
1 
 

Et nyttigt molekyle:  

Hvordan disulfiram blev til antabus 
AF HELGE KRAGH 
 

ange danskere 
vil være bekendt 
med antabus 

som et middel til at mod-
virke eller kontrollere alko-
holisme, men de færreste er 
nok klar over, at dette nyt-
tige lægemiddel har sin 
baggrund i danske kemike-
res og farmakologers arbej-
de for omkring 60 år siden. 
Handelsnavnet antabus® er 
afledt at det engelske ”anti-
abuse”, dvs. anti-misbrug. I 
kemisk henseende dækker 
det over den organiske 
svovlforbindelse disulfiram 
eller tetraethylthiuram-
disulfid, som er et lysegråt 
krystallinsk pulver. Forbin-
delsens molare masse er 
296,54 g/mol. Ikke blot har 
stoffet mange interessante 
fysiologiske og biokemiske 
virkninger, det har også en 
interessant historie [1]. 
 
DISULFIRAM FØR 1945 
Mens antabus stammer fra 
1948, går disulfirams histo-
rie længere tilbage i tiden. 
Stoffet blev først syntetise-
ret ud fra thiocarbamid 
(H2N–C(S)–NH2) af en 
tysk kemiker, der i 1881 
bestemte dets støkiometri-
ske formel til C10H20N2S4

   Bortset fra brugen i vul-
kanisering af gummi blev 
disulfiram fra omkring 
1940 også brugt medicinsk 
i bekæmpelsen af fnatmider 

og lignende form for skab. 
Denne scabiescide effekt 
blev undersøgt af engelske 
og svenske læger, der brug-
te stoffet som middel mod 
skab hos både dyr og men-
nesker. Virkningen blev 
også undersøgt af forskere 
på den københavnske virk-
somhed Medicinalco A/S, 
hvor man var interesseret i 
at fremstille en disulfiram-
salve mod fnat og desuden 
bruge stoffet som et middel 
mod indvoldsorm. Dette 
arbejde foregik i starten af 
1945 og skulle snart resul-
tere i et middel mod alko-
holisme, men Medicinalcos 
oprindelige forskning havde 
intet med alkohol at gøre. 
Opdagelsen af antabus er et 
klassisk eksempel på så-
kaldt serendipity, dvs. en 
opdagelse der utilsigtet gø-
res i en proces rettet mod et 
helt andet mål [2]. 

. 
Det vakte dog ingen op-
mærksomhed og blev ikke 
betragtet som hverken ke-

misk interessant eller indu-
strielt brugbart. Den første 
praktiske brug af disulfiram 
stammer fra omkring 1920, 
da man begyndte at bruge 
det som ”accelerator” i vul-
kaniseringen af naturgum-
mi. I 1937 bemærkede en 
amerikansk fabrikslæge ved 
navn E. Williams, at arbej-
dere i gummiindustrien ofte 
fik det dårligt efter at have 
indtaget selv små mængder 
alkohol. Han mente, at dette 
skyldtes deres omgang med 
disulfiram og andre organi-
ske sulfider, hvorfor disse 
stoffer måske kunne bruges 
som midler mod overdre-
vent alkoholindtag. Willi-
ams’ forslag blev publiceret 
i et anerkendt medicinsk 
tidsskrift, men uden at det 
blev fulgt op eller videre 
bemærket. 

 
OPDAGELSEN AF ANTABUS 
Forskningen, der førte til 
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Figur 1. Strukturformel for antabus 
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udviklingen af præparatet 
antabus, skyldtes et samar-
bejde mellem biokemikeren 
Erik Jacobsen og kemike-
ren og farmaceuten Jens 
Hald, der begge var tilknyt-
tet Medicinalcos biologisk-
kemiske laboratorium. I 
forbindelse med deres un-
dersøgelser af disulfirams 
scabiescide virkning indså 
de, at denne skyldes stoffets 
evne til at absorbere kobber 
og danne en chelat forbin-
delse med metallet. Hos 
lavere organismer som 
fnatmider og indvoldsorm 
sørger kobber for transport 
af ilt, hvorfor dannelsen af 
kobberchelater vil stoppe 
celleoxidationen og dræbe 
organismerne. Forsøg med 
kaniner viste, at deres for-
modning var rigtig, idet 
disulfiram forhindrede ind-
voldsorm at udvikle sig i 
dyrenes tarme. 
 

 
   Stoffet ville måske have 
samme virkning hos men-
nesker, hvilket gjorde det 
særlig interessant. Først 
måtte mulige bivirkninger 

dog undersøges, hvilket 
Jacobsen og Hald gjorde 
ved selv at indtage en tablet 
af disulfiram. De kunne 
ikke undgå at bemærke at 
disulfiram og alkohol er en 
rigtig dårlig cocktail. Som 
det amerikanske tidsskrift 
Time rapporterede i en arti-
kel med titlen ”Drug for 
Drunks” fra slutningen af 
1948: ”En aften før han 
[Jacobsen] begav sig til et 
middagsselskab, indtog han 
et par piller lavet af        
tetraethylthiuramdisulfid. 
… Til sin overraskelse 
fandt Dr. Jacobsen ud af, at 
han væmmedes ved enhver 
form for alkohol. Selv når 
han nippede et lille glas øl 
blev hans ansigt rødt, hans 
hjerte begyndte at hamre og 
han fik besvær med vejr-
trækningen” [3]. Den in-
teressante iagttagelse fik de 
to kemikere til at indse, at 
disulfiram måske kunne 
bruges som et middel mod 
alkoholisme, men gennem-
bruddet kom først et par år 
senere, efter de havde eta-
bleret et samarbejde med 
lægen Oluf Martensen-
Larsen fra Frederiksberg 
Hospital. 
   Fra starten af 1948 under-
søgte Jacobsen, Hald og 
Martensen-Larsen systema-
tisk den fysiologiske og 
medicinske virkning af di-
sulfiram med henblik på at 
udvikle et kommercielt 
produkt. Jacobsen og Hald 
indså, at disulfiram bevir-
kede, at den normale oxida-
tionskæde for ethanol vil 
stoppe ved ethanal (se af-
snit om metabolisme af 

ethanol), der derfor opho-
bes i leveren med et kraftigt 
ubehag til følge. Med denne 
erkendelse, og med viden 
om, at disulfiram i øvrigt 
ikke havde skadelige virk-
ninger, var vejen åben for, 
at den noget tilfældige op-
dagelse kunne omformes til 
et vigtigt medicinsk præpa-
rat [4]. Det ”antabus”, der 
fik patentbeskyttelse fra 
1949, var en modificeret 
krystallinsk form af disulfi-
ram, der blev lavet ved om-
krystallisation med tetra- 
chlormethan og efterføl-
gende afdampning af op-
løsningsmidlet. På denne 
måde opnåede man en stør-
re overflade og derfor et 
præparat, der lettere blev 
absorberet i organismen. 

 
FRA OPDAGELSE TIL  

MEDICINSK BRUG 
Opdagelsen af antabus som 
et middel mod indtag af 
alkohol blev meddelt inter-
nationalt i sommeren 1948 
og meget hurtigt gjort til 
genstand for kliniske under-

 
 

Figur 2. Opdagerne af antabus 
Erik Jacobsen (med briller) og 
Jens Hald. 

 
Figur 3. Antabustabletter 
Fra Medicinalco, 1954. 
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søgelser og videre forsk-
ning. Martensen-Larsen 
publicerede i slutningen af 
året en artikel i det førende 
medicinske tidsskrift The 
Lancet, hvori han rapporte-
rede om sine indlednings-
vise og meget lovende for-
søg med alkoholiserede 
patienter. Også amerikan-
ske læger kunne berette om 
positive erfaringer med det 
nye præparat, om end der 
var enighed om, at den ke-
miske behandling ikke kun-
ne stå alene. Den måtte 
suppleres med tiltag af en 
social og psykologisk art. 
Antabus blev godkendt af 
sundhedsmyndighederne i 
Danmark og Sverige i star-
ten af 1949 og to år senere 
også af det amerikanske 
FDA (Federal Drug Admi-
nistration). Det var dog især 
i Danmark, at midlet slog 
igennem, og det er siden da 
vedblevet med at være po-
pulært, især blandt danske 
læger. Antallet af danske 
alkoholikere, der får ordine-
ret antabus, er i dag af stør-
relsesordenen 25.000. 
   En stor del af den viden-
skabelige forskning i de 
biokemiske, farmakologi-
ske og medicinske aspekter 
af antabus blev publiceret i 
det nordiske fagtidsskrift 
Acta Pharmacologica et 
Toxicologica, der blev 
grundlagt i 1945 og var 
internationalt førende på 
området. Blandt de tidlige 
resultater var målinger af 
den forøgede mængde etha-
nal (acetaldehyd) i blodet 
som følge af antabus’ inhi-
berende virkning på oxida-

tionen af ethanol. Således 
kunne Hald og Jacobsen 
allerede i 1948 påvise en 
ottedobling af ethanal i blo-
det fra patienter, der dagen 
før havde indtaget 40 mL 
alkohol (gin) og 1,5 g anta-
bus [5]. Dette gjorde de ved 
en farvereaktion, hvor etha-
nal reagerer med 4-
hydroxybiphenyl. Andre 
forskere, både i Danmark 
og i udlandet, studerede de 
forskellige trin i alkohol-
antabus reaktionen og dens 
betydning for blodcirkulati-
on og åndedræt. 
 

 
 
METABOLISME AF ETHANOL 
Ethanols skæbne i organis-
men var omkring 1950 
langt fra noget nyt forsk-
ningsemne, men det blev 
styrket og udbygget gen-

nem studier af antabus’ 
virkning. Man vidste, at 
kun nogle få procent af den 
indtagne ethanol forsvinder 
via urin, sved og ud-
åndingsluft, mens langt det 
meste trinvist oxideres op 
til carbondioxid gennem 
den almindelige oxidations-
kæde: 
 
   CH3CH2
 

OH → 

        CH3
  

CHO → 

            CH3COOH → CO
 

2 

 
Man vidste også, at antabus 
stoppede oxidationen på 
aldehydniveau, men detal-
jerne i processen kendte 
man ikke meget til. De blev 
klarlagt gennem et omfat-
tende forskningsprogram i 
1950’erne, hvor danske 
kemikere og farmakologer 
spillede en vigtig rolle. 
Denne forskning resultere-
de i en forståelse af, at 
ethanol i leveren nedbrydes 
til ethanal af enzymet alko-
holdehydrogenase; det dan-
nede aldehyd vil da oxide-
res til ethansyre under ind-
virkning af enzymet acet-
aldehyddehydrogenase for-
kortet ALDH. Som Jacob-
sen og Hald forstod, så var 
antabus’ primære virkning 
at blokere for dannelsen af 
ALDH. I en artikel i Nature 
fra 1952 skrev Jacobsen: 
”Antabus inhiberer orga-
nismens flavinholdige alde-
hydoxidaser og aldehyd-
dehydrogenasen. In vitro-
koncentrationer på omkring 
1/107 giver en markant in-

 
 
Figur 4. Målinger 
Hald og Jacobsens målinger 
fra 1948 af den fysiologiske 
virkning af antabus på en 
person, der har indtaget al-
kohol. De to øverste grafer 
viser variationen i blodets 
koncentration af hhv. ethanal 
og ethanol, mens de to ne-
derste viser ventilation og 
puls. 
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hibering af de enzymatiske 
virkninger” [6]. Allerede i 
1949 kunne den blot 23-
årige Niels Ole Kjeldgaard, 
der senere blev professor i 
molekylærbiologi, vise, at 
selv i så ringe koncentration 
som 0,1 mg/L bevirkede 
antabus en hæmning af le-
verens aldehydoxidaser. 
   Jacobsen og hans med-
arbejdere nåede desuden 
frem til, at blokering af 
omdannelsen af ethanol til 
ethanal kræver meget større 
doser antabus end for den 
følgende omdannelse til 
ethan-syre. Selv om den 
første proces blev næsten 
helt blokeret, ville det ikke 
påvirke omdannelsen af 

ethanal. Andre af forskerne 
i København undersøgte, 
om der var andre stoffer, 
der havde lignende virkning 
som disulfiram, altså var 
inhibitorer for ethanals om-
dannelse til ethansyre. 
Sammen med farmakologen 
Valdemar Larsen konklude-
rede Hald, at dette var til-
fældet med bl.a. cyanamid, 
tetraethylthiurammonosul-
fid og tetramethylthiuram-
disulfid. Derimod havde 
analoger, hvor ethylgrup-
perne var udskiftet med 
propyl- eller butylgrupper, 
ingen virkning. 
   I den tidlige forskning 
interesserede man sig ikke 
for, hvad der skete med den 

tilsatte disulfiram. Først 
mange år senere blev det 
vist, at stoffet hurtigt om-
dannes til diethyldithiocar-
baminsyre ((N,N-diethyl-
amino) methandithiosyre) 
for derefter via langsomme-
re processer at nedbrydes til 
diethylamin og carbondisul-
fid. De indgående processer 
er komplekse og involverer 
en lang række enzymer [7]. 
 
ANDRE VIRKNINGER AF 
DISULFIRAM 
Opdagelsen af antabus og 
udforskningen af dets egen-
skaber blev en betydelig 
succes, ikke blot kommer-
cielt, men også i en social 
og sundhedsmæssig hen-
seende. Disulfiram var et 
molekyle med konsekven-
ser, hvoraf flere var overra-
skende og først viste sig 
mange år senere. Allerede i 
starten af 1950’erne viste 
kemikeren Henrik Dam – 
der i 1944 modtog nobel-
prisen for sin opdagelse af 
vitamin K – at disulfiram 
havde en gavnlig virkning 
på visse sygdomme, der 
skyldes mangel på vitamin 
E. Senere forskning har 
yderligere vist, at stoffet er 
virksomt for visse infek-
tionssygdomme og kan 
bruges i den kemoterapeuti-
ske behandling af mange 
kræftformer. 
   Gennem det sidste tiår har 
der været stor interesse for 
den rolle, disulfiram kan 
spille i behandlingen af 
narkomaner, især kokain-
misbrugere. Mange af disse 
er også misbrugere af alko-
hol, men undersøgelser 

 
 Figur 5. Tegning af Roger Schneider 
 (http://alchemy.chem.uwm.edu/amalgamator/cartoons/). 
 Gengivet med tegnerens tilladelse. 

http://www.kemi2011.dk/�
http://alchemy.chem.uwm.edu/amalgamator/cartoons/�


5 
 

viser, at disulfiram også har 
en gavnlig virkning på de 
patienter, der ikke drikker 
alkohol eller kun gør det i 
moderate mængder. En 
undersøgelse fra 2006 kon-
kluderer således: ”Paradok-
salt nok kan terapi med 
disulfiram vise sig særlig 
velegnet til behandling af 
kokainproblemer hos nar-
komaner, der ikke er vedva-
rende eller belastede dran-
kere” [8]. 
 
 
Af Helge Kragh 
Professor, dr. scient. & phil. 
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