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DEBAT - KOMMENTAR

På nuværende tidspunkt kan vi behandle MRSA med 
antibiotika, der allerede er på markedet!

Jette E. Kristiansen1, Søren Nielsen2 og 
Jens Laurits Larsen3 skriver:

Kommentar til artiklen: MRSA gennem-
brud: Kur mod multiresistente bakterier 
fundet . (1)

Meropenem har et meget bredt anti-
bakterielt spektrum omfattende næsten 
alle grampositive og gramnegative bakte-
rier såvel anaerobe som aerobe; dog virker 
det ikke overfor Stenotrophomonas malt
ophilia.

Meropenem anvendes ofte ved svære 
bakterielle infektioner. Desværre så kan 
det ses i efterforløbet af en meropenem-
kur, at den multiresistente bakterie 
Stenotrophomonas maltophilia efter 
kuren kan have fået fodfæste hos patien-
ten.

Visse sygehusafdelinger anvender alle-
rede Meropenem til behandling af MRSA. 
Meropenem hæmmer væksten af MRSA. 
MRSA er som oftest følsomme for læge-
midler, som vi allerede har på markedet: 
Linezolid og Vancomycin. 

Det er endvidere ikke umuligt at 
behandle MRSA med gængse midler, der 
således allerede er på markedet. Piperacil-
lin samt Tazobactam er også på markedet 
som Tazocin. Her er det bakteriologiske 
spektrum også meget bredt. Piperacillin 
virker således også på mange gramnega-
tive bakterier, og tilsætningen af Tazo-
bactam hæmmer yderligere nogle 
betalactamaseenzymer, som bakterierne 
ellers er i stand til at beskytte sig selv 
imod. 

 Meropenem sammen med Piperacillin 
og Tazobactam rammer således både 
hver for sig og tilsammen et meget bredt 
udsnit af bakterier. Den foreslåede kom-
bination til MRSA beskrevet i artiklen: 
»MRSA-gennembrud: Kur mod multiresi-
stente bakterier fundet« (1)  er en meget 
bred behandling in vivo (til mennesker og 
dyr), og man kan frygte, at den »normale 
bakterieflora«, vi og dyrene er udstyret 
med, vil blive udsat for en uhyre stor 
antibakteriel udfordring.

Den foreslåede behandling med fx 
penicilliner kombineret med betalactama-

sehæmmere er kendt, og der er fremstillet 
penicillinpræparater sammen med 
betalactamasehæmmere. Et af de første 
præparater, der kom på markedet, var 
Amoxicillin + Clavulansyre. Senere er der 
kommet andre præparatkombinationer, af 
hvilke kombinationen Piperacillin og Tazo-
bactam er den bedst kendte. Der er bred 
erfaring med disse stoffer, der er til gavn 
for mange patienter. Det er dog her en 
uomtvistelig kendsgerning, at hvis stafy-
lokokkerne som følge af, at forskellige 
antibiotika i præparatkombinationen 
ændrer deres penicillinbindende protei-
ner, så vil disse bakterier også være i stand 
til at beskytte sig mod penicilliner bygget 
sammen med betalactamasehæmmerne.

Her vil vi gerne igen gentage: På nuvæ-
rende tidspunkt kan vi behandle MRSA 
med antibiotika, der allerede er på marke-
det.

Som det er beskrevet, har vi udviklet og 
dokumenteret en anvendelig teknisk løs-
ningsmodel, der benytter et phenothiazin 
som »Helper compound« (JEK47) sammen 
med klassiske antibiotika. I den forbin-
delse har vi valgt at betragte vores opfin-
delse som en »videnskabelig døråbner« 
for mange af de problemer, som netop 
højresistente bakterier stiller os over for. 
Vi hilser naturligvis ethvert nyt konstruk-
tivt forsøg på at forfølge denne model 
med andre antibiotika og/eller non-anti-
biotika velkommen.

Vurderingen af MRSA CC398 fra svin 
antyder, at det er en muteret, svækket, 
human MRSA med begrænset virulens. 
Derfor kan den nye »kur« synes meget 
kostbar og ude af proportioner, hvis det 
alene drejer sig om den svinespecifikke 
MRSA. Men som en mulighed ved livstru-
ende MRSA-infektioner i al almindelighed 
kan den vælges.

Princippet med resistensblokkere er 
netop taget op i England af Helperby 
Therapeutics (2013). Novozymes går ind i 
probiotikaforskningen, og »coli-bakterier« 
kan ved »bioengeenering« bruges til at 
producere nye antibiotika. (2) Receptor-
blokade med fx D-mannose ved cystitis 
(E. coli) hos menneske og anvendelse af 

andre oligosaccharider og pektinfibre 
(prebiotics) er alternative metoder.
Resistensforskrækkelsen og bl.a. vores 
pionerarbejde har med andre ord også 
inspireret andre forskere. At behandle 
resistente bakterieinfektioner er så stor 
en udfordring, at der kræves megen 
nytænkning, stor viden og nye strategier 
baseret på forståelsen af almene basale 
mikrobiologiske principper.
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