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Abstract 

Bacteriophage (phage) therapy is the therapeutic use of phages and their products as medical aids in 
the treatment of bacterial infections, prophylaxis, disinfection and other areas. Phage therapy 
represent as paradigm shift in relation to the classical usage of chemotherapeutical antibiotics 
against bacterial pathology.  Evidence for efficacy and safety of phage therapy for a multitude of 
pathogenic bacteria, has accumulated in Western research communities for the last three decades, 
and recently well-controlled human trials have been attempted.  

Phage therapy has the potential to overcome the recent increasing problem of bacterial multi-drug 
resistance to common antibiotics, while at the same time being relatively cheap, easy to handle and 
treatment modifiable. 

Furthermore, phage products with the ability to induce lysation or inhbit cell wall synthesis 
represents added potential for medical appropriation. 

This review summarizes and discusses current knowledge of phages and phage therapy, and 
discusses its possible future applications in the field of infectious medicine 
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Innledning 

Introduksjoner 

Oppdagelsen og utviklingen av de første antibakterielle midler var uten tvil en av de største 
begivenhetene i det 20. århundret, både fra et medisinsk og samfunnsmessig perspektiv. For 
første gang hadde man nå tilgang til målrettet, reproduserbar terapi for 
infeksjonssykdommer – menneskehetens evig svøpe. 

 Trass i tidlige faresignaler om muligheten for utviklingen av resistens ved uvettig bruk var 
store deler av det medisinske kollegium, og samfunnet for øvrig, preget av optimistisk tillit til 
det nye vidundermiddelet penicillin. Allerede i 1947, året etter at middelet ble allment 
tilgjengelig for sivil bruk, ble de første tilfellene av penicillin-resistente Staphylococcus 
aureus registrert.  I Norge ble problemet for alvor merkbart da en verdensomspennende 
epidemi av P-resistent Staph. Aureus rammet også norske sykehus. 

Utviklingen av nye klasser antibiotika med andre vikemåter og smalere profil skjedde 
parallelt med utviklingen av resistente organismer, og i kappløpet mellom patogene 
bakterier og antibiotika har medisinen ligget et hestehode foran.  Simple infeksjoner som 
dødsårsak har vist en drastisk nedgang i den utviklede verden, og levealderen er betydelig 
økt gjennom det siste århundret. Antibiotikaresistens representerer like fullt en 
overhengende trussel for den globale folkehelsen.                                                                          
Methicillin-resistent Staphylococcus aureus ble første gang påvist i 1961, rammet norske 
sykehus midt på 70-tallet, og er nå et globalt problem på sykehusavdelinger, og enkelte 
steder blant befolkningen som sådan. Norge, samt resten av Skandinavia og Nederland, er i 
en global særstilling hva gjelder resistensutvikling, mye pga målrettet politisk og 
samfunnsmedisinsk arbeid.  Den moderne, globaliserte tidsalder har økt spredningsradiusen, 
og minsket beredskapstiden, for smittsomme sykdommer. Blant annet illustrert gjennom de 
siste års globale epidemier av atypiske influensavarianter med hurtig spredning. WHO har 
siden starten av dette årtusen advart om at nivået av mikrobiell resistens overfor medikamenter 
som benyttes til å behandle vanlige infeksjonssykdommer, nå har nådd et kritisk punkt. Dersom det 
ikke gjøres mer for å demme opp for spredningen av resistens, kan vi komme over i den 
postantibiotiske æra, der bakterier atter blir store drepere. Hele befolkninger vil kunne bli utslettet 
av multiresistente bakterier (”superbugs”) som det ikke finnes noen effektiv behandling mot 

Bakteriestammer med resistens også mot vancomycin, quinolonene og oxazolidionene har blitt 
påvist, og kan bli meget problematiske på lengre sikt. Utviklingen av nye former for antibiotika har til 
dels stoppet opp, og menneskehetens forsprang i vår urgamle strid med mikroorganismene er ikke 
lenger like betryggende som for noen tiår tilbake.  Nye og mer virkningsfulle kjemoterapeutika kan 
utvilsomt bli utviklet gjennom store investeringer i legemiddelforskning, men det er åpenbart at det 
på sikt vil utvikles resistens også mot disse midlene.  En slik ressurskrevende, livstruende, ond sirkel 
må brytes, ikke videreføres. 

Den endrede situasjonen har tydeliggjort at det er behov for nye strategier og behandlingsprinsipper 
i infeksjonsmedisinen, og det forskes nå i en rekke retninger. En interessant observasjon er at man i 
flere tilfeller har sett tilbake på historiske, og tidligere avfeldige, behandlingsprinsipper. Bruken av 
bl.a. fluelarver, bakteriostatisk honning og probiotika har sine forgjengere i den før-moderne 
medisinen, men har funnet sine nisjer i dagens medisinske hverdag. 

Denne oppgaven skal se nærmere på et terapeutisk prinsipp for bakterielle infeksjoner som faktisk er 
eldre enn de antibiotiske midler, men langt mindre kjent i vestlig medisin. Med en fargerik, og nær 
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hundre år gammel historie, er bakteriofager og fageterapi, et av de mest spennende emnene det 
forskes på som alternativ og adjuvans til tradisjonell antibiotikabehandling. 

Bakteriofager (gr.  bakterie-eter), eller kun fager,  er virus som infiserer prokaryote celler,  formerer 
seg i cellens cytoplasma, for så å destruere cellen via lysering. Mange tiårs kliniske erfaring bl.a. i det 
tidligere Sovjet har de siste årene blitt supplert med stringent forskning ved internasjonale 
laboratorier.  Foreløpige resultater tyder på at fageterapi kan ha en rekke applikasjonsmuligheter i 
moderne medisin, og har potensial til å bli en viktig del av helsevesenets våpen mot 
infeksjonssykdommene.  

Historisk bakgrunn 

Bakteriofager ble oppdaget av den engelske mikrobiologen Frederick Twort i 1915 og den kanadiske 
biologen Felix d’Herelle i 1917 uavhengig av hverandre. Twort arbeidet ikke videre med feltet, men 
d’Herelle utviklet teknikker for fageterapi både i veterinær- og humanmedisin gjennom sitt arbeid 
ved det franske Pasteur-instituttet i Paris.                                                                                                         
Allerede i 1910 hadde d’Herelle kommet på sporet av bakteriofager;  i diaré fra gresshopper. Han 
spekulerte i at gresshoppene led av septikemi forårsaket av kokkobasillære staver. Avføringen ble 
forsøkt dyrkert på agarplater, men det ble observert at det etter noen tid oppstod sirkulære flekker 
av noen få millimeters størrelse i platene. d’Herelle tolket dette som at noe hadde ”spist” bakteriene. 
I 1915 ble eksperimentet gjentatt; denne gangen  med avføring fra en skvadron  dysenterirammede 
soldater . Igjen fant han at bakteriene ble ”spist”. d’Herelle annonserte at nå var naturens egen kur 
mot bakterielle sykdommer funnet, nemlig bakteriofager. 

Bakteriofager  i forskjellige former ble snart tatt i bruk mot forskjellige typer av sykdommer, med 
lovende kliniske resultater for multiple sykdommer fra tyfus til pest, og fageterapien var født.                   
Fra et kritisk vitenskapsperspektiv var imidlertid de tidlige rapporterte resultatene lite tillitsvekkende. 
De første årenes forsøk av fageterapi manglet både kontrollgrupper, informasjon om størrelsesorden 
og intervall av dosering, administrasjonsmåter og selve produksjonen av preparatene.    Denne 
mangelen på stringens  viste seg som en treff-eller-bom-affære i terapeutisk sammenheng. Da 
penicillin og andre antibiotika kom i bruk i 1940-årene, ble disse snart sett på som ufeilbarlige. 
Mange mistet derfor interessen for fager. 

Etter at Vestens medisin for en stor del hadde gitt opp fagterapien, fortsatte den i Sovjetunionen. 
Den aristokratiske d’Herelle var en svoren kommunist og beundrer av Stalin. I 1934 aksepterte han 
en innbydelse fra den sovjetiske regjering til å slutte seg til institutt for bakteriologi i Tbilisi, da 
nettopp opprettet av Giorgi Eliava, en georgiansk mikrobiolog. Eliava-instituttet, som det kom til å 
hete, ble verdens ledende senter for terapeutisk fagforskning. Etter hvert rådet det over et bibliotek 
med mer enn 300 fagkloner. Eliava kunne mer enn å dyrke fager. Han var en playboy som uheldigvis 
forelsket seg i en kvinne som også Beria, sjefen for det hemmelige politi, beundret. På tross av Stalins 
høye tanker om bakteriofager ble Eliava skutt i 1937 på ordre fra Beria.  

Forskerne klarte etter hvert å finne ut hvilke fager som drepte hvilke bakterier, og ny teknologi 
gjorde dem i stand til å rense fagpreparatene bedre. Kommuniststatenes isolasjon førte til at Vesten 
fikk lite informasjon om den meget omfattende og til dels vellykkede fagterapien i Øst-Europa. I 
Tbilisi og andre sentre ble det produsert tonnevis av fager som ble distribuert for forebygging og 
behandling av mange forskjellige infeksjoner. Eliava-instituttet, og søsterinstitusjonen Hirszfeld-
instituttet i Polen, produserte sprayer, salver og tabletter med målrettede fager for hospitaler og 
militæret over hele Sovjetunionen. Fagene var en viktig del av sovjetisk medisin under den annen 
verdenskrig, men forskningen som ble utført var i all hovedsak klinisk rettet og etterlevde ikke 
moderne krav til rigiditet og etterprøvelse. 
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Et halvt hundre år etter at fagterapien ble kastet vrak på i Vesten, er den på nytt i søkelyset her.     
Det var særlig nobelprisvinner Joshua Lederberg som skapte ny interesse for fager gjennom en 
kommentar i Proceedings of the National Academy of Sciences i 1996. Siden har det vært 
gjennomførst  moderne studier bl.a. i  Polen, Russland, Georgia, Storbritannia, Japan og USA. 
Resultatene av disse studiene er sammenfattet av Sulakvelidze et al., 2001 og summert i 
appendixform;  de er med på å danne bakgrunnen for denne oppgave. 

Anerkjente vitenskepelige tidsskrifter omtaler nå fageterapi med håpefulle titler som ”Return of a 
killer” og ”The virus that cures”. Både Lancet og Science har trykket lederartikler om fageterapi med 
positive antydninger. Økende oppmerksomhet første også til omtale i internasjonal presse og 
utgivelsen av flere bøker. 

2000-tallet så økende interesse for fageterapi, med blant annet avholdelse av  flere symposier og 
konferanser med fager som tema. Opprettelsen av egne selskaper og foreninger, økende forskning 
og produktutvikling. I 2011 fikk man endelig etablert av det første vitenskaplige tidsskrift viet til 
bakteriofager, Bacteriophage (Landes Biosciences), i den vestlige verden. 

Metode 

Denne oppgaven er en litteraturstudie av foreliggende kunnskap om bakteriofager og fageterapi. 
Tilgjengelig kunnskap og artikkelproduksjon er relativt beskjeden i forhold til mange emner innen 
mikrobiologien og infeksjonsmedisinen, og det eksisterer ikke noe eget fagområde for dette i Norge. 

I samarbeid med veileder, Professor Peter Gaustad(Mikrobiologisk insitutt, Rikshospitalet) har jeg i 
denne oppgaven benyttet utvalgte oversiktartikler fra det siste tiåret, samt noen mer spesialiserte 
artikler viet til snevrere områder innenfor emnet. Artikler er hentet via søk i Pubmed, der tidsskrifter 
og artikler med høy impact factor har blitt prioritert der dette er mulig, og avgrenset til det som er 
tilgjengelig på engelsk.  Etablert kunnskap  om, og applikasjon av, bakteriofager er sammenfatter og 
vurdert,  i tillegg er den potensielle videre utvikling i emnet viet noe tid. 

Bakteriofager  

Klassifikasjon 

Bakteriofager utgjør en av de mest omfattende og utbredte gruppene av biologiske entiteter i 
biosfæren.  De forekommer i alle reservoarer befolket av deres bakterieverter, så som jord og 
tarmflora. Sjøvann inneholder noen av de største tetthetene av fager, med funn av opptil 9×108   

virale partikler per mililiter i bakteriekolonier ved havoverflaten. Opptil 70% av alle marine bakteier 
antydes infisert av fager. Over 5000 spesifikke fager er blitt beskrevet og katalogisert. De har vært 
viktige pådrivere av bakteriell og animalsk evolusjon gjennom hele livets historie. 

Videre klassifikasjon skjer i 13 familier på bakgrunn av morfologi, nukleinsyrevariant og forekomst 
eller fravær av kapsel eller lipid (Tabell 1). Omtrent 96% av alle kjente fager hører til ordenen 
Caudovirales, som kjennetegnes ved et ”behalet” utseende, tyvekantet (ikosohedralt) hode og 
dobbeltstrenget DNA. Ordenen består igjen av tre familier på morfologisk grunnlag; Myroviridae, 
med kontraktile haler, Siphoviridae, med lange, non-kontraktile haler, og Podoviridae, med meget 
korte haler. De resterende 4% av kjente fager er inndelt i ti familier og kan være både kubiske, 
filamentøse eller pleomorfe. Genomet kan utgjøres av  dobbeltstrenget eller enkeltstrenget DNA 
eller RNA.                     
Terapeutisk bruk av fager har i all hovedsak forholdet seg til ordenen Caudovirales, men enkelte 
kubiske og filamentøse fager har også vært benyttet i noen tilfeller. 
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Tabell 1. Klassifikasjon av bakteriofager fra International Committee on Taxonomy of Viruses 

Orden Familie Morfologi Nukleinsyre 

Caudovirales                 ; Kontraktil hale Lineært dsDNA 
        ”                   ; Lang non-kontraktil hale Lineært dsDNA 
        ”                  ; Kort non-kontraktil hale Lineært dsDNA 
Uklassifisert                   ; Isometrisk Lineært dsDNA 
        ”                     ; Isometrisk Sirkulært dsDNA 
        ”                        ; Stavformet Lineært dsDNA 
        ”                     ; Pleomorf Siruklært dsDNA 
        ”                  ; Stavformet Lineært dsDNA 
        ”                     ; Oval Sirkulært dsDNA 
        ”                 ; Filamentøs Sirkulært ssDNA 
        ”                               Sirkulært ssDNA 
        ”             

Cytoviridae 
     ; Isometrisk 
      ; Sfærisk 

Lineært ssRNA 
Segmentert dsRNA         ” 

 

Livssyklus 

I tillegg til den ovenfor beskrevne inndelingen i morfologiske klasser kan fager inndeles i to grupper 
med vidt forskjellig livssyklus og innvirkning på bakterieverten. Lytiske fager vil etter infeksjon av 
verten gå inn i en prolifererende syklus som på kort sikt medfører destruksjon av verten, via lysering 
av cellemembranen; dette kalles således den lytiske syklus. Lysogene fager har i tillegg til den lytiske, 
evnen til en lysogen syklus. Dette vil si at fagens eget genmateriale inkluderes i det bakterielle 
genom, og det virale genom proliferer via vertens eget uten medfølgende destruksjon av vertscellen. 
Enkelte lysogene fager innehar gener med toksisk produkt, og har blant annet gitt opphav til Vibrio 
Cholearas toksiske produkt via horisontal genoverføring.                          
Lytiske fager fremstår derfor som de mest aktuelle kandidater for terapeutisk bruk fremfor de 
lysogene. Matsuzaki et al. (2005) oppgir riktignok at det kan være mulig å manipulere lysogene fager 
til å opptre lytisk, og slik utnytte det terapeutiske potensialet som foreligger også hos disse. 

Figur 1. Skjematisk fremstilling av bakterofagers livssyklus 

            
GNU Free Documentation License  
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Infeksjon og bakteriolyse 

Det primære trinnet i fagisk infeksjon av vertscellen er sammenkobling til spesifikke reseptorer på 
bakteriens overflate, vanligvis protein- eller karbohydratstrukturer.  For de fleste fager er den 
påkrevde reseptoren såpass spesifikk at kun én enkelt bakterieart eller stamme er tilgjengelig for 
infeksjon.  Et fåtall fager er polyvalente, og kan koble seg til såpass vanlige reseptorer at flere 
bakteriearter, endog hele genera, kan blir infisert. 

Denne spesifisiteten er i liten grad noen ulempe for fageterapi, men snarere en av nøkkelpunktene 
for potensiell bruk. Terapien kan målrettes uten fare for affeksjon av den symbiotiske normalflora i 
tarm og lignende, en vanlig problemstilling ved klassisk kjempoterapi. 

Etter sammenkobling til bakterieoverflaten injiseres det fagiske genomet direkte inn i vertscellens 
cytoplasma. Bakteriens synteseapparat modifiseres til å produsere kopier av fagens nukleinsyre og 
vitale proteiner. De forskjellige elementene kobles sammen til nye, fullkomne fager i en veldig 
proliferasjon og er nå i stand til å infisere nye vertsceller etter utslipp fra bakterien.   

Fagenes frislipp fra cellen skjer via produksjonen av to ikke-strukturelle proteiner kodet for av 
fagegener, omtalt som holin og lysin (endolysin). Holin danner hull i cellens membran og gir lysin (et 
peptidoglykan-nedbrytende enzym) tilgang til de ytre PDG-lagene, som så brytes ned, og cellen 
lyseres. Denne mekanismen gjør at lysin alene også er interessant fra et teurapetisk perspektiv, og 
blir redegjort for senere i oppgaven. 

De frigjorte fagene fra den lyserte cellen blir så tilgjengelig for infeksjon av andre bakterier i 
nærmiljøet, og sirkelen av infeksjon og lyse vedvarer frem til hele den tilgjengelige populasjonen av 
bakterier er destruert, hvorpå fagene selv vil dø ut uten flere tilgjengelige verter. En slik proliferasjon 
og no-hostages-taken mekanisme gjør at selv et lite antall fager vil kunne lysere et betydelig større 
antall bakterier. Matsuzaki et al. har funnet in vitro større bakteriocid effekt av fager enn 
vancomycin, oxcacillin og rimfampicin. 

 

Bakteriofagterapi 

Tidlig og upålitelig forskning 

Som tidligere nevnt foreligger det en stor katalog av klinisk erfaring og rapporter om fageterapi fra 
det tidligere Sovjet. Systemiske problemer knyttet til både forskningsprotokoller, etiske vurderinger, 
publisering og tolkning gjør majoriteten av disse resultatene lite brukbare for den moderne 
medisinen.  Problematikken er summert i tabell 2 under. Sulakvelidze et al. (2001) sammenfattet en 
oversikt over denne tidligere forskningen, og resultatene fortjener en kort gjennomgang. 

Slopek et al. (1987, som sitert hos Sulakvelidze et al., 2001) beskriver 550 tilfeller av human 
fageterapi i Polen mellom 1981 og 1986. Pasientene var fra 1 uke gammel til 86 år, var infisert av  
pyogene Staphylococcus spp. og/eller gramnegative bakterier (Klebsiella spp, Escherichia coli spp, 
Proteus spp og Pseudomonas spps).                                               
Preparerte bakteriofager ble gitt tre ganger daglig, etter bikarbonat-nøytralisering magesyre, i form 
av 10mL suspensjon.  Ved noen kasus ble fager gitt topikalt som fuktede sårbandasjer, pleural eller 
peritonal injeksjon, ført inn i urinblæren og some øye-, øre- og nesedråper.   Positive 
behandligsresultater ble meldt i 508 tilfeller (94%). 38 tilfeller  (6,9%) opplevde forbigående 
forbedring og 4 tilfeller (0,7%) ingen forbedring.                   
I 518 av tilfellene ble bakteriene indikert å være antibiotikaresistente, men antibiotikatypene ble ikke 
oppgitt. Det forelå ingen kontrollgrupper, og det var sjelden rapportert om bivirkninger 
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Tabell 2. Problemer ved tidlig fageterapiforskning og moderne /potensielle løsninger. Modifisert fra 
Sulakvelidze et al. 2001 

Problem Kommentar  Mulig løsning 

Smal  vertsprofil På grunn av bakteriofagenes 
høye spesifisitet kan negative 
resultater hatt sin årsak i bruk 
av fager som ikke er var lytiske 
for målbakterien. 

Bestemmelse  av fagens 
affinitet for den etiologiske 
agensen forut for terapeutiske 
brukt. Bruk av polyvalente 
preparater som lyserer 
majoriteten av stammene som 
utgjør agensen. 

Lav renhetsgrand i preparatform Tidligere terapeutiske fager 
ble benyttet sammen med sitt 
lyserte vekstmedium. 
Preparatene inneholdt derfor 
en rekke urenheter (inkludert 
endotoksin), som kan ha 
motvirket behandlingens 
effektivitet.  

Ionutveksling kromotografi, 
høyhastighetssentrifugering og 
andre moderne former for 
kjemisk rensing  kan benyttes 
for å oppnå høy grad av renhet 
i fagefremstilling. 

Dårlig stabilitet og/eller  
vitalitet av preparatform 

Enkelte kommersielle 
preparater var supplementert 
med bl.a. kvikksølfobindelser 
eller oksiderende midler for å 
oppnå bakteriell sterilitet. 
Mange av disse teknikkene 
kan også ha inaktivert fagene, 
og resultert i dårlig terapeutisk 
effek. 

Avanserte rensingsteknikker 
kan bli brukt for å oppnå 
abakterielle preparater. 
Vitalitet og konsentrasjon av 
løsning bør bli undersøkt kort 
tid før teraputisk bruk. 

Lav forståelse av hetereogenitet  
og virkningsmekanisme 

Manglende kunnskap om 
lytiske versus lysogene fager 
kan ha resultert i terapeutisk 
bruk av lysogene fager, med 
påfølgende dårlig 
behandlingseffekt. 

Nøysom utvelgelse av lytiske 
fager. Dette er også sentralt for 
å unngå muligheten for 
horisontal overføring av gener 
for bakteriotoksiner, 
antibiotikaresistens, etc. via 
lysogene fager. 

Overdrevne påstander om effekt  
av kommersielle preparater 

Eksemplifisert av et preparat 
kjent som Enterophagos,  
markedsført som effektivt mo 
herpesinfeksjoner, urticaria og 
eksem, tilstander fager umulig 
kan ha noen effekt på. 

Fagepreparater må bli 
sammenkoblet med spesifikk, 
vitenskapelig begrunnet 
informasjon om effektivitet og 
spesifisitet, samt potensielle 
bivirkninger. 

Manglende etablering av 
vitenskapelig  
troverdige bevis for behandlingseffekt  

De fleste kliniske studier av 
terapeutiske fager ble utført 
uten kontrollgruppe. I den 
grad kontroll ble brukt var 
tolkningen ofte såpass 
subjektiv at moderne forskere 
stiller seg meget kritisk til 
resultatene. 

Nøye overvåkede, 
dobbeltblindede, placebo-
kontrollerte studier som 
benytter seg av lytiske 
fagepreparater med høy 
renhetsgrad må bli 
gjennomført og evaluert både 
via klinisk observasjon og 
grundig laboratorieanalyse. 
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En av de mest omfattende kliniske evalueringene av fageterapi er en studie gjennomført i den 
georgiske hovedstaden Tiblisi fra 1963 til 1964. Bakteriofager spesifikke for Shigella spp. ble benyttet 
som profylakse mot dysenteri hos småbarn. (Babalova et al., 1968, som sitert hos Sulakvelidze et al., 
2001).  Gjennom studiens 109 dager ble 30.769 barn mellom 6 måneder og 7 år gamle benyttet som 
studieobjekter. Barn i den ene delen av byen (17.044 personer) ble gitt tørkede preparater av 
Shigella-fager oralt, én gang hver syvende dag. Barna i den andre delen av byen  (13.725 personer) 
ble ikke gitt fager. Begge gruppene ble så vurdert ukentlig i hele studietide. Avføringsprøver ble tatt 
av alle barn som utviklet gastrointestinal sykdom, og Shigella og andre diare-induserende bakterier 
ble forsøkt kulitvert.            
Klinisk fant man en forekomst av dysenteri hos de ubehandlede barn 3,8 ganger høyere enn hos 
intervensjonsgruppen. I de dyrknings-bekreftede tilfellene var forekomsten 2,6 ganger høyere hos de 
ubehandlede barna. Et interessant bifunn i studien var at forekomsten av diaresykdom med ukjent 
etiologi var 2,3 ganger lavere i intervensjonsgruppen relativ til kontroll. Årsaken til dette er ikke klar, 
men ble spekulert i å skyldes fage-aktivitet også mot andre pathogene tarmbakterier enn kun 
Shigella. 

Moderne og fagfellevurdert forskning 

Smith et al. gjennomførte en rekke dyreforsøk gjennom 80-tallet, og var fundamental av 
gjenåpningen av fagfeltet i Vesten. Forsøkene var i hovedsak rettet mot veterinærmedisinen og 
fokuserte på bakteriofagers effekt mot E. Coli-infeksjon. 

Smith og Huggins (1982) benyttet en generalisert E.Coli-infeksjon i musemodeller for å vurdere 
komparativ effekt av fageterapi og diverse antibiotika. Etter intramuskulær injeksjon av E. Coli ble det 
gitt enten en enkelt dose fagesuspensjon, eller 1 eller 8 doser enten tetracyclin, ampicillin, 
klromafenikol eller trimetoprim-sulfa. Det ble funnet signifikant høyere overlevelse hos de 
fagebehandelede musene over antibiotikagruppen.                                    
Tilsvarende funn var tilfelle der fagebehandling ble igangsstartet 16 dager etter infeksjon; overlevelse 
var høyere ved enkeltdose fagesuspensjon enn for 12 doser av alle overnevnte antibiotikaformer. 

Matsuzaki et al. (2005) refererer til lignende forsøk gjennom 80- og 90-tallet der det ble vist 
signifikant effekt av fagebehandling mot infeksjoner også av Pseudomonas aerigunosa, Actinobacter 
baumanii, Klebsielle penumoniae, Vancomycin-resistent Enterococcus faecium, Vibrio vulnificus og 
Salmonella spp. i dyremodeller. Flere av disse bakteriene er ofte krevende å behandle på grunn av 
stor utbredelse av antibiotikareistens hos vanlige stammer.          
Ibid. refererer også til egne forsøk gjort med Metichillin-resistent Staphylococcus aureus og fager 
spesifikke for denne bakterienstammen. Mus injisert intraperitonalt med en stor dose bakterieceller 
ble ubehandlet observert å hurtig gå inn i en sepsistilstand og døde hurtig. Ved tilføring av 
fagesuspensjon etter infeksjon observerte man en klar nedgang i endepunkt død også etter den tid 
musemodellene hadde utviklet manifeste symptomer. Ytterligere testing med økende mengder av 
fager viste ingen klare bivirkninger eller uønskede effekter. 

Et forsøk med kaninmodeller viste preventiv effekt på utviklingen av subkutane abscesser ved 
samtidig injeksjon av S. aureus og en større dose av den spesifikke fagen. En slik effekt har blitt tatt til 
å antyde også et profylaktisk bruksområde for fageterapi.                              
Forsøk med håndvask i fage-beriket løsning viste en reduksjon av hudkoloniserende stafylokker 100 
ganger større enn ved vask i fage-fri løsning.  Det ekisterer således et potensial for både 
terapeutisk, profylaktisk og desinfiserende effekt på S. aureus, noe som hittil har vært ytterst 
krevende ved bruk av tradisjonelle kjemoteraputikum. En komparativ analyse av noen aspekter av 
fageterapi versus klassiske antibiotika vises under i tabell 3. 

Forsøk har også blitt gjennomført med landbruksdyr, fisk og som profylakse i jordbruk. 
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Tabell 3. Komparative aspekter av antibiotika og bakteriofager som terapeutisk behandling for 

bakterielle infeksjoner. Modifisert fra Sulakvelidze. et al 2001 og Matsuzaki et al. (2005) 

Aspekt Antibiotika Bakteriofager 

Hva hender med den 
terapeutiske agens etter 
tilførsel? 

Metabolsk destruksjon av 
agensen og eliminasjon fra 
den behandlede 
organismen/pasienten. 

Eksponentiell vekst i antall 
fager frem til alle sensitive 
vertsceller er infisert og 
destruert.  

Hva er betydningen av 
konsentrasjonen av den 
terapeutiske agens, eller 
endring i konsentrasjon 
mellom påfølgende 
behandlinger? 

Multiple molekyler av 
agensen er nødvendig for å 
destruere en bakteriecelle. 
Bakteriens opptak av 
antibiotika er en passiv 
diffusjonsprosess. Ved 
oppstart av behandling og 
oppfølgingsbehandling 
eksisterer en non-
dødelig/sub-dødelig 
konsentrasjon av agensen, 
noe som gir mulighet for 
seleksjon og replikasjon av 
bakterier resistente for 
agensen. 

En enkelt fage er tilstrekkelig 
for å destruere en sensitiv 
bakteriecelle. 
 
Det er antydet at utviklingen 
av resistens mot fager er 
under en tidel så hurtig som 
resistensutviklingen mot 
antibiotika.  

Hva kan gjøres ved bakteriell 
resistensutvikling mot 
agensen? 

Molekylære agensen har 
ingen iboende evne til å 
respondere på 
resistensutvkling hos 
målbakterien.  
Behandlingen kan 
modifiseres ved doseøkning 
om mulig, eller bytte til 
annen agens. 
 
Utvikling av nye klasser 
antibiotika er en kostbar og 
årelang prosess, men kan 
også adressere 
resistensutvikling. 

Fager er biologiske entiteter, 
og har en iboende evne til 
mutasjon ved endrede 
forhold, inkludert som svar 
på bakteriell mutasjon som 
gjør målbakterien mindre 
sensitiv. 
Fager har vist evne til å 
endre sin målreseptor til 
andre overflateproteiner, 
eller karbohydrater. 
 
Seleksjon for nye fager i 
laboratoriesituasjon er en 
hurtig prosess av dager eller 
ukers vargihet. 

Hva kan gjøres ved 
utbredelsen av 
bakteriestammer resistente 
mot agensen. 

Antibiotika i vanlig praksis er 
ofte bredspektrede, og 
selekterer derfor for 
resistens hos flere 
bakteriearter i tillegg til 
målbakterien. 

Fager krysser normalt ikke 
mellom bakteriearter, men 
er høyst spesifikke. 
 
Selv om målbakterien skulle 
utvikle resistens mot den 
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Mekanismene for utvikling av 
antibiotikaresistens foregår 
normalt via endringer 
enzymnivå eller i 
cellemembranen, og er ofte 
felles på tvers av 
bakteriearter. 
 
Det er således mulighet for 
hurtig spredning av 
antibiotikaresistens mellom 
arter ved utveksling av 
genetisk informasjon; 
horisontal overføring. 

benyttede fagen vil 
horisontal overføring til 
andre bakteriearter neppe 
medføre mottagerartens 
utvikling av resistens mot 
sine egne spesifikke fager. 

Hvordan affiserer agensen 
bakteriearter som ikke er 
målbakterie, i.e. normalflora. 

Bruk av bredspektret 
antibiotika, særlig i høye 
doser eller over lengre tid 
kan utslette normalflora i 
tarm og mucosa, og 
disponerer for påfølgende 
infeksjoner av sopp og 
opportunistiske bakterier. 

Fagenes meget smale 
målområde innebærer at 
fageterapi ikke vil hva noen 
innvirkning på normalflora. 

 

Humanmedisinske forsøk 

Det er publisert ytterst få placebo-kontrollerte, dobbelblindede, kliniske studier der mennesker med 
påvist infeksjon ble behandlet med levende bakteriofagsuspensjon. Den amerikanske Food and Drug 
Administration (FDA), EUs European Medicines Agency og det britiske Medicines and Healthcare 
products Regulatory Authority har etablert strenge protokoller for godkjennelse av slike forsøk. 

Den mest sentrale publikasjonen er en britisk fase I/II-studie utført av Wrigtht et al., publisert i 2009. 
24 pasienter med kronisk otitt av flere års varighet (2-58 år) med påvist kolonisering av 
antibiotikaresistent Pseudomonas aeruginosa.  Studien viste overbevisende effekt både klinisk og 
bakteriologisk  av behandling med en blanding av 6 fagestammer, og ingen åpenbare bivirkninger i 
løpet av studieperioden. Signifikant forbedring for alle endepunkter (i hovedsak kliniske markører) 
ble rapportert.  Artikkelforfatterne tolker sine funn slik at alt ligger til rette for en fase III-studie, men 
dette er per nå ikke avsluttet eller publisert. 

Ytterligere forskning vil kreve godkjenning av regulerende myndigheter og økte tilskudd til denne 
type forskning, og er særlig problematisk, da regelverket for bruk av levende organismer i terpeutisk 
praksis er meget strengt. 

Det amerikanske FDA godkjente i 2006 bruken av en fagesuspensjon rettet mot matproduksjon. 
Produktet  ListShield (IntraLytix, Baltimore, USA)er beregnet for spraying av kjøtt- og 
melkeprodukter, og inneholder fager spesifikke for Listeria monocytogenes, en fryktet kilde til 
alvorlig matbåren sykdom. 

 



13 
 

Terapeutisk potensial for bruk av lysin fra fager 

Som nevnt tidligere, under bakteriofagers livssyklus, produserer de fleste behalede fager 
peptidoglykan hydrolase (lysin eller endolysin) mot slutten av sin intracellulære replikasjonsfase. 
Lysin er vist seg å kunne bryte ned peptidoglykan i bakteriens celelvegge også ved tilførsel utenfra 
cellen.                                                                  
Penicillinene og cephalosphorinene er tradisjonelle antibiotika som også utøver sin effekt på 
peptidoglykaner, ved å inhibere ny syntese og medføre lysering av bakteriecellen når den går inn i 
mitose. Lysin virker annerledes og hurtigere, ved direkte destruksjon av peptidoglykanlagene og 
umiddelbar lyse av cellen; det vil derfor være effekt også på bakterier som ikke er i vekstfase, celler 
som klassisk antibiotka vanligvis har dårlig effekt på. 

Flere undertyper av lysin, som angriper forskjellige deler av peptidoglykan-nettverkene, kan oppnå 
en syngergistisk effekt, og virke enda hurtigere. Matsuzaki et al.  beskriver god effekt in vivo i 
musemodeller mot S. pyogenes, S. pneumoniae, B. anthracis og Staph. Aureus både ved mucosal 
overfladisk infeksjon og ved systemtisk infeksjon og behandling. 

Lysin kan meget mulig vise seg å være lettere å ta i praktisk bruk enn levende fager, da 
problemstilling ved bruk av levende organismer ikke er til stede. 

Andre mulige applikasjoner 

Matsuzaki et al. beskriver bruk av fager utenfor ordenen Caudovirales (altså uten haler), som ikke 
produserer lysin eller holin. Disse klassene av fager induserer bakteriolyse via andre 
proteinforbindelser, som inhiberer celleveggsynetese. Isolering av disse proteinforbindelsene har 
potensial for terapeutisk bruk på samme måte som klassiske kjemoterapeutikum, men det er 
foreløpig ikke forsket utfyllende på dette aspektet. 

Bruk av fager som destruerer det bakterielle genom, men ikke induserer lyse produserer en 
populasjon av bakterier med hel cellvegg, men ingen funksjon eller viabilitet. Slike ”spøkelses”-celler 
kan vise seg å ha potensial til vaksinasjon enten direkte eller indirekte. Lovende museforsøk er utført 
for H. Pylori, men på ny er videre forskning påkrevet. 

Problemer forbundet ved applikasjon 

En rekke av problemene forbundet med fageterapi er nevt tidligere, bl.a. oversiktlig i Tabell 2. Disse 
problemene kan i all hovedsak løses gjennom riktig teknikk og økte investeringer i forarbeid for 
humane kliniske tester. 

Problemer som ikke tidligere har blitt nevnt består av flere grupper som er erkjente og vurderte i 
tilgjengelig litteratur. 

Vildtype bakteriofager er blitt vist å ha relativt kort sirkulasjonstid og dårlig penetrans i animalsk 
blodsirkulasjon. Det ble vist at fagene hurtig ble oppsamlet og separert i miltens retikuloendoteliale 
system. Teknikker har blitt utviklet for å fremstille fager som er mer stabile i blod, og med større 
evne til vevspenetrasjon, men problemstillingen vil kreve ytterligere arbeid før systemisk bruk og 
testing av fageløsninger. 

Inaktivering av levende fager via antistoffreaksjon eller allergisk reaksjon hos behandlingsindividet er 
en spekulativ problemstilling. Matsuzaki et al. viser til at det ikke er påvist noen nedgang i 
behandlingseffekt i de dyreforsøk som er gjennomført, og heller ingen tegn til allergiske reaksjoner. 
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Om dette like fullt skulle vise seg å være en reell problemstilling kan den løses ved å benytte seg av 
forskjellige typer fager med variabel antigenprofil, og sørge for at behandlere har tilgang til en stor 
katalog av preparater. 

 

Konklusjon 

Den litteratur som er gjennomgått i arbeidet med denne oppgaven later til å demonstrere med stor 
grad av sannsynlighet at bakteriofager har et potensial for medisinsk behandling av bakterielle 
infeksjoner.  Økende internasjonal erfaring og forskning har vist meget god effekt og minimale 
bivirkninger i dyreforsøk, inkludert forsøk med multi-resistente bakteriearter. 

Problemene som gjenstår før utbredt bruk av fageterapi fremstår i hovedsak som beskjedne, og 
humane studier er allerede under oppseiling, men har vært preget av lite investering og interesse. 

Med økende forekomst av multiresistent bakterier som klinisk problem kan bakteriofager og 
bakteriofag-produkter  komme til å bli et billig og effektivt alternativ eller adjuvans til kjemoterapi i 
infeksjonsmedisinen. 

Det er behov for ytterligere forskning og utvikling av teknikker og produkter før bakteriofagprodukter 
kan inkluderes i den moderne farmakopi. 
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