffer og dyrearter og kan 
befordres ved krav fra myndighederne. Der 
er en løbende international forskning i 
anvendelse af bakteriofager, bacteriociner, 
præ- og probiotika (som kombineret med 
rengøring kan fjerne MRSA – den holland-
ske model). Antimikrobielle lipider som fx 
laurinsyre bør opprioriteres i forskningen.

Evolutionsaspektet i antibiotikaresistens 
(14) betyder, at man må lære at styre 
selektionspresset på hospitaler og i land-
bruget (hvor tetracyclin og zink er iøjnefal-
dende udfordringer). Det kræver en bety-
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delig og væsentlig opgradering af de 
paradigmer, vi bruger i forebyggelse og 
behandling af infektionssygdomme. Alt 
dette kombineret med et forældet bered-
skab overfor biologiske trusler (15) må 
betyde, at politikere også skal forholde sig 
til jordens – til enhver tid farligste terrori-
ster – mikroorganismerne. Det betyder en 
opgradering af overvågning undervisning 
og forskning og en samling og placering af 
discipliner, hvor de rettelig hører hjemme.

DR-Dokumentaren: »Den dag penicillin 
ikke virker«, viste med al tydelighed, at vi i 
dag ikke har et sammenhængende veteri-
nært beredskab i Danmark (herunder zoon-
oser). Og kan de rigide universitetsledelser 
overhovedet agere på de risici og konse-
kvenser, som smitstoffer og deres resistens 
i stigende grad udgør i en globaliseret ver-
den? 


