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Det startede med musikken. Det 
med bakterier er først kommet 

senere ind i Nadine Hoffmanns liv.
- Jeg begyndte at synge, da jeg var 
seks år, hvor jeg startede på mu-
sikskole. Det blev jeg glad for, og 
da jeg var 11-12 år, begyndte jeg 
at spille klaver og synge jazz sam-
men med  garvede jazzmusikere. I 
gymnasie tiden spillede jeg big band 
og rock musik og jeg startede mit 
one-woman show, som siden har 
bragt mig rundt i landet til julefro-
koster, fødselsdage, bryllupper og 
ferniseringer og meget andet. Fra 
jeg var 15 til 17 år arbejdede jeg på 
Statens Museum for Kunst, hvor jeg 
var i køkkenet. Når der var fernise-
ring på museet, kunne jeg godt finde 
på at smide forklædet og sætte mig 
ved flyglet og spille og underholde 
sammen med nogle af kunstnerne. 
 Nadine fortæller, at hun har udvik-
let en stil i retning af en kvinde-
lig  Elton John. Efter studentereksa-
men blev det i første omgang til en 

uddannelse som hortonom, en cand. 
hort. eksamen fra Landbohøjsko-
len i København.  Nadine Hoffmann 
startede med at studere bakterier på 
planterødder, og det har siden ført 
til, at hun nu studerer de bakterier, 
der findes i lungerne på mennesker 
med cystisk fibrose, hvor bakteri-
erne kan blive livsfarlige, fordi pa-
tienternes immun system ikke kan 
angribe bakterierne på grund af de-
res slimproduktion og i stedet angri-
ber lungevævet (en kronisk ”immun-
kompleks-formidlet inflammation”).
    BioNyt mødte Nadine Hoffmann 
på Center for medicinsk mikrobio-
logi, Biocentrum, DTU, i bygning 
301, hvor hun fremviste  petriskåle 
med Pseudomonas- bakterier - en 
type med talrige klare, velafgræn-
sede bakteriekolonier, en anden med 
store slimede klumper - en mutant af 
bakterien, som danner slim. Nadine 
Hoffmann har fundet den slimpro-
ducerende bakterie ved at screene 
forskellige bakterier fra cystisk fi-

brose patienter, som har en kronisk 
infektion. Det har man forsøgt før, 
men bakterierne mister evnen til at 
danne slim, når de har været dyrket 
et stykke tid i laboratoriet. Nadine 
Hoffmanns bakterie beholder den 
slimproducerende egenskab og kan 
bruges til at studere kronisk infek-
tion i dyre modeller. Tidligere stu-
deredes bakterierne ved at indlejre 
dem kunstigt i  algeslim-kugler.

Quorum sensing
Der lever mange bakterier i os. Faktisk 
er der i os 10 gange flere bakteriecel-
ler end menneskeceller. Ud over infek-
tionssygdomme, som antages at med-
føre 13 mill. dødsfald årligt verden 
over, lider mange af kroniske infek-
tioner. Pseudomonas er f.eks. årsag 
til hospitalsinfektioner ved nedsat im-
munforsvar pga. brandsår, kræft, kno-
glemarvstransplantation eller AIDS. 
 Nadine arbejder med “quorum 
 sensing”. Det mærkede ord ”quo-
rum” betyder “et beslutningsdygtigt 

Rock og bakterier

Nadine Hoffmann under en rockkoncert i Tivoli.

Hun deler sit liv mellem rock og bakterieforskning. Når Nadine Hoffman ikke er på 
scenen, arbejder hun med “quorum sensing”, et begreb som kort fortalt  betyder, at 
bakterier kun angriber, når de er mange nok...
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antal”, og bruges i den amerikanske 
kongres, når så mange er mødt frem, 
at mødet er beslutningsdygtigt. 
 Nadine Hoffmanns arbejde er et 
PhD-projekt under vejledning af 
Prof. Niels Høiby og læge Helle 
Krogh Johansen, begge fra afdelin-
gen for klinisk mikrobiologi, Rigs-
hospitalet. Hendes vejleder på DTU 
er lektor Michael Givskov.  
    Projektet går ud på at forvirre 
bakterierne, så de ikke samles til an-
greb. Det går ud på at manipulere 
med bakteriernes indbyrdes snakken 
sammen samt dannelsen af bakterie-
belægninger på vægge i lungernes 
alveoler. Man forsøger at hæmme 
bakteriernes indbyrdes kommuni-
kation og derved forhindre den kro-
niske infektion i at etablere sig ved 
cystisk fibrose. 
 Bakterier føler om de er mange 
nok ved at hver bakterie udsender 
et signalstof til omgivelserne. Pseu-
domonas-bakterier udsender f.eks. 
homoserinlaktoner, andre bakterier 
bruger andre signalstoffer. Den en-
kelte bakterie kan både føle stof-
fet fra sig selv og fra naboerne. 
Når signalet bliver kraftigt nok er 
det tegn på, at der er mange bakte-
rier tilstede. Dette igangsætter så 
en række angrebsprocesser hos alle 
bakterier ne. De udfører nemlig alle 
samtidig den handling, som sig-

nalproteinet giver ordre om - det er 
igangsætning af en lang række en-
zymreaktioner inde i bakterien, som 
både angriber vævet og forsvarer 
bakterien: 
    Under indflydelse af quorum-sen-
sing signalstoffer udsender Pseu-
domonas-bakterien proteinnedbry-
dende enzymer (elatase) i lungerne 
af cystisk fibrose-patienten.
 Bakteriernes signalmolekyler kan 
ud over quorum sensing-virkningen 

også hæmme immunforsvaret: 
....ved at fremkalde selvmord blandt 
makrofagceller og neutrofile celler, 
....ved at hæmme værtens produk-
tion af ”immunsignalstof IL-12”, 
....ved at klippe modtagemoleky-
ler af immuncellerne, så de bliver 
“døve” for bakterieinfektionen,
....ved at stimulere produktion af 
”immunsignalstof  IL-8”, som til-
trækker hvide blodlegemer af den 
type, hvor cellekernen er uregel-

Petriskål med bakteriekolonier af den sær-
lige slimproducerende mutant af Pseu-
domonas, som ikke mister evnen til at 
danne slim, selv under længere laborato-
riedyrkning.  Bakterien har en deletion-
smutation i MucA-genet, der gør at den 
bliver slimproducerende. 

Jeg synes det er spændende at forske, siger Nadine Hoffmann, og jeg mener, at jeg bru-
ger min musiske kreativitet i min forskning. Når alle sanser er åbne, får man flere kreative 
ideer, og det gælder både inden for musikken og inden for forskningen. Hun viser her en 
petriskål med Pseudomonas-bakterier, som er slimproducerende. Denne bakterie kan bru-
ges i dyremodeller til at efterligne situationen i lungerne hos patienter med cystisk fibrose.
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mæssigt formet, Når sådanne hvide 
blodlegemer er blevet tiltrukket, ud-
sender de ilt-radikaler, som burde 
dræbe bakterierne, men i stedet be-
skytter bakterierne sig ved at danne 
mutationer i et gen (mucA), som sty-
rer slimdannelsen, hvorved bakteri-
erne bliver i stand til at lave slim, i 
form af alginat. Bakterierne i slimen 
er godt beskyttet, da slimen holder 
immuncellerne på afstand. Bakteri-
ens slimstof bærer desuden acetyl-
grupper, som stopper de forsvarende 
enzymer (immunforsvarets ”kom-
plementsystem”), og de beskyt-
ter bakterien mod immunsystemets 
antistoffer. 

Opdagelsen af bakteriesprog
Udforskningen af ”quorum sensing” 
har taget fart de sidste 10 år. Det vi-
ser sig, at der findes store ”sprog”, 
som mange bakteriearter forstår, og 
små ”dialekter”, som kun en snæver 
kreds af bakterietyper forstår ind-
byrdes, så ven kan skelnes fra fjende 
i bakterieverdenen. 
 Oprindelig blev systemet med en 
”auto-inducer” opdaget i 1960’erne 
af amerikanerne Hastings og Ne-
alson i bakterien Vibrio fischeri. 
Denne bakterie lever i havet, og kan 
udsende lys, men gør det kun, når 
bakterietætheden har nået et kri-
tisk antal. I 1983 opdagede amerika-

neren Michael Silverman genet for 
denne auto-inducer og dens recep-
tor. 
 
Målet med forskningen. 
Opgaven for forskerne er at gøre 
bakterierne døve for signalstof-
fet, så de aldrig starter et samlet an-
greb. Det der sker er, at bakterier 
som Pseudomonas på et tidspunkt 
kommer til et egnet sted, de kommer 
f.eks. ned i lungerne, og her begyn-
der de at vokse. Ved hjælp af kemi-
ske signalstoffer kan de tælle hinan-
den, og først når de er mange nok, 
dvs. når quorum nås, løfter de gevæ-
ret og affyrer deres våben i form af 
virulensfaktorer som f.eks. elastase, 
der fremkalder betændelsen, forkla-
rer Nadine Hoffmann. 
    Fænomenet ses ved cystisk 
 fibrose. Denne ret almindelige arve-
lige sygdom giver problemer i kirt-
lerne: fordøjelsen fungerer ikke på 
grund af for få enzymer fra bugspyt-
kirtlen; der er desuden et stort salt-
tab via sved, og patienten har ån-
dedrætsbesvær, som skyldes slim i 
lungerne. Pseudomonas aeruginosa 
er med til at danne slim, når den 
på et tidspunkt får en mutation, så 
den bliver slimproducerende og be-
gynder at producere polysacchari-
det alginat. Samtidig dannes “bio-
film” i lungerne, dvs. en op til 100 

mikrometer tyk, tæt belægning af 
bakterier i slim. I laboratoriet kan 
dette efterlignes ved at dyrke disse 
 “mucoide” bakterier i glashulrum, 
”flowceller”, med kontinuerligt næ-
ringsgennemløb, hvorved bakteri-
ernes biofilm afsættes på glasvæg-
gene. 
 Desuden har forskergruppen på 
DTU ved hjælp af gensplejsning 
koblet bakte riens quorum sensing 
til et grønt-fluorescerende protein, 
som stammer fra en vandmand: Der-
ved kan bakterien ses lyse op i mi-
kroskop. Grønt lys i fluorescens-mi-
kroskopet betyder, at bakterierne 
kommunikerer med hinanden. Hvis 
”samtalen” afbrydes, slukkes lygten. 
En rødt-fluorescerende protein, som 
stammer fra en søanemone, bruges - 
indsat i en bakterie - til at lokalisere 
bakterierne. Dette rød/grønne sig-
nalsystem kan også bruges ved un-
dersøgelser af bakterier i lunger på 
mus. 
 
En behandlingsmetode?
En patient med cystisk fibrose, som 
har en kronisk Pseudomonas-infek-
tion i lungerne, kan allerede nu be-
handles ved at bremse bakteriernes 
signalstoffer.  Patienterne kommer 
på Rigshospitalet hver måned, og 
hvis de har en kronisk Pseudo monas 
aeruginosa lungeinfektion behand-
les de i hospitalet med antibiotika 
i to unger 4 gange årligt. Desuden 
skal de dagligt indånde dampe med 
colistin eller tobramycin og azithro-
mycin og evt. ciprofloxacin.  
 Azithromycin er et kendt middel, 
som hæmmer væksten af Gram-posi-
tive bakterier. Pseudomonas er der-
imod Gram-negativ, og dens vækst 
hæmmes ikke af stoffet. Men dette 
antibiotika hæmmer Pseudomonas-
bakteriernes kommunikation - ved 
at hæmme quorum sensing. Stoffet 
hæmmer også et slimdannende en-
zym og det påvirker immunforsva-
ret. Ved en sygdom, som ligner cy-
stisk fibrose, har man i mennesker 
set god virkning af stoffet: Japan-
ske patienter med diffus panbron-

Cystisk fibrose mus. Disse mus har fået knock-out’et et gen, så de har fået sygdommen 
 cystisk fibrose. Musene bruges som model for denne arvelige sygdom, som hos mennesker 
forekommer hos 1 ud af 400 par, og som skyldes et defekt gen. Begge forældre skal bidrage 
med et defekt gen. Det  defekte gen findes hos hver 20. person, dvs. blandt mennesker, som 
er raske, blot genet samtidig findes sammen med et rask gen. 

Bakteri er begynder først 
at udsende gift, når de er 
så mange, at de har en 
chance for, at immunfor-
svaret ikke kan følge med. 
De kommunikerer ved 
“quorum sensing” - “at 
føle om vi er mange nok”. 



BioNyt/Videnskabens Verden nr.127, www.bionyt.dk  29

chiolitis behandles med azithromy-
cin. I Danmark er man nu begyndt 
at bruge azithromycin til cystisk fi-
brose patienter.  Det er en vigtig 
pointe, at stoffer, som ikke brem-
ser bakteriernes vækst, men kun de-
res indbyrdes kommunikation, i det 
lange løb vil være bedre, fordi risi-
koen for at udvikle resistente bakte-
rier er meget mindre. 
 Danske forskere har været med til 
at udforske algen Delisea pulcha fra 
Australiens kyst, som aldrig er be-
lagt med bakteriefilm. Det har vist 
sig, at den danner furanoner, som 
hæmmer bakteriernes kommunika-
tion og efterfølgende biofilm-dan-
nelse. Det var den første påvisning 
af naturlige hæmmere af quorum 
sensing. Der er nu fremstillet et syn-
tetisk furanon, og forsøg med mus 
har vist, at det blokerer quorum-sen-
sing signalmekanismen hos Pseudo-
monasbakterierne. Dette kan måske 
udvikles til en ny type antibiotika. 
Se: www.bionyt.dk/127 bakterier  
Nadine: nadinehof@hotmail.com

Bakteriecelle 

Ingen 
bakterie-
celler 

Alveole der er op-
fyldt med biofilm 
(blåfarvet slim med 
bakterier)

A

B

Billede fra cystisk fibrose-mus, som er ble-
vet behandlet med azithromycin, som bl.a. 
hæmmer bakteriernes kommunikation. Der 
ses ingen steder noget slimlag som holder 
immuncellerne tilbage. De mange immun-
celler omkring vakuolen viser, at der har 
været et angreb. 

Mus behandlet med antibiotika, der
forhindrer bakterie-kommunikation: 
Bakterierne er væk. 

Hvide blodlegemer
(kan ikke trænge ind 
i biofilmens slim)

Kerne af hvidt blodlegeme
(en immuncelle) 

Alveole
- nu fri for
bakterier

Alveole

Lungevæv fra cystisk fibrose-mus. Pseudomonas-bakte rier indføres i musens venstre 
lunge via luftrøret under be døvelse, og etablerer en kronisk infektion. Efter 7 dage 
aflives musene, og undersøges for bakterier og immun systemets reaktion. Billede A 
viser mange mørke pletter. Det er farvede kerner af immunceller (“hvide blodlege-
mer”). Billede B er en større forstørrelse, hvor bakterierne nu tydeligt kan ses. De 
ligger i slim, som er farvet blåt. Immuncellerne kan ikke trænge ind i slimen.  


