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Modermælkssukre (HMO) er en af de 

faktorer, der giver det nyfødte barn en 

rigtig god start på livet, og dermed for-

bedrer menneskets overlevelseskvotient 

sammenlignet med andre arter. HMO 

dækker over ca. 100 forskellige struk-

turer, der fx indeholder sialinsyrer og 

fucose. Visse HMO har samme struktur 

som de sukkermolekyler, der findes på 

overfladen af vores mave-tarm system. 

Hvis småbørn får infektioner af føde-

varebårne sygdomsfremkaldende mi-

kroorganismer, såsom Campylobactor 

jejuni, Escherichia coli, eller Helicobac-

ter pylori, vil disse organismer binde 

sig til sukkermolekyler på overfladen 

af mave-tarm systemet. Herved vil de 

kunne trænge gennem tarmvæggen og 

ind i blodbanen, og dermed give børnene 

Sygdomsforebyggende moder- 
 mælks sukre kan også fremstilles  
til modermælks erstatning
Nyt forskningsprojekt identificerer fem forskellige enzymer, såkaldte Trans-glycosidaser, 
der kan fremstille modermælkssukre (HMO) fra sidestrømme i mejeriindustrien. Derved 
bliver det muligt at skræddersy fødevarer til at have samme gavnlige effekt som naturlig 
modermælk, fx i forhold til at forebygge sygdomme.

diarré m.m. Modermælk indeholder 

op til 25 g/L af HMO molekyler, og de 

virker som effektive lokkeduer, da de 

sygdomsfremkaldende mikroorganis-

mer binder sig til HMO inde i tarmen 

og bliver skyllet ud af tarmsystemet med 

afføringen, inden de forvolder skade. 

HIV-virus kan også binde sig til HMO, og 

smittefaren kan derved sænkes betyde-

ligt. Modermælkserstatning indeholder 

ikke sukre med fucose eller sialinsyre 

og beskytter derfor ikke mod de syg-

domsfremkaldende mikroorganismer. 

Dette skyldes til dels, at der hidtil ikke 

har eksisteret en metode til industriel 

fremstilling af HMO. Vi har derfor i et 

nyligt afsluttet forskningsprojekt identi-

ficeret metoder til fremstilling af HMO. 

Projektet var støttet af Mejeribrugets 

ForskningsFond, Arla Foods og univer-

sitetspartnerne, Syddansk Universitet 

og Danmarks Tekniske Universitet.

Fremstilling af HMO-
molekyler
Vi har fundet en ny vej til fremstilling 

af HMO-molekyler vha. en række sær-

lige enzymer kaldet trans-glucosida-

ser. Disse er en blanding af allerede 

identificerede, eksisterende enzymer 

og nydesignede enzymer. Enzymer er 

molekyler, der blandt andet kan klippe 

andre molekyler i stykker og sætte dem 

sammen på nye måder. Vi har desig-

net fem nye enzymer, der kan danne 

HMO-molekyler. Ved at flytte et suk-

kermolekyle - fx sialinsyre - fra val-

leproteinet CaseinGlycoMacropeptide 

over på laktose får vi HMO-molekylet, 

sialyl-laktose. Efter design af de såkaldte 

trans-glucosidaser kan vi fremstille flere 

HMO-molekyler i en såkaldt bioreaktor. 

Vi producerer vore enzymer i mikro-

organismer og kan producere HMO-

molekyler i 50-L skala. For at fremstille 

HMO-molekylerne skal vi bruge nogle 

byggesten (sukre). Der er fem forskellige 
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Resumé
Modermælkssukre (HMO) findes 

i modermælk, men ikke i moder-

mælkserstatning. HMO binder sig 

til sygdomsfremkaldende mikroor-

ganismer i barnets tarm, hvorefter 

disse skylles ud af tarmsystemet. 

HMO mindsker herved smittefaren 

hos spædbørn, og der er derfor en 

mulighed for at forbedre moder-

mælkserstatninger ved at tilsætte 

HMO. Industriel fremstilling af 

HMO er dog vanskelig, men i dette 

projekt er der identificeret metoder 

til denne fremstilling ud fra for-

skellige sidestrømme fra mejeri-, 

landbrugs- og fiskeriindustrien.

Figur 3: HMO-molekyler bruges som 
“lokkeduer” til at fjerne fødevarebårne, 
sygdomskabende bakterier som Campy-
lobacter jejunii (Lars Bode: Glycobiology 
2012: Human milk oligosaccharides. 
“Every baby needs a sugar mama”).
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Figur 1. Anvendelse af Trans-sialidase (TR13) til at flytte sialinsyre fra valleprotei-
net CGMP til laktose og dermed fremstille HMO-molekylet, sialinlaktose.

Figur 2. Produktion af HMO med længere sukkerkæder, der indeholder byggestene, 
sialinsyre, fucose, N-acetylglucosamin, glucose og galactose.

byggesten i HMO molekyler: sialinsyre, 

fucose, N-acetylglucosamin, glucose, 

og galactose. Sialinsyre fås fra opren-

set valleprotein, mens frucose fx kan 

findes i biprodukter fra landbruget og 

N-acetylglucosamin fra kitin (udvindes 

fra rejeskaller). 

Når HMO-molekylerne er fremstil-

let, bliver de oprenset, således at andre 

molekyler fjernes, og de kan derefter 

tilsættes modermælkserstatningen. Til 

dette formål har vi i projektet udviklet 

en ny membranproces, da ingen ek-

sisterede metoder kunne anvendes. 

Denne nye metode har den fordel, at 

den kan adskille negative og u-ladede 

HMO-molekyler. HMO-molekylernes 

struktur og deres funktionelle egen-

skaber blev undersøgt. 

Morgendagens skrædder-
syede fødevarer
I projektet har vi fundet og designet 

alle de nødvendige trans-glycosidaser, 

der skal bruges til den enzymatiske 

fremstilling af HMO-molekylerne, og 

vi har produceret en række forskellige 

HMO-molekyler. Patentansøgninger, 

der dækker de fleste enzymer og der-

til hørende enzymatiske processer, er 

under behandling. Vi forventer, at vore 

resultater kan anvendes til at producere 

forskellige HMO-molekyler, der har en 

stor virkning på fødevarebårne, syg-

domsfremkaldende mikroorganismer, 

og dermed kan ”booste” modermælks-

erstatning med disse nødvendige super-

molekyler. Anvendelse af byggestene 

fra biologisk materiale i sidestrømme 

generelt er en interessant udvikling og 

vil skabe mere værdi og nye, forbedrede 

produkter til fødevareingredienser og 

foderindustrien ud fra ”Waste is Food”-

konceptet. ■


