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Bakterier svømmer rundt i vand og væsker, 

men foretrækker egentlig at sætte sig fast på 

overflader. Det gør de, dels fordi der ofte er næ-

ringsstoffer til dem i en overfladefilm, og dels 

fordi de bliver beskyttet ved at klistre sammen 

på overflader. Det kan f.eks. være på skibe og 

havnekajer, på hospitalernes slanger og udstyr 

og på maskiner i fødevareindustrien.

Bakterier på sådanne overflader kan være 

vanskelige at fjerne ved almindelig rengøring 

og desinfektion. Det betyder, at hospitalsudstyr 

med fastsiddende bakterier kan være en smitte-

kilde for patienterne, og at produktionsudstyr 

i en fødevareproduktion kan være en foru-

reningskilde i forhold til fødevarer. Vi taler altså 

om bakterier, der, hvis uheldet er ude, kan gør 

folk syge, eller som kan fordærve fødevarer.

Flere af de bakterier, der kan forårsage sygdom 

via vores madvarer, forekommer naturligt i 

de dyr og planter, vi bruger til at fremstille 

madvarerne af. Det betyder, at man i fødevare-

produktionen må være meget omhyggelig med 

at anvende processer, der slår bakterierne ihjel. 

Samtidigt skal man forhindre, at bakterier fra 

råvarerne får mulighed for at spredes i produk-

tionen til de færdige varer. Det sidste er svært.

Biofilm af bakterier

Mange bakterier foretrækker som før nævnt at 

klistre sig fast til overflader, fordi der ofte er et 

tyndt lag af næring på sådanne overflader. Hvis 

ikke bakterierne fjernes, vil de formere sig og 

danne såkaldte biofilm. I fødevareindustrien 

bruger man meget tid på at fjerne fasthæftede 

bakterier og biofilm, fordi de fasthæftede bak-

terier ellers kan rive sig løs under produktion 

og forurene de fødevarer, der bliver produceret.

Eksempler på sygdomsfremkaldende bakterier 

er Salmonella og Listeria monocytogenes, som 

Kan fi skeproteiner 
forhindre bakterier i at klistre 
til overfl ader?

FISKESUPPE MOD BAKTERIER Bakterier er gode til at sætte sig fast på f.eks. 

maskiner i fødevareindustrien og på hospitalsudstyr, og de er svære at fj erne ved 

almindelig rengøring. Smittefarlige bakterier kan på den måde overføres til mad og 

mennesker. Derfor er man interesseret i at udvikle overfl adetyper, som bakterier ikke 

kan hæfte sig på. Vi opdagede på DTU Aqua, at bakterier har sværere ved at sætte 

sig fast på ståloverfl ader dyppet i fi skesuppe end på overfl ader dyppet i saltvand. 

De seneste fi re år har vi sammen med DTU-institutterne Systembiologi og RISØ samt 

Interdisciplinært Nano Science Center ved Aarhus Universitet undersøgt, hvorfor 

fi skesuppen får bakterier til at holde sig væk.
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i nogle produktioner kan sætte sig fast og for-

urene de færdige produkter. I procesanlæg kan 

biofilm med bakterier tilstoppe rørledninger og 

filtre og endda ødelægge procesudstyret.

Bakteriernes evne til at sætte sig fast og danne 

biofilm på overflader gør dem i stand til at 

overleve og blive siddende i produktions-

anlæg. Man mener, at bakterier, der sidder godt 

fast, bliver mere modstandsdygtige over for 

rengørings- og desinfektionsprocedurer. Man 

vil derfor gerne designe og udvikle nye typer af 

overflader, der kan forhindre bakterierne i at 

sætte sig fast, eller overflader, hvor det er let at 

fjerne bakterierne. Man kan indstøbe bakterie-

dræbende stoffer i materialer, men det kan have 

den bivirkning, at bakterierne bliver resistente 

over for stoffet.

Uventet opdagelse fører til patent

På DTU Aqua har vi længe arbejdet sammen 

med fødevareindustrien om metoder, der kan 

forhindre, at bakterier sætter sig fast. For at 

gøre vores laboratorieforsøg så realistiske som 

muligt bruger vi forskellige fiskeekstrakter til at 

dyrke og undersøge bakterier i. I 2004 gjorde vi 

en uventet og meget interessant opdagelse. Når 

vi dyppede en ståloverflade i torskesuppe og 

derefter i bakterier, satte der sig færre bakterier 

fast, end hvis vi havde dyppet ståloverfladen i 

saltvand eller i nogle af de laboratoriesubstra-

ter, vi bruger til at dyrke bakterier i.

Vi havde forventet præcis det modsatte. Nemlig 

at fiskesuppen tiltrak bakterierne. Bakterierne 

voksede vældig godt i selve fiskesuppen, så de 

færre fasthæftede bakterier skyldtes ikke en 

bakteriedræbende effekt. At vi kunne mindske 

bakterieantallet på en overflade uden at slå 

bakterierne ihjel har dannet grundlag for DTU 

Aquas første og eneste patent (Gram et al., 

2005).

BILLEDE HER
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Samtidig dannede opdagelsen basis for et 

forskningsprojekt kaldet ”Anti-fouling fish”. I 

projektet undersøgte vi, hvad det er i fiskesup-

pen, der forhindrer bakterierne i at sætte sig 

fast. Projektet, der sluttede 31. december 2008, 

var et større samarbejdsprojekt mellem DTU 

Aqua, de andre DTU-institutter RISØ og 

Systembiologi og Interdisciplinært Nano 

Science Center (iNANO) ved Aarhus Univer-

sitet. 

Vores tanke var, at hvis der eksisterede en 

speciel fiskekomponent, så kunne man udvinde 

den og måske fremstille specielle bakterie-

afvisende overflader. Sådanne overflader ville 

formentlig kunne bruges ikke bare i føde-

varesektoren, men også i for eksempel den 

medicinske og den farmaceutiske industri. Det 

skulle selvfølgelig helst være en komponent, 

der kunne fremstilles og bruges, uden at det 

hele ville komme til at lugte af fisk!

Fiskesuppe under mikroskop

Vi lagde ud med at undersøge, hvordan en 

overflade dyppet i en tynd torskesuppe ser 

ud. Risø og iNANO brugte et meget kraftigt 

mikroskop, et såkaldt Atomic Force mikroskop 

(AFM), til at studere overfladen med fiskeeks-

traktet. AFM er en mikroskopteknik, hvor over-

fladen skannes med en probe (som kan opfattes 

som en gammeldags pickup til en grammofon), 

der populært sagt er sat til en bestemt massetil-

trækning. På den måde kan man tegne et kort 

over overfladen ned i nanometer skala.

Fiskesuppen dannede en tynd, jævn hinde 

(figur 1). Kemiske analyser af det fem nano-

meter tykke fiskesuppelag viste, at det helt som 

forventet bestod af proteiner. Fisk og dermed 

fiskesuppe består af mange forskellige slags 

proteiner, og for at finde ud af, hvor det var, vi 

skulle finde det bakterieafvisende stof, opdelte 

vi proteinerne i forskellige fraktioner. Vi ad-

skilte dem efter størrelse og elektrisk ladning. 

Da vi testede de opdelte ekstrakter, var det dog 

ikke klart, hvor effekten var gemt.

  

En af vores samarbejdspartnere, ph.d.-stude-

rende Rebecca Munk Vejborg, forsøgte sig der-

for med en lidt omvendt tilgang. Hun dyppede 

en overflade i fiskesuppe, og vaskede derefter 

overfladen med et sæbestof (SDS), der fjerner 

protein. Den vaskede overflade var ikke længere 

bakterieafvisende. Den afvaskede fiskesuppe 

blev undersøgt, og det viste sig, at der var en 

væsentlig proteinkomponent tilbage. Den blev 

FIGUR 1

Atomic Force Mikroskopi 

billeder af rå, ubehandlet 

stål (billedet til venstre) og 

stål dyppet i fiskesuppe 

(de tre billeder til højre). 

Foto: Rikke Louise Meyer

 10 μm  12 μm  3 μm  1 μm
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isoleret, og sammensætningen af aminosyrer 

viste, at den aktive komponent i fiskeekstrakt 

var proteinet alfa tropomyocin, som er et al-

mindeligt muskelprotein (Vejborg et al., 2008).

Proteiner fra andre fødevarer

Det fik os til at undersøge, om også proteinhol-

dige supper fra andre fødevarer kunne have en 

effekt på bakteriernes evne til at sætte sig fast. 

Det viste sig, at fødevarer med muskelproteiner 

mindskede bakteriers fasthæftelse til overflader 

på helt samme måde om fiskesuppen gjorde 

det (Bernbom et al., 2009), mens ekstrakter fra 

grøntsager ikke havde samme effekt (figur 2).

Figur 2 viser antallet af fasthæftede bakterier 

(angivet pr. kvadratcentimeter) på en stålover-

flade dyppet i ekstrakter fra forskellige mad-

varer. Til venstre er medtaget to kontrolprøver, 

nemlig saltvand (PBS) og laboratoriesubstrat 

(TSB). Vi har brugt den fiskefordærvende 

bakterie Pseudomonas fluorescens AH2 som 

eksempel.

Umiddelbart skulle man tro, at bakterier ville 

sætte sig bedre fast på en overflade smurt ind 

i en suppe af mad. Men der sker altså det om-

vendte. Vi har i projektet forsøgt at undersøge, 

hvorfor muskelprotein kan tænkes at have en 

sådan bakterieafvisende effekt. 

Hvorfor virker det?

Som man kan se i figur 3, så vil en vanddråbe 

stå spændt på en overflade uden fisk, men 

smatte helt ud på en overflade dyppet i fiske-

suppe. Fiskeekstraktet ændrer altså overflade-

spændingen og gør overfladen mere hydrofil 

(vandelskende). Andre forskere har vist, at en 

sådan ændring kan hæmme bakteriers fasthæf-

telse (Brooks & Flint, 2008). Man kan næsten 

forestille sig, at de har svært ved at hænge fast. 

Den hæmmende effekt kan også skyldes det 

nanometer tynde lag af proteiner, som sidder 

på overfladen (figur 1) og fysisk forhindrer 

bakterierne i af få fat.

FIGUR 2

Fasthæftelse af Pseudo-

monas fluorescens AH2 

til stål dyppet i forskellige 

levnedsmiddelekstrakter.
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Endelig kan den hæmmende effekt skyldes, 

at overflader med fiskeproteiner er negativt 

ladede og dermed vil frastøde bakterier, som 

ofte også er negativt ladede på overfladen. Vi 

har ikke fundet et entydigt svar på, hvorfor 

fiskesuppe mindsker bakteriers evne til at sætte 

sig fast på en overflade, og det skyldes muligvis 

også en kombination af flere faktorer.

Vi har undersøgt, om fiskesuppens (proteiner-

nes) bakterieafvisende effekt kun ses over for 

bestemte bakterier, eller om det virker over for 

mange forskellige bakterier. Vi har undersøgt 

både bakterier, der giver sygdom hos menne-

sker (bl.a. Staphyloccus aureus og Pseudomonas 

auginosa), og bakterier, der kan give sygdom 

hos fisk (bl.a. Vibrio anguillarum og Aeromonas 

salmonicida). For alle de undersøgte bakterier 

fandt vi, at antallet af fasthæftede bakterier 

blev reduceret markant på overflader dyppet i 

fiskeekstrakt (figur 4). Vores studier tyder også 

på, at effekten bevares i mindst tre uger.

Hvor kan det bruges?

Vi var i projektet også interesseret i en even-

tuel bredere anvendelse af et princip, der kan 

mindske fasthæftelse af bakterier. På hospitaler 

er man meget opmærksom på, at bakterier kan 

sætte sig på de plastikslanger, der bruges i kate-

tre, til dræn eller ved intravenøse behandlinger. 

Man ved f.eks., at bakterien E. coli nemt sætter 

sig på katetre og kan give urinvejsinfektioner. 

I projektet har vi vist, at hvis den plastikslange, 

der bruges til katetre, skylles med fiskesuppe, så 

mindskes antallet af E. coli-bakterier, der sætter 

sig fast (Vejborg og Klemm, 2008). 

Bakterier vil altid prøve at hæfte sig til over-

flader og danne biofilm, fordi de derved får 

bedre betingelser i form af flere næringsstoffer 

og bedre beskyttelse. Vores projekt har vist, at 

bakteriernes fasthæftning og den senere dan-

nelse af biofilm kan udskydes, hvis overfladen 

behandles med fødevareproteiner.

Disse proteiner er ufarlige, og vores forsøg har 

vist, at proteinerne ikke hæmmer bakteriernes 

vækst. Det betyder, at bakterierne formentlig 

ikke vil udvikle resistens mod proteinerne. 

Hvis man kan stabilisere sådanne proteiner på 

overflader og forhindre, at de nedbrydes af en-

zymer eller rengøring, kan man formodentlig 

skabe overflader, som er mere hygiejniske end 

overflader uden en tilsvarende behandling. 

FIGUR 3

Overfladespænding på 

stål uden ekstrakt 

(venstre billede), dyppet i 

laboratoriesubstrat (højre) 

og i fiskeekstrakt 

(nederste billede). 

Foto: Rebecca 

Munk Vejborg.
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Staphylococcus 

areus

Pseudomonas

aeruginosa

Vibrio 

anguillarum

Aeromonas 

salmonicida

FIGUR 4

SYBR Gold farvning af 

bakterier fasthæftet til 

stål dyppet i labora-

toriesubstratet 1:7 TSB 

(venstre), saltvand (midte) 

eller fiskeekstrakt (højre) 

efter 24 timer ved 

stuetemperatur.
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