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Den snabba utvecklingen av resi-
stens mot antibiotika hos pato-
gena bakterier är ett på senare

tid mycket uppmärksammat medicinskt
problem. Antibiotika har blivit en själv-
klar komponent i sjukvårdsstandarden,
och det är lätt att konstatera att många
medicinska discipliner skulle mer eller
mindre kollapsa utan tillgång till ef-
fektivt verkande antibakteriella me-
del.

Nuvarande antibiotika 
är alla besläktade
Bakteriers förmåga att ackvirera re-

sistens är notorisk. Mutationsbetingade
strukturförändringar, framför allt hori-
sontellt utbyte av resistensgener olika
bakteriearter emellan, gör att resistens
sprids mycket snabbt under det intensi-
va selektionstryck som den yppiga anti-
biotikaanvändningen effektuerar. 

Intrycket av stor mångfald är be-
drägligt avseende antibiotika och resis-
tens. Tillgängliga antibakteriella medel
är inbördes besläktade till sina verk-
ningsmekanismer. Sex familjer kan ur-
skiljas bland dem, och inom dessa är
korsresistens vanlig. 

Ett exempel är ß-laktamer (penicilli-
ner, cefalosporiner och monobakta-
mer), alla med samma grundläggande
verkningsmekanism. Resistens mot
dessa medel betingas vanligen av ß-lak-
tamaser, som i varje enskilt fall (hund-
ratals olika ß-laktamaser är kända) an-
griper flera olika ß-laktamer, och alltså
ger korsresistens. 

Av detta följer att ett nytt antibakte-
riellt medel med en helt ny verknings-
mekanism, utanför de nämnda familjer-
na, borde kunna stå sig mycket bättre i

resistensutvecklingen, eftersom denna
då har en ny utgångspunkt.

Ett nytt medel lanseras
Detta resonemang var en viktig del

av lanseringen av linezolid som nytt
antibakteriellt medel. När det registre-

ras blir det verkligen ett i sann mening
nytt medel i den antibakteriella arsena-
len. Linezolid är kemiskt sett en oxazo-
lidinon, vars derivat varit kända för
antimikrobiell aktivitet sedan mer än 20
år tillbaka [1]. 

Flera oxazolidinoner har testats för
antibakteriell aktivitet de senaste tio
åren [2, 3]. 

Linezolid och en kemiskt besläktad
substans, eperezolid, visas i Figur 1.
Den heterocykliska, kvävehaltiga, fem-
ledade ringen är oxazolidinon, som gi-
vit namn åt hela substansgruppen. Zo-
lidinoner är syntetiskt framställda. De-
ras antimikrobiella effekt upptäcktes
ursprungligen genom sållning (screen-
ing) av ett stort antal kemiska förening-
ar.

Verkningsmekanismer
Linezolid och dess släktingar verkar

genom att selektivt hämma bakteriers

proteinsyntes. Det gör också tetracykli-
ner, aminoglykosider och kloramfeni-
kol, men oxazolidinoner har en annan,
och för antibakteriella medel ny an-
greppspunkt, i det att de hämmar själva
initieringen av proteinsyntesen. Vid
peptiders bildning sammanlänkas ami-
nosyror i en ordning som är karakteris-
tisk för varje protein.

För detta krävs en rad stormolekylä-
ra komponenter, som t ex ribosomer, på
vilkas yta peptidbindningen sker, och
mRNA (m = »messenger»), som medi-
erar aminosyreföljden från den gen i
arvsmassan som representerar det givna
proteinet (Figur 2 b). 

För själva peptidsyntesstarten be-
hövs också flera specifika komponen-
ter, bland dem en speciell tRNA-mole-
kyl (t = »transfer»), formylmetionyl-
tRNA, som bär fram den initierande
aminosyran metionin till ribosomen
(Figur 2 a). 

Ribosomer är uppbyggda av stora
RNA-molekyler och upp emot hundra-
talet peptider, och är trots många års in-
tensiva studier ännu inte helt kända till
struktur och funktion. Den exakta verk-
ningsmekanismen för linezolid och
andra oxazolidinoner är inte heller
känd, men utförliga experiment som
publicerats från flera laboratorier [3, 4]
tycks visa att medlet binder sig till ribo-
somen och därmed derangerar locus för
bindningen av initierings-tRNA (for-
mylmetionyl-tRNA) och omintetgör
proteinsyntesstarten (Figur 2 a). 

En ny broms 
mot resistensutveckling?
Linezolid med analoger är alltså ett

nytt antibakteriellt medel, eftersom nå-
got annat medel med likartad angrepps-
punkt inte är känt. Det eljest senaste, i
sann mening nya antibakteriella medlet
var för övrigt trimetoprim, som kom för
närmare 30 år sedan. Alla andra på se-
nare år introducerade medel har varit
varianter på någon redan känd antibak-
teriell princip, t ex de nytillkomna cefa-
losporinerna, som alla via sin ß-laktam-
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Nytt antibakteriellt medel
kan bromsa resistensutveckling
Förhoppningar knyts till linezolid, en oxazolidinon med ny verkningsmekanism

Figur 1 . Den kemiska strukturen för de
två oxazolidinonerna eperezolid (överst)
och linezolid, båda med god effekt, sär-
skilt mot grampositiva bakterier.



struktur för tillbaka till penicillin, eller
de nyinförda kinolonerna, kemiska va-
rianter av den DNA-synteshämmande,
sedan flera decennier kända nalidixin-
syran. 

Den nya verkningsmekanismen, och
det faktum att oxazolidinonerna är syn-
tetiskt framställda, anses borga för att
utveckling av patogena bakteriers resi-
stens borde dröja. Både trimetoprim
och kinoloner är emellertid syntetiska,
och resistens mot dem uppträdde gan-
ska snart. 

Förhoppningsvis är den nya verk-
ningsmekanismen ett hinder för resi-
stensutvecklingen. 

Fingervisning om
vad som kan förväntas
Ett experimentellt arbete från förra

året pekar dock mot vad som kan för-
väntas [5]. En spontan mutant av Sta-
phylococcus aureus, som klarade 16
gångers förhöjd oxazolidinonkoncent-
ration (MIC= 32µg/ml jämfört med
2 µg/ml för den känsliga ursprungs-
stammen), isolerades via systematiska
passager genom allt högre koncentra-
tioner av medlet. 

Orienterande experiment visade att
mutanten förändrat sin ribosomstruk-
tur, så att den inte längre förmådde bin-
da oxazolidinoner lika starkt till sig;
detta i parallellitet med den resistens
som via muterade målstrukturer ofta ses
mot andra syntetiska antibakteriella
medel, tex kinoloner i kliniska isolat
[6].

Fyller 
ett stort behov
Oxazolidinonen linezolid är ett nytt

och värdefullt antibakteriellt medel
med bäst effekt mot grampositiva kock-
er. Där fyller det ett stort behov, efter-
som multiresistens är vanlig hos dessa.
Linezolid har god effekt mot meticillin-
resistenta Staphylococcus aureus
(MRSA). 

Förhoppningsvis kommer resistens-
utvecklingen att låta vänta på sig. 
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Figur 2.
Stiliserad bild
av bakteriers 
proteinsyntes.

a. Initieringskomplexet , 
där formylmetionyl-tRNA (for-
mylresten är inte utritad, den
sitter på metioninets ami-
nogrupp) är bunden till riboso-
men och till starttripletten
AUG i mRNA. 
Bildningen av detta komplex
hämmas av linezolid.

b. Peptidsyntesens förlopp .
Här har peptidkedjan börjat bil-
das med leucin och fenylalanin
följande efter metionin. Fenylala-
ninet bärs fram av sin specifika
tRNA och binds till sin specifika
kodtriplett UUU på mRNA. Till
vänster ses den tRNA-molekyl
som burit fram leucin, och som
lossnar och avges. När syntesen
av den genspecificerade pepti-
den avslutats avspjälkas den 
initierande metioninresten.


