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Af Postdoc Kristine Blans og  
Seniorforsker Jan Trige Rasmussen, Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet  
samt Professor Lotte Bach Larsen  
og Lektor Lars Wiking, Institut for Fødevarer,  
Aarhus Universitet

Mælk som 
kommunikationsmiddel
Information overleveres i dag med ly-

nets hast ved hjælp af højteknologiske 

opfindelser. I det seneste årti er et noget 

ældre kommunikationsmedie blevet 

opdaget i mælk. Modermælk indeholder 

nemlig nanometer-små strukturer om-

kranset af en fosfolipid-membran, som 

tilsyneladende kan videregive vigtige be-

skeder fra mor til spædbarn med mulig 

betydning for den nyfødtes sundhed. 

Nanopakkerne, kendt som ekstracel-

lulære vesikler, fungerer i et universelt 

pakkesystem, som vi først nu er begyndt 

at forstå betydningen og potentialet af. 

Tidligere blev de opfattet som et affalds-

system, hvorved celler kunne skille sig 

af med noget, de ikke havde brug for 

længere. I dag ved man, at vesiklerne 

kan transportere signalstoffer og mo-

lekylært indhold til modtagerceller. 

Pakkeposten menes at kunne leveres 

over både korte og lange afstande via 

blodbanen - eller via mælken, og at de 

leverede beskeder kan få modtagerceller 

til at ændre opførsel.

Eksistensen af ekstracellulære ve-

sikler er beskrevet i menneskets mo-

dermælk og komælk, men også i mælk 

fra andre arter. De er tidligere blevet 

benævnt hhv. exosomer, mikrovesikler 

og skummetmælksmembraner, men går 

nu under fællesbetegnelsen ekstracel-

lulære vesikler. Vi mangler dog stadig at 

forstå deres funktion og mangfoldighed 

Mælkepost i nanopakker
Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt komælks og modermælks indhold af 
bittesmå pakkepost-strukturer.

i mælk og hvilken betydning, nanopak-

kerne har for spædbarnets sundhed, og 

hvorvidt nanopakker i komælk også kan 

påvirke mennesket.

Fedtkugler og 
ekstracellulære vesikler
På Aarhus Universitet har et hold af 

forskere undersøgt den molekylære 

sammensætning af ekstracellulære ve-

sikler i frisk modermælk og komælk 

for at opnå et større kendskab til pak-

kernes funktion i mælken. Projektet 

er udført med støtte fra Mejeribrugets 

ForskningsFond.

I mælk er fosfolipid-membraner mest 

kendt for at omkranse det vandskyende 

smørfedt, hvorved det holdes opløst i 

mælken. Membranen der omkranser 

smørfedtet er kendt som mælkefedt-

kuglemembranen. Interessant er det 

dog, at omtrent halvdelen af mælkens 

fosfolipid-membraner ender i skum-

metmælken, når fløden skummes fra. En 

Figur 1: 
Mælkelipidpartikler udskilles på forskellige måder fra mælkekirtlens celler.
Fedtkugler afgives til mælken ved, at fedtdråber omkranses og afsnøres af et 
stykke af cellens fosfolipidmembran (1). Fosfolipidmembranen holder fedtdrå-
ben opløst i mælken. Når helmælken skummes ender fedtkuglerne i flødedelen 
grundet fedtdråbens lave densitet.  
Mælkens nanopakker, også kaldet for ekstracellulære vesikler, afgives til mæl-
ken på to forskellige måder: Direkte fra cellens fosfolipidmembran (2) eller fra 
membranomkransede rum i cellen (3). Begge typer har en vandig kerne og er op 
til 100 gange mindre end fedtkugler. Da mælkens ekstracellulære vesikler har 
en vandig kerne, og derfor en højere densitet end fedtkuglers, ender de i skum-
metmælken.
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stor andel af fosfolipid-membranerne i 

skummetmælken omkranser ekstracel-

lulære vesikler. 

I studiet blev fundet, at de små ve-

sikler i komælk og modermælk er 50-

300 nm i diameter og adskiller sig fra 

de op til 100 gange så store fedtkugler 

ved ikke at omkranse en fedtdråbe, 

men i stedet at have et vandigt indre. 

Dertil har membranen, der omkranser 

vesiklerne, en anden fosfolipid sammen-

sætning end membranen fra fedtkugler. 

Det er også fundet, at fedtkuglerne og 

de ekstracellulære vesikler har hver 

deres unikke proteinsammensætning. 

Derudover beskytter vesiklerne små 

informations-sekvenser (RNA), som 

menes at kunne påvirke vesiklernes 

modtagerceller.

Forskningen har også vist, at der til-

syneladende findes mange forskellige 

typer af vesikler i både modermælk og 

komælk med hver deres molekylære 

udtryk i form af proteinsammensætning. 

Interessant ligner vesiklernes mole-

kylære sammensætning i modermælk 

og komælk hinanden så meget, at det 

ikke er utænkeligt, at informationen i 

”mælkeposten” fra koen kan påvirke 

mennesket.

Mælkelipidpartikler med 
forskellige egenskaber
Mælkefedtkugler og ekstracellulære 

vesikler har en molekylærsammensæt-

ning, der er mærkbar forskellig, hvilket 

stemmer overens med deres forskellige 

dannelse og udskillelse fra mælkekirt-

lens celler (se figuren). Derfor er der stor 

sandsynlighed for, at de membranstruk-

turer, der findes i flødedelen og skum-

metmælken, har forskellig biologisk 

funktion. Ekstracellulære vesikler er 

et voksende forskningsområde grundet 

deres potentielle egenskaber som pak-

kepost imellem alle celler. Opdagelsen 

af deres eksistens og mangfoldighed i 

mælk i dette projekt betyder, at for-

skerne nu kan begynde at grave dybere 

og opbygge en mere omfattende forstå-

else af mælkepakkernes betydning for 

vores sundhed.

Hvad kan det bruges til?
Projektet har bidraget med ny viden 

om mælk som post-medie og bidrager 

derved til vores generelle forståelse af 

biologiske strukturer i mælk. På sigt vil 

akkumuleret viden om mælkepostens 

biologiske egenskaber også øge vores 

forståelse af komælks sundhedsmæssige 

egenskaber. Denne viden vil kunne bru-

ges til forbedring af sammensætningen 

på nuværende modermælkserstatnings-

produkter. Derudover kan der måske 

også findes nye og innovative anven-

delsesmuligheder i kraft af vesiklernes 

naturlige egenskaber som transportører 

mellem celler. ■
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Resumé
Mælk indeholder nanometersmå pakker, der formodentlig tillader 

en ammende mor at sende genetiske beskeder til spædbarnet. 

Nanopakkerne befinder sig i skummetmælken og er ligesom 

flødedelens fedtkugler omkranset af en fosfolipid-membran. Dog 

har nanopakkerne i skummetmælken en helt anden molekylær 

sammensætning end fedtkuglerne, herunder ingen kerne af smørfedt 

og en meget anderledes proteinsammensætning. Derudover er 

fedtkugler op til 100 gange større end nanopakkerne. Opdagel-

sen af nanopakker i mælk giver ny viden om mælks potentiale 

som budbringer og mulige sundhedsmæssige egenskaber. 

Forskningsprojektet er hovedsageligt udført på Institut for 

Molekylærbiologi og Genetik og ved Institut for Fødevarer, 

Aarhus Universitet.
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