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Danmarks Farmaceutiske Universitet har som det eneste universitet i Danmark lægemid-
let i fokus for forskning og uddannelse. Dette fokus vil vi sikre og udvikle som Det Farma-
ceutiske Fakultet i det nye Københavns Universitet. 
En fusion pr. 1. januar 2007 mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær og 
Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet har nemlig gjort det muligt at 
danne en Health and Life Sciences-klynge, som bliver en af de største og stærkeste på en 
akademiske institution. Da forskning inden for lægemiddelområdet af natur er interdisci-
plinær, giver Danmarks Farmaceutiske Universitets placering i det ny Københavns Univer-
sitet optimale muligheder for at udvikle de farmaceutiske videnskaber til gavn for stude-
rende, ansatte og den samlede sundhedssektor.
Det er vores håb, at nærværende udgave af Lægemiddelforskning illustrerer fl erfaglighe-
den i den farmaceutiske forskning og samtidig giver en bredere kreds af læsere et indblik 
i en række af de spændende og udfordrende forskningsprojekter, der udspringer fra DFU – 
og som fremover vil udspringe fra Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet!

Sven Frøkjær, rektorSven Frøkjær, rektor

På www.dfuni.dk optræder – i forbindelse med DFU’s tre institutter – en gennemgang af 
Universitetets forskningsområder. 
På www.dfuni.dk/gymnasier fi ndes oplysninger om mulighederne for at besøge DFU med 
kemi- og biologiklasser. 
På www.dfuni.dk/farmaceut er der information om farmaceutuddannelsen og dens 
 mange erhvervsmuligheder.
På www.dfuni.dk/publikationer kan man hente inspiration i de tidligere årgange af 
 Lægemiddelforskning. 

Ønskes yderligere trykte eksemplarer af Lægemiddelforskning? 
Send din bestilling til bestil@dfuni.dk
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   plante-
metabolomer 
            in action

Traditionel plantemedicin rummer ekstremt mange stoffer, 
som kan virke samtidig og på fl ere måder. afprøvningen 
stiller derfor helt anderledes krav end test af almindelige 
lægemidler, som typisk indeholder ét virksomt stof. en ny 
metode – metabolomstudier – anvendes til at karakterisere  
plantemedicin.

Af Bonnie Rasmussen, Dan Stærk, Rasmus Bro og 
Jerzy W. Jaroszewski

Virker naturmedicin? Urter, udtræk, tabletter og kapsler 
hentes i stort omfang fra hylderne i landets helseforretnin-
ger – gerne uden lægens medvirken og i hvert fald uden 
recept. Er der tale om humbug, romantisk ønsketænkning, 
et virkningsløst, i værste fald farligt og i bedste fald ligegyl-
digt tilskud til folks selvtilfredsstillelse? En kynisk udnyttel-
se af kundernes naivitet og åbne pengepunge? Eller er der 
tale om værdifulde lægemidler, hvis virkning er bevist og 
bekræftet gennem århundreders anvendelse? 
Videnskabelig litteratur og kliniske afprøvninger har ikke 
bragt os nærmere et svar! For mens nogle undersøgelser 
viser målelige helbredelsesmæssige virkninger, kan de ikke 
påvises i andre, og den livlige debat ser ud til at fortsætte i 
al evighed. Jamen – virker naturmedicin så? – og hvis ikke 
al naturmedicin virker, er der så nogle typer, der faktisk gør 
det? Det spørgsmål besvares ikke her, fordi svaret natur-
ligvis vil afhænge af det konkrete tilfælde. Men vi kommer 
med et godt bud på, hvorfor naturlægemidlers virkninger 
– eller mangel på samme – er omgivet af så meget kontro-
vers. 

Kontroversen om perikon
Perikonplanten, Hypericum perforatum L., hører til den al-
lermest undersøgte naturmedicin. I dette tilfælde er plan-
tens virkning mod milde eller moderate depressioner ri-
meligt bredt accepteret. Nyere undersøgelser har endda 
påvist, at perikon kan behandle middelsvære depressioner, 
og virkningen var mindst lige så god som effekten af paro-
xetin, som er det aktive stof i ”lykkepiller”.
Men der fi ndes også kritikere, der peger på kliniske under-
søgelser, hvor perikon har været uden effekt. Kritikerne fo-
kuserer samtidig på potentielt farlige interaktioner mellem 
perikon og andre typer medicin. Endnu større kontroverser 
opstår, når man prøver at fi nde ud af, hvad de virksomme 
plantestoffer i perikon er. Der fokuseres således på mindst 
tre stoftyper – hypericiner, hyperforiner og fl avonoider. 
Hvorfor er selv en veletableret naturmedicin som perikon 
stadig omgivet af så mange spørgsmål og kontroverser, så-
ledes at fortalere og skeptikere kan vælge og vrage blandt 
modstridende videnskabelige beviser? Svaret ligger nok i, 
at naturmedicin repræsenterer ekstremt komplekse multi-
komponentpræparater, hvis effekt ikke kan tilskrives et en-
kelt indholdsstof.
Virkningen af naturmedicin vurderes derimod at være et 
resultat af en kompliceret balance af mange påvirkninger 
og må som sådan i afgørende grad afhænge af præparatets 
sammensætning. Men perikonpræparater standardiseres 
kun for indholdet af en enkelt stofgruppe, nemlig hyperi-
ciner. 
I den situation er det næppe overraskende, at de videnska-
belige resultater er variable eller modstridende, og at bru-
gerne kan have forskellige oplevelser af medikamenternes 
virkning på egen krop.

Komplekse plantemetabolomer
Anvendelse af mange stoffer på en gang for at opnå en øn-
sket terapeutisk effekt må ellers betegnes som et logisk 
princip, især i forhold til sygdomme med kompleks ætio-
logi, dvs. sygdomme, der ikke skyldes en enkel og veldefi -
neret ”fejl”.

PCA analyse (Principal Component Analysis) er en multiva-
riat statistisk analysemetode. Her ses et såkaldt scoreplot 
af perikonpræparater fra forskellige forhandlere i Europa, 
Amerika, Asien og Afrika, som viser, at præparaterne grup-
perer sig efter forhandler. Det betyder, at der er variation 
i mængden af de forskellige indholdsstoffer, hvilket må 
forventes at påvirke den farmakologiske effekt.

Perikon alias Johannesurt: 
Der er stor uenighed om 
virkningen over for lette 
og moderate depressioner. 
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Brug af fl ere stoffer samtidig kan desuden minimere bivirk-
ninger ved, at mængden af det enkelte, potentielt toksiske 
stof kan blive mindre. Kombinationsterapi, hvor en sygdom 
angribes fra mange sider samtidig, har således fået stor 
succes i forbindelse med især HIV og kræftsygdomme.
Det eksempel på kombinationsterapi, som plantemedicin 
repræsenterer, stiller på den anden side formidable krav, 
ikke alene til forståelsen af den mulige virkning, men også 
til kontrol af sammensætningen af det naturmedicinske 
præparat. 
Når en plante ekstraheres for at fremstille naturmedi-
cin bliver størstedelen af de tilstedeværende naturstoffer 
– dvs. alle metabolitterne, som tilsammen udgør plantens 
metabolom – ekstraheret og indgår i en mere eller mindre 
uændret form i fremstillingen af medikamentet. Antallet af 
plantemetabolitter kan være enormt, og præparatets virk-
ning er en kompleks funktion af den præcise sammensæt-
ning af det plantemetabolom, som planten danner under 
de aktuelle vækstbetingelser. Derfor er standardisering af 
et sådant ekstrakt ved hjælp af en enkelt metabolit eller 
metabolitgruppe, fx hypericinerne i perikon, givetvis ikke et 
godt grundlag for forståelse af den medicinske effekt.

Multikomponentanalyser
Der er to store udfordringer i forhold til analysen af meta-
bolomer. For det første skal der indsamles kvantitative data 
om alle de individuelle stoffer uden forhåndskendskab til 
deres antal og identitet. For det andet skal man fi nde me-
toder til at fortolke de store datamængder, som analysen 
tilvejebringer. Først når disse forudsætninger er opfyldt, vil 
man kunne koble de analytiske data omkring naturmedicin 
til kliniske effekter på en sådan måde, at man kan designe 
en ønsket effekt ved at sammensætte de rette forhold af 
enkeltkomponenterne. Dette er en forudsætning for en 
meningsfuld standardisering.
En multikomponent analyse kan gennemføres ved 1H NMR 
spektroskopi, som registrerer signaler fra alle hydrogenhol-
dige stoffer i prøven over en vis detektionsgrænse. Sådanne 

spektre kan indeholde tusindvis af signaler, og en manuel 
tolkning er umulig i praksis. Her kommer de såkaldte mul-
tivariate statistiske metoder ind i billedet. Metoderne gør 
det muligt at tage en vilkårlig stor mængde data og give 
både kvantitativ samt visuelt lettilgængelig information, 
som dels beskriver de enkelte 1H NMR spektre, og dels gør 
det muligt at sammenligne dem.
Forskellen mellem multivariate statistiske metoder og de 
traditionelle analysemetoder er, at sidstnævnte leder efter 
én nål i en høstak ad gangen uden at vide, om nålen over-
hovedet fi ndes i den pågældende høstak. I modsætning 
hertil beskriver de nye metoder samtlige høstakke i deres 
helhed, således at tilstedeværelsen af en eventuel nål så at 
sige popper op af sig selv. I denne sammenligning repræ-
senterer nålen en nyttig information, medens høstakken er 
det enkelte og meget komplekse spektrum.

rationel vurdering
Anvendelsen af den nye metode på perikonpræparater fra 
det danske marked har vist, at der eksisterer meget store 
forskelle i sammensætningen af præparaterne, hvilket af-
spejler forskelle i metabolomet af de planter, som blev 
brugt til fremstilling af præparaterne.
Det viser, at der på trods af præparaternes standardisere-
de indhold af hypericiner kan forekomme meget store for-
skelle i metabolom-sammensætningen af præparaterne. 
På denne baggrund må det anses for udelukket, at alle de 
præparater, som har været anvendt i de forskellige kliniske 
forsøg, har haft ens sammensætning. Forskelle i sammen-
sætningen kan således nemt forklare de divergerende klini-
ske resultater. 
De beskrevne metoder kan nu danne grundlag for en ratio-
nel undersøgelse af traditionel plantemedicin og besvare 
spørgsmålet ”virker det?” med en langt højere grad af sik-
kerhed. Samtidig åbnes der for muligheden for en rationel 
undersøgelse af medicinske præparater, hvor “et stof - en 
virkning”-princippet ikke længere gælder.

hypericin:
Stoffet har i lang tid været anset for at 
være det aktive indholdsstof i perikon, 
indtil nyere forskning har indikeret, at 
plantens virkning er langt mere kompli-
ceret. Planten indeholder 0,05-0,4 pro-
cent hypericin samt varierende mængder 
af beslægtede stoffer, som samlet beteg-
nes hypericiner.
Perikonpræparater i form af tabletter og 
kapsler med tørret planteekstrakt, som 
forhandles i Danmark, standardiseres til 
et hypericinindhold på 0,3 procent. Hy-
periciner er den eneste stofgruppe, hvis 
indhold er kendt og bør være konstant i 
alle præparater – dog uden at indholdet 
af den enkelte hypericin behøver at være 
konstant. 

hyperforin:
Hyperforin og beslægtede stoffer, som 
fi ndes i planten i mængder på 0,2-3 pro-
cent, er hæmmere af genoptagelse af 
nore pinefrin, serotonin, dopamin og an-
dre af hjernens neurotransmittere.

Flavonoider:
Der fi ndes 3-5 procent af forskellige 
fl avonoider i perikon. Flavonoider, som 
er meget udbredte i planter, er nok bedst 
kendt som antioxidanter, men mange af 
dem binder til hjernens receptorer, især 
GABA receptorerne. Flere forskningsre-
sultater viser en sammenhæng mellem 
perikons fl avonoidindhold og den antide-
pressive virkning.
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det er et stort problem at transportere og lagre vacciner i 
troperne, hvor der ofte mangler faciliteter til at holde vac-
cinen kold. Frysetørring kan gøre distributionen uafhængig 
af køling og frysning.

Af Dennis Christensen, Camilla Foged, Else Marie Agger, 
Ida Rosenkrands og Hanne Mørck Nielsen 

Vacciner har spillet en central rolle i kampen mod infek-
tionssygdomme, siden Edward Jenner i 1796 dokumente-
rede, at infektion med kokopper kan beskytte mennesker 
mod koppevirus. Takket være en effektiv vaccine og massi-
ve globale kampagner blev kopper offi cielt erklæret udryd-
det i 1979. Og det er langt fra den eneste succes. Antallet 
af poliotilfælde er på kun tyve år blevet nedbragt fra over 
300.000 til omkring 2.000 på verdensplan, og stivkrampe 
hos spædbørn er nu udryddet i to tredjedele af verdens ud-
viklingslande.
Alligevel dør 2,1 millioner mennesker hvert år af infektions-
sygdomme, der kunne forhindres ved vaccination med 
allerede eksisterende vacciner. I følge WHO døde der fx 
611.000 mennesker af mæslinger og 214.000 af stivkrampe 
i 2002. Dertil kommer de mange millioner dødsfald forår-
saget af infektionssygdomme, som der endnu ikke fi ndes 

effektive vacciner imod. Nogle eksempler er malaria, tu-
berkulose og AIDS, der alene står for 5,6 millioner dødsfald 
om året.
Derfor bliver der forsket intensivt i at udvikle vacciner mod 
disse infektionssygdomme samt i at forbedre allerede ek-
sisterende vacciner. En af de mest benyttede strategier er 
vacciner, som er baseret på udvalgte komponenter fra den 
sygdomsfremkaldende organisme, såkaldte antigener. I 
modsætning til vacciner, der består af inaktiverede eller 
svækkede hele organismer, er antigener lettere at masse-
producere, så de lever op til nutidens stramme regulatori-
ske krav, og antigener vil ikke udgøre nogen risiko for indivi-
der med svækket immunforsvar. 
Et problem med at bruge antigener som vacciner er imid-
lertid, at deres høje renhedsgrad betyder, at de mangler 
evnen til at aktivere immunforsvaret og dermed tilkalde de 
celler, der sætter kroppens forsvarsmekanismer i gang. Der-
for kombineres antigenerne ofte med et hjælpestof, som 
skal aktivere immunforsvaret. 
På Statens Serum Institut forskes der i et nyt hjælpestof be-
stående af liposomer af det overfl adeaktive stof dimethyl-
dioctadecylammonium bromid (DDA) og immunmodulato-
ren trehalosedibehenat (TDB). Dette hjælpestof (adjuvans) 
har vist sig at være særdeles effektivt i eksperimentielle 
vacciner mod tuberkulose og malaria, hvor gængse hjælpe-
stoffer ikke har effekt. De første kliniske undersøgelser med 
malariavaccinen indledtes i efteråret 2006.

uafhængighed af kølekæden
Formuleringen af vacciner har ofte afgørende betydning 
for, om de virker efter hensigten eller ej. Det er derfor vig-
tigt at tage hensyn til de virksomme stoffers fysiske, kemi-
ske og farmakologiske egenskaber. 
Kemisk og fysisk stabilitet ved længere tids opbevaring er 
et af de vigtigste kriterier ved udvikling af vacciner. Ned-
brydning og aggregering af komponenterne i vaccinen kan 
nemlig føre til ændring af vaccinens egenskaber og dermed 
forringet virkning. I værste tilfælde kan ændringerne forår-
sage bivirkninger.
Vekselvirkninger mellem en vaccine og det omgivende me-
dium spiller ofte en essentiel rolle for destabilisering af for-
muleringen. Traditionelt bruger man køling eller frysning 
til at forsinke uønskede vekselvirkninger, men dette er ofte 
et problem i udviklingslandene, hvor mange infektionssyg-
domme er mest udbredte.
Det gælder også for malaria og tuberkulose. En vigtig fak-
tor, når man udvikler vacciner mod disse sygdomme, er 
hele problematikken omkring kølekæden; dvs. køling eller 
frysning under transport og lagring. I udviklingslandene er 
det ofte svært eller umuligt at opretholde kolde temperatu-
rer, der sikrer en optimal stabilitet af vacciner under distri-
butionen. Derfor vil det være en stor fordel, hvis en vaccine 
rettet mod sygdomme i udviklingslandene formuleres på 

Vaccination af befolkningen 
mod en række infektions-
sygdomme i de tropiske ud-
viklingslande vil kunne hindre 
millioner af dødsfald. Men i 
dag er det svært at distribuere 
vacciner i tyndt befolkede 
egne, fordi der ofte mangler 
de fornødne faciliteter til 
køling og frysning af vaccinen 
under transport og lagring.

Frysetørring
      af vacciner   
  kan redde 
       menneskeliv
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en måde, så den bliver uafhængig af kølekæden. 
Holdbarheden af en vaccine kan øges ved at sænke mæng-
den af opløsningsmiddel i vaccinen til et niveau, der sæt-
ter den naturlige kinetiske omdannelsesproces i stå. Hvis fx 
interaktionerne mellem opløsningsmiddel og lægemiddel-
stof sænkes fra én vekselvirkning pr. sekund til én pr. time, 
vil en given formulering være stabil i ti år i stedet for blot 
i et døgn. Derfor er tørre formuleringer ofte at foretrække 
ved udvikling af vacciner til brug i udviklingslande. 

Frysetørring med beskyttelse
Frysetørring af vacciner er den mest anvendte metode til at 
opnå en tør formulering uden at påvirke indholdsstoffer-
nes struktur og egenskaber. Men frysetørring er ikke bare 
en metode, der er etableret en gang for alle og dermed fun-
gerer for alle produkter. Den skal optimeres til hver enkelt 
formulering. 
Ved frysetørring fryses vaccinen, hvorved vandet separe-
res fra de resterende komponenter i formuleringen, hvilket 
sker ved, at vandet danner iskrystaller. Derefter anbringes 
vaccinen i et vacuum, hvorved iskrystallerne overgår direkte 
fra fast form til gas og bliver trukket ud af vaccinen, mens 
det faste stof efterlades.
For at sikre at formuleringen ikke tager skade under frys-
ning og tørring, tilsættes beskyttelsesstoffer. Sukkerstof-
fet trehalose er fra naturen kendt for at beskytte mikroor-
ganismer mod ekstrem kulde og tørke. Denne attraktive 
egenskab skyldes at trehalose ikke reagerer med de andre 
komponenter under oxidation, hvilket ofte er årsag til ringe 
stabilitet; trehalose er kosmotrop, dvs. at det kan erstatte 
og strukturere vandmolekyler; trehalose er en glasdanner 
og kan danne glaslignende strukturer, og endelig kan treha-
lose erstatte vand ved hydrogenbindinger til de cellemem-
braner eller de molekyler, sukkerstoffet skal beskytte. Der-

for er 
treha-
lose den 
mest an-
vendte beskyt-
ter ved frysetørring 
af cellemembraner og li-
geledes velegnet til beskyttelse af liposomer, hvis membra-
ner ligner cellemembraners.
Vi har opnået gode resultater med trehalose som beskytter 
af liposomer bestående af DDA/TDB. Analyser af de tem-
peraturer, hvor liposomerne går fra gelfase (som smør) til 
fl ydende fase (som olie) tyder på, at der ikke er nogen di-
rekte vekselvirkning mellem liposomerne og trehalose. Det 
betyder, at trehalose kan beskytte liposomerne udelukken-
de ved stoffets evne som glasdanner, der sætter trehalose 
i stand til at fortrænge vandet og danne en gitterstruktur 
som liposomerne bliver fanget i. Det medfører, at liposo-
merne bevarer deres tredimensionelle struktur.
Når vaccinen skal anvendes, opslemmes de frysetørrede li-
posomer i vand. En god måde at analysere hvor godt lipo-
somerne bliver rehydreret på, er ved at måle, om de efter 
tilsætning af vand opnår den samme partikelstørrelse som 
før frysetørringen. Vores resultater viser, at man via fryse-
tørring af DDA/TDB med mere end 7 procent trehalose op-
når den samme gennemsnitsstørrelse af liposomerne ti mi-
nutter efter rehydreringen som før frysetørringen.

aktiviteten bevares
Resultater baseret på dyremodeller viser, at de frysetørrede 
præparationer bibeholder deres biologiske aktivitet efter 
frysetørring. Det er således lykkedes os at reducere risikoen 
for, at vaccinekomponenterne bliver nedbrudt ved at fjerne 
det omgivende medium, uden at det infl uerer på virknin-
gen af vaccinen. 
Videre studier vil vise, hvor god holdbarheden af den fry-
setørrede formulering er, når den udsættes for stressfak-
torer som høj temperatur, høj luftfugtighed og bestråling 
med ultraviolet lys. Disse undersøgelser skal afklare, om 
frysetørring af vacciner med DDA/TDB er tilstrækkelig til at 
øge stabiliteten så meget, at det overfl ødiggør brug af kø-
lekæder.

Et multivesikulært liposom består som illustreret af fl ere lipidkugler inde i 
hinanden. Statens Serum Institut har udviklet en ny eksperimentel adju-
vans, som består af liposomer af det overfl adeaktive stof dimethyldioc-
tadecylammonium bromid (DDA) og immunmodulatoren trehalose-
dibehenat (TDB). I kombination med antigener kan vaccinen aktivere 
immunforsvaret mod tuberkulosebakterier og malariaparasitter. I 
dag fi ndes der ingen vacciner mod de to sygdomme.
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Frysetørring af den nye liposombaserede vaccine kan gøre vaccinen 
velegnet til brug i de tropiske udviklingslande. Når vaccinen skal 
anvendes, opløses den i vand. Ved frysetørring med mere end 7 
procent af sukkerstoffet trehalose kan man opnå den samme gen-
nemsnitsstørrelse af liposomerne efter rehydrering (blå) som før 
frysetørring (rød).
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i kliniske fase 1-forsøg udsættes mennesker for første gang 
for ny medicin. For at sikre, at stofferne ikke skader forsøgs-
personerne, er der regler for afprøvningen. reglerne bør 
løbende justeres i takt med den metodologiske og tekno-
logiske udvikling.

Af Camilla Buøen, Mikael S. Thomsen og Ole J. Bjerrum

I kliniske fase 1-forsøg testes et potentielt nyt lægemid-
del på raske mennesker for at undersøge sikkerheden og 
fi nde den rette dosis, inden lægemidlet afprøves på patien-
ter. Fase 1-forsøg vækker sjældent den store interesse i of-
fentligheden, men i marts 2006 blev det pludselig et emne, 
som alle talte om. Seks frivillige forsøgspersoner var nemlig 
blevet alvorligt syge under den første afprøvning af en ny 
lægemiddelkandidat på Northwich Park Hospital i den en-
gelske by Harrow. Alle overlevede heldigvis, men mindst en 
af personerne vil få varige mén.
Stoffet TGN 1412 var et monoklonalt antistof, som skulle 
stimulere T-lymfocytter, der regulerer immunforsvaret, og 
målet var at udvikle en ny behandling af leddegigt og an-
dre autoimmune sygdomme. Injektion af stoffet i en dosis 
svarende til blot en femhundrededel af, hvad der havde ef-
fekt i aber, gav overraskende anledning til alvorlige bivirk-
ninger hos forsøgspersonerne. Alle forskrifter var fulgt, og 
alle prækliniske undersøgelser i laboratoriet og på dyr var 
udført i følge de gældende internationale regler for test af 
stoffer før administration i kliniske studier. 

paradokser ved medicinudvikling
Forløbet sætter fokus på to paradokser i den moderne 

udvikling af lægemidler. På den ene side står ønsket 
om at føre nye kandidater frem til brugbar medi-

cin så hurtigt som muligt og med så få omkost-
ninger som muligt for at få billige lægemidler. 

På den anden side står ønsket om, at omhyg-
gelig testning på et videnskabeligt grundlag 

skal skabe maksimal sikkerhed for anven-
delsen af medicinen på forsøgspersoner 

og patienter. Jo fl ere kontrolforsøg, der 
indføres for at øge sikkerheden, jo 

mere kompleks bliver udviklingen 
af nye lægemidler. Det medfører, 

at patienterne ofte må vente 
længere, og alt andet lige bli-

ver medicinen ofte også 
dyrere. 

Trods patienternes og 
myndighedernes øn-

ske om hurtig ad-
gang til ny og mere 
sikker medicin, er 

godkendelsesprocedurens regler stadig krævende. Ny me-
todologi og teknologi, der kan få udviklingsprocessen til at 
gå hurtigere, introduceres løbende. I denne sammenhæng 
er det yderst nødvendigt, at industrien og de godkendende 
myndigheder i parløb sørger for at begge parter har samme 
syn på, hvordan disse nye tiltag skal anvendes, og hvor me-
get bedre de er i forhold til de etablerede og standardise-
rede metoder. 
Et eksempel er computersimulation af kliniske studier ba-
seret på såvel laboratorieundersøgelser som kliniske data. 
I visse tilfælde kan simulation af en given problemstilling 
give tilstrækkelig information om, at det kliniske forsøg 
ikke vil give de ønskede oplysninger om lægemidlets ef-
fektivitet. Herved spares tid og penge. For at dette scenario 
kan udleves, skal der etableres en fælles forståelse part-
nerne imellem. Hvis industrien investerer i simulering, ofte 
i form af software, og derved kommer med argumenter, der 
afviger fra den klassiske udviklingsplan, fx ved at undlade 
at udføre et klinisk studie, vil myndighederne så acceptere 
denne argumentation? 

Tre forskellige design for optrapning af dosis i fase 
1-forsøg, som skal vise, hvor godt medicinen tolereres 
i forhold til den indgivne dosis. Øverst: Parallelt 
enkeltdosis design. I midten: Overkrydsningsforsøg 
med vekslende dosis i to grupper. Nederst: Grupperet 
overkrydsning i to grupper.

     de første forsøg 
           med mennesker 
– hurtigere og mere sikre metoder
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Der er desværre stadig træghed til at forfølge sådanne ud-
viklingsveje. Grundene er mange, såsom uvished, usikker-
hed, manglende tiltro til de innovative processer, samt at 
industrien ved, hvad den har, og hvordan det forløber – dvs. 
der fremkommer ikke ubehagelige overraskelser ved at føl-
ge den regelrette vej. Der er imidlertid lovende initiativer i 
gang, og holdes motivationen og dialogen ved lige mellem 
industri og myndigheder, ser det lovende ud.

behov for forskning
I et samarbejde med Novo Nordisk yder DFU et bidrag til 
løsning af problemstillingen. Formålet med fase 1-forsøg er 
primært at undersøge sikkerheden ved et nyt stof og få et 
indtryk af, hvor godt det tolereres i forhold til den indgivne 
dosis. 
Metoden er at udsætte raske, frivillige forsøgspersoner for 
stigende koncentrationer af stoffet for at fastslå den høje-
ste tolerable dosis. Kroppens objektive fysiske, elektriske og 
biokemiske signaler måles, og subjektive symptomer rap-
porteres. Samtidig fastlægges medicinens farmakokineti-
ske egenskaber.  
Der eksisterer i dag fl ere forskellige design for eskalerings-
forsøgene under fase 1. Fleksibilitet er godt af hensyn til 
lægemiddelkandidaternes mangfoldighed, men der må, 
baseret på videnskabelige rationelle overvejelser og bereg-
ninger, være måder at udføre forsøgene på, der er mere op-
timale end andre. Derfor har vi udført en rationel og stati-
stisk undersøgelse af forskellige forsøgsdesign.

overkrydsningsforsøg
Under eskaleringsforsøgene kan der være et varierende 
antal af deltagere i de grupper, der udsættes for stigende 
doser. En traditionel metode er, at gruppe 1 får den laveste 
dosis, efterfølgende får gruppe 2 en lidt højere dosis osv. 
Der kan også benyttes multiple eskaleringstrin, hvor dosis 
gradvist optrappes blandt forsøgspersonerne i gruppe 1, 
hvorefter samme gradvise optrapning anvendes med større 
doser i de efterfølgende grupper. 
Enkeltdosis kan også indgives vekslende mellem to grupper 
i et overkrydset design, hvor gruppe 1 successivt får dosis 
1,3,5 osv., mens gruppe 2 successivt får dosis 2,4,6 osv. Her-
ved bruges den samme person i to eller fl ere doseringsrun-
der, hvilket reducerer den inter-individuelle variation i stu-
diet, samtidig med at det er muligt at tilpasse dosis under 
afprøvningen. Endelig fi ndes der et mere komplekst design 
med grupperede overkrydsningsforsøg inklusive rando-
miseret placebobehandling med et uvirksomt stof. Dette 
design tager højde for variabilitet personerne imellem og 
giver derved bedre dosisrespons og muliggør tilpasning af 
dosis under afprøvningen. Overkrydsningsforsøg tillader, 

at stoffet administreres mere end én gang til hver person. 
Derfor kan mere information om dosis opsamles med stør-
re effektivitet og præcision fra færre forsøgspersoner.
Under fase 1-forsøg måles der på mange sikkerhedsmarkø-
rer i blodet. Disse biomarkører giver et mål for sikkerheden 
ved at afsløre, om det indgivne stof medfører en ugunstig 
– og i visse tilfælde gunstig – påvirkning af kroppens orga-
ner. Da der selv hos raske personer forekommer variation i 
værdierne af markørerne, kan en stigning først karakterise-
res som abnorm, når den ligger en vis faktor over den øvre 
grænse for normalområdet. Sandsynligheden for, at en 
falsk abnorm værdi vil optræde, kan beregnes. 
Yderligere fi ndes der statistiske metoder, som er udviklet 
for at undgå falske negative og falske positive resultater, og 
de benyttes til at beregne den gruppestørrelse, som er nød-
vendig for at sikre tilstrækkelig pålidelighed og sensitivitet 
af afprøvningerne. Vores beregninger peger på, at mellem 
6-10 individer skal undersøges for hver dosis.
Nu er det sådan, at de spontane tildragelser, som ikke er 
relateret til lægemidlet også øges med stigende gruppe-
størrelse. Med otte eller fl ere i gruppen, kan det beregnes 
for en række almindeligt målte levermarkører, at der er en 
sandsynlighed på 0,05 for, at de bliver målt som abnorme i 
forsøgsperioden, hvis den varer længere end én uge. Mar-
kørerne er typisk leverenzymer, der medvirker i omsætnin-
gen af lægemidler.
Indførsel af overkrydsningsdesign i stedet for parallelle en-
keltdoseringer i eskaleringsforsøgene reducerer den intra-
individuelle variation og øger informationsmængden om 
dosisproportionaliteten, uden at det er nødvendigt at øge 
antallet af forsøgspersoner. Det er vist for en række lever-
enzymer, at sandsynligheden for at opleve abnorme vær-
dier stiger med gruppens størrelse og hospitaliseringens 
længde. Sammen med den statistiske analyse peger dette 
på, at en gruppestørrelse på 6-8 individer er optimal for 
fase 1-forsøg for dosisoptimering. 

Færre risikerer bivirkninger
Den ulykkelige hændelse i England sætter fokus på ud-
førslen af fase 1-studier. Umiddelbart kan der indføres en 
tidsforskydning af indgiftstidspunktet af lægemiddelkan-
didaten til forsøgspersonerne, således at bivirkningen op-
dages ved første indgift. Introduktion af nye testformer til 
identifi kation af biologiske agonisters, såsom antistoffers 
kraftige virkning, er en anden mulighed. En sådan ny test-
metode kunne være en lokalt stærkt afgrænset indgift fx i 
huden. Udviklingen vil dog tage tid, da sådanne tiltag skal 
valideres, men de repræsenterer en oplagt opgave for aka-
demisk forskning.

     de første forsøg 
           med mennesker 
– hurtigere og mere sikre metoder

Gruppestørrelse og biomarkører 
for bivirkninger: Sandsynlighe-
den for, at en person oplever en 
spontan, ikke-lægemiddelrela-
teret stigning i niveauet af lever-
enzymet alanin-aminotrans-
ferase (ALT), øges med stigende 
gruppestørrelse og hospitalise-
ringsperiode. Sandsynligheden 
for, at en falsk abnorm værdi vil 
optræde blandt 7 personer ved 
en uges indlæggelsestid er 0,05. 
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Type 2-diabetes er en sygdom, som ofte fejlmedicineres med 
mange hospitalsindlæggelser til følge. Fejl i lægemiddelor-
dinationen eller medicingivningen medfører, at patienten 
får et forkert lægemiddel, en forkert dosis, slet ingen be-
handling eller at medicinens virkning ikke kontrolleres.

Af Linda Aagaard Thomsen, Birthe Søndergaard, Lotte Stig 
Haugbølle, Jan Sørensen og Arne Melander.

Type 2-diabetes er en sygdom, som nedsætter livskvalite-
ten, og som ofte underdiagnosticeres og underbehandles. 

Selv når intensiv medicinsk behandling og kontrol 
iværksættes, er det mange gange svært at få styr 

på sygdommen. 
De typer medicin, man giver til personer med 

type 2-diabetes, har nemlig vist sig at 
medføre en øget risiko for, at patien-
terne oplever utilsigtede lægemiddel-
hændelser. Det er begivenheder eller 
komplikationer, som ikke var menin-
gen med behandlingen, og som ska-
der personen. Det vil sige, at den 
medicin, en person får, ender med at 
gøre mere skade end gavn, eller at 

personen bliver unødvendigt syg, for-
di han ikke får den medicin, han burde 

have haft. 
Vi ved, at halvdelen af de utilsigtede 
lægemiddelhændelser er helt unød-

vendige, fordi de skyldes 
fejlmedicinering og 

dermed kunne have 
været forebygget. 

Vi ved også, at 
utilsigtede 

lægemid-
del-

hændelser er skyld i 6-14 procent af alle hospitalsindlæg-
gelser, koster vores samfund 8 milliarder kr. om året, og 
sandsynligvis er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. 
Utilsigtede lægemiddelhændelser er årsag til flere dødsfald 
end brystkræft og trafikuheld tilsammen. 
I det danske sundhedsvæsen bruges der mange kræfter 
på at forbedre patientsikkerheden og kvaliteten af den 
behandling, der tilbydes, så man som patient kan få den 
bedste behandling. I den forbindelse er det vigtigt at få et 
overblik over antallet af utilsigtede lægemiddelhændelser 
forårsaget af fejlmedicinering; især ved folkesygdomme 
som type 2-diabetes, der rammer mange mennesker.

Forebyggelige hændelser
Når man som dansker går til læge, indlægges eller køber 
medicin på apoteket, registreres en række sundhedsoplys-
ninger i nationale sundhedsregistre, som administreres af 
Sundhedsstyrelsen. Registrene bruges i sundhedsvidenska-
belig forskning til fx at analysere udbredelsen af sygdom-
me i befolkningen, medicinforbruget eller indlæggelser på 
hospital.
I vores forskning har vi anvendt data fra Landspatientregi-
stret, Sygesikringsregistret og Lægemiddeldatabasen til at 
undersøge omfanget af forebyggelige utilsigtede lægemid-
delhændelser som følge af fejlmedicinering af type 2-dia-
betikere. Vi valgte udelukkende at analysere de hændelser, 
som er så alvorlige, at de kræver behandling på et hospital. 
De forebyggelige utilsigtede lægemiddelhændelser identi-
ficeres i registrene ved at søge efter en række kliniske sce-
narier, som fungerer som indikatorer for hændelserne. Hver 
indikator beskriver, hvorfor personen blev behandlet på ho-
spitalet, og den fejlmedicinering som gik forud. Indikato-
rerne omhandler enten problemer relateret til manglende 
kontrol af den medicinske behandling eller problemer rela-
teret til manglende medicinering. 
I vores første studie analyserede vi en stikprøve på 10 pro-
cent af den danske befolkning. I stikprøven fandt vi 9.791 
personer, som var i medicinsk behandling for type 2-diabe-
tes. Disse personer blev screenet for tilfælde af forebygge-
lige utilsigtede lægemiddelhændelser relateret til mang-

Type 2-diabeTes – årsager og behandling
Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som er betinget af både arv og livs-
stil. Sygdommen rammer flere og flere i takt med, at antallet af overvægtige 
stiger, og befolkningens fysiske aktivitet bliver mindre. Man regner med, at 
300.000 danskere har sygdommen, halvdelen dog uden at vide det selv. 
Vi bruger i dag op mod 3 milliarder kr. årligt på at behandle type 2-diabetes. 
80 procent af udgifterne bruges på indlæggelser, 10 procent på kontrolbe-
søg og 10 procent på medicin. Intensiv medicinsk behandling og kontrol er 
yderst vigtig for at undgå en række alvorlige følgesygdomme, såsom skader 
på nervebanerne, synsnedsættelse, nyresvigt og åreforkalkning.
Type 2-diabetes indgår sammen med fedme, forhøjet blodtryk, forhøjet 

kolesterol, og dermed forøget risiko for blodpropper, i et sygdomsbillede, 
som tilsammen kaldes det metaboliske syndrom. Den medicinske behand-
ling bør derfor have til formål at forebygge og behandle alle disse lidelser. 
Et eksempel på et dagligt medicinskema for en type 2-diabetiker: 
blodsukkersænkende medicin: Metformin 2 tabletter 2 gange dagligt.
Insulin: 1 dosis 2 gange dagligt.
blodtrykssænkende medicin: Captopril 1 tablet 2 gange dagligt. 
Metopropol 1 tablet dagligt.
Kolesterolsænkende: Simvastatin 1 tablet dagligt.
blodpropsforebyggende: Acetylsalicylsyre 1 tablet dagligt.

Utilsigtede lægemiddelhæn-
delser er skyld i 6-14 procent 
af alle hospitalsindlæggelser 
og er sandsynligvis den 
fjerde hyppigste dødsårsag i 
Danmark.

Fejlmedicinering blandt  
         type 2-diabetikere

1 0
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lende behandling. De øvrige indikatorer anvendes først i 
næste studie, da de registre, som indgik i dette studie, ikke 
havde fyldestgørende information om behandlingskontrol. 

behandlingssvigt ved følgesygdomme
Der forekommer over 90 forebyggelige utilsigtede læge-
middelhændelser for hver gang en gruppe på 1000 type 
2-diabetikere har haft sygdommen i et år. Manglende be-
handling er især et problem for de type 2-diabetikere, der 
har udviklet følgesygdomme som nedsat nyrefunktion og 
blodpropper i hjertet.
Ved nedsat nyrefunk-
tion er det vigtigt at 
iværksætte behandling 
med en ACE-hæmmer 
for at undgå yderligere 
forværring af nyrefunk-
tionen. Sker dette ikke, 
kan konsekvensen bli-
ve, at personen på sigt 
får nyresvigt og må i 
dialysebehandling eller 
have en nyretransplan-
tation. Størstedelen af 
dialysepatienterne i 
Danmark har diabetes. 
Hos de type 2-diabetikere, som allerede har overlevet en 
blodprop i hjertet, er det vigtigt at forebygge fl ere blod-
propper. Det gøres ved behandling med acetylsalicylsyre, 
kolesterolsænkende og betablokkerende medicin. Uden 
forebyggende behandling er risikoen for fl ere blodpropper 

stor, og vi ved, at 75 procent af alle type 2-diabetikere dør 
af hjerte-kar-sygdomme, som fx en blodprop i hjertet.
Vores indledende analyser viser, at type 2-diabetikere ofte 
kontakter hospitalet mere end en gang med en forebygge-
lig utilsigtet hændelse. Det er et tegn på, at de utilsigtede 
hændelser ikke umiddelbart opdages, og at man ved øget 
opmærksomhed har gode muligheder for at reducere de-
res antal. 
Den manglende behandling, vi fandt i analysen, sker på 
trods af, at der i det danske sundhedsvæsen eksisterer spe-

cifi kke guidelines for 
behandling af type 2-
diabetes, som netop 
har til formål at sikre 
patienterne den bed-
ste behandling. Vores 
resultater antyder, at 
disse guidelines ikke 
implementeres fuldt 
ud i praksis, og for at 
fremme kvaliteten af 
behandlingen og fore-
bygge fejlmedicine-
ring er det vigtigt at få 
afklaret årsagerne til, 
at disse guidelines ikke 

altid følges. Når årsagerne kendes, kan vi iværksætte tiltag, 
som kan forhindre de utilsigtede lægemiddelhændelser, 
forbedre type 2-diabetikernes livskvalitet og måske endda 
skabe lidt luft i de trængte sundhedsbudgetter.

en alMindelig hisTorie Fra deT virKelige liv
Knud er 67 år og fi k for otte år siden konstateret type 2-diabetes 
eller gammelmandssukkersyge, som det også kaldes. Hans læge 
har ordineret en enkelt tablet om dagen for at sænke blodsuk-
keret. Knud synes, det er ret fl ot, at han kan nøjes med det. Hans 
bror, som også har sygdommen, skal tage 11 tabletter hver dag. 
Knud har tænkt lidt på, om det er sukkersygen, der gør, at han 
den sidste tid har været så svimmel og ikke rigtig har haft energi 
til noget. For en måned siden faldt han om og måtte blive i sen-
gen et par dage. Hans kone siger, at han bare er ved at blive gam-
mel. Måske skulle han alligevel tage et smut forbi lægen, det er 
også ret lang tid siden sidst. 
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Fejlmedicinering blandt  
         type 2-diabetikere

Den rigtige medicin i den rette dosis?
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lungetransplantation 
          og virusangreb

Forebyggende behandling mod virusangreb er vigtig hos 
lungetransplanterede patienter, da deres eget immunfor-
svar er dæmpet med lægemidler, som skal hindre kroppen i 
at afstøde de nye lunger.

Af Mette Rasmussen, Martin Iversen Christopher M. Burton, 
Nils Milman, Jørn Carlsen, Claus Bohn Christiansen, og  
Claus B. Andersen

I 1990 blev hjernedødskriteriet indført i Danmark, og det 
åbnede mulighed for lungetransplantation herhjemme. 
Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, hvor man 
foretager lungetransplantation, og der har man nu i mere 
end ti år udført 30-35 transplantationer om året.
For at være kandidat til en lungetransplantation skal pa-
tienten have en irreversibel lungesygdom, hvor overlevel-
sen skønnes at være mindre end 24 måneder. I øjeblikket er 
den mest almindelige indikation den arvelige lungesygdom 
cystisk fibrose hos unge mennesker, og de udgør ca. halvde-
len af patienterne. De resterende patienter har kronisk ob-

struktiv lungelidelse eller 
alfa-1-antitrypsinmangel, 
som bevirker udvikling 
af kronisk obstruktiv lun-
gelidelse i en meget ung 
alder. En mindre gruppe 
af patienter har sjældne 
lungesygdomme som fx 
lungefibrose.

Efter transplantationen 
skal patienten i livslang 
medicinsk behandling for 
at forhindre kroppens im-
munforsvar i at afstøde 

det nye organ. Der gives en kombination af tre lægemidler 
fra forskellige lægemiddelgrupper: Calcineurin-hæmmere, 
antimetabolitter og kortikosteroider. Lægemidlerne hæm-
mer immunforsvaret fra forskellige angrebsvinkler og sup-
plerer således hinandens virkning. Alle lægemidlerne har 
alvorlige bivirkninger. Ved kombinationsbehandling kan 
man nedsætte dosis af hvert enkelt lægemiddel og dermed 
mindske bivirkningerne.

livstruende infektioner
Lungerne er det organ, som har den største overflade mod 
omgivelserne, og lungerne er derfor meget udsat for an-
greb fra bakterier, virus og svampe, som findes i den luft, vi 
indånder. Specielt for lungetransplanterede patienter, hvor 
immunforsvaret er dæmpet med lægemidler, er det vigtigt 
at give forebyggende medicin mod infektioner.
Den hyppigste infektion efter lungetransplantation er for-
årsaget af cytomegalovirus (CMV). CMV er et herpesvirus, 
som over 50-60 procent af danske bloddonorer har været 
inficeret med og bærer antistoffer imod. CMV overføres ved 
samleje, under fødsel, gennem modermælk, ved blodtrans-
fusion og ved organtransplantation. Hos raske personer for-
løber infektionen ofte uden symptomer, og man opdager 
derfor ikke smitten. Disse personer vil resten af livet være 
bærere af latent, sovende CMV. Hos personer med svæk-
ket immunforsvar kan CMV medføre svære og livstruende 
infektioner. 
Hos lungetransplanterede kan CVM-infektion være årsag 
til afstødning af de transplanterede lunger, og det er derfor 
væsentligt for transplantationens succes, at CMV-infektion 
undgås efter transplantationen.

Forebyggende behandling
Risikoen for en CMV-infektion for disse patienter er stærkt 
forbundet med patientens og donors serostatus; dvs. om 

KronisK obsTruKTiv lungelidelse
Kronisk obstruktiv lungelidelse er en samlet betegnelse for 
forandringer i lungevævet, som fører til forsnævring i de 
mindste bronkier og nedsat iltoptagelse. Tilstanden skyldes 
ofte udefrakommende påvirkninger som tobaksrøg og luft-
forurening, gentagne lungeinfektioner og dårlige sociale 
forhold.
Alfa-1-antitrypsin er et protein, som hæmmer en række 
enzymer, bl.a. elastase. Elastase nedbryder dele af lunge-
vævet, og når man mangler alfa-1-antitrypsin, vil der ske 
en gradvis ødelæggelse af lungernes struktur. Alfa-1-anti-
trypsinmangel medfører kronisk obstruktiv lungelidelse, og 
sygdommen er recessivt arvelig.
 

I Danmark bliver der foretaget 
30-35 lungetransplantationer 
om året på Rigshospitalet.
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der er antistoffer i blodet mod CMV, hvilket viser, om pa-
tient, donor eller begge er bærere af CMV eller ej. Risikoen 
er mindst for de patienter, som får lunger fra en CMV-nega-
tiv donor, og størst for den CMV-negative patient, som får 
lunger fra en CMV-positiv donor.
Gennem årene har man derfor søgt at reducere risikoen 
dels ved matchning af patient og donors CMV-status, dels 
ved at give patienterne forebyggende medicinsk behand-
ling mod CMV-infektion.
Før 1996 blev aciclovir anvendt som forebyggende behand-
ling, og dette lægemiddel var ikke potent nok til at tillade 
en CMV-positiv donor til en CMV-negativ patient. Efter 
1996 blev ganciclovir anvendt, og man fandt ikke længere 
nogen rationel begrundelse for at matche patient og donor 
med hensyn til CMV-status. Matchningen har altid været 
problematisk på grund af mangel på organer i forhold til 
antallet af patienter, som har behov for en lungetransplan-
tation.
Sammenligningen af de to forebyggende behandlingsre-
gimer blev udført som specialeopgave af Rikke Lützhøft 
og Pernille Kristensen. Ved sammenligningen viste det sig, 
at ganciclovir som forventet var meget bedre til at hindre 

CMV-infektioner end aciclovir under den tre måneder lange 
forebyggende behandling.

Efter yderligere et halvt år uden forebyggende behandling 
var der imidlertid ikke forskel på CMV-infektionsfrekven-
sen i de to behandlingsgrupper. Denne udligning skyldes i 
høj grad, at 65 procent af patienterne i mismatchgruppen 
– CMV-negativ patient med CMV-positiv donor – i løbet af 
dette halve år havde fået en CMV-infektion.
Man kan altså konkludere, at patienterne efter mismatch-
transplantationer har behov for forebyggende behandling 
i længere tid, måske gennem resten af livet. Herved opstår 
der andre tvivlsspørgsmål, nemlig lægemidlets eventuel-
le skadevirkninger ved livslang behandling, mulighed for 
udvikling af resistens over for lægemidlets virkning og ba-
lancen mellem etiske og økonomiske aspekter ved en mis-
match-transplantation.

ny behandling
I dag anvendes et nyere lægemiddel, valganciclovir, til den 
forebyggende behandling. Valganciclovir har en meget 
bedre absorption fra mave-tarm-kanalen end ganciclovir, 
hvorfor der kan gives lavere doser, og som følge heraf fås 
færre bivirkninger fra mave og tarm. Behandlingen gives 
til alle nytransplanterede patienter i tre måneder. Herefter 
følges patienterne regelmæssigt med blodprøver, hvor der 
undersøges for CMV-antigen. Ved tegn på infektion påbe-
gyndes igen en tre måneders behandling med valganciclo-
vir. Hvis der herefter atter opstår tegn på CMV-infektion, 
sættes patienten i vedvarende behandling.

Kurverne til venstre viser, hvornår efter en lungetransplanta-
tion patienterne i de to behandlingsgrupper får en infektion 
med cytomegalovirus (CMV). I de tre måneder, hvor der be-
handles med medicin, er det kun 2,5 procent af patienterne i 
behandling med ganciclovir, der har haft en CMV-infektion, 
hvorimod 40 procent af patienterne i behandling med aciclo-
vir har haft infektionen. Kurverne viser også, at når behand-
lingen afsluttes efter tre måneder, får yderligere 27 procent 
i ganciclovir-gruppen en CMV-infektion i løbet af det næste 

halve år, således at forskellen mellem behandlingsgrupperne 
efter ni måneder er udlignet til henholdsvis 42 procent i 
aciclovirgruppen mod 30 procent i ganciclovirgruppen.
Kurverne til højre viser, hvornår efter transplantationen pa-
tienterne i de fi re patient-donor matchgrupper i behandling 
med ganciclovir får en CMV-infektion. Det ses, at det især 
er patienterne i mismatchgruppe CMV-negativ patient med 
CVM-positiv donor, der infi ceres, efter at den forebyggende 
medicinske behandling er afsluttet.
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 Tre behandlingsregiMer 
Før 1996: Aciclovir 200 mg som tabletter 5 gange 
om dagen i tre måneder.
efter 1996: Ganciclovir 5 mg pr. kg kropsvægt som 
 intravenøs indsprøjtning 2 gange om dagen i 10 dage, 
herefter 1 g som tabletter 3 gange om dagen i resten 
af perioden op til tre måneder.
siden 2003: Valganciclovir 450 mg som tabletter 2 
gange dagligt, når det gives forebyggende, 900 mg 
2 gange dagligt, når det gives for at behandle en 
 infektion.
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pernille stigsnæs

sporstoffer til 
     billeddannelse af hjernen

peT-scanning kan kortlægge unormal nerveaktivitet ved 
alvorlige hjernesygdomme. ved undersøgelsen benyttes 
radioaktivt mærkede sporstoffer. opholdstiden i hjernen er 
kort, så scanningen er uskadelig.

Af Kåre Søndergaard og Mikael Begtrup

I dag fi ndes der ingen kur, som kan helbrede en række al-
vorlige sygdomme i centralnervesystemet som Alzheimers 
syge, Parkinsons syge, Huntingtons sygdom og spasticitet. 
Derfor forskes der intenst i udvikling af bedre lægemidler 
til behandling af sygdommene. 
Sygdomme i hjernen skyldes unormal funktion af de recep-
torer på hjernecellerne, der skal modtage og viderebringe 
nerveimpulser, og det samme gælder for psykotiske lidelser 
som skizofreni og depression. Der fi ndes et stort antal re-
ceptortyper, og de enkelte hjernesygdomme menes at være 
relaterede til unormal signaloverførsel ved bestemte recep-
tortyper. Disse receptorer befi nder sig – alt efter type – for-
skellige steder i hjernen.
For at udvikle nye og bedre metoder til diagnostik og be-
handling, er det vigtigt at kunne se, hvor i hjernen, der er 
unormal receptoraktivitet. Et tydeligt billede af situatio-
nen ved hjælp af hjernescanninger vil gøre diagnosen mere 
præcis. Det vil hjælpe med til, at lægerne kan sætte ind 
med en målrettet behandling. Desuden har man mulighed 
for at følge behandlingsforløbet og se, om et lægemiddel 
når frem til de ramte områder og afhjælper situationen.

peT-scanning
PET-scanning (Positron Emissions Tomografi ) kan give et 
billede af hjernen og kortlægge placeringen af de for-
skellige receptorer og deres aktivitet. Ved scan-
ningen tilføres en minimal mængde af 
et radioaktivt mærket sporstof til 
blodbanen og føres med blodet til 
hjernen.
Sporstoffet udsender stråling, 
og når hjernen undersøges, 
måler PET-scanneren den 
udsendte stråling i tre di-
mensioner. Ved hjælp af 
matematisk manipulation 
kan der herefter skabes et 

3D-billede af, hvordan sporstoffet har fordelt sig.
PET-metoden er uhyre følsom, og man kan nøjes med nogle 
få nanogram sporstof for at generere et 3D-billede. Derfor 
modtager patienten kun en minimal strålingsdosis under 
scanningen. Desuden mærkes sporstoffet med isotoper 
som kulstof-11 og fl uor-18, der henfalder hurtigt.  Halve-
ringstiderne er henholdsvis 20 og 110 minutter. 
Isotoperne fremstilles i en cyklotron og indbygges i simp-
le molekyler, som derpå indbygges i selve sporstoffet. På 
grund af den korte isotoplevetid har man i praksis kun en 
times tid til at kulstof-11-mærke og rense det stof, der skal 
indgives. Det stiller store krav til hastigheden af de kemiske 
reaktioner og den efterfølgende rensningsprocedure.

Målrettede sporstoffer
Ved PET-billeddannelsen er det en stor udfordring at få det 
mærkede stof til at sætte sig på netop den ønskede recep-
tortype og helst kun den. Desuden skal bindingen bevares i 
et vist tidsrum, for ellers bliver signalet fra de bundne mo-
lekyler for svagt i forhold til signalet fra ubundne molekyler 
i blodet, og så får man ikke det præcise billede, man ønsker. 
For at opnå de bedst mulige bindingsforhold skal man ofte 
bruge nye molekylstrukturer, der er forskellige fra de egen-
tlige lægemidler.
I samarbejde med Rigshospitalet har vi fremstillet og målt 
på en række PET-sporstoffer, der virker som agonister på 
dopamin-D2-receptoren. En agonist er et stof, der binder 
til en receptor og udløser dens virkning. D2-receptorerne 
spiller en vigtig rolle i sygdomme som Parkinsons syge og 
skizofreni. Derfor er det af stor betydning at studere disse 
receptorer i en levende hjerne for at opnå en større forstå-

else af sygdomsprocesserne med henblik på udvikling 
af nye lægemidler.

Test i cellekulturer
Til fremstilling af sporstofferne 

har vi udviklet en række af ef-
fektive og fl eksible kemiske 

syntesetrin, der gør det mu-
ligt at fremstille slutpro-
dukterne i relativt få trin 
ud fra kodein, som er et 
billigt startmateriale. 
Ved syntesen fremstiller 

PET-scanninger kan vise unormal nerveaktivitet ved 
hjernesygdomme og følge effekten af medicinsk 
behandling. Ved undersøgelsen benyttes radioaktivt 
mærkede sporstoffer, som målrettes til at binde til 
receptorer, der er involveret i forskellige sygdomme. 
Her ses et tredimensionalt PET-billede af en levende 
hjerne. Mængden af sporstof aftager med farverne 
sort > blå > blågrøn > grøn > gul > rød > hvid.
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vi først målmolekylet uden radioaktiv mærkning for at af-
prøve dets aktivitet i cellekulturer. Her kontrolleres det, om 
stoffets binding til neuroreceptorerne er tilstrækkelig effek-
tiv. Bindingen til andre beslægtede neuroreceptorer måles 
også. Sådanne konkurrerende bindinger til andre receptor-
typer må helst ikke forekomme, fordi det kan forplumre bil-
ledet af den bestemte receptortype, man vil undersøge. 
Hvis et stof binder godt og selektivt til en bestemt recep-
tortype, er der grønt lys for næste trin i processen. Her 
fremstilles et egnet forstadium til målmolekylet. Forstadiet 
skal kunne mærkes til en radioaktiv version af slutproduk-
tet. Selve mærkningen foregår på Rigshospitalet.

hurtigt væk fra hjernen
Vi har fremstillet og målt på en række af stoffer, og hjer-
nescanninger har vist, at vores stoffer ikke opholder sig ret 
længe i den levende hjerne. Stofferne nedbrydes hurtigt og 

føres bort med blodstrømmen. 
Desværre binder stofferne sig tilsyneladende ikke i helt så 
præcise områder, som vi havde håbet. Vi er derfor gået i 
gang med syntesen af nye forbedrede stoffer. Ud over do-
pamin-D2-receptoren fokuserer vi på 5-HT2A-receptoren, 
som spiller en afgørende rolle i depressionstilstande.
For at skabe en ide om, hvilken rumlig struktur stofferne 
skal have, er vi begyndt med at lave computermodeller af 
5-HT2A-receptoren. Vores stoffer skal passe i receptoren 
som nøgle til en lås. Modelberegningerne giver os nogle 
retningslinier for, hvordan målmolekylerne skal være op-
bygget. Herefter er det kreativiteten og fantasien og gerne 
palladiumkatalyserede reaktioner, der skal bruges, når stof-
ferne skal sættes sammen.
Undersøgelserne udføres inden  for rammerne af Centret for 
Integreret Molekylær Billeddannelse af Hjernen (CIMBI). Cen-
tret blev etableret sidste år ved midler fra Lundbeckfonden. 

De enkelte trin i skemaet illustrerer, hvad der i dag er mu-
ligt i laboratoriet. Det er karakteristisk for synteser med 
komplicerede molekylære strukturer, at adskillige af synte-
setrinnene består af beskyttelse af grupper, som ikke må 
reagere, før det ønskes. 
I synteserækken sker de egentlige ændringer ved tre af synte-
setrinnene. Isotopmærkningen foretages som det sidste trin. 
Det gælder om at lave mindst mulig kemi efter mærkningen 
for ikke at tære på kulstof-11-isotopens korte halveringstid.
Fra naturens side er den OH-gruppe, som ikke skal reagere, 
allerede beskyttet i form af en ethergruppe (OCH3). N-ato-
met beskyttes med en benzylgruppe (Bn) i stedet for den 
methylgruppe (Me), som kvælstofatomet er udstyret med i 
naturligt forekommende kodein. 
Efter disse fi njusteringer er der kun en OH-gruppe tilbage, 
som nu kan oxideres til en keton. Herefter kan morfi nskelet-
tet omlejres til aporfi nskelettet, som indgår i slutproduktet. 
Derpå aktiveres den ene OH-gruppe ved omdannelse til en 
trifl atgruppe (OTf), mens den anden beskyttes med en pi-
valoylgruppe (Piv). Aktiveringen muliggør sekvensens nøg-
lereaktion, som er en palladiumkatalyseret ombytning af 
OTf-gruppen med en N-holdig gruppe. Denne kan derpå 
ombyttes med fl uor (F), der indgår i slutproduktet.

Ombytningen af NH2-gruppen med fl uor foregår i en ionisk 
væske, som er et nyt trick for at øge udbyttet. En ionisk væ-
ske er meget stabil og reagerer ikke med de andre stoffer. 
Desuden er ioniske væsker mere polære end de organiske 
opløsningsmidler, der ellers anvendes rutinemæssigt. Den 
ioniske væske kan derfor opløse det ioniske salt, der dannes 
som mellemstadie ved reaktionen. Da alt er opløst, forløber 
reaktionen jævnt under fuld kontrol og giver højt udbytte.
Palladiumkatalyserede reaktioner har vundet enorm betyd-
ning i de senere år. Palladium er et metal af platinfamilien, 
men billigere. Tilsætning af små mængder palladium til en 
reaktionsblanding kan få ellers umulige reaktioner til at 
forløbe. Palladium katalyserer mange forskellige reaktioner. 
Dette gør syntesen meget fl eksibel, fordi OTf-gruppen også 
kan ombyttes med mange andre grupper, når der tilsættes 
små mængder palladium. 
Variationsmulighederne giver adgang til en række nye do-
pamin-D-agonister med interessante bindingsegenskaber. 
OTf-nøglestoffet kan derfor bruges til at lave mange vigtige 
forbindelser, hvorved eksempelvis affi niteten og selektivi-
teten ved binding til dopamin-D2-receptoren kan forbedres. 
Dette åbner for muligheden af at lave nye stoffer med for-
bedrede egenskaber som PET-sporstoffer.

Ph.d. Kåre Søndergaard 
var ansat ved Institut for 
Medicinalkemi til 1-5-
2006, derefter ansat ved 
H. Lundbeck A/S.

Ph.d. Mikael Begtrup er 
professor ved Institut for 
Medicinalkemi.

FreMsTilling aF reCepTorspeCiFiKKe sporsToFFer



L æ g e m i d d e l f o r s k n i n g  –  2 0 0 6

1 6

Fedme hos mennesker skyldes livsstilsændringer og et sam-
spil mellem mange gener, og derfor bør dyremodeller for 
fedme være baseret på en polygenetisk årsag til fedmen i 
samspil med føden. det er tilfældet for en fremavlet stam-
me af fede rotter, som udvikler mange af de samme kompli-
kationer som fede mennesker.

Af Andreas Nygaard Madsen, Gitte Petersen, Andreas Artmann, 
Gitte Hansen, Philip Just Larsen og Harald S. Hansen

Fedme er et stadig mere udbredt fænomen i næsten alle 
vestlige lande, og fedme har alvorlige sundhedsmæssige 
konsekvenser. I dag er der 1,3 millioner overvægtige dan-
skere, og på globalt plan er der mere end en milliard over-
vægtige mennesker, hvoraf mindst 300 millioner er fede. 
Desuden stiger antallet af overvægtige børn, specielt i USA, 

hvor op mod 17 procent af alle børn er overvægtige.
Stigningen i antallet af overvægtige og fede hænger sand-
synligvis sammen med folks ændrede levevis, bl.a. ændrede 
kostvaner – fast food-kulturen og øgede portionsstørrelser 
– mangel på motion, samt at fl ere og fl ere af os har stille-
siddende arbejde. Fedme kan medføre et forhøjet fedtni-
veau i blodet og insulinresistens, som betyder, at kroppen 
har svært ved at få glukose ud af blodet og ind i cellerne. 
Når fedmen er årsag til fl ere risikofaktorer, siges det, at 
en person lider af det metaboliske syndrom. De alvorlige 
sundhedsmæssige konsekvenser ved fedmen er bl.a. forhø-
jet risiko for hjerte-kar-sygdomme og for type 2-diabetes.
De normale midler til at tabe sig er diæter og motion, men 
fede personer har meget svært ved at fastholde vægttabet 
og tager hurtigt de tabte kilo på igen. De eksisterende læ-
gemidler giver kun beskedne vægttab, der sjældent over-

Diagrammet viser mængden af triglycerid og 
kolesterol i blodet hos DIO-rotter og DR-rotter, 
der er seks måneder gamle.

           rottemodel for 
    kost-induceret fedme 
hos mennesker

Figuren viser vægtkurverne for den fremavlede 
fede forsøgsrotte ”DIO-rotten” og den slanke 
forsøgsrotte ”DR-rotten”.

Fedme hos mennesker skyldes livsstilsændringer og et sam- hvor op mod 17 procent af alle børn er overvægtige.

    kost-induceret fedme 

det 
Metaboliske 

syndrom 
ABDOMINAL FEDME

FORHØJET BLODTRYK

INSULINRESISTENS

HØJT KOLESTEROLNIVEAU I BLODET

HØJT TRIGLYCERIDNIVEAU I BLODET
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stiger 10 procent af kropsvægten. 
Derfor er der et stigende behov for 
udvikling af nye lægemidler til be-
handling af fedme. 
Forsøgsrotter, der fodres med fed 
kost, har vist sig at udvikle de sam-
me livsstilssygdomme som men-
nesker, og de er derfor uvurderli-
ge i forskningen og udviklingen af 
nye lægemidler mod fedme.

biologien bag fedme
Biokemien bag reguleringen af sult og mæthed har længe 
været et stort mysterium for forskerne, men de seneste 
års intensive forskning på området har skabt en øget ind-
sigt. Reguleringen af kroppens energibalance, dvs. forhol-
det mellem energiindtaget og energiforbruget, er meget 
kompleks, og adskillige hormoner og transmitterstoffer er 
involveret.
Hos mus og rotter har man fundet dyr med mutationer i 
enkelte af de vigtige regulatoriske gener, der er med til at 
påvirke appetitten. De tilsvarende mutationer hos menne-
sker er imidlertid meget sjældne og spiller kun en marginal 
rolle for den generelle fedmeepidemi. Derfor er sådanne 
dyr, som overspiser og bliver fede på grund af specifi kke 
genmutationer, af begrænset værdi ved test af nye læge-
midler til behandling af fedme hos mennesker. 
Når nye lægemidler skal afprøves, er det nemlig vigtigt, at 
den anvendte dyremodel minder mest muligt om men-
nesket. Fedme hos mennesker er sandsynligvis forårsaget 
af livsstilsændringer kombineret med et samspil mellem 
mange gener, der medfører en tendens til nemt at tage på i 
vægt. Derfor bør den benyttede dyremodel for fedme have 
en polygenetisk baggrund for nemmere at blive fed og ikke 
bero på enkelte mutationer i generne.

Fremavl af fede rotter
En unik rottemodel, der minder om menneskelig fedme, er 
den Foder-Inducerede Fede rottemodel (Diet-Induced Obe-
se: DIO), som RheoScience A/S avler. 
Modellen blev genereret ved at tage et stort antal forsøgs-
rotter og give dem et højenergifoder med 30 energiprocent 
fedt; til sammenligning indeholder normalt rottefoder 5 

energiprocent fedt. Som følge af 
det fedtholdige foder blev nogle 
dyr hurtigt tykke, mens andre for-
blev slanke. Det er det samme 
mønster, man ser hos mennesker, 
når vi får fed mad. 
De dyr, der tog mest på i vægt, 
blev udvalgt til at fremavle nye 
kuld af tykke rotter, der igen blev 
fodret med højenergifoder. Avls-

strategien blev fulgt gennem fl ere generationer, indtil der 
var fremavlet en rottestamme – DIO-rotterne – som med 
sikkerhed bliver fede, når de udsættes for højenergifoder. 
Den samme avlsstrategi blev brugt over for de dyr, der tog 
mindst på i vægt, når de blev fodret med højenergifoder, og 
derved blev en anden rottestamme fremavlet, hvor dyrene 
ikke bliver fede, selvom de får højenergifoder – den Foder-
Resistente (Diet-Resistant: DR) rotte. 

nye lægemidler mod fedme
Mange forskellige typer lægemiddelkandidater udvikles i 
første omgang via forsøg med cellekomponenter og celle-
kulturer. Når man så fi nder et lovende stof, testes det typisk 
i en velkarakteriseret dyremodel som fx DIO-rotten. 
Vores projekt sigter på at karakterisere denne rottemodel, 
fysiologisk og biokemisk. Et fokusområde er at studere det 
endocannabinoide signalsystem, som er involveret i appe-
titregulering og nedbrydning af fedtvæv. En af receptorerne 
i signalsystemet er mål for et nyt lægemiddel mod fedme, 
Acomplia, som netop er blevet markedsført i Danmark, Fin-
land, Tyskland og England. 
Vores resultater viser, at DIO-rotterne tager væsentligt 
mere på i vægt end DR-rotterne, når de bliver fodret med 
højenergifoder. Derudover har DIO-rotterne forhøjede ni-
veauer af triglycerid og kolesterol i blodet samt udbredt in-
sulinresistens. Vores forskning i udviklingen af fedme hos 
rotter – og specielt hos den fremavlede fede DIO-rotte – vi-
ser, at de fede rotter udvikler mange af de samme kompli-
kationer, som ses hos fede mennesker. De lægemidler, der 
er på markedet og er rettet mod komplikationer ved fedme, 
har alle været afprøvet i dyremodeller for fedme, og DIO-
rotten viser sig at være et vigtigt redskab i udviklingen af 
nye lægemidler.
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hvornår er Man Fed?
Fedme defi neres som en tilstand, hvor 
mængden af fedt i kroppen er øget så me-
get, at det kan påvirke helbredet. For at 
give et nemt mål for kroppens fedmebe-
lastning anvendes begrebet ”body mass in-
dex”. BMI udregnes som: Vægt (kg) divide-
ret med (højde gange højde(m)). En person, 
der vejer 100 kg og er 1,80 meter høj, har 
et BMI på 30,8 og er fed.

normal vægt bMi: 18,5 – 24,9
overvægt bMi: 25 – 29,9
Fedme bMi: ≥ 30 

I USA viser de seneste tal, at omtrent hver 
tredje person har en BMI over 30.
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sygdomsfremkaldende bakterier, som er resistente over for 
traditionelle antibiotika, er et stigende problem verden over. 
derfor er der behov for stoffer med nye bakteriedræbende 
mekanismer. Med inspiration fra naturlige forsvarspeptider 
har vi designet strukturer, der kan slå bakterier ihjel.

Af Christian A. Olsen, Henrik Franzyk og Jerzy W. Jaroszewski

I løbet af evolutionen har svampe, planter og dyr udvik-
let en særlig type forsvarsstoffer - antimikrobielle peptider 
- der fungerer som et forsvar imod sygdomsfremkaldende 
bakterier. Forsvarspeptiderne er genstand for en betyde-
lig medicinsk interesse, fordi de dræber bakterier på en 
måde, der gør det meget svært for bakterierne at udvikle 
resistens.
Den slags lægemidler er der i høj grad brug for, fordi der 
verden over er stigende problemer med multiresistente 
bakteriestammer, som tåler penicillin og andre traditionel-
le antibiotika. Fordelen ved antimikrobielle peptider er, at 
bakterier ikke kan blive modstandsdygtige ved simple ge-
netiske mutationer eller via overførsel af vidt udbredte resi-
stensgener fra andre bakterier.

Mange naturlige antimikrobielle peptider har domæner på 
deres overfl ade, som er domineret af positive ladninger. De 
positive domæner binder sig til den negativt ladede over-
fl ade af bakteriernes cellemembran og ødelægger den. Den 
nøjagtige virkningsmekanisme er omdiskuteret og indebæ-
rer muligvis en blanding af fl ere forskellige effekter. Der er 
dog enighed om, at peptiderne skader den allerede eksiste-
rende cellemembran.
Peptidernes virkningsmekanisme er interessant, fordi bak-
terierne kun kan opnå resistens ved at forandre selve sam-
mensætningen af deres cellemembran radikalt, og det kræ-
ver et stort antal samtidige og koordinerede mutationer. 
Derfor er bakteriernes muligheder for at udvikle resistens 
over for antimikrobielle peptider ringere end over for tradi-
tionelle antibiotika.  
Men hvad så med menneskeceller? Kan vore egne cel-
lemembraner ryge med i købet? Her er det imidlertid så 
heldigt, at bakteriers cellemembraner har fl ere negative 
ladninger end cellemembranerne i dyr og mennesker, og 
det giver mulighed for at opnå et selektivt angreb på de 
sygdomsfremkaldende bakterier.

unaturlige peptider
Nogle få bakterier er imidlertid i stand til at forsvare sig 
imod antimikrobielle peptider ved at udskille enzymer, pro-
teaser, som kan nedbryde naturligt forekommende antimi-
krobielle peptider. Tilsvarende enzymer fi ndes også i men-
neskets fordøjelsessystem, og det umuliggør anvendelsen 
af naturlige antimikrobielle peptider i tabletter. De må i 
stedet injiceres.
Derfor er det interessant at udvikle antimikrobielle pepti-
der, som indeholder unaturlige byggeblokke, da disse kun-
stige peptider ikke påvirkes af enzymer, som kun genkender 
de naturlige peptider. Peptider med unaturlige byggeblokke 
vil have længere levetid i organismen og dermed større ef-
fektivitet og kan derfor anvendes i lavere doser i et muligt 
fremtidigt lægemiddel.
Naturlige antimikrobielle peptider består af korte kæder af 
α-aminosyrer, og man har tidligere indført to typer unatur-
lige byggesten, der kaldes β-aminosyrer og peptoider. Disse 
modifi cerede peptider har vist sig at være i stand til at dræ-
be bakterier samtidig med, at de udviser god membranse-
lektivitet og høj stabilitet over for proteaser. 
Peptider med unaturlige byggesten, som danner foldede 
3D-strukturer, kaldes foldamerer, og disse 3D-strukturer 
er blevet studeret intensivt. Det har givet indsigt i, hvilke 

       Kunstige 
   forsvarspeptider 
      – en ny måde at 
                          dræbe bakterier på 

MoleKylærT design
β-Peptider, som består af korte kæder af unaturlige β-
aminosyrer, eller peptoider bestående af N-alkylglycin-
enheder kan antage foldede strukturer. 
Begge stoftyper er i stand til at efterligne den biologi-
ske aktivitet af naturlige antimikrobielle peptider som 
fx magainin, der oprindeligt blev isoleret fra skindet af 
den afrikanske frø Xenopus laevis. Magainin er et pep-
tid opbygget af 23 α-aminosyrer, hvorimod unatur-
lige analoger med ned til henholdsvis 17 β-aminosy-
rer eller 12 peptoidenheder har vist høj antimikrobiel 
aktivitet.
Vi har for nylig designet en helt ny type unaturlige 
peptidanaloger, der indeholder N-alkyl-β-alaninbygge-
blokke. Næste trin bliver at forsøge at optimere deres 
bakteriedræbende effekt.

birthe ross Johannessen

Kemiske strukturer og biologiske data fra test på bakteriekulturer. De unaturlige β-pep-
toidenheder er fremhævet med rødt, mens de naturlige α-aminosyrer er vist i blåt. De 
fundne minimale inhiberende koncentrationer for tre forskellige bakteriestammer er vist 
i µg/mL under hver enkelt strukturformel.
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typer byggesten, der danner foldede strukturer. Oftest ob-
serveres forskellige typer af spiralstrukturer, som er bedst 
kendt fra DNA’s dobbeltspiral, men som også forekommer i 
naturlige peptider, der danner den såkaldte α-helix.
 For yderligere at udvide mulighederne for valg af 3D-struk-
turer, der kan anvendes i jagten på nye lægemidler, har vi 
undersøgt et nyt design, som består af en kombination 
af unaturlige β-peptider og peptoider. Vores indledende 
forsøg viste tegn på, at peptidkæderne foldede sig i he-
lixstrukturer, men den kemiske syntese var besværlig. Der-
for blev der som hver anden enhed i peptidkæden benyttet 
en naturlig α-aminosyre, og effektive synteseprocedurer 
blev udviklet til at fremstille peptidkæder af denne type.

biologiske egenskaber
Et af vores første stoffer viste sig i laboratorieforsøg at være 
et lige så potent antibiotikum som det velkendte, natur-
lige antimikrobielle peptid magainin. Desuden blev det be-
kræftet, at de nye stoffer som forventet ikke nedbrydes af 
enzymer.
Vi opnåede ligeledes positive resultater angående selektivi-
tet over for bakterieceller. To stoffer er blevet undersøgt for 
evnen til at beskadige humane røde blodlegemer som er et 
alment anvendt modelsystem for test af molekylers effekt 
på cellemembraner hos fl ercellede dyr. Ingen af stofferne 
påvirkede blodlegemerne ved de aktive koncentrationer.
På baggrund af de opnåede resultater har vi nu startet et 
projekt, hvor effekten af yderligere ændringer i sidekæder-
ne vil blive efterforsket, så der kan udledes struktur–aktivi-
tets-sammenhænge inden for denne nye stoftype.

3d-strukturer
De nye typer foldamerer er blevet undersøgt for dannelse 
af foldede 3D-strukturer ved hjælp af CD-spektroskopi, der 
indikerer tilstedeværelse af helixstrukturer til trods for, at 
en detaljeret viden omkring udseendet af disse spiraler sta-
dig mangler. Da denne viden vil være yderst anvendelig i 
forbindelse med design af nye molekyler, arbejder vi på at 
opklare yderligere detaljer omkring foldningen. 
I samarbejde med Flemming Steen Jørgensen og Lars Olsen 
fra Institut for Medicinalkemi er der ved hjælp af compu-
termodellering fundet 3D-modeller, som viser mindst to 
muligheder for nye helixstrukturer, som er forskellige fra al-
lerede eksisterende foldamerer og biopolymerer. 
Det langsigtede mål med forskningen er at udvikle kunsti-
ge antimikrobielle peptider, som bakterier får svært ved at 
udvikle resistens imod. 

Antimikrobielle peptider binder sig kun i ringe 
omfang til cellemembranen i menneskeceller, 
men stærkt til bakterielle cellemembraner. 
Efter bindingen ødelægger peptiderne bakte-
riens membran.

birthe ross Johannessen
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FoldaMerer
Betegnelsen foldamerer blev først anvendt sidst i 
1990’erne af Samuel Gellman fra University of Wi-
sconsin i USA. Gellman er en af verdens førende eks-
perter inden for undersøgelser af unaturlige β-pep-
tider, og betegnelsen dækker over en bred vifte af 
syntetisk fremstillede molekyler, der er i stand til at 
antage stabile og veldefi nerede 3D-strukturer i opløs-
ning. Foldamerer designes ofte til at efterligne den 
rumlige struktur eller biologiske funktion af biopoly-
merer som fx DNA, polysaccarider eller peptider.

Tredimensionelle modellerede strukturer, som viser to 
nye helixtyper set henholdsvis fra siden (a og b) og oppe 
fra (c og d). I a og b er sidekæderne udeladt. 
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i jagten på bedre behandlinger af depression, angst og epi-
lepsi undersøger vi planter, som afrikanske medicinmænd 
har brugt i århundreder. planterne indeholder aktive stof-
fer, som kan have potentiale som lægemidler.

Af Mikael Egebjerg Pedersen, Anna Katharina Jäger, 
Suzanne L. Hansen og Henrik Tang Vestergaard

De nuværende medicinske behandlinger af depression, 
angst og epilepsi er ofte forbundet med alvorlige bivirk-
ninger og har heller ikke altid tilfredsstillende effekt. I jag-
ten på nye og bedre behandlinger kigger vi nu nærmere 
på planter, som har været anvendt af afrikanske medicin-
mænd gennem århundreder. 
I et samarbejde med University of KwaZulu-Natal har vi 
etableret en database over planter, der bruges til behand-
ling af psykiatriske tilstande i Sydafrika. Databasen er ble-
vet opbygget på baggrund af litteraturstudier samt inter-
views med afrikanske medicinmænd og danner grundlaget 
for forskningen i planter, som påvirker centralnervesyste-
met (CNS).
På den måde får vi gavn af den viden, som de afrikanske 

medicinmænd har tilegnet sig gennem år-
hundreder. Etnofarmakologisk udvælgelse af 

planter har nemlig vist sig at give langt fl ere poten-
tielle lægemiddelkandidater og udgangsstrukturer for ud-
vikling af lægemidler end en tilfældig udvælgelse af plan-
ter.
I 10 ud af 11 udvalgte planter, som medicinmænd i Mali 
bruger til behandling af epilepsi og krampelignende til-
stande, har vore undersøgelser vist, at planterne indehol-
der biologiske aktive forbindelser, som måske kan bruges 
som udgangspunkt for udvikling af lægemidler. 

behandling af depression
De udvalgte afrikanske planter undersøges for deres ind-
hold af potentielle lægemiddelstoffer til behandling af de-
pression, angst eller epilepsi. DFU råder over en række test-
systemer, hvor stoffernes evne til at binde sig til udvalgte 
receptorer på nervecellerne samt deres evne til at hæmme 
vigtige enzymer kan undersøges. På den måde kan vi scree-
ne planter for deres indhold af biologisk aktive forbindelser.
Samtidig arbejder vi på at isolere disse stoffer med hen-
blik på at opklare deres kemiske strukturer. Det er lykke-
des os at isolere et interessant alkaloid fra en sydafrikansk 
løgplante, Boophane disticha. Alkaloider er en vigtig ni-
trogenholdig naturstofgruppe, som ofte har fysiologiske 
egenskaber. Det isolerede alkaloid hæmmer virkningen af 
serotonin-transportøren, som fjerner signalstoffet seroto-
nin fra synapsekløften mellem nervecellerne i hjernen. 
Serotonin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med be-
handlingen af depression. Hæmningen af serotonin-trans-
portøren resulterer i en forøget mængde serotonin i synap-
sekløften, og det er mekanismen bag det meget anvendte 
antidepressive lægemiddel Citalopram®. Da det isolerede 
alkaloid virker via samme mekanisme, kan det muligvis 
have en antidepressiv virkning.
Efterfølgende har vi isoleret en række potente alkaloider 
med effekt i hjernen og centralnervesystemet fra andre ar-
ter i samme plantefamilie; amaryllis-familien. Disse stoffer 
er dog ikke så potente som Citalopram®, men deres struk-
turer kan give anledning til udviklingen af nye antidepres-
sive lægemidler.

Kramper og epilepsi
Afrikanske medicinmænd anvender den sydafrikanske 
plante Rhus til behandling af kramper og epilepsilignende 
tilstande. Det er imidlertid udelukkende arten Rhus pyroi-
des, som vokser på svært fremkommelige bjergskråninger, 

afrikanske planter 
   med Cns aktivitet Den sydafrikanske plante Rhus 

 pyroides anvendes i traditionel 
 medicin mod kramper og epilepsi.

Resultaterne fra Rhus pyroides i bindingsforsøg samt i 
elektrofysiologiske undersøgelser på hjernevæv fra mus. 
A) Planteekstraktet fortrænger den radioaktivt mær-
kede ligand fl umazenil fra receptoren. Den s-formede 
kurve viser dosis-virkning sammenhængen, baseret 
på tørvægt af råekstrakt. B) Planteekstraktet i stigen-
de koncentrationer (angivet med sorte pile) reducerer 
frekvensen af spontan aktivitet i det elektrofysiologi-
ske testsystem som et udtryk for, at aktiviteten af det 
dæmpende signalstof GABA øges.
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som medicinmændene bruger. Andre lettere tilgængelige 
arter af Rhus slægten har ingen interesse.
Forklaringen er nu fundet i laboratoriet. Vi har testet tre 
Rhus arter for deres evne til at binde sig til GABAA-recepto-
rer. GABA er det vigtigste dæmpende signalstof i hjernen, 
og mangel på GABA er involveret i epilepsi og kramper. 
Råekstrakter af planterne viste binding til benzodiazepin-
bindingsstedet på GABAA-receptoren. Denne binding øger 
aktiviteten af GABA, og dermed er det muligt, at stofferne 
har en krampedæmpende effekt. Bindingsforsøgene viste, 
at R. pyroides var den mest potente af de tre arter. Vi har 
karakteriseret et råekstrakt af planten i et elektrofysiolo-
gisk testsystem, hvor vi måler på det fysiologiske respons i 
intakt hjernevæv fra mus, hvorved man opnår en funktio-
nel karakterisering af det aktive stof. Forsøgene viste, at 
råekstraktet dæmper den spontane elektriske aktivitet i 
vævet, hvilket er en indikation på aktivering af GABA-
systemet.
I et kvantitativt studie af planternes indholds-
stoffer har vi vist et væsentligt højere indhold 
af den aktive forbindelse amentofl avon i R. py-
roides i forhold til de to andre Rhus arter. Den 
bedste plante er således blevet udvalgt gen-
nem århundreders anvendelse af de afrikan-
ske medicinmænd.
Effekten af amentofl avon vil nu blive under-
søgt i elektrofysiologiske forsøg samt i dy-
remodeller for epilepsi. Endvidere vil stoffet 
blive testet for bivirkninger, bl.a. for at af-
klare, om det virker sløvende, hvilket er en 
almindeligt forekommende bivirkning ved 
antiepileptika. 

Fra reagensglas til levende dyr
Efter karakteriseringen testes de aktive stoffer i dyremodel-
ler, hvor vi undersøger effekten på levende forsøgsdyr. Det 
er nødvendigt at teste potentielle lægemiddelstoffer i dyr, 
da man ikke altid kan overføre resultaterne fra reagensglas-
sene til den levende organisme. 
Mange faktorer har indfl ydelse på lægemiddelstoffer, når 
de kommer ind i organismen. Fx er hjernen beskyttet af 
blod-hjernebarrieren, som hindrer mange giftstoffer, men 
også lægemidler i at trænge ind i hjernen fra blodbanen. Så 
selvom en kemisk forbindelse ser lovende ud i de indleden-
de undersøgelser i cellekulturer og på væv, er det nødven-
digt at undersøge virkningen på dyr. 
Den dyremodel, vi anvender til screening af plantestoffer 
til behandling af epilepsi, er en såkaldt pentylenetetrazol 
(PTZ)-kindling-model. Stoffet PTZ kan fremkalde kramper 

i store doser, men i modellen bliver mus fl ere gange inji-
ceret med en lille dosis, som ikke medfører kramper i 

starten. Gradvist øges musenes følsomhed, så de ef-
ter gentagne injektioner med samme dosis får 

kramper. Derpå undersøger man om plante-
stofferne kan modvirke disse kramper. 
Modellen er forbedret ved at inkludere en 
række nye parametre, så der opnås en mere 
detaljeret viden om teststofferne. PTZ-kind-
ling-modellen menes at kunne forudsige 
virkningen af lægemiddelkandidater til be-
handling af partiel kompleks epilepsi, en 
type af epilepsi hvor op imod 30 procent 
af patienterne ikke kan behandles med de 
nuværende lægemidler. Håbet er, at vore 

undersøgelser af plantestoffer med tiden 
kan lede til et gennembrud.

depressive roTTer? 
Umiddelbart kan det lyde lidt 
underligt med dyremodeller 
for depression – for hvordan 
ser en depressiv rotte ud? Når 
man vælger en dyremodel, ta-
ger man udgangspunkt i en el-

ler fl ere karakteristika – bestemt adfærd, biokemi eller 
andet – som ses i det humane sygdomsbillede.
Vi anvender en model, som kaldes Forced Swimming 
Test, hvor en rotte placeres i et kar med vand, og dens 
adfærd observeres. En rotte vil søge efter en udgang og

 undslippe vandet, men vil med tiden ligge opgivende 
i overfl aden og kun bruge energi på at holde hovedet 
oven vande – en såkaldt immobil adfærd. Det skal dog 
understreges, at rotterne ikke er ved at drukne.
I modellen korreleres dyrenes immobilitet med den 
håbløshed, som depressive patienter oplever. Det har 
vist sig, at en behandling med antidepressive midler 
forlænger den tid rotten søger efter en udgang. Model-
len er prædikativ for antidepressive lægemidler med 
virkninger på serotoninsystemet og noradrenalinsyste-
met og er derfor velegnet til at teste plantestofferne.
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hvad har varme at gøre         
   med lægemidler?

når et lægemiddelstof binder til en receptor i kroppen, op-
står der uhyre små varmeændringer. varmeændringerne vi-
ser, hvor godt og hvordan stoffet binder til receptoren. det 
er meget nyttig viden ved udvikling af nye lægemidler.

Af Lars Olsen, Christina Kasper, Jette Sandholm Kastrup, 
Michael Gajhede og Flemming Steen Jørgensen

En første forudsætning for, at et molekyle kan fungere som 
et lægemiddel, er som regel, at det kan binde til et af krop-
pens egne molekyler eller til molekyler i sygdomsfremkal-
dende bakterier eller vira. Et eksempel kan være, at læge-
middelstoffet binder sig til et enzym og hæmmer enzymets 
evne til at katalysere en kemisk reaktion, som man ønsker 
at påvirke i en sygdomsbehandling. Derfor er det helt afgø-
rende i udviklingen af nye lægemidler at have gode mål for, 
hvor effektivt et stof binder sig til sit målmolekyle. 
Man kan få præcise oplysninger om bindingens styrke ved 
at måle de uhyre små varmeændringer, som fi nder sted, 
når molekyler vekselvirker med hinanden. Med et fagud-
tryk skal man bestemme ændringen af Gibbs frie energi for 
bindingsreaktionen. 

bindingen karakteriseres
Inden for lægemiddelforskningen anvendes mange forskel-
lige metoder til at bestemme den frie energi ved moleky-
lære vekselvirkninger. En af dem kaldes ITC – Isothermal 
Titration Calorimetry. ITC kan bestemme uhyre små var-
meændringer helt ned til mikrokalorier, hvilket svarer til 
ændringen i temperaturen på en milliontedel af en grad. 
Samme temperaturændring ville man observere, hvis man 
opløste en teskefuld sukker i 5.000 liter kaffe. Der er altså 
tale om et særdeles fi ntfølende instrument. 
Ud fra målinger af de meget små varmeændringer kan man 
bestemme, hvor godt lægemiddelstoffet binder til målmo-
lekylet. Men det helt unikke ved metoden er, at den kan 
give yderligere oplysninger om mekanismen ved bindingen. 
Man kan bestemme, om den primære drivkraft er entalpi, 
som er et mål for ændringer i systemets indre energi, eller 
om den vigtigste mekanisme er entropi, som er et mål for 
graden af termodynamisk uorden, der opstår ved bindin-
gen. Disse informationer er vigtige for os, fordi de fortæller 
os noget om, hvordan stoffet binder til sit målmolekyle. 

deT er TerModynaMiK!
Når et lægemiddelstof binder til et protein, vil styr-
ken af bindingen afhænge af ændringen i Gibbs frie 
energi (∆G), som kan relateres direkte til bindingskon-
stanten K (udtryk 1 nedenfor). En spontan proces har 
en negativ ∆G og medfører altså en stor bindingskon-
stant. Det unikke ved ITC er, at man udover ∆G også 
bestemmer ændringen i entalpi (∆H) og dermed kan 
ændringen i entropi (∆S) også bestemmes (udtryk 2 
nedenfor). 

1)  ∆g = – r·T·lnK, 
      (r er gaskonstanten, T er temperaturen)
2)  ∆g = ∆h – T·∆s

Størrelsen og fortegnet af ∆H afhænger af de hydro-
genbindinger, ion-ion eller van der Waals vekselvirk-
ninger, der dannes mellem protein og stof, samt om 
der er en energetisk straf af sterisk karakter. En nega-
tiv ∆H betyder fx, at der dannes mere favorable hydro-
genbindinger mellem stoffet og proteinet i forhold til 
de hydrogenbindinger, der var dannet mellem stoffet 
og opløsningsmidlet. 
Størrelsen og fortegnet af ∆S afhænger af den orden, 
der er i systemet efter bindingen af lægemiddelstof-
fet til proteinet. ∆S afhænger bl.a. af den hydrofobe 
effekt eller af om bindinger i proteinet eller lægemid-
delstoffet fastfryses ved bindingen. En positiv ∆S bety-
der, at der er mere uorden i systemet efter binding. Be-
mærk, at en positiv ∆S også betyder, at ∆G bliver mere 
negativ, og at bindingen altså styrkes. 
I lægemiddelsammenhæng er det vigtigt, at bindin-
gen er så stærk som muligt (dvs. så negativ ∆G som 
muligt). På fi guren ovenfor ses, at man kan få en ne-
gativ ∆G ved forskellige kombinationer af størrelse og 
fortegn af ∆H og ∆S. I situation A vil bindingen være 
drevet af positiv og dermed favorabel ∆S, mens bin-
dingen i situation B vil være domineret af en favorabel 
∆H. C viser en situation, hvor både ∆H og ∆S bidrager 
til en god binding. 
Generelt har det vist sig at være vigtigt at gøre ∆H så 
favorabel som muligt for at optimere komplementa-
riteten mellem protein og ligand. For HIV-1 protease 
binder 1. generationshæmmerne med favorabel en-
tropi (situation A), mens man for 2. generationshæm-
merne har optimeret entalpien (situation C).
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 iTC Måler MegeT sMå varMeændringer 
De viste data svarer til et typisk ITC-eksperiment: 
Sprøjte og celle er fyldt med henholdsvis 250 µL læge-
middelstof (grøn) og 1,4 mL protein (rød). Til bestemte 
tider tilsættes en smule af lægemiddelstoffet til cellen 
med protein. Hvis stoffet binder til proteinet, sker der 
en varmeændring. 
I et ITC-eksperiment måles den elektriske effekt, der 
skal til for at holde temperaturen konstant i cellen, 
efter at lægemiddelstoffet er blevet tilsat. Ved at til-
sætte stof gentagne gange vil alle proteinmolekylerne 
til sidst have bundet stof. Dette observeres ved, at den 
elektriske effekt aftager, som det ses på den øverste 
fi gur. 
Arealet under kurven giver den varme, der er forbun-
det med processen, hvilket er vist i den nederste fi gur. 
Ud fra dette areal kan en bindingskonstant, støkiome-
tri af stof i forhold til protein, entalpi (∆H) og entropi 
(∆S) bestemmes.

Figuren viser den del af glu-
tamatreceptoren GluR2, som 
binder signalstoffet glutamin-
syre. Receptoren fastlåses i en 
åben form ved binding af læ-
gemiddelstoffet NS-1209, der 
blokerer receptorens aktivitet; 
åbningen er vist med den bu-
ede pil. Ved binding af gluta-
minsyre lukker receptoren sig 
helt sammen om signalstoffet, 
hvorved receptoren aktiveres. 

det klassiske eksempel
Et klassisk eksempel på anvendelse af ITC stammer fra 
forskningen i HIV. Enzymet HIV-1-protease er helt nødven-
digt for, at infektionen kan udvikle sig, så hvis man vil und-
gå, at en HIV-infektion udvikler sig til AIDS, er proteasen et 
godt mål for et lægemiddel. På basis af kendskabet til den 
tredimensionelle struktur af HIV-1-proteasen lykkedes det 
i 1990’erne at udvikle en lille håndfuld proteasehæmmere, 
som er nogle af de lægemidler, som anvendes til behand-
ling af AIDS.
Træerne vokser jo som bekendt ikke ind i himlen, og det 
vis te sig da også hurtigt, at HIV udviklede resistens mod 
de første proteasehæmmere. Omkring år 2000 kunne man 
med ITC vise, at entropi var den dominerende grund til, at 
disse hæmmere bandt til proteasen. Ved at anvende ITC 
kombineret med strukturelle metoder kunne man nu ud-
vikle den næste generation af proteasehæmmere, hvor bin-
ding i højere grad skyldes entalpibidrag fra dannelsen af 
hydrogenbindinger til enzymets skelet. Det har vist sig at 
være langt vanskeligere for HIV at udvikle resistens over for 
disse nye proteasehæmmere.

Forskning i glutamatreceptorer
I forskningsgruppen Biostrukturel Forskning på Danmarks 
Farmaceutiske Universitet er vi for nyligt begyndt at anven-
de ITC i arbejdet med ionotrope glutamatreceptorer. Disse 
receptorer påvirkes af glutaminsyre, der er hjernens vigtig-
ste stimulerende signalstof, og receptorerne overaktiveres i 
en række sygdomme som fx epilepsi. 
Vi har i 2006 sammen med medicinalfi rmaet NeuroSearch 
A/S rapporteret et arbejde vedrørende stoffet NS-1209, 
hvori ITC indgår som en vigtig metode. NS-1209 er udvik-
let på NeuroSearch og er for tiden i klinisk afprøvning som 
et nyt lægemiddel mod epilepsi og mod kroniske nerve-
smerter. Stoffet blokerer for aktiviteten af glutamatrecep-
torerne. Ved at bestemme den tredimensionelle struktur 
af NS-1209 sammen med receptoren har vi lært, at stoffet 
fastlåser receptoren i en meget åben facon.
Det er velkendt, at lægemiddelstoffer med forskellig funk-
tion ofte binder med forskellige fortegn af entalpi og en-
tropi. For receptorer er det ofte sådan, at blokerende stoffer 
binder med favorabel entalpi, mens stimulerende stoffer, 
der aktiverer receptoren, binder med favorabel entropi. NS-
1209 passer godt ind i dette billede, da dette blokerende 
stof binder med favorabel entalpi i forhold til det stimule-
rende signalstof glutaminsyre. Denne information er me-
get nyttig for det videre arbejde med disse receptorer med 
henblik på at udvikle nye lægemidler. 
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screening af 
      lægemiddelstoffers 
  evne til at passere 
                 tarmvæggen

Transportegenskaberne for lægemiddelstoffer screenes i 
en model for tarmvæggen. Men en stor del af stofferne har 
svært ved at blive opløst i modellens transportmedie. der-
for er der udviklet simulerede tarmvæsker, som efterligner 
de naturlige processer i tyndtarmen.

Af Marianne Lind, Jette Jacobsen, René Holm og 
Anette Müllertz

Lægemidler gives normalt som tabletter, fordi de fl este pa-
tienter foretrækker det. En forudsætning for at anvende 
tabletter er, at lægemiddelstoffet opløses i tarmvæsken og 

derefter passerer tarmvæggen 
for at komme ud i blodet, som 
transporterer stoffet hen til 
virkningsstedet i kroppen. 
Lægemiddelindustrien scree-
ner tusindvis af lægemiddel-
stofkandidater hver dag. Man 
undersøger stoffernes evne 
til at binde sig til receptorer i 
cellemembranen, fordi de fl e-
ste lægemiddelstoffer udøver 
deres virkning på den måde. 
Men en god effekt på de øn-
skede receptorer er ikke ens-
betydende med, at stofferne 
umiddelbart egner sig at blive 
brugt i tabletter.
I praksis er de fl este stoffer, 
som binder sig til receptorer-
ne, vandskyende, og derfor er 
det nødvendigt at undersø-
ge stoffernes opløselighed og 
evne til at passere tarmvæg-
gen. Det er vigtigt for indu-
strien at have gode metoder 
til at teste et stort antal kan-
didater for at få identifi ceret 
de lovende stoffer, så der ikke 
bruges unødvendige ressour-

cer på stoffer, som må kasseres sent i udviklingsprocessen, 
fordi de ikke er i stand til at nå ud i blodet.
Lægemiddelstofkandidaternes evne til at passere tarmvæg-
gen undersøges typisk ved hjælp af en model, Caco-2 cel-
lemodellen, som repræsenterer tyndtarmen. Men ofte er 
det vanskeligt at teste lægemiddelstofkandidater i model-
len, fordi de er meget vandskyende og derfor ikke opløses i 
cellemodellens vandige transportmedie, som repræsente-
rer tarmvæsken. 
Transportmedierne er vandige væsker, som bl.a. indeholder 
uorganiske salte, og der er gjort mange forsøg på at udvikle 
nye transportmedier, som forbedrer opløseligheden af læ-
gemiddelstofferne. Tilsætning af organiske opløsningsmid-
ler benyttes ofte, men de er skadelige for cellerne. Derfor 
har vi udviklet et nyt medie, der forbedrer opløseligheden 
samtidig med, at det er fysiologisk relevant.

Tarmvæskens sammensætning
I den øverste del af tyndtarmen, tolvfi ngertarmen, udmun-
der kanaler fra galdeblæren og bugspytkirtlen, og herfra 
tilføres tarmvæsken galdesalte og phospholipider samt en-
zymer, der kan nedbryde fødens fedtstoffer, proteiner og 
kulhydrater.
Galdesalte og phospholipider har både hydrofobe (vand-
skyende) og hydrofi le (vandelskende) egenskaber. Det med-
fører, at de i vandig væske vil danne nye stabile struktu-
rer, miceller, hvor den hydrofobe del vender indad og den 
hydrofi le del ud mod vandet. Hydrofobe stoffer fra føden 
såsom fedt og nedbrydningsprodukter heraf inkorporeres 
i den hydrofobe del af micellerne. Hydrofobe vitaminer og 
lægemiddelstoffer vil på samme måde blive indbygget i mi-
celler i tyndtarmsvæsken.
Micellerne fører de hydrofobe stoffer frem til tarmvæggen, 
hvorpå stofferne transporteres ind i tarmcellerne. På den 
måde bliver mere lægemiddelstof tilgængeligt for kroppen, 
end det ville være tilfældet, hvis tarmvæsken udelukkende 
bestod af vand og uorganiske salte.

simulerede tarmvæsker
Tarmvæsker udtaget fra mennesker har været testet som 
transportmedie i Caco-2-cellemodellen for at øge den fy-

CelleModel For TarMvæggen
Caco-2-celler stammer fra humane cancerceller fra 
tyktarmen, og de danner ved dyrkning på fi ltre et en-
kelt cellelag. Cellerne udtrykker en lang række enzy-
mer og transportører, som er kendetegnende for cel-
lerne i tyndtarmen.
Caco-2-cellemodellen bruges i stort omfang af medi-
cinalindustrien til at forudsige lægemiddelstofkandi-
daters evne til at blive optaget fra tarmen ind i blod-
banen. 
I modellen tilføres lægemiddelstoffet til donorkam-
meret, som efterligner tarmsiden, og der udtages prø-
ver fra acceptorkammeret, som efterligner blodbanen. 
Prøverne udtages over tid for at bestemme, hvor hur-
tigt stoffet passerer cellelaget.
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I tarmen befi nder hydrofobe læge-
middelstoffer sig både i fri form og 
indbygget i miceller. Den fuldstæn-
dige mekanisme for transporten af 
lægemiddelstof fra micellerne og ind 
i tarmcellerne kendes ikke, men det 
er sandsynligt, at lægemiddelstoffet 
frigives fra micellerne og transporteres i 
fri form hen til tarmcellerne.
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siologiske relevans af forsøgene, men processen med at op-
samle tarmvæske er omstændelig, og der er stor variation 
fra individ til individ. Dette gør, at metoden ikke er særlig 
anvendelig til screening af mange stoffers evne til at pas-
sere tarmvæggen. Derfor er den foretrukne løsning at frem-
stille et medie, der efterligner tarmvæsken.
Der er udviklet medier, som indeholder galdesaltet tau-
rocholat og phospholipidet phosphatidylcholin, til brug i 
Caco-2-cellemodellen, fordi disse to stoffer udskilles fra 
galden. Men i menneskets tarm spaltes phosphatidylcho-
lin til lyso-phosphatidylcholin af et enzym, som Caco-2-cel-
lerne ikke har. De to phospholipider har meget forskellige 
egenskaber. Blandt andet er deres balance mellem hydro-
fob og hydrofi l forskellig, hvilket medfører, at lyso-phos-
phatidylcholin, i modsætning til phosphatidylcholin, selv 
er i stand til at danne miceller. Derfor bør den simulerede 
tarmvæske indeholde lyso-phosphatidylcholin frem for 
phosphatidylcholin. 
Desværre er nogle af disse indholdsstoffer skadelige over 
for cellerne i høje koncentrationer, og vi har derfor udført 
et studie for at identifi cere medier, som er kompatible med 
Caco-2-cellemodellen. Vi har vist, at det er muligt at be-
nytte et medie bestående af lyso-phosphatidylcholin og 
taurocholat.

albumin på blodsiden
Tyndtarmscellernes membraner består af hydrofobe kom-
ponenter som phospholipider og kolesterol, og derfor har 
hydrofobe lægemiddelstoffer større affi nitet for cellemem-
branen end for transportmediet. Som følge heraf ophobes 
lægemiddelstoffet i Caco-2-cellerne og transporteres ikke 
ud i acceptorkammeret.
Af den grund er det svært at estimere stoffets evne til at 
passere tarmvæggen. I kroppen binder lægemiddelstoffet 
sig til proteiner i blodet, bl.a. albumin, når det har passe-
ret tarmcellerne. Tilsætning af albumin til acceptormediet 
i Caco-2-cellemodellen nedsætter den ophobede mængde 
lægemiddelstof i cellerne, hvilket forbedrer modellens evne 
til at forudsige transporthastigheden over cellelaget.

Tæt på fysiologiske forhold
Vore forsøg har vist, at den nye simulerede tarmvæske for-
dobler opløseligheden af det hydrofobe lægemiddelstof 
østradiol, og brug af den simulerede tarmvæske har også 

på anden vis betydning for transporten af lægemiddelstof-
fer. Når østradiol er inkorporeret i miceller, er transporten 
over Caco-2-cellerne langsommere, hvilket indikerer at øst-
radiol først skal frigives fra micellerne til transportmediet, 
før det kan transporteres over cellelaget.
Den simulerede tarmvæske påvirker også transportører i 
cellemembranen, som fungerer som en forsvarsmekanisme 
mod alle de kemiske stoffer, som kroppen udsættes for, ved 
at sende uønskede stoffer tilbage på tarmsiden igen, så de 
ikke transporteres ud til blodbanen. Nogle af indholdsstof-
ferne i de simulerede tarmvæsker hæmmer disse transpor-
tører.
Anvendelse af simulerede tarmvæsker og albuminmedier i 
Caco-2-cellemodellen øger altså ikke blot opløseligheden af 
lægemiddelstoffer, men efterligner også den naturlige pro-
ces i tarmen. Brugen af disse medier kan derfor øge forstå-
elsen af de processer, som sker i kroppen.
Som tidligere nævnt indeholder tarmvæsken også nedbryd-
ningsprodukter fra fordøjelsen af fedt og andre nærings-
stoffer. Disse stoffer har en væsentlig indfl ydelse på miljøet 
i tarmen, bl.a. på micellernes størrelse og egenskaber, og 
dermed også på optagelsen af hydrofobe lægemiddelstof-
fer. Derfor vil den fortsatte forskning fokusere på at udvikle 
transportmedier til Caco-2-celleforsøg, som indeholder 
nedbrydningsprodukter fra fordøjelsen for at efterligne si-
tuationen efter et måltid. 

Transporten af et hydrofobt lægemiddelstof, østradiol, over laget af 
Caco-2 celler i modellen af tarmvæggen afhænger af, hvilket trans-
portmedie, der benyttes. Tilstedeværelsen af miceller i den simule-
rede tarmvæske mindsker transporten af østradiol.
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proteiner er naturens nanomaskiner, som udfører livsnød-
vendige funktioner, og når de ikke virker korrekt, er resulta-
tet sygdom. proteiner fungerer ved at ændre facon og indgå 
i komplekser. saXs er en velegnet metode til at studere pro-
teiner i aktion.

Af Bente Vestergaard, Mads Gravers Jeppesen, Ole Kristensen, 
Katrine Nørgaard Toft, Jette Sandholm Kastrup og Michael 
Gajhede

En levende celle er en fantastisk travl enhed, hvor et stort 
antal funktioner konstant skal opretholdes – fx omsætning 
af energi, nedbrydning af affaldsstoffer, vekselvirkninger 
med andre celler, reaktion på signaler og tilpasning til om-
verdenen. Langt de fl este af disse funktioner varetages af 
proteiner. Det er karakteristisk for proteiner, at de specifi kt 
kan interagere med biologiske makromolekyler, fx andre 
proteiner eller DNA, og med små organiske molekyler som 
neurotransmittere eller lægemiddelstoffer. 
Når proteinerne ikke opretholder de vitale funktioner, bli-
ver cellen og i nogle tilfælde hele organismen syg. Derfor 
er det vigtigt at undersøge, hvordan proteinerne fungerer, 
for at forstå det molekylære grundlag for mange forskellige 
sygdomme.

ny saXs’et 
      metode 
   på dFu

proteiner skifter facon
Proteiner er dynamiske molekyler, som ændrer deres tredi-
mensionelle facon, når de vekselvirker med andre moleky-
ler, eller når forholdene inde i cellen ændres. Det er netop 
gennem dette tredimensionelle samspil med hinanden og 
omverdenen, at funktionerne bliver til.
Signaler sendes og opfanges i cellen via kontakt mellem 
molekyler, dannelse af store komplekser af molekyler og 
tredimensionelle forandringer i proteinernes struktur. Der 
er tale om et gigantisk og kompliceret netværk af signaler 
mellem cellens tusinder af biologiske molekyler, der som 
perfekt designede nanomaskiner udfører deres funktioner 
igen og igen og holder cellen i live. 
Struktur og funktion er altså tæt forbundet i biologien. 
Derfor er studier af, hvordan proteiner ændrer deres facon, 
eller hvordan de interagerer med hinanden, meget væsent-
lige for såvel lægemiddelforskning som grundvidenskabe-
lige studier. 
I gruppen for Biostrukturel Forskning benytter vi en me-
tode, der kaldes SAXS, til studier af proteiners dynamik. En 
stor fordel ved metoden er, at man kan undersøge protei-
nerne ved fysiologisk relevante betingelser. Vi opnår her-

Proteinet Release Factor (RF) vekselvirker med cellens proteinfabrik, ribosomet, 
og afslutter proteinsyntesen. Under reaktionen ændrer RF facon. Der er brugt tre 
forskellige metoder til at undersøge RF, hvilket har været vigtigt for at forstå pro-
teinets funktion: Elektronmikroskopi (A), røntgenkrystallografi  (B) og (C) og SAXS 
(D). RF er farvet rød på samtlige fi gurer. A: RF på ribosomet, hvor det sørger for 
frigivelse af nydannede proteiner. Ribosomets lille underenhed er lysegrå, mens 
den store underenhed er mørkegrå. RF er vist i forstørrelse, så man tydeligere ser 
proteinets aktive facon på ribosomet. B: Krystalstruktur af RF. Her er proteinet 
lukket sammen, og denne facon bruges, når RF interagerer med et andet protein, 
der aktiverer RF. C: RF er her vist sammen med dette protein, som er farvet gult. 
D: RF’s struktur i opløsning. Det ene domæne på proteinet svinger frit, hvilket er 
vist i 5 forskellige orienteringer med forskellige farver.

saXs i sTruKTurel biologi
En strukturbiolog udfører eksperimenter, der kan vise 
den tredimensionelle struktur af biologiske makromo-
lekyler som proteiner eller DNA. Når man kender et 
proteins struktur, kan man bruge denne information 
til at prøve at forstå, hvordan proteinet fungerer i cel-
len. Strukturelle undersøgelser af proteiner, der kan 
forandre sig under forskellige betingelser, er en særlig 
udfordring, men giver også ekstra informationer om 
proteinernes funktion. 
Vi bruger metoden SAXS (Small-Angle X-ray Scatte-
ring), som oversat til dansk betyder ”røntgenbaseret 
småvinkelspredning”. En fokuseret røntgenstråle sen-
des gennem proteinopløsningen, og dernæst måler 
man på den spredning af røntgenstrålen, som prote-
inopløsningen giver anledning til. Ud fra den målte 
spredning kan man beregne, hvordan proteinet eller 
proteinerne så ud.
Metoden har den store fordel, at molekylerne – fx pro-
teiner – kan undersøges i opløsninger, der minder om 
fysiologiske betingelser. Det er muligt at undersøge 
molekyler under mange forskellige betingelser og end-
da blandinger af fl ere molekyler samtidig.
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med information om proteiners tredimensionelle faconer i 
deres naturlige miljø. Hvis fl ere proteiner danner komplek-
ser, er det også muligt at se dette. Man kan også se, hvis 
et område af proteinet er fl eksibelt og bevæger sig rundt i 
opløsningen.

proteinsyntesens afslutning
Det første projekt i gruppen fokuserede på et protein fra 
bakterier, som kaldes release factor (RF). Proteinets funk-
tion er at binde til cellens proteinfabrikker, ribosomerne, 
hvor det afslutter syntesen af nye proteiner og frigiver de 
nydannede proteiner til cellen, så cellen kan benytte dem. 
Proteinsyntesen er helt central for cellernes overlevelse 
– ingen nye proteiner betyder cellens død. Man vil derfor 
gerne forstå forskellene på bakteriers og menneskers pro-
teinsyntese, så man kan udvikle nye antibiotika, der meget 
specifi kt blokerer bakteriernes proteinsyntese. Vi vil gerne 
forstå, hvordan RF kan afl æse på ribosomet, at proteinsyn-
tesen er slut, og derfor undersøgte vi, hvordan proteinet 
ændrede facon, når det var i opløsning, på ribosomet eller 
i kompleks med andre pro-
teiner.

dannelse af fi briller
Et andet spændende projekt 
omhandler fi brillering af in-
sulinmolekyler. Insulin kan 
ligesom mange andre protei-
ner og peptider danne nogle 
gigantiske netværk, hvor 
tusinder og atter tusinder 
af proteinenheder bindes 
sammen til stor skade for 
organismen. Disse netværk 
kaldes amyloide fi briller. 
Fibriller er forbundet med 
meget alvorlige sygdomme 
som Alzheimers sygdom, 
Huntingtons sygdom og 
Creutsfeldt Jacobs syndrom. 
Desuden skaber proteinfi -
brillering store problemer 
i forbindelse med fremstil-
ling og opbevaring af prote-
inbaserede lægemidler som 
insulin. 
Ved hjælp af SAXS-analyser 
af hele tidsforløbet fra tilste-
deværelse af individuelle in-
sulinmolekyler til dannelsen 
af kæmpemæssige insulinfi -
briller, har vi opnået en stør-
re forståelse af processen. 
Det langsigtede mål er at bi-
drage med viden, der i sidste 
ende kan føre til udvikling af 
nye lægemidler til forebyg-
gelse eller behandling af så-
danne alvorlige sygdomme.

dynamiske proteinkomplekser
Et fokusområde for Biostrukturel Forskning er, hvordan 
visse proteiner – såkaldte adaptorproteiner – danner me-
get dynamiske komplekser, når signaler sendes ind i cellen. 
Signalering indenfor cellen er helt central for, hvordan en 
celle opfører sig, når den er syg. Hvis cellen fx ikke reagerer 
fornuftigt på signalet om, at den bør dø, opstår der cancer, 
hvor syge celler deler sig hurtigt frem for at gå til grunde. 
Det er vores tanke at anvende SAXS metoden til at studere 
disse komplekser. Og vi har en vision! I et tværfagligt sam-
arbejde udvikler vi en ny metode: En chip, hvor proteinerne 
bevæger sig i nanokanaler, vil kunne benyttes til at fange 
de enkelte trin af molekylernes forandringer og interak-
tioner. Man kan altså gendanne hvert enkelt billede af, 
hvordan komplekserne ændrer sig. Vi opnår herved enkelt-
billeder af en lynhurtig proces i cellen, der løber over mikro-
sekunder eller hurtigere. Enkeltbillederne kan sættes sam-
men til en fi lm, der kan afspilles langsomt, så vi kan følge 
processens udvikling. Vi er sikre på, at premiereaftenen bli-
ver noget ganske særligt!

en enorm opbakning
Gruppens fokus på SAXS me-
toden er blevet mødt med 
stor interesse og har skabt 
mange værdifulde samar-
bejdsrelationer. Det drejer 
sig om samarbejder internt 
på DFU med Gruppen for 
Lægemiddelformulering og 
Biomakromolekyler, samt 
eksternt med Danmarks Tek-
niske Universitet, Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjsko-
le, Aarhus Universitet, Novo 
Nordisk og EMBL i Hamburg. 
Inden for de sidste to år er 
det også lykkedes at opnå 
store bevillinger, som mu-
liggør en aktiv og målret-
tet indsats. Ikke mindst 
har vi sammen med sam-
arbejdspartnerne fra KVL, 
DTU og Novo Nordisk A/S 
fået fondsmidler fra NABIIT, 
der er statens tværfaglige 
satsning indenfor nanovi-
denskab og -teknologi, bio-
teknologi og IT, og SAXS-ini-
tiativet er også støttet af 
Novo Nordisk A/S, Nano- og 
Microelektronik Centret ved 
DTU, og Statens Forsknings-
råd for Sundhed og Sygdom, 
FSS. 
Vi har allerede sammen op-
nået betydningsfulde resul-
tater, og fl ere er på vej i nær-
meste fremtid.
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bio-X-Tas-gruppens arbeJde
I et tværfagligt forskningsprojekt arbejder vi sammen 
med DTU, KVL og Novo Nordisk A/S i projektgruppen 
BIO-X-TAS omkring udviklingen af en chip – en såkaldt 
µTAS (micro Total Analysis Systems). Det overordnede 
mål er at reducere prøveforbruget samt at automati-
sere processerne, så rigtig mange SAXS-analyser kan 
foretages på kort tid. Man bruger derfor betegnelsen 
lab-on-a-chip; et helt laboratorium og medarbejdere 
på en lille chip. 
Projektets mål er at kunne foretage automatiserede 
analyser af proteinopløsninger bestående af få hundre-
de nanoliter. En nanoliter er en milliontedel af en milli-
liter, så det er meget små mængder, vi her taler om.
En sådan chip kan bruges til mange spændende for-
mål. Fx vil den være ideel til at undersøge, hvad der 
kan få proteinerne til at ændre deres struktur. Man 
kan også undersøge, hvordan man holder protein-
baserede lægemiddelstoffer i opløsning, samt hvil-
ken indfl ydelse tilsætningsstoffer har på selve læge-
middelstoffet.

En tidlig prototype chip 
til SAXS-målinger.
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proteiner er mål for de fleste lægemidler, og derfor er stu-
diet af proteiner centralt for udviklingen af ny medicin. en 
revolutionerende teknik, hvor unaturlige byggesten indsæt-
tes i proteiner, skaber øget viden om proteiners funktioner 
og deres samspil med lægemidler. 

Af Julie Rannes, Jacob Andersen, Leif Christensen ,  
Anders A. Jensen og Kristian Strømgaard

Kroppens vigtigste byggesten og arbejdsheste er proteiner, 
og mennesket danner tusindvis af forskellige proteiner, der 
udfører et væld af livsnødvendige funktioner i organismen. 
Men proteiner kan også være årsag til sygdomme, når de 
ikke fungerer korrekt. Derfor er studiet af proteiner uhyre 
vigtigt for at kunne forstå, hvordan en lang række sygdom-
me opstår, og hvordan sygdommene kan blive behandlet. 
Langt de fleste mål for lægemidler er netop proteiner, og 
proteiner kan også være lægemidler i sig selv. Et eksempel 
er insulin, der bruges i behandlingen af sukkersyge. 
Proteiner er store biomolekyler, der er opbygget af lange 
kæder af aminosyrer, der folder sig sammen til en veldefi-
neret tredimensionel struktur, som afgør proteinets funk-
tion. Alle naturlige proteiner er opbygget af et alfabet på 
20 forskellige aminosyrer. Det er vore arveanlæg, generne, 
som bestemmer, hvilke proteiner, der bliver dannet i en gi-
ven celle. Hvert gen indeholder en kode – en opskrift - der 
bestemmer sammensætningen, antallet og rækkefølgen af 
aminosyrer i et specifikt protein.

struktur og funktion
I dag er der opnået en omfattende viden om proteiner på 
et meget detaljeret niveau. Når man studerer strukturen 
og funktionen af disse store og komplekse biomolekyler, 
ønsker man ofte at undersøge betydningen af en udvalgt 
aminosyre i et protein, fordi en enkelt aminosyre kan have 
afgørende betydning for hele proteinets funktion. Ved at 
bruge genteknologi kan man relativt nemt udskifte en ami-
nosyre i et protein med en af de 19 andre naturlige amino-
syrer og derved få informationer om betydningen af den 
udvalgte aminosyre.
Alfabetet af naturlige byggeblokke er imidlertid begrænset 

til netop de 20 aminosyrer. Forskere har derfor længe haft 
et ønske om at kunne indsætte unaturlige aminosyrer i 
proteiner. Det vil betyde, at man kan lave vilkårlige ændrin-
ger i proteiner, uden de begrænsninger der ligger i den ge-
netiske kode. Med unaturlige aminosyrer vil man også være 
i stand til at skabe drastiske såvel som meget små ændrin-
ger i proteinerne, og det kan give langt mere detaljerede 
informationer om betydningen af en enkelt aminosyre, end 
man kan opnå ved at holde sig til det naturlige alfabet. 
På det seneste er der udviklet teknologier til indsættelse af 
unaturlige aminosyrer i proteiner, og på DFU arbejdes der 
med at implementere og anvende en sådan metode. Tek-
nologien udnytter cellens eget maskineri til at fremstille de 
kunstige proteiner. Fremstillingen af proteiner foregår i cel-
lens proteinfabrik, ribosomet, hvor aminosyrerne bliver sat 
sammen som perler på en snor. Inde i ribosomet sidder der 
et andet molekyle, messenger RNA (mRNA), som indehol-
der opskriften på det ønskede protein, dvs. hvilke amino-
syrer proteinet skal bestå af, og hvilken rækkefølge amino-
syrerne skal have i perlekæden. 
Aminosyrer flyder rundt inde i cellen, og for at fange spe-
cifikke aminosyrer, og bringe dem til ribosomet, bruges 
transfer RNA (tRNA). For hver af de 20 naturlige amino-
syrer findes der et tilhørende tRNA, der binder netop denne 
aminosyre og transporterer den til ribosomet. Hvert tRNA 
indeholder en kode, som er unik for den enkelte aminosyre 
og komplementær til koden på mRNA, og det er denne 
kode – den genetiske kode – der sikrer, at det rigtige pro-
tein bliver dannet.

unaturlige aminosyrer
Når man ønsker at danne et protein, som indeholder en el-
ler flere unaturlige aminosyrer, kræver det nogle essentielle 
justeringer af naturens eget system. 
Justeringerne foretages i laboratoriet. Det er mRNA og 
tRNA, som skal tilpasses, så de accepterer en unaturlig ami-
nosyre. Dertil skal man bruge et specifikt tRNA, der skal 
binde den unaturlige aminosyre, man ønsker at indsætte 
i proteinet, og transportere den hen til ribosomet. Dette 
tRNA skal indeholde en kode, som er forskellig fra de koder, 
der sørger for indsættelsen af de 20 naturlige aminosyrer, 
og det skal kunne binde en unaturlig aminosyre. Disse æn-
dringer foretages i laboratoriet på naturligt forekommende tRNA. 
Samtidig skal mRNA modificeres, så det genkender det mo-
dificerede tRNA og anbringer den unaturlige aminosyre 
netop på det rigtige sted i proteinet. Det opnås ved at ind-
sætte en kode på det ønskede sted i mRNA, som specifikt 
genkender koden på det modificerede tRNA. Når de modi-
ficerede mRNA- og tRNA molekyler er fremstillet, tilsættes 
de til cellerne. Derpå sørger cellernes eget proteinmaskineri 
for at fremstille det ønskede protein med den unaturlige 
aminosyre. Efterfølgende kan de unaturlige proteiner eva-
lueres ved forskellige teknikker, og på den måde kan betyd-
ningen af en enkelt aminosyre i et protein undersøges.

Teknologien med at indbygge unaturlige 
aminosyrer i proteiner er ved at være vel-
etableret på DFU, og metoden er et godt 
eksempel på kemisk biologi, hvor kemi-
ske principper bruges i studiet af biologi-
ske fænomener.
På DFU anvendes teknologien til at un-
dersøge proteiner, der er mål for læge-
midler, som bruges i behandlingen af 
Alzheimers sygdom og depression. Stu-

dierne vil skabe fundamental ny viden 
om disse vigtige proteiner og kan få af-
gørende betydning for udvikling af nye 
lægemidler til behandling af sygdomme 
i hjernen. 
Andre steder bruges teknologien til ud-
vikling af proteinbaserede lægemidler, 
hvor naturlige lægemidler som insulin og 
væksthormon modificeres ved hjælp af 
unaturlige aminosyrer.

udvidelsen aF naTurens alFabeT åbner nye døre For lægevidensKaben

          unaturlige aminosyrer 
skaber ny viden 
                  om proteiner
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blødning og koagulation
Teknologien kan principielt bruges på et hvilket som helst 
protein, og hvilken som helst aminosyre kan indsættes. På 
DFU anvendes teknologien til en række forskellige projekter. 
Eksempelvis studeres proteinet tissue factor (TF) og dets 
interaktion med faktor VII. Når et blodkar brister, og en 
blødning starter, eksponeres vævsfaktor på indersiden af 
karvæggen, og her fungerer vævsfaktor som receptor for 
faktor VII, der binder sig til proteinet. Denne binding starter 
koagulationskaskaden, som får blodet til at koagulere og 
lukke hullet i det bristede blodkar. 
Projektet udføres i samarbejde med Novo Nordisk A/S, der 
netop producerer og sælger faktor VII som lægemiddel til 
behandling af blødere. Faktor VII har desuden et stort po-
tentiale til behandling af hjerneblødninger samt svære 

Til venstre vises den naturlige proteinsyntese. mRNA, der 
koder for et protein, afl æses i cellens proteinfabrik, mens 
tRNA bringer proteinets byggesten, aminosyrerne, til fabrik-
ken. Når komplementært mRNA og tRNA kobles sammen, 
sættes den rigtige aminosyre på den voksende perlekæde af 
aminosyrer, som proteinet består af. 

Til højre: I laboratoriet kobles en unaturlig aminosyre (blå) 
på tRNA, og mRNA modifi ceres, så mRNA indeholder en 
sekvens, der passer til tRNA med den unaturlige aminosyre. I 
midten: Den unaturlige aminosyre indbygges nu i proteinet.

Proteinet tissue factor (TF) er er afgørende for at få startet 
koagulationskaskaden ved blødninger, hvilket sker i et 
samspil med proteinet faktor VII, der anvendes medicinsk 
til at standse blødninger. Vekselvirkningen sker via ami-
nosyren arginin i TF samt aminosyren aspargin (Asp 167) 
i den aktiverede form af faktor VII, fVIIa. Mekanismen er 

forsøgt opklaret ved at udskifte arginin med den naturlige 
aminosyre alanin, men forskellen i størrelse mellem arginin 
og alanin er for stor til at afklare arginins præcise betydning. 
Den unaturlige aminosyre citrullin har samme størrelse som 
arginin og giver bedre muligheder for at løse gåden.

Til venstre vises den naturlige proteinsyntese. mRNA, der 
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FORMODEDE INTERAKTIONER MELLEM 

ARGININ OG ANDRE AMINOSYRER

ÆNDRET FUNKTIONALITET

OG STØRRELSE

ÆNDRET FUNKTIONALITET,

 MEN SAMME STØRRELSE

blødninger som følge af fx trafi kulykker.
Vekselvirkningen mellem TF og faktor VII er kritisk for be-
handlingen af blødninger, og vi ønsker derfor at opnå et 
mere detaljeret kendskab til dette samspil. Specifi kt stu-
deres betydningen af en enkelt aminosyre – arginin – fordi 
denne aminosyres betydning og funktion er kontroversiel.
I tidligere forsøg er arginin blevet erstattet med en af de 
naturlige aminosyrer, alanin, men alanin er meget forskel-
lig fra arginin både med hensyn til funktionalitet og størrel-
se, og derfor har det været svært at udlede præcist, hvorfor 
arginin er så vigtig. Et studie, hvor arginin erstattes med 
citrullin, en unaturlig aminosyre, der i størrelse og polaritet 
minder om arginin, men er uladet, kan derfor bruges til at 
opnå en bedre forståelse af arginins betydning for protei-
nets aktivitet.

ARGININ

ALANIN

CITRULLIN

asp167 arg47

gln37

asp167

ala47

gln37

asp167 Cit47

gln37
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antistoffer er en vigtig del af det allergiske respons hos 
mennesker med allergi. vekselvirkningerne mellem anti-
stoffer og allergener fra fx husstøvmider påvirker frigivel-
sen af histamin og andre stoffer, som udløser allergiske 
symptomer. en bedre forståelse af processen vil bane vej for 
mere målrettede terapiformer.

Af Lars Harder Christensen, Kaare Lund og Erik Riise

Allergi er en af de mest udbredte folkesygdomme, og antal-
let af allergikere er eksploderet i løbet af de sidste par årti-
er. I dag er op mod 30 procent af befolkningen i de vestlige 
lande ramt af en eller anden form for overfølsomhedstil-
stand; høfeber, astma, eksem, nældefeber og allergier over 
for fødevarer, medicin eller insekter. 
Desværre er der intet, som tyder på, at udviklingen har top-
pet. Årsagen til den kraftige stigning i antallet af allergike-
re er uafklaret, men fokus er især rettet mod den såkaldte 
hygiejneteori. Teorien går ud på, at allergi opstår, fordi vi 
som børn ikke bliver udsat for tilstrækkeligt skidt og snavs. 
Den moderne levevis har medført, at der er blevet så rent 
under vor opvækst, at vort immunsystem ikke bliver ”op-
draget” korrekt, men i stedet udvikler en voldsom reaktion 
mod helt uskadelige fremmedstoffer såsom proteiner fra 
græspollen, træpollen, dyrehår, hvepse og husstøvmider.
De typiske symptomer på allergi er kløe, rødme, hævelse, 
svie, nysen og væskefyldte øjne, men allergi kan i svære til-
fælde føre til anafylaktisk shock, hvor der ses et markant 
fald i blodtrykket og hævelse af svælget med vejtræknings-
problemer, kramper og bevidstløshed til følge. Tilstanden er 

yderst kritisk og kan i værste fald være dødelig.
Allergi behandles i stor udstrækning symptomatisk med 
antihistaminer, glukokortikoider og adrenalin, men ved 
hjælp af specifi k immunterapi er det rent faktisk muligt at 
få kontrol over sygdommen, ja sågar i mange tilfælde helt 
at kurere den. Immunterapi udføres traditionelt som et 
længerevarende forløb med gentagne injektioner af et spe-
cifi kt allergen-præparat. Herved udsættes immunforsvaret 
for stigende mængder af det aktuelle allergen og trænes op 
til at reagere normalt på det uskadelige fremmedstof.
For nylig er der blevet udviklet en ny, effektiv og mere pa-
tientvenlig behandlingsform, hvor allergen-præparatet 
lægges under tungen i form af en hurtigt opløselig smelte-
tablet, og hvor kontakten til immunsystemet sker via slim-
hinden i mundhulen uden brug af injektioner.

antistoffer og allergener
Antistoffer er molekyler, der specifi kt binder og neutrali-
serer fremmedstoffer i kroppen, og er således en vigtig del 
af det naturlige immunforsvar. Undertiden sker det, at der 
dannes antistoffer mod uskadelige fremmedstoffer, som 
med en fælles betegnelse kaldes for allergener. Hvis disse 
antistoffer er af typen IgE, udvikler man allergi.
De dannede IgE-antistoffer fl yder med blodet rundt i krop-
pen og sætter sig fast i receptorer på effektorcellernes 
overfl ader. Her sidder IgE-antistofferne parat til at fange 
allergenet. Hvis kroppen på et senere tidspunkt udsæt-
tes for det samme allergen, vil to eller fl ere IgE-antistoffer 
blive krydsbundet af allergenet. Det sender et signal ind i 
effektorcellerne med besked om at frigive histamin og an-
dre aktive stoffer, som giver anledning til alle de allergiske 
symptomer.

allergi i et reagensglas
Vores forskning er koncentreret om, hvordan frigivelsen af 
histamin fra effektorcellerne afhænger af vekselvirkningen 
mellem de receptorbundne IgE-antistoffer og allergenet. 
Man kender ikke detaljerne omkring, hvordan interaktioner 
mellem IgE-antistoffer og allergener påvirker histaminfrigi-
velsen fra effektorcellerne, og der er fl ere åbne spørgsmål: 
Hvor stor betydning har det, at kun to IgE-antistoffer kryds-
bindes samtidigt i forhold til tre eller fl ere IgE-antistoffer? 
Hvordan afhænger histaminfrigivelsen af den styrke, hvor-
med antistofferne hver især binder sig til allergenerne? Har 
antistoffer, der binder med meget lav styrke til allergenet 
overhovedet relevans for allergi? 
Det sidstnævnte spørgsmål er især vigtigt i forbindelse 
med krydsallergi. Krydsallergi er et fænomen, der opstår, 
når samme IgE-antistof kan binde to eller fl ere beslægtede 
allergener, som ligner hinanden rent strukturmæssigt. Da 
allergenerne ikke er helt ens, vil antistoffet typisk binde de 
to beslægtede allergener med forskellig styrke – det ene 
med høj styrke og det andet med en lavere styrke. Men 

rekombinante antistoffer 
                karakteriserer central 
    mekanisme i allergi

Efterligning af den allergiske frigivelse 
af histamin i et reagensglas udløst af 
et allergen fra støvmider. Når to eller 
fl ere IgE-antistoffer på celleoverfl aden 
krydsbindes af allergenet, frigiver 
effektorcellerne histamin og andre 
effektorstoffer. Målinger af, hvor meget 
histamin der frigives ved forskellige 
kombinationer af IgE-antistoffer, kan 
i sidste ende skabe viden om, hvordan 
de allergiske symptomer afhænger af 
IgE-antistoffernes egenskaber.
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hvor høj eller hvor lav skal denne bindingsstyrke egentlig 
være, for at der opstår krydsallergi?
Alle disse ubesvarende spørgsmål har vi forsøgt at kaste lys 
over ved at lave et modelsystem, hvor vi efterligner den al-
lergiske histaminfrigivelse i et reagensglas under kontrol-
lerede forhold. Modelsystemet er opbygget således, at vi 
kan påsætte vore egne kunstigt fremstillede og velkarakte-
riserede IgE-antistoffer på overfl aden af effektorcellerne og 
derefter måle hvor meget histamin, der frigives, når der til-
føres et allergen fra mider. 
Vi håber på, at forsøgene vil skabe større viden om, hvor-
dan en allergikers bibliotek af antistoffer påvirker frigivel-
sen af histamin, og om hvilke egenskaber et IgE-antistof 
skal have for at give anledning til krydsallergi.

Kunstige ige-antistoffer
Til vores modelsystem har vi udviklet et værktøj bestående 
af en palet af rekombinante IgE-antistoffer, som alle binder 
til det samme allergen fra støvmider. Efter produktion af 
disse kunstigt fremstillede IgE-antistoffer har vi undersøgt, 
hvordan de vekselvirker med allergenet. Dvs. hvor på aller-
genet de binder, og hvor stærkt de binder.
Oplysninger om, hvor antistofferne binder til allergenet 
er vigtige, fordi der skal ske en krydsbinding af IgE-anti-
stofferne for at udløse allergiske symptomer. En sådan 
krydsbinding kan kun fi nde sted, hvis antistofferne bin-

Kloning af rekombinante 
IgE-antistoffer med spe-
cifi citet for et allergen fra 
støvmider; trin for trin.
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IgE-antistoffer med spe-
cifi citet for et allergen fra cifi citet for et allergen fra 
støvmider; trin for trin.

Fremstilling af rekombinante ige-antistoffer
Den vigtigste årsag til, at vi fremstiller IgE-antistofferne kunstigt 
er, at det ikke er muligt at isolere tilstrækkelige mængder naturlige 
IgE-antistoffer fra allergikere til vore eksperimenter. Det skyldes, at 
IgE-antistoffer kun fi ndes i forsvindende små mængder i kroppen.
Vi har derfor valgt at lave dem rekombinant. Her er det essentielt 
at klone den receptorbindende del af de kunstIgE-antistoffer fra 
humane IgE-antistoffer, så de rekombinante antistoffer er i stand 
til at binde til receptorerne på de humane effektorceller, som vi op-
renser fra menneskelige donorer.
Af praktiske grunde klones de allergenbindende regioner fra mus. 
De allergenbindende regioner på antistoffer fra mus ligner i høj 
grad de tilsvarende regioner på humane IgE-antistoffer, både hvad 
angår struktur og funktion. 

der forskellige steder på allergenet. Hvis de antistoffer, vi 
eksperimenterer med, binder samme sted, vil der ikke ske 
krydsbinding, og dermed frigøres der ikke histamin.
Vi har konstrueret 30 rekombinante IgE-antistoffer, hvis 
bindingsstyrke til allergenet varierer med 10.000 gange 
mellem det antistof, der binder svagest, og det der binder 
stærkest. Antistofferne med den laveste bindingsevne bin-
der så svagt til allergenet, at de slipper det næsten lige med 
det samme. Derimod binder antistofferne med den højeste 
bindingsevne sig så stærkt til allergenet, at de nærmest er 
limet sammen.
Det har i mange år været diskuteret, hvorvidt antistoffer, 
som binder allergener med lav styrke, har en reel indfl ydel-
se på allergi. Vores resultater tyder på, at de bestemt har en 
rolle, fordi de i kombination med stærkt bindende antistof-
fer giver anledning til stor histaminfrigørelse.
Ligeledes har det været uvist, om antallet af IgE-antistof-
fer, som binder samtidigt, påvirker frigivelsen af histamin. 
Her viser vore resultater, at det har meget stor betydning, 
om fl ere end to antistoffer binder til allergenet samtidigt. 
Når der blot er et ekstra antistof med i spillet, således at tre 
antistoffer binder på samme tid, medfører det en histamin-
frigørelse, som er ti gange større ved en given koncentra-
tion af allergenet. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor 
nogle allergikere har langt fl ere symptomer end andre, da 
det kan variere, hvor mange forskellIgE-antistoffer en aller-
giker har mod et givent allergen, og der ligeledes kan være 

variationer i bindingsstyrken af disse antistoffer.
Vore eksperimenter er udført med allergener fra 

mider, men kunne i princippet have været ud-
ført med et hvilket som helst allergen. Vi 

forventer således, at man kan generali-
sere vore resultater til andre allergier. 

Med modelsystemet har vi udviklet et 
meget stærkt værktøj til at studere 
de mekanismer, som fi nder sted i en 
allergiker. Konklusionerne skal dog 
tages med det forbehold, at eks-
perimenter i et reagensglas ikke 
nødvendigvis med 100 procents 
sikkerhed afspejler de mekanis-
mer, som udløser allergi hos et 
menneske.



L æ g e m i d d e l f o r s k n i n g  –  2 0 0 6

3 2

L æ g e m i d d e l f o r s k n i n g  –  2 0 0 6

   effekt og 
       bivirkninger:  
gaba fra a til C

lægemidler, som påvirker hjernens gaba-receptorer, kan 
behandle angst, søvnløshed og epilepsi, men ikke uden bi-
virkninger. stoffer, som selektivt påvirker forskellige under-
typer af gabaa- og gabaC-receptorer, kan afklare mekanis-
merne bag effekten og bivirkningerne. 

Af Bente Frølund, Christian Madsen, Anders A. Jensen, Uffe 
Kristiansen og Tommy Liljefors

Angrebspunktet for mange 
lægemidler er proteiner, 
som ofte inddeles i grup-
per på grund af fællestræk 
i deres sammensætning og 
opbygning. Grupperne kan 
igen være opdelt i fl ere un-
dergrupper med forskellige 
funktioner. Ved behand-
ling af sygdom er det ofte 
ønskeligt at stimulere eller 
blokere en enkelt af disse 
undergrupper, fordi læge-
midlets effekt skyldes på-
virkningen af netop denne 
undergruppe, mens påvirk-
ning af andre undergrupper 
kan medføre bivirkninger. 
For at udvikle selektive læ-
gemidler er det nødvendigt 
at opnå et detaljeret kend-
skab til den rumlige op-
bygning af receptorerne og 
kortlægge samspillet mel-
lem de forskellige receptor-
typer og lægemidlet. Ofte 
drejer det sig om at udnytte 
små forskelle mellem de 

relevante receptorgruppers struktur og funktion. Denne 
indsigt gør det muligt – med meget små ændringer i de ke-
miske forbindelser – at målrette udviklingen af potentielle 
lægemidler, der kan aktivere én udvalgt receptortype uden 
at berøre andre receptorer inden for samme gruppe eller 
undergruppe. 

gaba-receptorerne
GABA er hjernens overordnede hæmmende signalstof, som 
dæmper aktiviteten af nervecellerne, og fejlfunktioner i 
GABA-signalsystemet er involveret i neurologiske og psyki-

atriske sygdomme som Huntingtons syge, epilepsi, Parkin-
sons syge, skizofreni og søvnforstyrrelser. 
Størstedelen af hjernens nerveceller indeholder recepto-
rer for GABA, og derfor er der mange muligheder for at ud-
bedre defekte signalprocesser med medicin, som påvirker 
GABA-systemet. Lægemidler med angrebspunkt i GABAA-
receptorerne har da også i mange år været anvendt til at 
behandle angst, søvnløshed og epilepsi. Men desværre er 
brugen af mange af lægemidlerne forbundet med uønske-
de bivirkninger som sløvhed, afhængighed og tolerance.
GABA udøver sin effekt via to hovedgrupper af GABA-re-
ceptorer: De ionkanalkoblede GABAA- og GABAC-recepto-
rer og de G-proteinkoblede GABAB-receptorer. De enkelte 
receptorgrupper er placeret forskellige steder i hjernen og 
er derfor også involveret i forskellige processer. Hvis man 
selektivt kan ramme en enkelt gruppe eller undergruppe af 
GABA-receptorer, kan en del bivirkninger sandsynligvis for-
hindres med en mere målrettet behandling som resultat.
 

selektive modelstoffer
De ionkanalkoblede GABA-receptorer er alle opbygget af 
fem enheder, der til sammen danner en membranbundet 
kanal, som er gennemtrængelig for chloridioner. Der fi ndes 
mindst 16 forskellige enheder inden for GABAA-receptorer-
ne, og det store antal byggesten giver mulighed for mange 
forskellige undergrupper. Man har dog kun identifi ceret et 
begrænset antal forskellige undertyper af GABAA-recepto-
rer, og en enkelt af undergrupperne dominerer. Til forskel 
fra GABAA-receptorer består GABAC-receptorerne overvejen-
de af fem ens enheder.
Forskellen mellem de ionkanalkoblede GABAA- og C-recep-
torer og de G-proteinkoblede GABAB-receptorer er stor, og 
derfor har det været muligt at udvikle kemiske forbindel-
ser, som kan skelne mellem disse to receptorgrupper. Deri-
mod er der kun små forskelle i opbygningen af GABAA- og 
GABAC-receptorer, hvilket indebærer, at en stor gruppe af 
stoffer påvirker begge receptorgrupper, hvilket medfører en 
blandet fysiologisk effekt. 
Udover GABA selv er en af disse forbindelser imidazol-4-
eddikesyre (IAA). IAA forekommer naturligt i centralner-
vesystemet, og stoffet er i stand til at trænge gennem 
blod-hjerne-barrieren, hvilket er et godt udgangspunkt 
for udvikling af lægemidler til behandling af sygdomme i 
 hjernen.
Med udgangspunkt i den kemiske struktur af IAA under-
søger vi, hvilke faktorer der har betydning for aktivering af 
henholdsvis GABAA- og GABAC -receptorerne. Målet er at 
blive i stand til at udvikle forbindelser, som kan skelne mel-

Hjernens ionkanalkoblede GABA-receptorer er opbygget 
af fem subenheder, der til sammen danner en ionkanal i 
cellemembranen, hvorigennem chloridioner kan passere. 
Mindst 16 forskellige subenheder (α1–6, β1–3, γ1–3, δ, 
ε, π, θ) kan være byggeklodser i GABAA-receptorerne, som 
inddeles i undergrupper ud fra sammensætningen af de fem 
subenheder, som danner ionkanalen. GABAC-receptorerne 
består overvejende af fem ens subenheder (ρ1).

ρ 

ρρ

ρ

ρ

ρ

αγ

β

α
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   effekt og 
       bivirkninger:  
gaba fra a til C

lem de to receptorgrupper. Nye kemiske stoffer med små 
og større ændringer i strukturen sammenlignet med IAA 
blev derfor fremstillet. 
Det viste sig, at de strukturelle ændringer resulterede i, at 
effekten på GABAA-receptorerne forsvandt fuldstændigt. 
For enkelte af stofferne var der dog stadig en effekt på GA-
BAC-receptorerne, som var sammenlignelig med effekten af 
IAA, og det var hermed lykkedes at fremstille forbindelser 
med effekt udelukkende på GABAC-receptorerne.

receptormodellen
For at forstå hvorfor netop disse kemiske ændringer resul-
terer i en GABAC-selektivitet, og i hvilken retning man skal 
gå i den videre udvikling af selektive stoffer, er det nødven-
digt at danne sig et billede af, hvordan forbindelserne bin-
der sig til og vekselvirker med receptoren.
Da vi i dag ikke kender den tredimensionelle struktur af de 
ionkanalkoblede GABA-receptorer, anvendes en model af 
en nært beslægtet receptorgruppe. Ud fra denne model og 
med kendskab til aminosyresammensætningen af GABAA-
receptoren er der ved hjælp af computerbaserede metoder 
blevet bygget en model af GABAA-receptorerne.
I modellen kan IAA placeres i receptorlommen i den posi-
tion, hvor man formoder, at forbindelsen vil binde. I følge 
computerberegningerne slutter receptorproteinet sig tæt 
sammen omkring IAA og levner ikke plads til substituenter 
i molekylets ringsystem. 
Den tætte placering af 5-positionen i ringen til aminosyren 
threonin i position 129 i GABAA-receptorproteinet kunne 
være årsagen til manglende aktivitet af de 5-substitueren-
de IAA-forbindelser på GABAA-receptorer. Da vi formoder, 

at de kemiske forbindelser binder på samme måde i de to 
nært beslægtede receptorgrupper, vil den mindre amino-
syre serin i GABAC-receptoren give mere plads for substitu-
enter i 5-positionen af IAA.
 Hvis disse forskelle i strukturen af GABAA- og GABAC-recep-
torerne er af betydning for bindingen af IAA og lignende 
stoffer, kan det udnyttes i udviklingen af lægemidler med 
selektiv virkning på GABAC-receptorerne.

Mutationsstudier
Da vi er nødt til at arbejde med en model i stedet for med 
den nøjagtige tredimensionelle struktur af IAA bundet til 
receptoren, kan vi ikke være helt sikre i denne formodning. 
For at efterprøve ideen blev den aktuelle serin i GABAC-re-
ceptoren skiftet ud til en threonin som i GABAA-receptoren. 
Det viste sig, at de 5-substituerede forbindelsers aktivitet 
på den nye receptor forsvandt. Det vil sige, at receptoren 
nu udviste GABAA-lignende egenskaber over for IAA og be-
slægtede stoffer. 
Da den aktuelle aminosyre også kan have betydning for 
selve receptorens funktion, blev en tilsvarende muteret GA-
BAA-receptor, hvor threonin i position 129 er udskiftet med 
serin, ligeledes fremstillet. Præliminære studier af denne 
receptor viser, at udskiftningen giver receptoren GABAC-lig-
nende egenskaber, bl.a. ved dens følsomhed over for IAA og 
lignende stoffer.
Der er stadig langt fra de nye modelstoffer til anvendelige 
lægemidler, men vore resultater indikerer i hvilken retning, 
man kan gå for at udvikle nye lægemiddelstoffer, der se-
lektivt kan påvirke de ønskede typer af de ionkanalkoblede 
GABA-receptorer. 
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Et udsnit af modellen for GABAA-receptoren 
med 5-methyl-IAA placeret i bindingslom-
men. De aminosyrer i receptoren, som er 
involveret i bindingen, er vist. Pilen viser ami-
nosyren threonin placeret i position 129 i GA-
BAA-receptorproteinet, og denne aminosyre 
kan være årsag til, at de 5-substituerende 
IAA-analoger ikke aktiverer receptoren. I den 
tilsvarende position i GABAC-receptoren er 
den sterisk mindre aminosyre serin (S168). 

Øverst ses strukturerne af GABA og IAA, som 
påvirker både GABAA og GABAC-receptorerne. 
I midten ses de 5-substituerede analoger af 
IAA, som selektivt påvirker GABAC-recepto-
rerne. Nederst er vist de 2-substituerede IAA-
analoger, som er inaktive på både GABAA- og 
GABAC-receptorerne.
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når skrumpelever får  
      hjernen til at slå fra

levercirrose – kendt som skrumpelever – kan invalidere 
hjernen og fremkalde koma. virkningsmekanismen bag 
den nuværende medicinske forebyggelse og behandling er 
ukendt, men nye forsøg kan afdække processen og lede til 
bedre behandlingsmetoder.

Af Arne Schousboe, Helle S. Waagepetersen, Lasse K. Bak, 
Maja Lidman Johansen, Susanne Keiding, Hendrik Vilstrup, 
Peter Iversen og Michael Sørensen    

Omkring 15.000 danskere lider af alvorlig kronisk leversyg-
dom – levercirrose – og tre ud af fire rammes mindst én og 
oftest flere gange af hepatisk encefalopati, som er en inva-
liderende hjernepåvirkning, der skyldes leverens utilstræk-
kelige funktion. Patienternes tilstand varierer fra personlig-
hedsforstyrrelser til livstruende koma. 
I dag bruges tabletter, som indeholder aminosyrerne va-

lin, leucin og isoleucin, både til forebyggelse og 
behandling af hepatisk encefalopati. Be-

handlingen hjælper mange patien-
ter, og forebyggelsen formindsker 

risikoen, men virkningsmeka-
nismen er ukendt. Vi har sat 

fokus på mekanismen via 
en unik kombination af 
eksperimentelle teknik-
ker, og vore foreløbige re-
sultater fra forsøg med 
cellekulturer fra muse-
hjerner viser, at amino-
syrerne i lægemidlet 
omsættes som et led i 
hjernecellernes ener-
gistofskifte. Det er 
dog endnu for tidligt 
at vurdere, om resul-
taterne kan overføres 
til behandlingssituati-
onen hos mennesker.
 

For meget ammoniak
Et kendetegn for he-
patisk encefalopati er, 

at ammoniakniveau-
et i blodet er betyde-

ligt forhøjet på grund af 
leverens nedsatte evne 

til at omdanne ammoniak 
til urinstof, som udskilles i 

nyrerne. Det forhøjede am-

moniakniveau i blodet forringer hjernens funktion på en 
måde, som endnu ikke er afklaret. 
Der har dog igennem adskillige år været en hypotese, som 
går ud på, at hæmning af et nøgleenzym i tricarboxylsyre-
cyklus (TCA-cyclus), kaldet α-ketoglutaratdehydrogenase 
(α-KGDH), kan spille en afgørende rolle, fordi hæmningen 
af enzymet vil påvirke hjernens energistofskifte. Dette er 
vigtigt, da hjernens primære mulighed for at fjerne am-
moniak er at omdanne aminosyren glutamat til glutamin 
under forbrug af energi i form af ATP; altså i en energikræ-
vende proces. Hjernen optager ammoniak fra blodet, som 
derefter bindes i glutamat og endeligt i glutamin, som er 
en uskadelig kvælstofforbindelse. 
Processen er særligt interessant, fordi den alene foregår i 
hjernens astrogliaceller, som synes at spille en vigtig rolle 
ved hepatisk encefalopati. For nylig er det blevet foreslå-
et, at man kan omgå følgerne af hæmningen af α-KGDH 
med stoffer, som omsættes i TCA-cyklus efter det trin, som 
enzymet katalyserer. Nogle af disse stoffer er aminosy-
rerne valin og isoleucin, som anvendes i den nuværende 
 behandling. 
På den baggrund er vi nu gået i gang med at undersøge, 
om disse forgrenede aminosyrer kan omsættes i hjernen 
hos rotter med eller uden eksperimentelt induceret lever-
cirrose, samt i dyrkede nerveceller og astrogliaceller i nær-
vær og fravær af ammoniak. 

omsættes i TCa cyklus
Vi har analyseret omsætningen af kulstof-13-mærket iso-
leucin i dyrkede nerveceller og astrogliaceller og sammen-
lignet med omsætningen af kulstof-13-mærket glukose. 
Resultaterne viser, at der sker en betydelig omdannelse af 
isoleucin til aminosyrerne aspartat og glutamat i nærvær 
såvel som fravær af ammoniak. Det viser, at isoleucin rent 
faktisk omsættes i cellernes TCA-cyklus. Men forsøgene vi-
ser også, at den α-KGDH-katalyserede reaktion ikke synes 
at være særlig påvirket af selv meget høje koncentratio-
ner af ammoniak. Hæmning af enzymet kan derfor næppe 
være den vigtigste forklaring på, at forhøjede koncentratio-
ner af ammoniak i blodet kan udløse hepatisk encefalopati.
Foreløbige forsøg på rotter har ikke vist omsætning af 
isoleucin i hjernen, men den mængde kulstof-13, som vi 
indgav rotterne ved forsøgene, har muligvis ikke været til-
strækkelig til at sikre målelige mængder af markøren i pro-
dukterne glutamat og aspartat.

reaktionsvejene kortlægges
Ved cellekulturforsøgene med kulstof-13-mærkning af de 
involverede aminosyrer udføres den efterfølgende analyse 
ved hjælp af massespektrometri, og fordelen ved meto-
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den er, at man kan følge reaktionsvejene meget præcist. 
Det er forventeligt, at undersøgelserne vil give os vigtige 
oplysninger om omsætningen af forgrenede aminosyrer i 
hjernens celletyper; en viden som indtil nu ikke har været 
 tilgængelig.
I en senere fase vil studierne i cellekulturer blive fulgt op 
med hjernescanninger af levende rotter. Ved hjælp af PET-
scanninger vil det være muligt at måle omsætningen af 
kulstof-11-mærket acetat og fl uor-18-mærket deoxygluko-
se i hjernen hos normale og cirroseinducerede rotter, hvil-
ket vil give information om astroglia og nervecellers meta-
boliske tilstand i den intakte organisme.
Rationalet er, at acetat omsættes direkte i TCA-cyclus, men 
kun i astrocytterne i hjernen. Med kulstof-11-mærket ace-
tat kan man derfor få et mål for astrocytternes energistof-
skifte. Med fl our-18-mærket deoxyglukose kan scannin-
gerne give et mål for hjernens glukosestofskifte, som fi nder 
sted både i nerveceller og astrocytter. PET-teknologien åb-
ner altså mulighed for direkte visualisering af hjernens nor-

male energistofskifte, der kan bruges som udgangspunkt 
for at kortlægge de forandringer, som opstår, når mængden 
af ammoniak i blodet forøges som følge af levercirrose. 
 Med kombinationen af undersøgelser i dyrkede hjernecel-
ler fra mus, undersøgelser med indbygning af kulstof-13-
mærkede forgrenede aminosyrer i hjernen hos rotter med 
levercirrose og raske rotter, samt PET undersøgelser af rot-
ter med og uden cirrose, mener vi at have gode værktøjer til 
at klarlægge virkningsmekanismen for ammoniakinduce-
rede ændringer i hjernens stofskifte og specielt forholdene 
omkring de forgrenede aminosyrer, der bruges i den medi-
cinske behandling.
Sådanne undersøgelser er ikke tidligere foretaget, og vo-
res kombination af eksperimentelle teknikker til formålet 
er enestående. Resultaterne vil forhåbentligt lede til større 
indsigt i virkningsmekanismerne ved udvikling af hepatisk 
encefalopati og være med til at forbedre behandlingen af 
personer med kronisk leversvigt og minimere risikoen for 
livstruende påvirkninger af hjernen. 

PET-scanning kan kort-
lægge, hvordan levercirrose 
påvirker energistofstkiftet 
i den levende hjerne. PET-
billedet viser omsætning 
af 18F-fl uodeoxyglucose i 
rottehjerne fra et dyr med 
induceret levercirrose. 
Farverne illustrerer intensi-
teten af glucosestofskiftet, 
således at røde farver angi-
ver den højeste aktivitet og 
blå farver den laveste. 
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Forhøjende niveauer af ammoniak i blodet udløser hepatisk 
encefalopati, men mekanismen er uafklaret. Nøglen til en 
forståelse skal måske søges i tricarboxylsyrecyklus, som er 
en central proces i hjernens energistofskifte. Det er blevet 
foreslået, at forhøjet ammoniak hæmmer omdannelsen 
af α-ketoglutarat til succinyl-CoA, hvilket kan omgås ved 
omsætning af isoleucin, som omdannes til både succinyl-
CoA og acetyl-CoA. Dannelse af glutamat og glutamin fra 
α-ketoglutarat i hjernens astrocytter binder ammoniakken 
og afhjælper dermed den giftige ammoniakpåvirkning.
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   genetisk jagt på 
årsagerne til inflammation

dissemineret sklerose og leddegigt invaliderer patienterne 
og forvolder store smerter. sygdommene er både betinget 
af arv og miljø, og de genetiske årsager er ukendte. under-
søgelser på mus kan identificere de gener, som disponerer 
for sygdommene.

Af Therese Lindvall og Åsa Andersson

Dissemineret sklerose og leddegigt er begge invaliderende 
autoimmune sygdomme, som skyldes, at immunforsvaret 
går til angreb på kroppens egne væv. Dissemineret sklerose 
skyldes en kronisk inflammation i hjernen og rammer en ud 
af tusind. I leddegigt opstår inflammationen i kroppens led, 
og 1-2 procent af befolkningen får sygdommen.
Årsagen til, at nogle mennesker rammes af autoimmune 
sygdomme, er ukendt, og det samme gælder de faktorer, 
som starter inflammationsprocessen. Men ud fra et stort 
antal studier må man drage den konklusion, at både arv og 
miljø har betydning for de autoimmune sygdomme.
Hvordan kan vi undersøge årsagerne til så komplekse syg-
domme med henblik på at udvikle gode behandlingsme-
toder? En mulig angrebsvinkel er “fra sygdom til gen” me-
toden, hvor målet er at finde de gener, som disponerer for 
sygdommene og derpå identificere de proteiner og biologi-
ske reaktionskaskader, som fører til den autoimmune reak-
tion hos patienterne.
I vores forskning benytter vi denne strategi til at finde kan-
didatgener og deres proteiner, som er mulige målmolekyler 

for nye lægemidler til behandling af dissemineret sklerose 
og leddegigt.

sygdomsprocessen
Når immunforsvaret går til angreb på kroppens egne mo-
lekyler, kan det fremkalde kronisk inflammation, som er en 
slags betændelse, og inflammationen kan medføre vævs-
skader og lede til udvikling af autoimmune sygdomme.
Immunforsvaret hos raske personer er udstyret med meka-
nismer, som beskytter kroppen mod autoimmune angreb, 
men af ukendte årsager svigter disse mekanismer hos nog-
le mennesker med det resultat, at de pågældende rammes 
af en autoimmun sygdom.
Dissemineret sklerose er karakteriseret ved, at hvide blod-
legemer infiltrerer centralnervesystemet, og efter en tid 
opstår der inflammatoriske læsioner. Det autoimmune 
angreb er rettet imod de myelinskeder, der isolerer ner-
vetrådene i hjernen og rygmarven. Myelinskederne sikrer 
optimale betingelser, når nervecellerne kommunikerer via 
elektriske impulser. I takt med at de ødelægges af inflam-
mationen, oplever patienten neurologiske problemer som 
synsnervebetændelser, lammelser, føleforstyrrelser og 
vandladningsbesvær.
Leddegigt ødelægger brusken i kroppens led, typisk i vri-
sten, håndledene og de små led i hænder og fødder, og den 
kroniske inflammation kan medføre deformiteter og mang-
lende evne til at bevæge de ramte led. Sygdommen er 2,5 
gange mere almindelig blandt kvinder end blandt mænd, 
og forekomsten stiger med alderen i begge køn. 

sygdommenes genetik
En række studier har vist, at de genetiske rødder til disse-
mineret sklerose og leddegigt findes inden for de såkaldte 
major histocompability complex (MHC). Det er en gruppe 
af gener, der koder for de molekyler i immunsystemet, som 

præsenterer artsfremmede stoffer for immunforsvarets 
celler, så de kan genkende dem og gå til angreb på 

dem. Artsfremmede stoffer, som udløser et im-
munrespons, kaldes for antigener. Generne 

inden for MHC er yderst variable fra person 
til person, og forskelle i de forskellige MHC-
molekylers evne til at præsentere antigener 
kan rumme en del af forklaringen på, hvor-
for nogle mennesker er særligt disponerede 

for at blive ramt af autoimmune sygdomme.
Bestemte humane MHC-gener er blevet kæ-

det sammen med dissemineret sklerose, mens 
andre menes at være involveret i leddegigt. Men 

sammenhængen er ikke klokkeklar. Nogle mennesker 
med disse specifikke MHC-gener rammes ikke af sygdom-
mene, og nogle patienter med dissemineret sklerose eller 
leddegigt udtrykker ikke de pågældende gener. Det tyder 
på, at gener uden for MHC-komplekset også har indflydelse 
på udviklingen af autoimmune sygdomme.

Mekanismerne bag autoimmune sygdomme. I midten: Lymfocytter 
er hvide blodlegemer, der indgår i immunforsvaret. I autoimmune 
sygdomme går lymfocytter sammen med andre typer hvide blodle-
gemer til angreb på kroppen selv. Til venstre: I dissemineret sklerose 
angribes myelinskederne, der isolerer nervetrådene i hjernen. Til 
højre: I leddegigt angribes brusken i kroppens led.
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helle s. Waagepetersen

dyremodeller
Der er stor genetisk variation i befolkningen, og vi lever 
i vidt forskellige miljøer, og derfor har man brug for prø-
ver fra meget store familier gennem fl ere generationer for 
at identifi cere de gener, som disponerer for autoimmune 
sygdomme. Det er vanskeligt at skaffe i praksis, og derfor 
benyttes dyremodeller i stedet. I indavlede musestammer 
kan man tilmed drage fordel af, at den genetiske variation 
er minimal – fem hundrede mus kan være som brødre og 
søstre! – og man kan skabe et ensartet miljø. Når kandidat-
gener identifi ceres i dyreforsøgene, kan man efterfølgende 
undersøge, om de tilsvarende humane gener er involveret 
i sygdomsprocessen hos patienter med autoimmune syg-
domme.
Der fi ndes musemodeller for både dissemineret sklerose og 
leddegigt. I sklerosemusene fremkaldes sygdommen ved 
hjælp af små stumper af myelinproteiner, og i musene med 
leddegigt udløses sygdommen ved hjælp af det domine-
rende protein i brusk.

Jagt efter kandidatgener
Metoden til at søge efter kandidatgener kaldes for genetisk 
koblingsanalyse. Første trin er at krydse en stamme af mo-
delmusene med en stamme af normale mus. I den første 
generation er alle musene heterozygoter, hvilket vil sige, at 
de alle har en variant af hvert gen fra moderen og et fra fa-
deren. Når disse mus yngler videre, vil alle musene i næste 
generation være genetisk forskellige. 
Derpå udsættes musene for de stoffer, som fremkalder 
autoimmune sygdomme i disponerede individer, og hver 
mus tildeles en score, der afhænger af graden af sygdom. 
For at koble fænotypen til musenes gener er det nødven-
digt at have et genkort, hvor genetiske markører er placeret 
på kromosomerne med jævne mellemrum. Og for at kunne 
skelne mellem gener, der er nedarves fra henholdsvis den 

oprindelige sygdomsdisponerede musestamme og den op-
rindelige raske stamme, må markørerne i de to stammer 
være forskellige. Så kan man etablere en kobling mellem 
specifi kke genotyper og sygdommenes udvikling og svær-
hedsgrad.
Når et område på kromosomerne på den måde kobles sam-
men med sygdommen, indeholder fragmentet typisk 100-
300 gener. Næste trin er avl af en indavlet musestamme, 
hvor alle musene har det pågældende genfragment. Ved 
hjælp af en sådan musestamme er det muligt at undersø-
ge, hvilken indfl ydelse de forskellige gener i fragmentet har 
på sygdommens udvikling, og på den måde indsnævre an-
tallet af kandidatgener til nogle ganske få gener eller blot 
et enkelt gen.
Det sidste trin i analysen er nu at studere den individuelle 
variation i kandidatgenet, og påvise, hvordan variationer-
ne påvirker funktionen af det protein, som genet koder for, 
samt betydningen for hele organismen. Dette kan fx gøres 
ved fremstilling af transgene mus med forskellige varian-
ter af genet. Når sådanne studier bekræfter, at variationer 
i det pågældende gen spiller en rolle for udviklingen af den 
autoimmune sygdom hos musene, er det tid til at undersø-
ge, om de identifi cerede genvariationer har en tilsvarende 
betydning i mennesker.

Fremskridt i forskningen
Vi har fundet områder på musens kromosomer 5,15 og 16, 
som har indfl ydelse på musemodellen af dissemineret skle-
rose, samt på kromosomerne 5 og 15 i musemodellen for 
leddegigt. Analyserne viser, at det muligvis er nogle af de 
samme gener, som fremkalder infl ammation i begge syg-
domme, selv om det er forskellige væv i kroppen, der ram-
mes. Vi har også indledt arbejdet med at identifi cere og un-
dersøge potentielle kandidatgener. 

Indavlede mus med sygdomme, der minder om dissemineret 
sklerose og leddegigt, bruges til at fi nde de gener, som har 
betydning for sygdommene. Raske mus (hvid) pares med 
syge mus (sort). Den første generation, F1, arver alle en 
variant af hvert gen fra moderen og en fra faderen. Disse 
mus bruges nu til at avle en ny generation, F2, som alle er 
genetisk forskellige. Via en genetisk koblingsanalyse fi nder 
man områder på kromosomerne, som har betydning for, 
om musene er syge eller raske. Herved identifi ceres typisk 
et fragment med 100-300 gener, som indeholder det eller 
de gener, der disponerer for sygdommen. Nu indavles en 
musestamme, som alle har dette fragment. Videre analyser 
pejler sig ind på potentielle kandidatgener. Til sidst sekven-
teres kandidatgenerne plus de samme gener hos raske mus, 
hvorved forskelle i rækkefølgen af nukleotider påvises. Derpå 
kan man undersøge, om de samme genvarianter er med til 
at disponere for den autoimmune sygdom hos mennesker.

Theresa Lindvall er 
ph.d.-studerende ved 
Sektionen for Medicinsk 
Infl ammationsforskning 
på Lunds Universitet.

Dr.med. Åsa Andersson 
er lektor ved Institut for 
Farmakologi og Farma-
koterapi.

geneTisKe MarKører
De mest anvendte markører i genetiske koblingsana-
lyser er:
Mikrosatellit markører: Gentagne, ikke-kodende DNA-
sekvenser, som varierer i længde fra individ til individ.
single nukleotid polymorfi smer (snp): Individuelle 
 variationer af enkelte baser i genomet.
single nukleotid polymorfi smer (snp): Individuelle 
 variationer af enkelte baser i genomet.
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Med Det medicinerede menneske udgav danmarks Farma-
ceutiske universitet i september 2005 en temabog til brug 
i gymnasieskolernes undervisning i kemi og biologi på høj- 
og mellemniveau. bogens 244 sider er skræddersyet til ind-
holdet i gymnasiereformen: det tværfaglige samarbejde og 
samspillet mellem fagene, som blev muliggjort ved at ind-
føre studieretninger. bogens kapitler kan læses uafhængigt 
af hinanden – og i vilkårlig rækkefølge, og selv om der er 
tale om en temabog, så dækker indholdet ikke desto min-
dre store dele af kernestoffet i kemi og biologi.
gennem hele udviklingsfasen har der været knyttet to 
kemi- og to biologilærere til projektet. det har været deres 
opgave dels at sikre den faglige relevans, dels at sikre at tek-
sternes sværhedsgrad er i overensstemmelse med undervis-
ningen i de to fag.

Af Jesper Munck

ingen åreknuder
På et seminar for kemi- og biologilærer, afholdt på DFU i 
efteråret 2002, kom det frem, at der var interesse for un-
dervisningsmateriale med udgangspunkt i lægemiddelre-
laterede emner – og den melding betød startskuddet for 
arbejdet med bogen.
Efter at have tilknyttet videnskabsjournalisterne Lise Pen-
ter Madsen og Rolf Haugaard fulgte diskussioner om hvilke 
lægemiddelrelaterede temaer, bogen skulle belyse. Af hen-
syn til interessen hos målgruppen – eleverne – var ideen, 
at tage udgangspunkt i emner, der på en eller anden måde 
har med hverdagen at gøre for gymnasieelever. Ud med 
åreknuder og prostata og ind med fedme, allergi og narko.

Christian, pernille, hans og sherlock
Er særkende ved Det medicinerede menneske er, at hvert af 
bogens 11 kapitler indledes med en case-story, som kan læ-
ses af alle, og som ikke nødvendigvis leder tankerne hen på 
hverken kemi eller biologi. Der er historien om Christian, 
der var så fed, at der måtte en kran til at hejse ham ud af 
værelset, da han døde. Der er fortællingen om truslen fra 
de resistente superbakterier, breve fra depressive i selv-
mordstanker og bløderen Hans, som blev smittet med hiv. 
Vi møder også Pernille med diabetes og sågar Sherlock Hol-
mes i rollen som stofmisbruger. Efterfølgende gives der svar 
på, hvad de udvalgte cases har med kemi/biologi at gøre 
– dette ud fra en betragtning om, at det faglige indhold for-
midles bedst, når det er bundet op på ”en god historie”. 

Man kan læse mere om Det medicinerede menneske på DFU’s 
hjemmeside på adressen www.dfuni.dk/dmm 
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anMeldelser:

en ren gave!
Kapitlernes indledes med en “god historie”, der giver 
lyst til at fortsætte med det mere faglige stof, der er 
vel beskrevet i et klart sprog med gode forklarende 
 fi gurer. 
Hvert emne i bogen behandles på en måde, der gør 
bogen velegnet i både biologi og – så vidt jeg kan be-
dømme – kemi på A-niveau, og udelader man noget af 
det mere svært tilgængelige fagstof (hensigtsmæssigt 
placeret i faktabokse) er bogen også god på B-niveau. 
Layoutet er meget farverigt og humørfuldt og gi-
ver lyst til at læse. Mine 3.g-elever har brugt bogen 
i forbindelse med med større skriftlig opgave, og de 
har alle været glade for den – både det faglige basis-
stof og de perspektiverende case-stories. Jeg kan kun 
varmt anbefale bogen til temaforløb og projektarbej-
de i biologi, og i studieretninger med både biologi og 
kemi på A/B-niveau må den være en ren gave! 

Biofag, april 2006, Jørgen Brink Hansen, Høje Taastrup 
Amtsgymnasium

bogen vil fange elevernes interesse med det samme
Det er ikke hver gang, man sidder med et anmelderek-
semplar i hånden, at man hele tiden har lyst til at læse 
et afsnit mere. Men det er tilfældet med denne bog. 
Temabogen er udgivet af DFU på baggrund af tilken-
degivelser fra kemi- og biologilærere i en bestræbelse 
på at fremstille et interessant undervisningsmateria-
le, som opfylder kravene i gymnasiereformen. Dette er 
i høj grad lykkedes. 
Det er min overbevisning, at bogen vil fange elevernes 
interesse med det samme. Alle kender vel fra familien 
eller vennekredsen en diabetiker, en overvægtig etc. 
I forordet kan vi læse, at bogen henvender sig til ele-
ver, der har fagene på A- og B-niveau. Jeg kan ikke se, 
at der skulle være noget til hinder for at benytte dele 
heraf på lavere niveauer. Mon ikke vi kunne få nogle 
elever interesseret i naturvidenskab, hvis det naturvi-
denskabelige grundforløb havde inspirerende lærere, 
der gennemgik en eller fl ere af bogens case-stories 
med eleverne og medtog lidt fagligt stof? 
Under min læsning stillede jeg fl ere gange mig selv 
det spørgsmål: Hvis de højere læreanstalter havde ud-
sendt materiale af denne type i 1980’erne, kunne man 
så i hvert fald delvist have undgået den naturviden-
skabelige krise? 

Gymnasieskolen, januar 2006, Børge Riis Larsen

skøre indfald – og højt niveau
På den grafi ske side, er der stillet store krav til illustrations-
materiale og opsætning. Målet var at skabe undervisnings-
materiale i nye grafi ske rammer. Billedkunstneren Bettina 
Kofmann har udviklet collager til forsiderne af de 11 selv-
stændige kapitler, mens grafi keren Jens Raadal har stået 
for opsætningen og skæve og skøre indfald på billedsiden 
i øvrigt. Provokerende vil nogle måske synes – anderledes 
vil andre sikkert nøjes med at mene. Kedeligt er det i al fald 
ikke – og det uden at der er gået på kompromis med et højt 
fagligt niveau!

nyt navn, nye muligheder – men samme fokus
Det har ikke været hensigten med Det medicinerede men-
neske at tegne et billede af den forskning, der foregår på 
Danmarks Farmaceutiske Universitet – eller af farmaceuter. 
Det overordnede mål har været, at fremme interessen for 
natur- og sundhedsvidenskab med udgangspunkt i læge-
middelrelaterede emner – som nu engang er DFU’s gebet. 
Og journalisterne er hverken blevet bedt om udelukkende 
eller overvejende at kontakte farmaceuter i bestræbelserne 
på at få indholdet på plads. Vi har været i kontakt med for-
skere på universiteter, forskningsinstitutioner og virksom-
heder uden smålig skelen til disses uddannelsesmæssige 
baggrund. Og skulle det gå, som et medlem af DFU’s besty-
relse udtalte i forbindelse med udgivelsen: “Den bog skal 
nok skaffe kemistuderende til KU,” så bliver det i det mind-
ste i familien. For den 1. januar 2007 fusionerer DFU og Den 
Kongelige Veterinær og Landbohøjskole med Københavns 
Universitet – for DFU’s vedkommende under navnet Det 
Farmaceutiske Fakultet. 
Som det med al tydelighed vil fremgå af Det medicinere-
de menneske, så er forskning inden for lægemiddelområ-
det af natur interdisciplinær. Det giver Det Farmaceutiske 
Fakultets placering i det ny Københavns Universitet – som 
efter fusionen bliver en af de største og stærkeste akademi-
ske institutioner inden for Life Science-området – optimale 
muligheder for at udvikle de farmaceutiske videnskaber, 
ikke mindst til gavn for de kommende studerende.

de Fire Faglige KonsulenTer, der har MedvirKeT 
Til bogens Tilblivelse er:
Jakob Schiødt, Ecole Européenne, Luxembourg (kemi)
Inge Kaufmann, Risskov Amtsgymnasium (kemi)
Jens Bøgeskov, Borupgaard Amtsgymnasium (biologi)
Karen Helmig, Helsingør Gymnasium (biologi)

de Fire Faglige KonsulenTer, der har MedvirKeT 

på Danmarks Farma-
ceutiske Universitet

dømme – kemi på A-niveau, og udelader man noget af 
det mere svært tilgængelige fagstof (hensigtsmæssigt 
placeret i faktabokse) er bogen også god på B-niveau. 

stof og de perspektiverende case-stories. Jeg kan kun 
varmt anbefale bogen til temaforløb og projektarbej-
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