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Tusindvis af danskere har i dag glæde af implantater som forbedrer 
deres livskvalitet. Men implantaterne udgør en livslang infektionsrisiko 
fordi bakterier der finder vej til implantatet, kan danne en biofilm på 
implantatoverfladen. Her er de beskyttet mod immunforsvaret og 
antibiotika. For at forhindre disse alvorlige infektioner undersøger vi en 
hypotese om at det er kroppens egen reaktion på implantat der åbner 
døren for at bakterier kan etablere biofilm. 
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er er kun få nulevende mennesker som 
kan huske tiden før opdagelsen og mas-
seproduktionen af penicillin i 1940’erne, 
hvor simple infektioner kunne lede til 

en livstruende situation. I dag forventer de fleste at 
en infektion er hurtigt overstået med en antibiotika-
kur. Der er dog nogle infektioner som antibiotika 
aldrig har fået bugt med. Det var i lang tid en gåde 
hvorfor behandling var virkningsløs over for disse 
infektioner for hvis man isolerede bakterien fra pa-
tienten og testede dens følsomhed, viste resultatet 
at den med lethed burde kunne slås ned. Det var 
ikke før i slutningen af 1980’erne at Prof. Bill Coster-
ton fra University of Montana fandt årsagen. Mange 
bakterier har to måder at leve på: som frit-svøm-
mende enkeltceller eller som flercellede samfund 
indkapslet i en slimet matrix – en biofilm (se fakta 
boks). Selv om de er genetisk helt ens, kan bakteri-
erne dybt i en biofilm tåle næsten uanede mængder 
af antibiotika,1 og infektioner hvor der dannes bio-
film, kan derfor ikke behandles på traditionel vis. I 
dag, mere end 30 år efter opdagelsen af biofilm, har 
vi stadig ingen løsning på problemet.

Biofilms høje antibiotika-tolerance er grund-
læggende forskellig fra den antibiotika-resistens vi 
læser om i dagspressen. Antibiotika-resistente bak-
terier har en genetisk mekanisme som gør dem i 
stand til enten at neutralisere antibiotika eller und-
gå at binde til et bestemt antibiotikum. Disse meka-
nismer er begrænsede til bestemte antibiotika, og 
det er derfor muligt at behandle infektionen ved at 
skifte til en anden type. Dette er dog ikke tilfældet 
for bakterier i en biofilm da de dels er beskyttet af 
den omgivende matrix og dels er beskyttet ved at 
gå i en dvaletilstand hvor de tolererer høje koncen-
trationer af alle typer antibiotika. Derfor vokser 
biofilmen ufortrødent videre når behandlingen af-
sluttes og bakterierne genoptager aktivitet. 

Implantater er hot-spots for biofilm infektioner
Biofilm etablerer sig som regel på overfladen af 
fremmedlegemer i kroppen, som for eksempel kun-
stige hjerteklapper, karproteser, knæ- og hoftepro-
teser eller andre implantater. Da anvendelsen af 
implantater er stærkt stigende,2 følger antallet af 
biofilminfektioner med. Bakterier hæfter til implan-
tatet og går i gang med slim eller matrix-produktion, 
og dermed lyder startskuddet for en biofilm. Det er 
ikke kun antibiotika som er virkningsløs over for 
biofilm – kroppens immunforsvar kan heller ikke få 
adgang til bakterierne i biofilm. Der skal derfor kun 
ganske få bakterier til at etablere en infektion når 
der er et fremmedlegeme til stede,3 og når infektio-
nen er en kendsgerning, er der ikke andre mulighe-
der end at fjerne og erstatte implantatet. Det er en 

kostbar og risikofyldt procedure som desværre kun 
har en beskeden chance for succes. 

Biofilm-infektioner søges løst med to tilgange: 
med udvikling af mere effektive behandlingsmeto-
der eller med udvikling af nye materialer som er 
sværere for bakterierne at etablere en biofilm på. 
For at opnå det sidste skal vi dykke ned i detaljerne 
om hvordan bakterier hæfter til implantater og star-
ter en biofilm. 

Samspillet mellem menneske, implantat og 
bakterie baner vejen for biofilm
Et stort antal studier har undersøgt hvilke fysisk-
kemiske egenskaber der mindsker biofilm-dannel-
se på forskellige materialer i laboratoriet, men re-
sultaterne stemmer sjældent overens med det man 
ser i klinikken. En vigtig del af ligningen mangler 
nemlig i mange af denne type studier: patienten. 
Etablering af en biofilm-infektion omkring et im-
plantat handler ikke kun om interaktionen mellem 
bakterier og implantat, men også om interaktionen 
mellem kroppen og implantat, og mellem kroppen 
og bakterier (Figur 1). 

Staphylococcus aureus og Staphylococcus epi-
dermidis (S. epidermis) er tilsammen ansvarlige for 
langt de fleste implantat-relaterede infektioner,4 
men de binder ikke direkte på implantatet. Umid-
delbart efter at implantatet sættes ind i kroppen, 
danner humane proteiner – fx fibronektin, fibrino-
gen, collagen og elastin – et tyndt lag på implanta-

Figur 1. 
Samspillet mellem patient, implan
tat og bakterie ved etablering af 
en biofilminfektion.
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tets overflade, og Staphylococcus har et arsenal af 
receptorer på celleoverfladen som binder specifikt 
til disse proteiner. Det er de humane proteiner som 
er afgørende for at bakterien kan hæfte sig. Men 
hvorfor kan bakterien udnytte denne interaktion 
hvis de samme proteiner findes i stort antal i den 
omkringliggende væske? Receptorerne burde være 
optaget allerede inden bakterien møder implanta-
tet. Og hvorfor observerer vi at humane proteiner 
hæmmer bakteriers vedhæftning til visse materia-
ler i stedet for at fremme den? 

Vores observationer afslører et helt grundlæg-
gende ubesvaret spørgsmål: Hvilke forhold afgør 
om bakterier kan binde til de humane proteiner på 
implantatets overflade og tage det første skridt mod 
en biofilm? I proteinernes verden dikteres funktion 
ud fra form. Proteiners funktion er derfor meget føl-
somme over for små ændringer i deres konforma-
tion, dvs. deres rumlige struktur. Vores hypotese er 
at humane proteiner ændrer konformation når de 
hæfter sig til overflader, og vi mener at denne kon-
formationsændring er afgørende for om bakterier 
kan binde proteinerne og hæfte sig til overfladen. 
Hvis vi forstår hvordan implantatets egenskaber 
dikterer sammensætningen og konformation af de 
humane proteiner på implantatet, er der et poten-
tiale for at designe materialer som ikke udstiller de 
proteiner som bakterierne søger.

Blotlægning af gemte bindingsdomæner 
afgør om et protein fremmer eller hæmmer 
vedhæftning af bakterier
For at teste vores hypotese undersøger vi hvordan 
S. epidermidis hæfter sig til implantater via det hu-
mane protein fibronektin (Fn). S. epidermidis binder 

Figur 2.
A) Strukturen af S. epidermidis 
Embp som binder til Fibronektin. 
B) Strukturen af Fibronektin (Fn) 
med angivelse af de domæner som 
binder andre Fn molekyler, eller som 
binder til Embp (stjerne). Fn findes 
rullet sammen i en globulær kon
formation når det er opløst, men 
når strukturen åbnes op, dannes 
fibriller. Dette sker fx på overfladen 
af humane celler eller på materialer 
med bestemte egenskaber.

Vores observationer afslører et helt grundlæggende ubesvaret spørgsmål: 
Hvilke forhold afgør om bakterier kan binde til de humane proteiner på 

implantatets overflade og tage det første skridt mod en biofilm?

Hvad er en biofilm? Mange bakterier er i stand til at hæfte sig fast til 
forskellige materialer og danne en flercellet struktur af bakterier ind
kapslet i en slim eller matrix de udskiller. Infektioner omkring implantater 
skyldes ofte biofilm på implantatets overflade og i det omkringliggende 
væv. Biofilmeninfektioner er svære at kurere da matrixen skærmer bak
terierne mod kroppens immunceller. Nogle bakterier dybt i biofilmen går 
også i en dvaletilstand (vist som røde celler), hvor de ikke er følsomme 
overfor antibiotika. Antibiotikabehandling kan derfor ikke fjerne infek
tionen helt da de overlevende bakterier vokser videre når behandlingen 
ophører, og de bliver aktive igen.
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Fn via en receptor som hedder extracellular matrix 
binding protein (Embp). Embp er et stort protein som 
sidder på bakteriers celleoverflade, og det indehol-
der en lang række af identiske Fn-bindende domæ-
ner (Figur 2A). Bindingen til Fn har indtil videre kun 
været testet mod Fn som var immobiliseret på en 
overflade, og vi har for nylig vist at S. epidermidis 
ikke binder Fn som er i opløsning. Opløst Fn har en 
rund, globulær konformation, men når Fn adsorbe-
res til en overflade, kan det ændre konformation så 
det foldes ud og danner lange fibriller. Dette sker 
fordi domænerne der binder til andre Fn-molekyler, 
bliver blotlagt (Figur 2B). 

Vi ved at Embp binder til det domæne på fibro-
nektin som hedder FnIII12,

5 og vores hypotese er at 
dette domæne kun er tilgængeligt når Fn danner 
fibriller (Figur 3). Vi har etableret et modelsystem 
med polymer-coatede materialer som lader Fn hæf-
te sig i enten globulær konformation eller som fibril-
ler. Vores forskning viser at hypotesen holder stik. 
Embp kan kun facilitere bakteriens vedhæftning til 
materialer hvor Fn forlader den globulære konfor-
mation og danner fibriller (Figur 3). Materialets 
overfladekemi og struktur er afgørende for om Fn 
danner fibriller, og hvordan fibrillerne fordeles på 
implantatet. Derudover har implantatets mekani-
ske og kemiske egenskaber betydning for hvordan 
kroppen reagerer imod implantatet og deponerer 
Fn og fibrin på det. 

Vores forskning giver således ny viden om sam-
spillet mellem kroppen, implantatet og bakterierne. 
Denne viden er essentiel for design af nye materia-
ler som optimerer integrationen af implantatet i 
kroppen og samtidig minimerer risikoen for biofilm- 
infektioner. 
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Figur 3. 
S. epidermidis kan ikke binde til 
opløst Fn. Kun når Fn antager den 
rette konformation, kan S. epider
midis binde via Embp. Materialets 
egenskaber påvirker derfor bakteri
ens vedhæftning fordi de afgør om 
der dannes Fnfibriller. Små forskel
le kan være afgørende. Nedenfor 
ses atomic force mikroskopibilleder 
af globulærFn og fibrilFn på over
flader belagt med hhv. polymethyl
acrylat og polyethylacrylat. 
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