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Abstract 

 
Because of human activity cellulose containing materials, such as straw, paper and wood chips has 

become a waste product. This material is accessible in great amounts, it is cheap and so far does not 

have a lot of applications. The future utilization of cellulosic waste is a matter of great interest, as is the 

production of fuels from cellulosic biomass. There are still a lot of obstacles for the production of fuels 

from cellulosic biomass both technical and microbial.  

The purpose of this project was to isolate and characterise cellulose-degrading bacteria from a paper 

factory (Dalum Paper A/S in Maglemølle, Næstved, Denmark) in order to get a better understanding of 

how to utilize cellulosic waste. Four aerobic bacterial strains were isolated from 40°C incubations, but 

they were not further characterised because of their low potential to hydrolyze cellulose substrate. A 

stable and efficient cellulose-degrading mixed culture was obtained by anaerobic incubations at 60°C 

(AN60). Several non-successful attempts were made to isolate a cellulose-degrading bacterium from 

AN60. The different kinds of bacteria in the mixed culture were then sequenced using PCR and cloning 

techniques. According to the 16S rRNA genes of the clones AN60 contained two different species. One 

(the CP-strains) related to a thermophilic, anaerobic and proteolytic bacterium which does not grow on 

cellulose, Coprothermobacter proteolyticus (Kersters et al., 1994). The other (the Cel60-strains) related 

to a thermophilic anaerobic cellulose-degrading clostridia, Clostridium sp. EBR-02E-0045 isolated by 

Shiratori et al. (2006). It was assumed that the CP-strains were not able to degrade cellulose and the CP-

strains were named the contaminants of AN60. AN60 was characterized with particular reference to its 

cellulose degrading capabilities. AN60 showed both exo- and endocellulase activity but no β-

glucosidase activity. It degraded both crystalline (Avicel, Whatman No. 1) and amorphic (α-cellulose) 

cellulose substrates in 1-2 days at 60°C and grew equally well on all cellulose substrates tested. 

Cellulase synthesis and activities were not inhibited by growth on 0.4 % [w/v] cellobiose. Furthermore 

the culture fermented glucose but showed no cellulase activity by growth on glucose. Exo- and 

endocellulase activities were assayied by measuring the liberation of reducing sugars from Avicel and 

carboxymethyl cellulose (CMC) with the Somogyi-Nelson assay and the dinitrosalicylic acid (DNS) 

assay, respectively. For the purpose of determining the pH- and temperature optima a colorimetric assay 

was used (Cellazyme C assay). The endocellulases had optima at pH ∼ 4.8-8.8 and ∼62°C. The 

measured maximum exo- and endocellulase activities were 5.7 and 76 mU glucoseequivalents per ml 

culture, respectively. The doubling times during growth on cellulose and cellobiose were ∼6 and 4.1 

hours, respectively. The cellulases from AN60 were extracellular and did not adhere to the cells during 

all stages of growth on cellulose, but the cellulases were to some point adsorbed to the cellulose during 

breakdown. The cellulases from AN60 were very stable, since they still showed activity after 5 months 

of incubation at 60°C, and they can still be used for inoculation of new cultures after several months at 

4°C.
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Forord 

 

Formålet med dette projekt var at isolere og karakterisere bakteriestammer med cellulytisk aktivitet 

fra papirfabrikken Dalum Papir A/S Afdeling Maglemølle i Næstved. Idéen opstod i forbindelse 

med et tidligere projekt i samarbejde med fabrikken (Tang & Jørgensen, 2005), hvor det blev 

opdaget, at der var cellulytisk aktivitet i procesvandet. Procesvandet fra afsværtningsanlægget i 

Maglemølle var fyldt med papirfibre, som er et godt substrat for mange cellulosenedbrydende 

bakterier (Freier et al., 1988), og der er vandindtag fra Susåen, hvorfra anlægget konstant inokuleres 

med nye bakterier. På denne baggrund blev det besluttet at anvende procesvandet til isolering af 

cellulosenedbrydende bakterier.  

Karakterisering af aerobe isolater blev ikke foretaget da forsøg viste, at isolerede aerobe bakterier 

havde et lavt potentiale til hydrolyse af cellulose. I stedet blev en stabil, effektiv og 

cellulosenedbrydende blandingskultur karakteriseret. Denne blandingskultur opstod ved en anaerob 

berigelse af procesvandet ved 60°C, og benævnes AN60. Adskillige forsøg på at isolere en 

cellulosenedbrydende bakteriestamme fra kulturen slog fejl, og PCR og kloningsteknikker blev 

anvendt for at identificere bakterierne i kulturen. Efter sekventering af AN60 fremgik det af 

sekvensresultaterne, at der var tale om en kultur antageligt bestående af to bakteriearter. De to 

forskellige typer af bakterier i kulturen blev benævnt Cel60-kloner og CP-kloner. Den ene art var 

tæt beslægtet med Coprothermobacter proteolyticus, som er en anaerob proteolytisk bakterie 

(Ollivier et al., 1985). Denne art betragtes ikke som værende i stand til at nedbryde cellulose, da 

dens nærmeste beslægtede ikke er beskrevet som cellulosenedbrydende (Kersters et al., 1994), og 

benævnes i rapporten som kontaminanten eller CP-stammerne (Tabel 7). Den anden bakterieart i 

blandingskulturen AN60 var tæt beslægtet med anaerobe termofile cellulytiske clostridier. Den 

benævnes i rapporten som den cellulytiske bakterie i AN60 kulturen eller Cel60-stammerne. AN60 

blev derefter karakteriseret specielt med henblik på dens cellulosenedbrydende egenskaber. 
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1. Introduktion 

 

 

Menneskets problemer med at skaffe alternative energikilder til fossile brændstoffer, har ført 

forskning og udvikling langt på en række områder indenfor alternativ energiforsyning, og listen af 

forsøg på at fremstille bæredygtig energi er lang. Herunder er brugen af plantebiomasse til 

fremstilling af vedvarende energi inde i en rivende udvikling. Før brugen af kul og olie blev 

dominerende var afbrænding af plantematerialer til fremstilling af energi essentiel, og det er muligt 

at vi igen skal udnytte planternes energi til at sikre fremtidig bæredygtighed.  

Bioethanol er et godt alternativ til fossilt brændstof, idet ethanol fremstillet ud fra plantebiomasse 

reducerer CO2-udledningen, når det anvendes som substitut for fossilt brændstof. Det skyldes, at 

den mængde CO2, der dannes ved forbrændingen af bioenergi, modsvares af den mængde CO2, der 

fikseres af de anvendte planters fotosyntese (Figur 1). I dag fremstilles bioethanol hovedsageligt af 

sukkerrør og stivelsesholdige afgrøder (1. generations bioethanol). Men en kommerciel 

fuldskalaproduktion af bioethanol kræver, at man går over til at anvende celluloseholdige 

præparater såsom halm, papiraffald og træ (2. generations bioethanol), idet anvendelsen af 

stivelsesholdige afgrøder er uholdbart over længere tid, da der her er tale om biomasse, der kan 

anvendes som fødevarer og foder (Himmel et al., 2007). 

 

 
Figur 1: Fuldt integreret biomassecyklus til vedvarende energi. Frit efter (Ragauskas et al., 2006). 
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Cellulose kan virke som kulstof- og energikilde for mange bakterier og svampe, som har udviklet en 

hel række af cellulytiske enzymer (Bayer et al., 2001). De er i stand til at nedbryde plantebiomasse 

til sukre, som kan omdannes til ethanol. På grund af de cellulosenedbrydende bakterier og svampes 

evner til at nedbryde cellulose, giver de et stort bidrag til det globale kulstofkredsløb, og er derfor 

vigtige faktorer i overvindelsen af udfordringen; at anvende plantebiomasse til produktion af 

alternative energikilder. Plantebiomasse er sværtnedbrydeligt på grund af cellulosestrukturens 

utilgængelighed for enzymer, men da bakterier og svampe har overvundet denne genstridighed, har 

deres enzymer potentiale til fremtidige anvendelser inden for fremstillingen af biobrændstof (Tolan 

& Foody, 1999; Bhat, 2000).  

CO2-emissionen skal nedsættes betydeligt over den næste årrække, for Danmarks vedkommende 21 

% set i forhold til niveauet i 1990 (Kyoto, 1997). En delvis løsning på disse problemer er 

udnyttelsen af celluloseholdigt affald til produktion af biobrændsel, og videre forskning på dette 

område er vigtigt, idet udnyttelsen af cellulose til ethanolfremstilling stadig er en teknologisk såvel 

som mikrobiologisk udfordring. 

 

 

1.1 Cellulose 

Cellulose blev første gang opdaget og isoleret fra plantemateriale af Anselme Payen for mere end 

150 år siden (O'Sullivan, 1997). Siden har man fundet cellulose produceret af bakterier, alger og 

dyr. Cellulose findes hovedsageligt i plantecellevægge, hvor det udgør mellem 35-50 % af 

plantetørvægten, hvilket gør det til den hyppigst forekommende organiske polymer på jorden (Lynd 

et al., 1999). 

Cellulose findes på mange forskellige former, og denne diversitet gør at valget af cellulosesubstrat 

til enzymatiske studier vil påvirke resultatet af undersøgelserne, og besværliggøre sammenligning af 

forskellige studier (Lynd et al., 2002). 

Grundlæggende består cellulose af lange polymerer af op til 10.000 D-glukosemolekyler (Schwarz, 

2001). Glukosemolekylerne er bundet sammen af β-1,4-bindinger, og hvert glukosemolekyle er 

roteret 180° i forhold til nabomolekylet, således at hvert disakkarid udgør et cellobiosemolekyle 

(Figur 2a) (Béguin & Aubert, 1994). På grund af cellulosekædernes homogene struktur dannes 

hydrogenbindinger og van der Waals kræfter mellem kæderne, hvilket resulterer i dannelsen af 

mikrofibriller, der sammen danner fibre (Leschine, 1995). Cellulosemolekylerne er orienteret 

parallelt i mikrofibrillerne, med de reducerende ender af glukosemolekylerne lokaliseret i samme 
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ende af hver mikrofibril (Leschine, 1995). Cellulose danner en krystallinsk struktur på grund af de 

lange homogene glukaner, mens nativt cellulose ofte findes på en mere uordnet form, der består af 

krystallinsk cellulose afbrudt af amorfe dele, hvor fibrillerne er irregulære (Figur 2b).  

 

 
 
Figur 2: Cellulosestruktur. a) β-1,4 bindinger. b) Skematisk tegning af cellulosefibril (Béguin & Aubert, 1994). 
 

 

Overfladearealet af cellulosefiberen i amorft cellulose er totalt set meget større end overfladearealet 

af en krystallinsk cellulosefiber af samme størrelse (Lynd et al., 2002), hvilket gør cellulosen lettere 

tilgængelig for cellulaser. Ved hjælp af et indeks: Crystalline Index (CI), der bestemmer graden af 

krystallinitet, rangeres cellulose efter hvor stor en procentdel, der er krystallinsk (O'Sullivan, 1997). 

Graden af krystallinitet varierer fra 0 % i amorft syrebehandlet cellulose (Béguin & Aubert, 1994) 

til 95 % i cellulose isoleret fra algen Valonia ventricosa (Bayer et al., 2001). 

Cellulose findes hovedsageligt i plantecellevægge (Lynd et al., 1999), hvor det sikrer strukturen af 

cellevæggen, og cellulosefibrillerne er her ofte inkorporeret i en matrix af hemicellulose og lignin 

(Béguin & Aubert, 1994). Hemicellulose er et polysakkarid, der udover glukose består af pentoser 

som for eksempel xylose og arabinose, mens lignin er et svært nedbrydeligt molekyle bestående af 

aromatiske polymerer (Béguin & Aubert, 1994).  

Cellulose er et polymorft molekyle, og man har beskrevet seks polymorfer af cellulose (O'Sullivan, 

1997), der varierer ved deres hydrogenbindingsmønster (Béguin & Aubert, 1994). De seks 
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polymorfer af cellulose kan omdannes til hinanden ved forskellige former for behandling 

(O'Sullivan, 1997). Den native krystalline form af cellulose kaldes type I, og består af en blanding 

af to polymorfer Iα og Iβ (Béguin & Aubert, 1994; O'Sullivan, 1997). Udover variationerne i 

hydrogenbindingsmønstre, kan cellulose blandt andet også have substitueringer, forskelle i 

polymeriseringsgrader, porestørrelser og i det specifikke overfladevolumen.  

Til cellulosestudier anvendes oftest kommercielle oprensede cellulosesubstrater, og valget af 

substrat vil påvirke resultaterne af undersøgelserne (Lynd et al., 2002). For eksempel resulterer 

kommerciel delignificering af træ i produktionen af α -cellulose, der indeholder hemicellulose og 

amorfe samt krystalline dele (Wood, 1988; Lynd et al., 2002), mens mikrokrystalline celluloser som 

Avicel er næsten rene celluloser, der fremstilles af α-cellulose ved syrebehandling, hvorved 

hemicellulose samt amorfe dele fjernes (Wood, 1988; Lynd et al., 2002). Carboxymethylcellulose 

(CMC) er et andet meget anvendt substrat på grund af substratets lette opløselighed i vand (Lynd et 

al., 2002). CMC består af celluloseenheder substitueret med carboxymethylgrupper (Zhang et al., 

2006). Hydrolyse af lignocellulose, som er betegnelsen for plantebiomasse bestående af cellulose, 

hemicellulose og lignin, er mere kompleks end hydrolyse af ren cellulose alene. Til dels på grund af 

de mange komplekse enzymer der kræves til nedbrydningen af cellulose og hemicellulose, men 

også fordi nedbrydning eller fjernelse af lignin er nødvendig før nedbrydningen af cellulose kan 

foregå (Bayer et al., 2001).  

 

 

1.2 Bakteriel cellulosenedbrydning 

Cellulosemolekylet er et relativt stabilt molekyle med en halveringstid på 5-8 millioner år for β -

glukosidbindingerne ved en temperatur på 25°C. Den meget hurtige biodegradering af cellulose er 

derfor nødvendig for at få sluttet kulstofkredsløbet (Berner, 2003; Zhang et al., 2006). 

Cellulytiske mikroorganismer findes blandt flere taksonomiske grupper, men er dog mest udbredt 

blandt eubakterier og svampe (Béguin & Aubert, 1994). I naturen findes mange cellulytiske 

bakterier i synergistiske samspil med ikke-cellulytiske bakterier, hvor alle parter drager nytte af 

hinanden (Ljungdahl & Eriksson, 1985; Béguin & Aubert, 1994; Lynd et al., 2002). Cellulytiske 

bakterier kan nedbryde cellulose til cellobiose og glukose, som både cellulytiske og ikke-

cellulytiske arter kan konkurrere om. Samtidig betyder fjernelsen af nedbrydningsprodukterne en 

yderligere nedbrydning af cellulose, da cellobiose og glukose kan virke inhiberende på 

cellulosenedbrydningen (Vladut-Talor et al., 1986; Bayer et al., 2001).  



1. Introduktion 

 12 

Bakteriel nedbrydning af cellulose kan foregå både aerobt og anaerobt, og man inddeler typisk de 

cellulytiske bakterier i tre grupper. En gruppe består af fermentative anaerobe, typisk gram-positive 

bakterier som Clostridium, Ruminococcus og Caldicellulosiruptor. Kendte aerobe 

cellulosenedbrydende bakterier er for eksempel Cellulomonas, Bacillus og Pseudomonas samt 

glidende bakterier, som Cytophaga og Sporocytophaga (Lynd et al., 2002). Ved aerob 

cellulosenedbrydning oxideres cellulose til kuldioxid og vand, mens cellulose anaerobt nedbrydes 

til methan og kuldioxid (Ljungdahl & Eriksson, 1985). Første skridt er nedbrydning af cellulose til 

glukose og andre simple kulstofkomponenter, som fermenteres af cellulytiske og sakkarolytiske 

mikroorganismer til hydrogen og kuldioxid og forskellige organiske syrer og alkoholer (1).  

C6H12O6 + 6H2O → 6CO2 +12H2 (1) 

Methanogene bakterier kan producere methan ud fra hydrogen og kuldioxid (2).  

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  (2) 

Og acetat produceres af acetogene bakterier ud fra hydrogen og kuldioxid (3).  

CO2 + 4H2 → CH3COOH + 2H2O (3) 

I naturen nedbrydes størstedelen af cellulosen aerobt, mens kun 5-10 % nedbrydes anaerobt 

(Leschine, 1995). Der findes visse anaerobe termofile cellulytiske bakterier, der kræver høje 

temperaturer for vækst og cellulosenedbrydning, og de spiller antageligt en mindre rolle i det 

naturlige økosystem (McBee, 1950). Til trods for dette har den største interesse ligget i at undersøge 

termofile anaerobe cellulosenedbrydende bakterier som Clostridium thermocellum, da disse 

bakterier har et stort potentiale til industriel anvendelse blandt andet til bioethanolfremstilling på 

grund af deres termostabile enzymer (Demain et al., 2005). 

 

 

1.3 Cellulaser  

Cellulaser er enzymer, der katalyserer hydrolysen af cellulose, og de er delt op i klasser afhængigt 

af typen af reaktioner de udfører. Endo-1,4-β-glukanase [EC 3.2.1.4] (endocellulase) angriber 

cellulose ved amorfe dele og nedsætter polymeriseringsgraden, hvorved der frigives frie ender. Exo-

1,4-β-glukanase [EC 3.2.1.91] (exocellulase) angriber cellulose ved reducerende og ikke-

reducerende ender, der er frigivet af endocellulaserne og fjerner derved cellobiose samt glukose og 

længere cellodextriner. β -glukosidase [EC 3.2.1.21] hydrolyserer cellobiose til glukose (Figur 3) 

(Wood & Bhat, 1988; Lynd et al., 2002).  
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Figur 3: Nedbrydning af cellulose katalyseret af cellulaser i tre trin. Endocellulase nedbryder non-kovalente 
interaktioner i cellulosen. Exocellulase hydrolyserer de individuelle cellulosefibre til mindre sukre, mens β-
glukosidase nedbryder cellobiose til glukose (http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulase). 
 

 

β-glukosidase er i egentlig forstand ikke en cellulase, men den er betydelig for den komplette 

hydrolyse af cellulose, da hydrolysen af cellobiose til glukose er vigtig for at undgå inhibering af 

endo- og exocellulaserne (Vladut-Talor et al., 1986; Wood & Bhat, 1988; Bayer et al., 2001). 

Udover at de cellulosenedbrydende enzymer er opdelt i endo- og exocellulase, findes der flere 

former af henholdsvis endo- og exocellulase, der afviger i aktivitetshastighed og specificitet i 

forhold til forskellige substrater. Desuden er cellulasernes reaktioner stadig ikke fuldt ud forståede, 

så ovennævnte cellulasegrupper er kun et forsøg på at klassificere cellulaserne (Béguin & Aubert, 

1994). 

Cellulaserne findes enten som cellusomer, som frie, cellebundne eller multifunktionelle enzymer 

eller som en kombination af nævnte (Bayer et al., 2001). Cellusomer er ekstracellulære 

multienzymsystemer bestående af forskellige komponenter (Figur 4). En integrerende komponent; 

det såkaldte scaffoldin, organiserer de cellulytiske komponenter til et multienzymkompleks, ved 

hjælp af cohesiner og dockeriner, der binder enzymerne til scaffoldinkomponenten. Desuden findes 

ofte et kulhydratdbindende modul (CBM), som genkender og binder til cellulosesubstratet (Bayer et 

al., 2001; Schwarz, 2001). Cellusomer er indtil nu kun fundet hos anaerobe bakterier af ordenen 
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Clostridiales, hvoraf de fleste tilhører gruppe III af klassen Clostridia (Schwarz, 2001; Lynd et al., 

2002). 

 

 

 

Den mest velstuderede anaerobe cellulosenedbrydende bakterie er Clostridium thermocellum, hvis 

genomsekvens der stadig arbejdes på hos Joint Genome Institute (JGI) ved U.S. Department of 

Energy (http://genome.ornl.gov/microbial/cthe/). I kulturer af C. thermocellum findes cellusomer 

både ekstracellulært i mediet samt på overfladen af cellerne, mens man hos mange andre anaerobe 

cellulosenedbrydende bakterier kun finder cellusomer fasthæftet til cellen (Schwarz, 2001). Andre 

anaerobe cellulosenedbrydende bakterier har et enzymsystem, hvor de enkelte enzymkomponenter 

er fasthæftet til et CBM (Schwarz, 2001).   

Aerobe cellulosenedbrydende bakterier har ofte ekstracellulære cellulasesystemer (Schwarz, 2001; 

Lynd et al., 2002), med individuelle cellulaser, der udviser synergi i hydrolysen af 

cellulosesubstratet. Andre aerobe cellulosenedbrydende bakterier har mere komplekse systemer, 

hvor flere cellulaser er fasthæftet til samme CBM (Lynd et al., 2002). 

 

 

1.4 Analyse af cellulaseaktivitet 

Måling af cellulaseaktivitet har tit vist sig at være vanskeligt. Dels på grund af cellulosesubstrater, 

der er svært definerbare, dels fordi de komplekse enzymsystemer stadig ikke er fuldt ud forståede. 

 
Figur 4: Forsimplet struktur af et hypotetisk cellusom. Cellusomet binder til bakteriecellen via et ankerprotein, der 
forbinder cellen med scaffoldinkomponenten, hvortil enzymerne er fasthæftet via cohesiner og dockeriner (udeladt på 
tegning). Desuden ses et kulhydratbindende modul (CBM), der binder til cellulosesubstratet. Frit efter (Bayer et al., 
2001; Schwarz, 2001; Lynd et al., 2002; Demain et al., 2005). 
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Af netop denne grund er der beskrevet adskillige assays til analyse af cellulaseaktivitet, næsten så 

mange som antallet af laboratorier der arbejder med cellulase (Sharrock, 1988). I 1984 udgav 

Commision On Biotechnology (IUPAC) en række standardprocedurer til måling af 

cellulaseaktiviteter i håb om fremover bedre at kunne sammenligne resultater af 

cellulaseaktivitetsmålinger (Ghose, 1987). Men forståelse for mekanismerne bag 

cellulosehydrolyser kræver ofte flere detaljer, end standardprocedurerne tillader, og mange forskere 

har derfor ikke mulighed for at anvende de anbefalede assays. Desuden er aktiviteterne hos visse 

cellulaser for lave til at kunne detekteres med IUPAC’s assays. 

 

1.4.1 Metoder til måling af cellulaseaktivitet 

Metoder til måling af cellulaseaktivitet kan opdeles i tre kategorier. Den 1. kategori er bestemmelse 

af produkter dannet ved hydrolyse, mens tilbageværende substratmængde kvantificeres i den 2. 

kategori, og den sidste kategori omfatter metoder, der detekterer ændringer i substratets fysiske 

parametre (Wood & Bhat, 1988). De mest anvendte metoder er bestemmelse af hydrolyseprodukter, 

såsom den totale mængde sukker eller reducerende sukre frigivet i opløsningen (Wood & Bhat, 

1988). Man anvender også substrater, hvor farvestof frigives under hydrolysen. Eksempler på 

kromogene metoder er anvendelse af Remazol Brilliant Blue (RBB) (Moore et al., 1979)- eller 

azorinfarvede (Megazyme, 2006) cellulosemolekyler. Kromogene metoder bør kun anvendes i 

tilfælde, hvor formålet er at sammenligne relative aktiviteter, på grund af mangel på sammenhæng 

mellem frigivet farvestof og hydrolyserate (Lai et al., 2006).  

De mest populære metoder til detektering af reducerende sukre bygger på dinitrosalicylic acid 

(DNS)-metoden (Miller et al., 1960), Somogyi-Nelson-metoden (Nelson, 1944), 4-

hydroxybenzoylhydrazin (PAHBAH)-metoden (Lever, 1972) og 2,2’-bicinchroninat (BCA)-

metoden (Waffenschmidt & Jaenicke, 1987). Med PAHBAH- og BCA-metoderne kan reducerende 

sukre detekteres helt ned til < 1 µg per prøve, men den høje sensitivitet gør assayene svære at 

arbejde med, blandt fordi der ses interferens med protein (Zhang et al., 2006). DNS- og Somogyi-

Nelson-metoderne har brede detektionsintervaller, henholdsvis fra 0,1-2 mg/ml og 0,01-0,5 mg/ml 

(Appendiks, Figur 8.4.3.1 og Figur 8.4.5.1), og er ikke følsomme overfor proteininterferens. Den 

største ulempe ved måling af reducerende sukre, er det dårligt definerede støkiometriske forhold 

mellem reducerende sukre af forskellig længde, når glukose anvendes som standard (Breuil & 

Saddler, 1985; Wood & Bhat, 1988; Vlasenko et al., 1998; Coward-Kelly et al., 2003). Herved 

underestimeres celluloseaktiviteten, hvis β-glukosidase ikke er i overskud til at kløve længere sukre 
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til glukose. Måling af den totale mængde sukker foregår ofte med for eksempel phenol-H2SO4 eller 

anthrone-H2SO4 (Wood & Bhat, 1988). Her er der et stringent støkiometrisk forhold mellem 

glukosestandarden og længere reducerende sukre, hvorved en underestimering af 

celluloseaktiviteterne undgås. Disse metoder måler på totalt kulhydrat, og derved opstår der let 

interferens med uspecifikke kulhydrater, og metoderne kan kun anvendes på rent cellulose (Zhang 

et al., 2006). 

Estimering af tilbageværende cellulose efter hydrolyse kan gøres med K2CrO7-SO4-reagens (Wood 

& Bhat, 1988). Metoden kræver, ligesom andre metoder til bestemmelse af tilbageværende substrat, 

meget arbejds- og tidskrævende procedurer. Metoder til estimering af tilbageværende 

cellulosesubstrat er derfor ikke meget anvendte. 

Cellulosesubstratets fysiske parametre, som for eksempel polymeriseringsgraden (DP)1

 

, 

krystallinitet, andelen af β-glukosidbindinger tilgængelig for cellulase samt tilstedeværelsen af 

lignin og hemicellulose, har indflydelse på cellulosehydrolyseraterne (Zhang & Lynd, 2004b). Som 

et mål for cellulosesubstraters fysiske ændringer gennem hydrolysen anvendes analyse af viskositet 

af det opløselige cellulosesubstrat CMC, hvor DP bliver mindre gennem nedbrydningen af 

substratet, og derved nedsætter viskositeten (Wood & Bhat, 1988). Desuden anvendes 

turbiditetsmålinger af uopløselige cellulosesubstrater som Avicel og α -cellulose, hvor turbiditeten 

nedsættes, når substratet nedbrydes (Enari & Niku-Paavola, 1988). Ved analyser af for eksempel 

viskositet og turbiditet af cellulosesubstrater estimeres en parameter ad gangen, og da flere 

parametre ændres til forskellige tider under cellulosehydrolyse, vil man med disse metoder kunne 

måle forskellige rater til forskellige tider under hydrolysen.  

1.4.2 Cellulosehydrolysemekanisme 

I følge Zhang & Lynd (2004b) er karakterisering af de fysiske parametre hos den tilbageværende 

cellulose under cellulosehydrolyse essentielt for at opnå en bedre forståelse for cellulosehydrolyse. 

Cellulose ændres fysisk og kemisk under hydrolysen (Figur 5).  

 

 
Figur 5: Skematisk oversigt over enzymatisk hydrolyse af cellulose. AS; andelen af β-glukosidbindinger tilgængelig 
for cellulase. Frit efter (Zhang & Lynd, 2004b). 

                                                 
1 Polymeriseringsgraden: DP = Total molekylvægt af polymeren / molekylvægt af den gentagne enhed (cellobiose). 
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Endocellulase nedsætter DP under hydrolysen ved angreb midt på cellulosekæder og øger derved 

mængden af reducerende ender. Samtidig øges andelen af β-glukosidbindinger tilgængelig for 

cellulase (AS) på grund af geometriske ændringer af cellulosemolekylet under endo- og 

exocellulaseaktiviteten (Zhang & Lynd, 2004b).  

Cellulosehydrolyse sker mens enzymerne sidder fasthæftet til cellulosemolekylerne. I den primære 

hydrolyse depolymeriseres cellulosesubstratet af endo- og exocellulaserne, hvilket er det rate-

begrænsende trin i cellulosenedbrydningen. Desuden ændres cellulosesubstratets egenskaber over 

tid, hvorved der sker ændringer i hydrolyseraten (Zhang et al., 2006). Den sekundære hydrolyse 

sker i vandfasen, hvor opløselige cellodextriner og cellobiose hydrolyseres, primært af β -

glukosidase, til frie glukosemolekyler (Zhang & Lynd, 2004b).  

På grund af den store variation i strukturen af cellulosesubstrater, vil ændringer i AS, ændringer i 

reducerende ender og så videre medføre store forskelle i målte cellulaseaktiviteter til forskellige 

tidspunkter under hydrolyse af cellulose, hvilket er med til at vanskeliggøre tolkningen af 

cellulaseaktivitetsmålinger. 

 

1.4.3 Celle- og cellulaseadhæsion til cellulose 

Hos anaerobe bakterier, der nedbryder cellulose ved hjælp af cellusomer, sker cellulosehydrolysen 

primært mens cellulaserne er adsorberet til cellulosen via CBM, og ofte er cellerne ligeledes 

fasthæftet til cellulose via cellusomet (Lynd et al., 2002). Herved vanskeliggøres analyse af 

cellulaseaktivitet yderligere. Der er en fordel at kunne måle cellulaseaktivitet på cellefrit enzym, 

idet cellerne derved ikke op tager hydrolyseprodukter under vækst, og derved ikke er med til at 

underestimere hydrolyseraterne (Desvaux, 2006). Raterne underestimeres ved celleoptag af 

hydrolyseprodukter, hvis man for eksempel anvender produktbestemmelse som et mål for 

cellulaseaktivitet. 

 

1.4.4 Substrater anvendt i cellulaseaktivitetsassays 

Cellulaseaktivitet kan måles som total cellulaseaktivitet eller som individuel cellulaseaktivitet (β-

glukosidase, endo- og exocellulase). Total cellulaseaktivitet måles ofte ved hydrolyse af meget 

krystallint cellulose som Whatman No. 1 eller Avicel (Zhang et al., 2006). Endocellulaseaktivitet 

måles på cellulosesubstrater, såsom hydroxyethylcellulose og CMC, der har en høj andel af 

tilgængelige β-glukosidbindinger samt en høj DP (Wood & Bhat, 1988). Disse substrategenskaber 

gør, at endocellulase hydrolyserer substratet med en høj rate, mens exocellulase kun kan 
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hydrolysere substratet med en meget lav rate, idet exocellulase kløver fra enderne af 

cellulosemolekylerne. Exocellulase måles på substrater såsom Avicel, med et lavt forhold mellem 

andelen af β-glukosidbindinger tilgængelig for cellulase og andelen af reducerende ender (Zhang et 

al., 2006). Det betyder, at der er mange ender tilgængelige for exocellulase set i forhold til andelen 

af β-glukosidbindinger tilgængelig for endocellulase, hvilket medfører at cellulosesubstratet kun i 

ringe grad hydrolyseres af endocellulase. Der findes dog endocellulaser, der er i stand til at 

hydrolysere Avicel (Zhang & Lynd, 2004b). β-glukosidaser hydrolyserer opløseligt cellobiose og 

cellodextriner med en DP < 6 til glukose, og til detektion af β-glukosidaseaktivitet anvendes derfor 

for eksempel aryl-β-glukosider eller cellobiose (Wood & Bhat, 1988). Længere cellodextriner kan 

ikke anvendes i komplekse enzymblandinger, da de også kan hydrolyseres af endo- og 

exocellulaser.  

Aktivitetsmålinger af de individuelle enzymgrupper er kun estimater af hydrolyseraterne, da 

substraterne til en vis grad kan hydrolyseres af de øvrige cellulasegrupper, og opdelingen i endo- og 

exocellulaser er ej heller absolut (Bayer & Lamed, 1992; Henrissat & Davies, 1997). Desuden 

observeres ofte synergisme mellem cellulaserne, således at summen af aktiviteterne for to eller flere 

cellulaser er højere ved en blanding af cellulaserne, end hvis aktiviteterne måles individuelt på 

oprensede proteiner (Lynd et al., 2002). Derved kan individuelle rater af enkelte enzymgrupper 

være svære at bestemme i en kompleks enzymblanding. Ved analyse af komplekse 

enzymblandinger er bestemmelse af exocellulase- og total cellulaseaktivitet det samme, idet både 

endo- og exocellulaseaktivitet er nødvendig for at opnå massiv hydrolyse af krystalline substrater. 

 
 
 
1.5 Cellulaser og deres anvendelsesmuligheder 

Potentielle og benyttede anvendelsesmuligheder af cellulaser fra cellulosenedbrydende bakterier og 

svampe ligger blandt andet i fødevare- og tekstilindustrien, i papirindustrien samt i energi- og 

affaldssektoren (Lark et al., 1997; Bhat, 2000).  

I fødevareindustrien anvendes cellulaser hovedsageligt til at forbedre konsistensen af fødevarer. En 

specifik anvendelse er i fremstillingen af blandt andet juice, hvor cellulase bruges til ekstrahering 

og klaring af juicen, men også i vin- og ølproduktionen anvender man cellulase. I tekstilindustrien 

anvendes cellulaser til forbedring af produktkvaliteten ved for eksempel at nedbryde overskudsfibre 

og fjerne overskudsfarve. Desuden har cellulase fundet stor anvendelse inden for vaskeri som 

tilsætning til vaskepulver, hvor det forbedrer virkningen af detergenter, fjerner små fibre fra 
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tekstiloverflader samt forbedrer tekstilers farvekvalitet. Derudover bruger man cellulaser i 

papirindustrien til forskellige formål, blandt andet til modificering af fibre, blegning og afsværtning 

af fibre. (Tolan & Foody, 1999; Bhat, 2000). 

Hovedsageligt stammer cellulaser i enzympræparationer til ovennævnte anvendelser fra svampe, 

men cellulaser fra bakterier har potentiale til fremtidige anvendelser inden for disse områder, og 

ikke mindst til fremstilling af biobrændstof (Tolan & Foody, 1999; Bhat, 2000).  

 

1.5.1 Cellulaser anvendt til fremstilling af biobrændstof 

I dag oversvømmes jorden med affald, og affaldsdepoter fyldes op. Udover vigtigheden af metoder 

til håndtering af celluloseholdigt affald, er udviklingen af alternativer til fossile brændstoffer en 

nødvendighed. Anvendelsen af stivelsesholdige afgrøder til produktion af biobrændstof er uholdbart 

over længere tid, da der her er tale om biomasse, der kan anvendes som fødevarer og foder (Himmel 

et al., 2007). Derudover skal CO2-emissionen nedsættes betydeligt over den næste årrække, for 

Danmarks vedkommende 21 % set i forhold til niveauet i 1990 (Kyoto, 1997), hvilket betyder, at vi 

må nedsætte vort forbrug af fossile brændstoffer betydeligt. En mulig løsning på disse problemer er 

udnyttelsen af celluloseholdigt affald til produktion af biobrændsel. Fan et al. (2003) har blandt 

andet arbejdet med ethanolproduktion ud fra papirslam, som de mener, er et af de mest lovende 

råmaterialer til brug i kommercielle bioethanolanlæg. Både fordi store dele af papirslammet ikke 

behøver forbehandling før den enzymatiske hydrolyse, men også af rent praktiske årsager, da 

implementering af et ethanolanlæg i forbindelse med papirfabrikker kan være en god løsning.  

Det har dog vist sig noget sværere at få et højt udbytte af frie glukosemolekyler fra 

lignocelluloseholdigt biomasse end fra stivelsesholdigt biomasse som majs, korn og sukkerrør 

(Hahn-Hagerdal et al., 2006). Glukosemolekylerne i stivelse er bundet sammen af α-

glukosidbindinger, der er lettere at bryde end β-glukosidbindingerne i cellulosemolekylerne (Hahn-

Hagerdal et al., 2006). Derfor er produktionen af bioethanol udfra lignocellulose meget dyrere end 

bioethanol femstillet af stivelsesholdigt biomasse, og det til trods for at prisen for 

lignocelluloseholdigt biomasse er meget lavere. Det er vigtigt at løse problemerne forbundet med 

den genstridige biomasse og de komplekse enzymsystemer, for at kunne skabe den nødvendige 

tiltrækning af industrien, og dermed muliggøre yderligere udvikling på området.  

Udover de enzymatiske problemer og biomassens genstridighed er der de mere procestekniske 

problemer, såsom udvikling af teknologier til håndtering og transport af fast biomasse, reducering 

af energiforbruget og genbrug af vandmasser i processen (Hahn-Hagerdal et al., 2006). Først og 
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fremmest er der brug for forbedring af kommercielle enzymblandinger og udvikling af mere 

effektive og tolerante cellulosenedbrydende bakterier samt lavere enzymomkostninger (Dien et al., 

2003; Lynd et al., 2005; Hahn-Hagerdal et al., 2006). I samme ombæring skal procesintegrationen 

udvikles for at reducere antallet af procestrin, og derved energiforbruget ved processen.  

 

1.5.2 Processer 

For at gøre lignocellulose tilgængelig for enzymerne er en forbehandling nødvendig for at frigøre 

cellulosen fra lignin, hemicellulose og xylan. Derved får cellulaserne adgang til fibrene, og de kan 

hydrolysere cellulosen til monomeriske sukre, der kan omdannes til bioethanol (Galbe & Zacchi, 

2002). De mest anvendte forbehandlingsmetoder er baseret på tryk og høje temperaturer, med eller 

uden kemiske behandlinger, som for eksempel syrekatalyse (Wood & Saddler, 1988). Efter 

forbehandlingen skal råmaterialet gennemgå fire trin. I trin ét produceres cellulase i råmaterialet 

eller der tilsættes kommercielle cellulaseblandinger, mens selve hydrolysen af cellulose sker i trin 

to. I trin tre fermenteres opløselige cellulosehydrolyseprodukter som glukose, og i trin fire 

hydrolyseres opløselige hemicellulosehydrolyseprodukter som arabinose og xylose (Lynd et al., 

2002). De fire trin kan foregå mere eller mindre samlet.  

I Tabel 1 ses en oversigt af de fire procestyper man benytter sig af til cellulosehydrolyse.  

 
Tabel 1: Oversigt over fire procestyper til cellulosehydrolyse. Tallene til højre viser 
antal trin i processen. 
 
SHF Separate Hydrolysis and Fermentation 4 

SSF Simultaneous Saccharification and Fermentation 3 

SSCF Simultaneous Saccharification and CoFermentation 2 

CBP Consolidated Bioprocessing 1 
 

 

Separate hydrolysis and fermentation (SHF) foregår i fire trin, hvor cellulosehydrolyse og 

produktfermentering foregår i separate trin. Herved opnås den fordel, at processerne kan udføres 

under optimale betingelser. Omvendt hæmmes enzymerne af de enkelte processers slutprodukter, 

hvorved hydrolyseraten nedsættes (Hahn-Hagerdal et al., 2006). Simultaneous saccharification and 

fermentation (SSF) består af et trin mindre end SHF, da cellulosehydrolyse og fermentering af 

hexose foregår samlet, mens pentosefermentering foregår separat. Fordelen ved SSF-processen er, 

at enzymerne ikke inhiberes af slutprodukter (Hahn-Hagerdal et al., 2006). SSF er videreudviklet til 
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simultaneous saccharification and cofermentation (SSCF), hvorved et trin spares. Ydermere kan der 

spares et trin ved consolidated bioprocessing (CBP), hvor cellulosehydrolyse og fermentering sker i 

en enkelt reaktor med en eller flere mikroorganismer, der producerer de nødvendige enzymer til 

hydrolyse af cellulose og til fermentering af hexoser og pentoser (Lynd, 1996; Lynd et al., 2005).  

 

1.5.3 Consolidated Bioprocessing (CBP) 

Med CBP er der potentiale for lavere omkostninger, da produktion af cellulaser samt 

cellulosehydrolyse og produktfermentering foregår i ét procestrin. CBP-processen kræver en 

mikrobiel kultur, der er i stand til effektivt og hurtigt at nedbryde cellulose, samt at kunne omdanne 

hydrolyseprodukterne fortrinsvist til ethanol. Til dato kendes sådanne kulturer ikke (Hahn-Hagerdal 

et al., 2006), og der forskes til stadighed på dette område.  

En organisme, der har tiltrukket specielt meget opmærksomhed på dette område, er den termofile 

bakterie Clostridium thermocellum. Det skyldes først og fremmest, at C. thermocellum er i stand til 

at hydrolysere lignocellulose samt producere ethanol. Desuden er C. thermocellum en anaerob 

organisme, hvorfor man kan undgå tilførsel af store mængder ilt, som er en af de største 

omkostninger ved industriel fermentering. Yderligere er C.thermocellum en termofil organisme, 

hvilket mindsker risikoen for kontaminering af procesreaktorerne, og samtidig er nedkøling 

unødvendig. Anaerobe termofile bakterier er ofte meget robuste mikroorganismer med meget 

stabile enzymer, og de har desuden et lavt vækstudbytte, hvilket gør, at mere af substratet omdannes 

til hydrolyseprodukter, herunder ethanol (Demain et al., 2005).  

Dyrkning og udvikling af mikroorganismer til cellulosehydrolyse via CBP kan tilstræbes efter to 

strategier. I den native cellulytiske strategi, søger man at forbedre naturligt forekommende 

cellulytiske mikroorganismer med hensyn til produktrelaterede træk, som vækstudbytte og tolerance 

over for inhiberingsfaktorer. I den rekombinante cellulytiske strategi udvikles ikke-cellulytiske 

mikroorganismer, der udviser høj produktudvikling og tolerance, til at kunne anvende cellulose. 

(Lynd et al., 2002).  

C. thermocellum kan kun fermentere hexoser og ikke pentoser dannet under cellulose- og 

hemicellulosehydrolyse. Derfor har C. thermocellum været dyrket sammen med andre termofile 

anaerobe bakterier, der er i stand til at bruge pentosesukre (Mori, 1990; Demain et al., 2005). Nogle 

af problemerne ved dyrkning i blandingskulturer, såvel som i monokulturer, er at bakterierne, 

udover ethanol, producerer acetat og laktat (Figur 6) samt andre fedtsyrer (Demain et al., 2005).  
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Figur 6: Glukosefermentering til ethanol, laktat og acetat af C. thermocellum. Tal i figuren henviser til følgende 
enzymnavne: 1, enzymer i Embden-Meyerhof pathway; 2, laktatdehydrogenase; 3, pyruvat-ferredoxin oxidoreduktase; 4, 
acetaldehyddehydrogenase; 5, alkoholdehydrogenase; 6, phosphotransacetylase; 7, acetatkinase. (Demain et al., 2005). 
 

 

Ved produktion af acetat og laktat nedsættes produktionen af ethanol, og udfordringen består i at 

forskyde ligevægten således, at der hovedsageligt produceres ethanol (Demain et al., 2005). Man 

kender til mekanismen, hvorved acetat og laktat produceres (Figur 6), og det er blevet foreslået at 

man genetisk modificerer bakteriestammer, så de mister evnen til at producere laktat-dehydrogenase 

og acetatkinase (Demain et al., 2005). I Lynds laboratorie på Darthmouth College arbejdes der på 

netop dette (Demain et al., 2005). De har udviklet et effektivt gen-transfer system til C. 

thermocellum, der kan anvendes til introduktion af nye gener eller til knock-out af eksisterende 

gener (Tyurin et al., 2004), og gruppen arbejder nu på anvendelsen af denne metode til knock-out af 

laktatdehydrogenase og acetatkinase i én og samme stamme (Demain et al., 2005). Udover 

ophobning af acetat og laktat, er ophobning af andre hydrolyseprodukter som sukre og ethanol 

endnu en faktor, der virker hæmmende på cellevæksten (Bayer et al., 2001; Williams et al., 2007). 

En anden udfordring er derfor udviklingen af ethanoltolerante stammer. Til trods for, at der er 
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fundet stammer med nedsat syreproduktion og øget ethanoltolerance (Williams et al., 2007), har 

opretholdelsen af genetisk stabilitet i populationen været et problem, og der er brug for fortsat at 

arbejde inden for dette område (Demain et al., 2005).  

Målet for den rekombinante strategi er at udvikle et heterologt cellulasesystem i én 

mikroorganisme, der er i stand til at danne og tolerere høje koncentrationer af det ønskede produkt 

for eksempel ethanol (Lynd et al., 2005). Der er primært blevet lagt vægt på at udvikle organismer 

med et højt ethanoludbytte til at kunne hydrolysere cellulose. Disse er for eksempel Esherichia coli, 

Klebsiella oxytoga og Zymomonas mobilis (Dien et al., 2003). Alle tre arter er blevet forsøgt 

genetisk manipuleret, så de blev i stand til at fermentere både pentoser og hexoser, og samtidig give 

et højt ethanoludbytte. Overordnet set har der dog ikke været succes med de rekombinante stammer, 

da de ofte ikke er stabile, eller omvendt at de ved genetisk stabilitet mister evnen til at give høje 

ethanoludbytter enten på grund af øget følsomhed eller forskudt ligevægt mod dannelse af fedtsyrer 

frem for ethanol (Dien et al., 2003). 

Både den rekombinante og den native cellulytiske strategi indebærer stadigt store udfordringer. 

Men opnåelsen af nogle af målsætningerne, såsom stabilitet af nyudviklede stammer og kulturer, 

højere produktudbytter, højere produktionsrater og bedre tolerenceegenskaber, vil forhåbentligt 

resultere i brugbare stammer til ethanolfremstilling med CBP i fuld skala. 

 

1.5.4 Hvor langt er vi med teknologierne? 

I Europa produceres bioethanol primært ud fra hvede og sukkerroer, mens råmaterialet i USA og 

Brasilien typisk er henholdsvis majs og sukkerrør. I Danmark har vi endnu ikke kommercielle 

fuldskala anlæg til produktion af 1. generations bioethanol, men der er blandt andet et kornbaseret 

anlæg på vej på Grenå Havn (Danish Biofuel Holding A/S). Der foregår massiv forskning i 2. 

generationsteknologier blandt andet på Dansk Teknisk Universitet (DTU) og Forskningscenter 

Risø, samt hos Novozymes, der er førende inden for enzymudvikling. Integrated Biomass 

Utilisation System (IBUS)–projektet, der blev anført af Elsam (nu Dong Energy), startede på 

Fynsværket i 2005 med implementeringen af et demonstrationsanlæg til hydrolyse af både halm og 

korn (http://www.bioethanol.info). I 2007 blev anlægget flyttet til Skærbækværket, hvor det 

ombyggedes til et større demonstrationsanlæg. Idéen med IBUS-anlægget er, at det skal bygges 

sammen med et kraftværk, således at restprodukterne brændes af i kraftværket, og energi udveksles 

mellem IBUS-anlægget og kraftværket. Derudover har direktør for BioGasol ApS. Birgitte Ahring 

opført et forsøgsanlæg på DTU, hvor det såkaldte Maxifuel-konceptet afprøves (Skøtt, 2006). 
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Maxifuel-processen kører udelukkende på halm og andet plantemateriale og er fokuseret på at 

danne bioethanol og biogas (http://www.biogasol.dk).   

Disse teknologier er endnu ikke udviklet til kommercielt stade, men er godt på vej, da den danske 

regering vil bruge 50 millioner kroner fra globaliseringsmidlerne til at medfinansiere 

demonstrationsanlæg, der i perioden 2007-2010 skal bidrage til at styrke den danske udvikling af 

konkurrencedygtige 2. generations biobrændstoffer (Jacobsen, 2006). En sådan statslig økonomisk 

medfinansering skyldes blandt andet, at andelen af EU-certificerede biobrændstoffer til transport 

skal forøges til 10 % af den samlede mængde brændstof inden år 2020. På denne baggrund gives 

der støtte til to demonstrationsanlæg. Et anlæg på Bornholm til Maxifuel-processen, der opføres af 

BioGasol ApS., og et bioethanolanlæg i Kalundborg i forbindelse med Statoils raffinaderi, der er et 

Dong Energy-projekt. 

I Danmark såvel som i resten af verden, er der så vidt vides, endnu ikke opført et fuldskala 

bioethanolanlæg til kommerciel produktion. Skridtet fra forsøgs- og demonstrationsanlæg til 

fuldskalaanlæg kræver yderligere reduktion af produktionsomkostninger, før bioethanol kan 

konkurrere med fossilt brændstof (Hahn-Hagerdal et al., 2006). Ydermere kræver 

fuldimplementering af CBP, som beskrevet ovenfor, at mikroorganismer og enzymer udvikles i 

retning mod mere effektiv cellulosehydrolyse. 

 

 

1.6 Yderligere forståelse for cellulosehydrolyse 

De sidste årtiers forskning på området har givet stor viden omkring cellulosenedbrydende 

mikroorganismer og deres enzymsystemer, og man er nået langt med forskning i 

cellulosenedbrydning til kommerciel anvendelse. For at opnå den fulde forståelse for 

cellulosenedbrydning, er yderligere viden om organismerne og deres enzymsystemer nødvendig 

(Lynd et al., 2002). Specielt på baggrund af resultater der viser, at cellulasernes effektivitet øges, 

når de er til stede som et cellulose-enzym-mikrobe-kompleks frem for cellulose-enzym-komplekser 

alene, er forskning i fysiologiske egenskaber hos cellulosenedbrydende mikroorganismer på 

celleniveau nødvendig, og ikke kun på enzymniveau (Lynd et al., 2005).  

Hvad angår CBP-processen til produktion af bioethanol er den nuværende grundsætning ”Cellulose 

+ cellemasse → Ethanol + CO2 + mere cellemasse”. Tydeligvis mangler der en masse information, 

omkring hvad der påvirker de enkelte trin. Det er afgørende med mere viden om selve 

mekanismerne bag hydrolysen af forskellige cellulosesubstrater, celleoptag af hydrolyseprodukter, 

http://www.biogasol.dk/�
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adhæsion til cellulosesubstrater, og synergistiske effekter mellem mikrorganismer samt mellem de 

forskellige enzymer (Lynd et al., 2002).  

Generelt er yderligere forståelse af cellulosehydrolyse på et cellulært samt et subcellulært niveau 

nødvendig for udvikling af mikroorganismer og teknologier til CBP eller lignende processer, der er 

konkurrencedygtige både med hensyn til prisen på det færdige produkt, men også på det 

miljømæssige område.  
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2. Materialer og Metoder 
 

 

2.1 Isolering af cellulytiske bakterier  

Forsøgt på at isolere cellulosenedbrydende bakterier fra procesvand fra en papirfabrik blev 

foretaget. Prøverne blev taget fra Dalum Papir A/S’s afsværtningsanlæg i Maglemølle (Næstved, 

Danmark) (Appendiks, Figur 8.7.1) (Tang & Jørgensen, 2005). Berigelse og isolering af både 

aerobe samt anaerobe kulturer blev foretaget på et vækstmedie modificeret efter Dermoun & 

Belaich (1988) og tilsat cellulosesubstrater som beskrevet i Afsnit 2.1.2. Efter berigelse blev det 

testet med AZCL-HECellulose om kulturen var i stand til at hydrolysere cellulose som beskrevet i 

Afsnit 2.1.3, og kulturen blev derefter forsøgt isoleret som beskrevet i Afsnit 2.1.4 og Afsnit 2.1.5. 

Vækst og analyse af cellulytisk aktivitet blev hovedsageligt foretaget på en række af 

cellulosesubstrater samt få andre substrater som beskrevet i Afsnit 2.1.2.  

 

2.1.1 Medium 

Mediet benævnes herefter basalmedie (BM). BM indeholder per liter ionbyttet vand:  

 

NaH2PO4 3 g 
K2HPO4 6 g 
(NH4)2SO4 3 g 
MgCl2 0,2 g 
CaCl2 0,2 g 
Gærekstrakt 0,1 g 
TMS3* 1 ml 
 

*(Ingvorsen & Jørgensen, 1984) 
 

For at undgå udfældning blev MgCl2 og CaCl2 autoklaveret separat i en stamopløsning på 

henholdsvis 0,2 og 0,2 g/ml og tilsat sterilt efter autoklaverering af mediet. pH i mediet blev justeret 

med 5 N NaOH til 7,4 (7,2 efter autoklavering), og autoklaveret ved 121°C i 20 minutter. 

Cellulosesubstrater (Afsnit 2.1.2) blev tilsat mediet inden autoklavering (4 g/L), mens cellobiose og 

glukose blev tilsat det færdige medie ved sterilfiltrering (Cameo, 0,22 µm). Desuden blev Tryptic 

Soy Broth (TSB) autoklaveret separat i en stamopløsning på 0,1 g/ml og sterilt tilsat det færdige 

medie til en slutkoncentration på 0,1 g/L. Brug af en lavere koncentration af buffer i mediet 

(NaH2PO4 1 g; K2HPO4 3 g) blev forsøgt, men pH faldt for hurtigt, hvilket hæmmede væksten. 
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2.1.2 Cellulosesubstrater og andre anvendte substrater  

Flere substrater blev anvendt til isolering og vækst af bakterier samt til analyse af cellulytisk 

aktivitet (Tabel 2).  

 
Tabel 2: Substrater anvendt til vækst, isolering samt karakterisering af cellulytiske stammer og deres enzymsystemer.  
 
Substrat Beskrivelse Enzym  Producent 
 
α-cellulose 

 
Basebehandlet holocellulose2

 

, indeholder 
amorfe samt krystalline dele (Wood, 1988; 
Zhang et al., 2006) 

 
Exo- og 
endocellulase 

 
Sigma-Aldrich  
Cat. No. C8002. 
Lot11K0246 
 

Avicel ®pH-101 Mikrokrystallint cellulose, fremstillet ved 
syrebehandling af α-cellulose, for at fjerne 
amorfe dele samt hemicellulose (Wood, 
1988; Lynd et al., 2002). 
 

Exocellulase Sigma-Aldrich cat. 
No.11363. Lot 
24405P07 
 

Whatman No.1   
 

Mikrokrystallint cellulose (Béguin & 
Aubert, 1994) 
 

Exocellulase 
 

- 

Kopipapir Cellulosetype kendes ikke. 
 

- Navigator Universal 
Paper 80g/m2 A4 Ref 
0317 
 

Carboxymethylcellulose 
(CMC) 

Vandopløseligt cellulose. Celluloseunits er 
substitueret med CH2COOH-grupper 
(Zhang et al., 2006). 
 

Endocellulase Sigma-Aldrich 
Cat. No. C9481. Lot 
61K0014 

AZCL-HECellulose Cellulose substitueret med 
hydroxyethylgrupper og krydsbundet med 
farvestoffet azurin (Sørensen, 1999; 
Megazyme, 2006)  
 

Endocellulase Megazyme 
Cellazyme C tablets Lot 
80201, pulver Lot 
60601  

AZCL-Arabinoxylan, 
Xylan, Galactomannan, 
Pullanan og Amylose 

Azurin-farvede susbstrater (Megazyme, 
2006).  

Xylanase, 
xylanase, β-
manannase, limit-
dextrinase og α-
amylase. 
 

Megazyme 
Cellazyme C hhv. Lot 
40801, 20202, 30201, 
21102 og 21002 
 

D-(+)-Cellobiose Et disakkarid bestående af to 
glukosemolekyler bundet sammen af β-1,4 
bindinger. 
 

β-glukosidase Sigma-Aldrich 
Cat. No. 22150. Lot 
75H0469 

Cellofan Regenereret cellulose. Cellulosefibre 
behandles med base og CS2, hvilket giver 
viskose, som så behandles med syre og 
cellulosen regenereres 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cellophane). 
 

Exocellulase Innovia Films (Former 
British Cellophane 
Ltd), Uncoated, Grade 
325P. 
 

p-nitrophenol-β-D-
glukosid  

Syntetisk β-glukosidasesubstrat 
 
 

β-glukosidase Sigma-Aldrich Cat. 
No.N7006. Lot 
097K1405 

                                                 
2 En blanding af cellulose og hemicellulose. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cellophane�
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Cellulosesubstrater (α-cellulose, Avicel, Whatman No. 1, kopipapir, carboxymethylcellulose 

(CMC) og cellofan) blev tilsat mediet inden autoklavering, mens cellobiose og glukose, som 

beskrevet ovenfor, blev tilsat mediet sterilt efter autoklavering. De to substrater AZCL-HECellulose 

og p-nitrophenol-β-D-glukosid, blev alene anvendt i assays til detektering af cellulaseaktivitet, og 

blev tilsat assayet som beskrevet under Afsnit 2.1.3 og Afsnit 2.5.  

Cellulomonas uda udviser effektiv endo- og exocellulaseaktivitet (Vladut-Talor et al., 1986), og 

Cellulomonas uda (DSM 20107) anskaffet fra Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen GmbH (DSZM), blev derfor anvendt til at teste diverse analysesubstrater. 

 

2.1.3 Test af cellulosehydrolyse  

Om en kultur var i stand til at nedbryde cellulose blev testet med AZCL-HECellulose ved 

overførsel af 0,5 ml kultur til et Eppendorfrør, og der blev tilført et drys AZCL-HECellulose. 

Reaktionsblandingen blev inkuberet ved kulturens oprindelige temperatur (40°C eller 60°C, se 

beskrivelse i Afsnit 2.1.4 og Afsnit 2.1.5). Ved blåfarvning er kulturen AZCL-positiv (Figur 7a). 

Inkubationene blev undersøgt for blåfarvning efter 2 timer samt efter 1-2 døgn. AZCL-positivitet 

blev også testet på plade ved tilførsel af et drys AZCL-HECellulose på en koloni og efterfølgende 

inkubering ved kulturens oprindelige temperatur 1-2 døgn (Figur 7b). 

 

a)  b)  
Figur 7: Hydrolyse af AZCL-HECellulose af isoleret kultur (D3) a) i flydende kultur (kontrol til højre) og b) på plade. 
 

2.1.4 Isolering af aerobe cellulytiske stammer 

Det blev forsøgt at isolere aerobe cellulosenedbrydende bakterier fra procesvandet fra Dalum Papir 

A/S’s afsværtningsanlæg i Maglemølle (Næstved, Danmark). Prøverne blev taget fra fra 
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prøvetagningsstederne Pu336, P72 i april 2006 (Appendiks, Figur 8.7.1) (Tang & Jørgensen, 2005). 

Prøver (5 ml) blev inokuleret i 100 ml BM i 500 ml Erlenmeyer kolber med vatpropper og 

aluminiumsfolie, og inkuberet i rysteinkubator ved 150 rpm ved 60°C for Pu336 og 40°C for P72 

med CMC samt α-cellulose som kulstofkilder. Hvis kulturen var AZCL-positiv blev der lavet en 

10× fortyndingsrække, som blev pladet ud med drigalskispatel på BM tilsat CMC. Efter cirka en 

uges inkubering blev forskelligt udseende kolonier overført til friske plader med podenål. Ved 

vækst blev disse kolonier overført til 30 ml rør med flydende BM tilsat CMC samt α-cellulose. 

Disse blev igen testet med AZCL-HECellulose, og AZCL-positive kulturer blev yderligere pladet 

ud samt mikroskoperet for at sikre renhed. 

 

2.1.5 Forsøg på isolering af anaerobe cellolytiske stammer 

Det blev ligeledes forsøgt at isolere anaerobe cellulosenedbrydende bakterier fra procesvandet fra 

Dalum Papir A/S’s afsværtningsanlæg i Maglemølle (Næstved, Danmark) fra samme prøver som 

ovenfor beskrevet. Prøver blev inkuberet under kvælstofatmosfære i 50 eller 100 ml flydende BM 

tilsat CMC samt α-cellulose i flasker forseglet med butylpropper og aluminiumskapsler. Ved 

AZCL-HECellulose hydrolyse blev der lavet en 10× fortyndingsrække i Hungaterør tilsat en 2 % 

[w/v] resazurin-opløsning (50 µl/L) som redoxindikator. Rørene blev reduceret med ∼2 dråber 

natriumdithionit (2 % [w/v] Na2S2O4) indtil mediet blev farveløst. Kulturene blev testet med AZCL-

HECellulose og ved positivitet overført til frisk medie.  

 

2.1.6 16S rRNA-gensekvens og dataanalyse  

16S rRNA-gensekvenser fra aerobe samt anaerobe renkulturer og mulige renkulturer blev 

amplificeret ved PCR direkte på bakteriekulturen med 16S rRNA bakteriespecifik forward primer 

26F og universal reverse primer 1392R. PCR blev udført på PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ 

Research, USA) med Taq polymerase (Sigma, 5.000 units/ml). PCR-produktet blev oprenset med 

GenEluteTM PCR Clean-Up Kit (Sigma-Aldrich) i henhold til producentens anvisninger 

(Appendiks, Afsnit 8.1.3). Produkterne blev undersøgt ved elektroforese på en 1,5 % [w/v] 

agarosegel. (Appendiks, Afsnit 8.1.2). Sekventering blev udført af MacroGen (Seoul, Syd Korea), 

og 16S rRNA-sekvenser blev sammenlignet med sekvenser i GenBank, EMBL nukleotid sekvens 

database med Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), for at finde tættest beslægtede sekvenser. 
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2.1.7 Kloning af blandingskultur 

Efter talrige overførsler af en anaerob inkubation ved 60°C fremkom blandingskulturen AN60 

(anaerob 60°C). AN60 blev klonet for at undersøge hvilke bakterier kulturen indeholder. Kulturen 

blev amplificeret ved direkte PCR med forward primer 26F og reverse primer 1392R med Master 

Mix red (Amplicon, Bie & Berntsen). Produkterne blev undersøgt ved elektroforese på en 1,5 % 

[w/v] agarosegel. PCR-produktet blev oprenset med GenEluteTM PCR Clean-Up Kit (Sigma-

Aldrich) i henhold til producentens anvisninger (Appendiks, Afsnit 8.1.3). Efter oprensning blev 

PCR-produktet klonet ved at anvende pGEM®-T Vector Systems (Promega, Madison, USA) i 

henhold til producentens anvisninger (Appendiks, Afsnit 8.2). Det oprensede PCR-produkt (3 µl) 

blev ligeret ind i 1µl pGEM®-T Vector ved inkubering natten over ved 4°C. Ligeringsproduktet 

transformeres ind i JM109 High Efficiency Competent cells (cat.No. L2001) (≥ 1 × 108cfu/ µg 

DNA), som medfølger kittet. Transformationsblandingen blev udpladet på LB-plader (Luria-

Bertani) med ampicillin, IPTG og X-gal og inkuberet natten over ved 37°C. pGEM®-T Easy Vector 

indeholder et gen, der er resistent mod ampicillin, og derfor er det kun positive rekombinante celler, 

der kan vokse på pladerne. IPTG inducerer β-galactosidase, som kløver X-gal. Celler med vektor 

uden insert producerer β-galactosidase og resulterer i blå kolonier. Celler med positive kloner har et 

insert i lacZ genet, som afbrydes, og disse celler kan derfor ikke producere β-galaktosidase, hvilket 

resulterer i hvide kolonier. Udvalgte hvide kolonier blev amplificeret ved PCR med forward primer 

M13F og reverse primer M13R med Master Mix red. Amplifikatet blev tjekket for insert på en 1,5 

% [w/v] agarosegel. Plasmiderne med insert blev oprenset med GenEluteTM Plasmid kit (Sigma-

Aldrich) i henhold til producentens anvisninger (Appendiks, Afsnit 8.2.4). Sekventering blev udført 

af MacroGen (Seoul, Syd Korea) med primer M13F-pUC (Appendiks, Afsnit 8.1). I alt blev 12 

kloner sekventeret delvist til sekvenslængder på ∼800 basepar. 16S rRNA sekvenser blev 

sammenlignet med sekvenser i GenBank, EMBL nukleotidsekvensdatabase med Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), for at finde tættest 

beslægtede sekvenser. Sekvenser, der er blevet associeret med cellulosenedbrydende bakterier, blev 

derefter sekventeret til fuld længde med primer M13R-pUC. Med henblik på at bestemme den 

fylogenetiske placering af 16S rRNA sekvenserne, blev alle sekvenser alignet i programmet ARB 

(Ludwig et al., 2004), og der blev konstrueret et neighbor-joining tree (Figur 10).  
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2.1.8 Isoleringsstrategi 

I kulturen AN60 (anaerob 60°C) var der vækst af cellulosenedbrydende bakterier. Det blev forsøgt 

at rendyrke en cellulosenedbrydende bakterie fra denne kultur ved brug af forskellige 

isoleringsteknikker samt udnyttelse af cellulytiske bakteriers evne til at danne sporer (Tabel 3). 

 
Tabel 3: Metoder til forsøg på at isolere den cellulytiske bakterieart i AN60. 
 
Agarshakes ved 55°C og 60°C. Sænkning af pH-værdien fra 7,0 til 4,0 i Hungaterør over 

5 dage (60°C) for at undersøge om der blev dannet sporer. 
 

Varmebehandling af agarshakes med kolonier. 
 

Temperatursænkning fra 60°C til 4 °C over 2 dage, for at 
undersøge om der blev dannet sporer. 
 

Anarobe plader (BM med cellobiose samt nutrient broth 
gasset ud med kvælstof) i anaerobic jars med 
AnaeroGenTM (Oxoid). 
 

Fortyndingsrække lavet i BM tilsat α-cellulose og i 
sterilfiltreret BM fra kultur i eksponentialfasen tilsat α-
cellulose (pH justeret til 7,2).  
 

Flydende kulturer varmet op til 100°C i henholdsvis 5, 
15, 30, 60 og 120 minutter. Overførsel til frisk medie og 
inkubering ved 60°C. 
 

Inkubering af kultur med ethanol fra 6-20 % [v/v]. 
 

Langsom opvarmning 5°C af gangen til 80°C i 
varmeskab. Overførsel til frisk medie for hvert interval, 
og inkubering ved 60°C.  
 

Udnyttelse af cellulytiske bakteriers adhesion til cellulose 
ved dyrkning på cellofan samt Whatman No. 1. Ved tegn 
på vækst skylles strimlen med buffer, og overføres til 
frisk medie.  

 

 

AN60 blev dyrket i agarshakes under kvælstof atmosfære med BM tilsat cellobiose (Appendiks, 

Afsnit 8.3.3), samt på anaerobe plader med BM tilsat cellobiose og nutrient broth. Pladerne blev 

gasset ud med kvælstof ved at placere pladerne i en anaerob beholder og blæse igennem med 

filtersteriliseret kvælstof i 2×30 minutter, lade beholderen stå natten over, og derefter gasse ud igen. 

Efter podning blev pladerne dyrket i en anaerob beholder med en iltabsorberende pose 

(AnaeroGenTM, Oxoid). I forsøg på at isolere den cellulosenedbrydende bakterie samt inducere 

sporedannelse blev AN60 dyrket i agarshakes enten varmebehandlet ved langsom opvarmning til 

90°C, eller kolonier blev overført til flydende BM. Kolonier på plader blev ligeledes overført til 

flydende BM. Idet visse bakterier er afhængige af signaler fra andre celler for at dele sig (quorum 

sensing) (Miller & Bassler, 2001), blev kolonier også overført til sterilfiltreret BM fra en 

eksponentielt voksende kultur. Der blev lavet 10× fortyndingsrækker i BM tilsat α-cellulose samt i 

sterilfiltreret BM fra kultur i eksponentialfasen tilsat α-cellulose (pH justeret til 7,2). Desuden blev 

der forsøgt med flere forskellige former for pasteurisering/sterilisering af AN60 kulturen. Der var 

sjældent synlige sporer tilstede i kulturen, men en kultur med få sporer blev langsomt varmet op til 
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80°C i et varmeskab, hvor der blev skruet 5°C op af gangen cirka hver anden time. Efter hvert 

temperaturskift blev noget af kulturen overført til frisk medie, og inkuberet ved 60°C. Langsom pH-

sænkning fra pH 7,0 til pH 4,0 med 0,2 N NaOH samt temperatursænkning fra 60 til 4°C over 2 

dage blev ligeledes forsøgt for at inducere sporedannelse.  

På baggrund af cellulasers evne til fasthæftning til cellulose (Lynd et al., 2002) blev det forsøgt at 

isolere den cellulytiske bakterie ved dyrkning på Whatman No. 1 og cellofan som tidligere 

beskrevet af Wiegel & Dykstra (1984) og Shiratori et al. (2006)(2006). Ved tegn på vækst på 

cellofan- eller filterstrimmel blev strimlen forsigtigt vasket med sterilt buffer 2-3 gange, og overført 

til nyt reduceret BM. For at forsøge at inaktivere den ikke-cellulytiske bakterie, blev to dage gamle 

kulturer tilsat ethanolkoncentrationer på 6-20 % [v/v], og overført til nye rør efter to dages vækst. 

Ved vækst efter overførsel, blev kulturen overført to gange inden den igen blev udsat for 

ethanolbehandling.  

Ved vækst efter behandling blev 16S rRNA-gensekvenser fra kulturen amplificeret ved PCR og 

efterfølgende sekventeret, efter mindst 3 overførsler for at undersøge renheden.  

 

 

2.2 Transmission-elektronmikroskopi (TEM)  

AN60 blev undersøgt med TEM for at undersøge forskelle i cellemorfologi ved metode efter 

Abildgaard et al. (2004). En tæt bakteriekultur (5 µl) blev placeret på et single slot grid. Væsken 

blev suget væk med filterpapir efter 15-60 sekunder afhængig af celletætheden. Der blev vasket 

med MilliQ-vand, ved at ligge en dråbe (5 µl) på filteret og suge det væk med filterpapir. Cellerne 

på filteret blev farvet med 5 µl 1 % [w/v] uranylacetat. Farven blev suget væk efter 30 sekunder 

med filterpapir, og lufttørret på et stykke filterpapir. Cellerne blev observeret med et JEOL 1200EX 

transmission-elektronmikroskop ved 120 kV.  

 

 

2.3 Proteolytisk aktivitet 

AN60 blev undersøgt for proteolytisk aktivitet med azo-casein (sulfanilamide-azocasein) (Sigma-

Aldrich, Cat. No.A2765. Lot 12H7085), for at undersøge proteolytisk aktivitet i kulturen. Assayet 

er modificeret efter Wang et al. (2003). Kulturvæske (0,2 ml) blev tilsat 0,8 ml forvarmet (60°C) 



2. Materialer og Metoder 

 34 

0,5 % [w/v] azo-casein i fosfatbuffer3

  

 (pH 7,0). Reaktionsblandingen blev inkuberet ved 60°C i 

mindst 30 minutter, hvorefter 0,2 ml 10 % [w/v] trichloroacetic acid (TCA) blev tilsat for at stoppe 

reaktionen. Blandingen blev centrifugeret i 5 minutter ved 13.400 rpm, og absorbansen aflæst ved 

450 nm på spektrofotometer med MilliQ-vand som reference. Absorbansen blev fratrukket en 

substratblank (0,2 ml fosfatbuffer + 0,8 ml azo-casein). 

 

2.4 Proteinbestemmelse 

Totalt celleprotein i kulturen blev bestemt med Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA.) med bovin serum albumin som standard. Cellelysis blev foretaget ved suspension af 

cellepellet fra centrifugeret kulturvæske (13.400 rpm i 15 minutter) i 100 µl 1 N NaOH. 

Suspensionen blev kogt i vandbad i 30 minutter, nedkølet og centrifugeret (13.400 rpm i 15 

minutter). Supernatant (20 µl) blev blandet på en vortexmikser med 1 ml fortyndet farvereagens (1 

del Dye Reagent Concentrate fortyndet med 4 dele MilliQ-vand, og filtreret gennem et Whatman 

No.1 filterpapir for at fjerne partikler), og inkuberet ved stuetemperatur i 15 minutter inden 

aflæsning ved 595 nm. (Appendiks, Afsnit 8.5.1). 

 

 

2.5 Analyse af cellulytisk aktivitet 

Den cellulytiske aktivitet hos AN60 blev karakteriseret med nedenstående assays. Alle assays til 

analyse af cellulytisk aktivitet er baseret på spektrofotometriske metoder. Den anvendte buffer er, 

med mindre andet er angivet, fosfatbuffer4

 

 (pH 7,0). Apparatur anvendt: Pharmacia Biotech, 

Novaspech II. Hvis der anvendes kultursupernatant menes der kulturvæske spundet 15 minutter ved 

13.400 rpm i Eppendorf Mini Spin centrifuge. Alle forsøg er udført med to replikater med mindre 

andet er angivet.  

2.5.1 Endo-1,4-β-glukanase [EC 3.2.1.4] 

Aktiviteten af endo-1,4-β-glukanase blev bestemt med Cellazyme C Tablet (Megazyme, Ireland) 

(indeholdende AZCL-HECellulose). Benævnes Cellazyme C assay. Enzymopløsning (enten 

kulturvæske eller kultursupernatant) (0,25 ml) og fosfatbuffer (0,25 ml) blev overført til et 

                                                 
3 Fosfatbuffer, pH 7,0 (0,1 M): 0,2 M NaH2PO4 (39 ml) + 0,2 M Na2HPO (61 ml) blev fortyndet med MilliQ-vand til et 
total volumen på 200 ml. 
4 Se fodnote 3. 
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Eppendorfrør, og inkuberet ved 60°C i 30 minutter. Reaktionen blev stoppet med 1,5 ml 96 % [v/v] 

ethanol, prøven blev centrifugeret 7 minutter ved 13.400 rpm, og absorbansen aflæst ved 590 nm på 

spektrofotometer med MilliQ-vand som reference. Absorbansen blev fratrukket en substratblank 

(0,5 ml fosfatbuffer + 1 Cellazyme C tablet). Assayet udviser linearitet til en OD590-værdi på 1,7. 

Reaktionsblandingen kan fortyndes hvis OD590 > 1,7. 

 

Desuden blev endo-1,4-β-glukanaseaktivitet bestemt ved inkubation af 0,5 ml 2 % [w/v] CMC-

opløsning i fosfatbuffer og 0,5 ml enzymopløsning ved 60°C i 2 timer. 125 µl af 

reaktionsblandingen blev udtaget og nedfrosset til senere analyse. Mængden af reducerende sukre 

blev bestemt med dinitrosalisylsyre (DNS)-metode til detektering af reducerende sukre med glukose 

som standard, og derefter omregnet til glukoseequivalenter og angivet som mU/ml = 1 nmol/min 

/ml (Appendiks, Afsnit 8.4.4 og Afsnit 8.4.5). Modificeret efter Miller et al.(1960) og Wood & 

Bhat (1988). 

 

2.5.2 Exo-1,4-β-glukanase [EC 3.2.1.91] 

Aktiviteten af exo-1,4-β-glukanase [EC 3.2.1.91] blev bestemt ved inkubation af 0,5 ml 

cellulosesubstrat (Avicel 0,1 % [w/v] suspenderet i fosfatbuffer, eller strimler af Whatman No.1 

(0,5×3 cm ≈ 12,5 g) samt 0,5 ml fosfatbuffer) og 0,5 ml enzymopløsning ved 60 °C  

i 3 timer. Reaktionsblandingen blev centrifugeret ved 13.400 rpm i 5 minutter, og 0,3 ml 

supernatant udtaget og nedfrosset til senere 

analyse. Mængden af reducerende sukre tilstede i  

supernatanten blev bestemt med Somogyi-Nelson 

metode til detektering af reducerende sukre med 

glukose som standard, og derefter omregnet til 

glukoseequivalenter og angivet som mU/ml = 1 

nmol/min /ml (Figur 8 og Appendiks, Afsnit 

8.4.2 og Afsnit 8.4.3). Modificeret efter Nelson 

(1944) og Wood & Bhat (1988). 

 

2.5.3 β-glukosidase [EC 3.2.1.21] 

Cellobiase eller β-glukosidase [EC 3.2.1.21]-aktivitet blev bestemt med anvendelse af p-

nitrophenyl-β-D-glukosid, som beskrevet af (Wood & Bhat, 1988). 5 mM p-nitrophenyl-β-D-

 
Figur 8: Glukosestandardrække med Somogyi-Nelson- 
reagenser klar til aflæsning på spektrofotometer. 
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glukoside-substrat (0,25 ml) og fosfatbuffer (0,45 ml) tilsættes et 2 ml Eppendorfrør, der tempereres 

til 60°C i varmeskab. Enzymopløsning (50 µl) tilsættes, og de inkuberes ved 60°C i mindst 30 

minutter. Glycinbuffer (1 ml) tilsættes for at stoppe reaktionen, og frigivet p-nitrophenyl måles på 

spektrofotometer ved 430 nm, og absorbanserne omregnes til mol nitrophenol ved at bruge en p-

nitrophenol-standardkurve. 

 

2.5.4 Temperaturoptimum for cellulaserne 

Temperaturoptimum for cellulaserne i AN60 blev bestemt både på kulturvæske samt på 

kultursupernatant på følgende måde. En Cellazyme C tablet blev tilsat 1 ml kulturvæske (2-3 dage 

gamle) eller 1 ml kultursupernatant fortyndet i 6 ml BM (pH 7,2), og inkuberet fra 23-74°C i en 

termobænk (Appendiks, Afsnit 8.3.6). Der blev taget prøver ud hver anden til ottende time under 

inkuberingen. Ved prøveudtagning blev reaktionsblandingerne blandet på en vortexmikser, og 0,5 

ml blev udtaget og tilsat 1,5 ml 96 % [v/v] ethanol. Prøven blev centrifugeret ved 13.400 rpm i 7 

minutter, målt i spektrofotometer og aflæst ved 590 nm. 

 

2.5.5 pH-optimum for cellulaserne 

pH-optimum for cellulaserne i AN60 blev bestemt både på kulturvæske samt på kultursupernatant 

på følgende måde. En Cellazyme C tablet blev tilsat 1 ml AN60 kultur (2-3 dage gamle) eller 

supernatant i 4 ml Britton-Robinson Universalbuffer (Fluka, 1987) med pH 2,6-11,9 (Appendiks, 

Afsnit 8.3.4). Den aktuelle pH-værdi blev målt ved 60°C, og blandingen blev inkuberet i varmeskab 

ved 60°C. Der blev taget prøver ud hver anden til ottende time under inkuberingen. Prøvetagning og 

aflæsning skete som i Afsnit 2.5.4. 

 

2.5.6 Temperaturstabilitet af cellulaserne 

Thermostabiliteten af cellulaserne i AN60 blev undersøgt ved at udsætte AN60-kulturer i 

stationærfase for forskellige temperaturer. 5 dage gamle kulturer groet i Hungaterør i BM tilsat α-

cellulose, blev placeret i termobænk ved 30, 40, 50, 60 og 70°C, og cellulaseaktiviteten blev målt 

med Cellazyme C assay. Temperaturstabiliteten blev målt med jævne mellemrum over 60 dage. 

 

2.5 7 Interaktioner mellem temperatur og pH-værdi 

Påvirkningen af interaktioner mellem temperatur og pH-værdier på cellulaserne i AN60, blev 

undersøgt på kultursupernatant med Cellazyme C assay på følgende måde. En Cellazyme C tablet 
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blev tilsat 1 ml supernatant fra en AN60-kultur (2-3 dage gamle) i 4 ml Britton-Robinson 

Universalbuffer ved pH 5,2, 7,0, 8,5 og 9,0, og inkuberet i varmeskab ved 30, 50 og 60°C. Der blev 

taget prøver ud hver anden til sjette time under inkubation. Prøvetagning og aflæsning skete som i 

Afsnit 2.5.4. 

 

2.5.8 Cellulaseaktivitet over tid  

For at undersøge hvor lang tid cellulaserne produceret af AN60 var stabile, blev to kulturer af AN60 

dyrket i Hungaterør under kvælstofatmosfære i BM tilsat α-cellulose testet for 

endocellulaseaktivitet med Cellazyme C assay (Afsnit 2.5.1). Aktiviteten blev målt over flere 

måneder med jævne mellemrum.  

 

2.5.9 Lokalisering af cellulaseaktivitet 

Om cellulaserne fra AN60 var cellebundne eller findes ekstracellulært i det omgivende medie blev 

undersøgt. Serumflasker, med 50 ml BM tilsat α-cellulose, blev inokuleret med 4 % [v/v] AN60-

kultur blev, og inkuberet ved 60°C under kvælstofatmosfære. Kulturerne blev undersøgt for 

forskelle i endocellulaseaktivitet i kulturvæske og i supernatant med Cellazyme C assay. Der blev 

taget prøver ud fra inokulering af flaskerne til 5. dag efter inokulering. Samme forsøg blev udført 

med et inokulum på 2,5 % [v/v] AN60, hvor kulturen blev testet for forskellen mellem endo- og 

exocellulaseaktivitet bestemt med henholdsvis DNS-assay og Somogyi-Nelson-assay til detektion 

af reducerende sukre (Afsnit 2.5.1 og Afsnit 2.5.2).  

 

2.5.10 Cellulaseadsorbtion til cellulose 

Cellulaser er oftest fasthæftet via CBM til cellulosesubstratet under hydrolysen (Lynd et al., 2002). 

Betydningen af α-cellulosekoncentrationen i mediet for målbarheden af endo-1,4-β-

glukanaseaktivitet blev undersøgt ved hjælp af Cellazyme C assay. Kultursupernatant (1 ml) fra 

AN60-kultur (2-3 dage gamle) blev inkuberet med α-cellulose suspenderet i fosfatbuffer med 

henholdsvis 2, 4, 10 og 20 g/L ved 60°C i 30 minutter, hvorefter en Cellazyme C tablet blev tilsat. 

Efter 60 minutter blev 0,5 ml udtaget og tilsat 1,5 ml 96 % [v/v] ethanol. Prøven blev centrifugeret 

ved 13.400 rpm i 7 minutter, målt i spektrofotometer og aflæst ved 590 nm. 
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2.5.11 Inhibering af cellulaseaktivitet  

Cellulaseaktivitet hæmmes ofte af hydrolyseprodukter som cellobiose og glukose (Lee & 

Blackburn, 1975; Bayer et al., 2001). For at undersøge om endocellulaserne produceret af AN60 

hæmmes af cellobiose, blev Cellazyme C assay anvendt. Fosfatbuffer (5 ml) tilsat cellobiose (til 

færdige koncentrationer på 0, 2, 4, 6, 10 og 30 g/L) blev inkuberet ved 60°C med 5 ml 

kultursupernatant fra en 7 dage gammel kultur og 1 Cellazyme C tablet blev tilsat. Efter 2 timer 

blev 0,5 ml af reaktionsblandingen udtaget og tilsat 1,5 ml 96 % [v/v] ethanol. Prøven blev 

centrifugeret ved 13.400 rpm i 7 minutter, målt i spektrofotometer og aflæst ved 590 nm. 

 

 

2.6 Vækstforsøg 

For at undersøge cellulaseproduktion, vækstrater og fordoblingtider hos AN60 på forskellige 

cellulosesubstrater samt cellobiose blev serumflasker med 200 ml BM tilsat henholdsvis α-

cellulose, Avicel, Whatman No.1, kopipapir og cellobiose inokuleret med 2,5 % [v/v] AN60, og 

inkuberet ved 60°C (Figur 9). En kultur af AN60 groet under kvælstofatmosfære i BM tilsat 

henholdsvis α-cellulose, Avicel, Whatman No.1, kopipapir og cellobiose blev efter 2 overførsler 

anvendt som inokulum til vækstforsøg. Der blev udtaget prøver med jævne mellemrum til måling af  

totalt celleprotein, udvikling af pH-værdi samt 

til bestemmelse af endo- og 

exocellulaseaktivitet målt med henholdsvis 

DNS-assay og Somogyi-Nelson-assay til 

detektion af reducerende sukre. Specifikke 

vækstrater (µ) blev bestemt ved plot af 

logtransformerede data fra proteinbestemmelse, 

hvor hældningen af den lineære del af kurven er 

µ. Fordoblingstiderne blev udregnet således: Td 

= ln(2) / µ. 

  

 

2.7 Cellefri cellulosehydrolyse 

Det undersøges, hvordan cellefrit kulturvæske (kultursupernatant) fra AN60 kan hydrolysere 

forskellige cellulosesubstrater og danne reducerende sukre. Kultursupernatant (4 ml) fra 2 dage 

 
 
Figur 9: Serumflasker til vækstforsøg efter 2 dages  
inkubering ved 60°C. Tydelig gulfarvning af medie ses. 
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gammel AN60-kultur blev inkuberet med α-cellulose, Avicel, kopipapir samt Whatman No.1 (4 g/L 

suspenderet i fosfatbuffer) ved 60°C. Der blev taget prøver ud til måling af reducerende sukre hver 

anden til ottende time under inkubering. Prøven blev opbevaret i fryser indtil måling. Mængden af 

reducerende sukre tilstede i supernatanten blev bestemt med Somogyi-Nelson-metode til 

detektering af reducerende sukre. 
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3. Metodevalg og Optimering 

 

 
Mikrobiel fysiologi beskrives traditionelt set med karakterer som blandt andet vækstrate, 

substratforbrug, produktdannelse og enzymaktivitet. Ved brug af cellulose som substrat 

vanskeliggøres mange af de traditionelt anvendte metoder til måling af disse karakterer. Det 

skyldes, at cellulose er uopløseligt i vand og derfor interfererer med mange teknikker. For eksempel 

er kvantificering af celler og enzymer ved tilstedeværelse af uopløseligt cellulosesubstrat ikke 

muligt med traditionelt anvendte metoder (Lynd et al., 2002). Netop fordi vækst af celler normalt 

bestemmes spektrofotometrisk ved måling af lysspredning, eller direkte ved mikroskopisk tælling. 

Problemet med disse to metoder ved tilstedeværelse af cellulose er, at cellulosen ligesom cellerne er 

med til at skabe lysspredning, hvilket gør det umuligt spektrofotometrisk at skelne mellem celler og 

cellulose. Ved mikroskopisk tælling vil det uopløselige cellulosesubstrat skabe så meget 

baggrundsfluorescens, at det heller ikke her er muligt at skelne mellem cellulose og celler. 

Derudover adsorberer cellulosenedbrydende bakterier ofte til cellulosesubstratet, hvilket yderligere 

vanskeliggør celletællingen. I stedet for de konventionelle metoder til cellebestemmelse kan totalt 

celleprotein bestemmes og anvendes som et mål for cellevækst (Lynd et al., 2002). Måling af 

cellulaseaktivitet er ligeledes en vanskelig proces, som også generes af uopløseligt cellulosesubstrat 

i den forstand, at cellulase ofte er fasthæftet til cellen og adsorberet til cellulose (Lynd et al., 2002). 

Idet komplekse cellulasesystemer, som cellusomer, er meget forskellige fra system til system med 

hensyn til reaktionstype og hydrolyserater, er det derfor ofte nødvendigt at optimere alle typer af 

assays til det system man arbejder med. 

 

 

3.1 Analyse af cellulytisk aktivitet  

Som beskrevet i Introduktion er metoder til måling af cellulaseaktivitet enten baseret på 

kvantificering af hydrolyseprodukter eller tilbageværende substratmængde, eller på målinger af 

ændringer i substratets fysiske parametre.  

Bestemmelse af produkter dannet ved cellulosehydrolyse, blev i dette studie anvendt som et mål for 

cellulytisk aktivitet, på grund af de relativt simple arbejdsprocedurer forbundet dermed. Derudover 

havde materialeforbrug også en betydning, da mange af metoderne kræver specielt udstyr, som for 
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eksempel metoderne til detektering af ændringer i cellulosesubstraters fysiske parametre (Wood & 

Bhat, 1988). 

 

3.1.1 Valg af assays til analyse af cellulytisk aktivitet 

Analyse af cellulytisk aktivitet blev anvendt i forskellige forsøg på at karakterisere cellulaserne 

produceret af blandingskulturen AN60 som beskrevet i Materialer og Metoder. 

Til detektering af endo-1,4-β-glukanase- [EC 3.2.1.4] og exo-1,4-β-glukanase- [EC 3.2.1.91] 

aktivitet, blev bestemmelse af reducerende sukre valgt med henholdsvis DNS-assay og Somogyi-

Nelson-assay til detektion af reducerende sukre. Disse metoder blev valgt på grund af deres 

udbredte anvendelse samt deres brede detektionsniveauer.  

DNS-assay blev i første omgang valgt, og fungerede fint til detektion af reducerende sukre frigivet 

fra CMC, som blev anvendt som modelsubstrat til analyse af endocellulaseaktivitet. Det blev også 

forsøgt at anvende Somogyi-Nelson-assay til analyse af reducerende sukre frigivet fra CMC, men 

da CMC reagerer med Somogyi-Nelson-reagenserne blev DNS-assay fortsat anvendt til dette 

formål. Avicel og Whatman No. 1 blev anvendt som modelsubstrater for detektering af 

exocellulaseaktivitet, men frigivelsen af reducerende sukre i disse forsøg gav glukoseequivalenter, 

der lå under detektionsniveau for DNS-metoden, der måler i området 0,1-2 mg glukoseequivalenter 

per ml prøve (Appendiks, Figur 8.4.5.1). Derfor blev det mere følsomme Somogyi-Nelson-assay til 

detektion af reducerende sukre ligeledes anvendt, da dette assay måler i området 0,01-0,5 mg 

glukoseequivalent per ml prøve (Appendiks, Figur 8.4.3.1). Til detektion af endocellulaseaktivitet 

blev der yderligere anvendt den kolorimetriske metode Cellazyme C assay (Appendiks, Afsnit 

8.4.1). Brug af kolorimetriske metoder er nemt og bekvemt i situationer, hvor det ikke er 

nødvendigt at kvantificere hydrolyseproduktet, men hvor man blot skal bruge et relativt mål for 

cellulaseaktivitet. AZCL-HECellulose (pulver) og Cellazyme C assay blev derfor anvendt til 

henholdsvis at detektere cellulaseaktivitet og måle relative hydrolyserater.  

 

3.1.2 Inkubationstider 

I assays til måling af exocellulaseaktivitet, hvor reducerende sukre frigivet fra Avicel bestemmes 

med Somogyi-Nelson-assay har man typisk brugt inkubationstider på en time (Wood & Bhat, 

1988). En time viste sig i flere tilfælde ikke at være tilstrækkeligt i disse forsøg, da raterne målt 

efter en times inkubation var lave, sammenlignet med inkubationstider på > 2 timer (Tabel 4). 

Raterne viste sig desuden at være variable, afhængigt af inkubationstiderne. Som det ses af Tabel 4, 
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er raten i det pågældende forsøg højest ved en inkubationstid på 75 timer, men inkubationstider på 

mellem 2 og 8 timer giver det mest repræsentative billede. En inkubationstid på 3 timer blev derfor 

valgt i det endelige assay til analyse af exocellulaseaktivitet. Forklaringen på de variable rater målt 

ved forskellige inkubationstider skyldes substraterne og enzymernes kompleksitet. Den anbefalede 

inkubationstid til endocellulaseassay (reducerende sukre frigivet fra CMC målt med DNS-assay) er 

0,5 time. CMC er et opløseligt substrat, og de samme fysiske vanskeligheder, som der er forbundet 

med uopløselige cellulosesubstrater gør sig ikke gældende her. Cellulaserne skal ikke først 

adsorberes til substratet før hydrolyse kan finde sted, hvilket gør det muligt at detektere 

cellulaseaktivitet med en kort inkubationstid. Ved en inkubationstid på 0,5 time bestemmes kun den 

initielle rate, hvor kun de hurtigt nedbrydelige dele hydrolyseres. En inkubationstid på 2 timer er 

valgt til forsøgene i dette studium, for at opnå den mest repræsentative hydrolyserate.    

 
Tabel 4: Sammenligning af exocellulaserater målt efter 
forskellige inkubationstider. Målt på supernatant af AN60 groet 
på α-cellulose. (Jævnfør Afsnit 2.7 for metode). 

Timer Rater (µg/h/ml) 
1 1,070 ± 0,521 
2 4,570 ± 0,327 
4 4,678 ± 0,710 
6 3,556 ± 0,655 
8 3,748 ± 0,109 
75 6,053 ± 0,984 

 

 

3.2 Proteinbestemmelse 

Ved bestemmelse af totalt celleprotein, skal der udvælges et assay, der er kompatibelt med 

eventuelle interfererende agenter i prøven, og proteinkoncentrationen i prøven skal ligge inden for 

det lineære område på standardkurven for det pågældende assay. Mange proteinassays er ikke 

kompatible med reducerende agenter (Walker, 2002), som oftest vil være til stede i anaerobe 

inkubationer. I disse forsøg blev totalt celleprotein bestemt i anaerobe kulturer dyrket ved 60°C 

(AN60), hvor der var tilsat natriumdithionit som reduktionsmiddel. Desuden gror AN60 på 

cellulose, og ved hydrolyse af cellulose frigives blandt andet glukose og cellobiose, som også virker 

reducerende.  

For at kunne måle celleprotein, er det vigtigt at få lyseret cellerne, da proteiner og peptider frigøres 

fra cytoplasma og tømmes ud i mediet ved cellelysis. Analyserede sekvenser fra AN60 (Afsnit 

4.1.1) viste stor lighed med Clostridium thermocellum, som er en grampositiv endosporedannende 
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bakterie (McBee, 1950). Der er stor forskel på hvilken behandling forskellige bakterier skal 

udsættes for, for at opnå cellelysis. Lysering af grampositive celler kræver en hård behandling, som 

for eksempel behandling med detergenter som Triton® X-100 eller stærke syrer eller baser, der 

interfererer med mange proteinassays.  

Udvælgelsen af et assay, der ifølge producentens anvisninger ikke interfererede med reducerende 

samt lyserende agenter, er derfor nødvendigt. Den traditionelt mest anvendte metode er Lowry-

metoden. Denne reaktion er en biuretreaktion, hvor peptidbindinger reagerer med kobber under 

basiske betingelser og producerer Cu+, som reagerer med Folinreagens og danner en blåfarvning, 

der kan aflæses spektrofotometrisk. Denne metode er ikke kompatibel med reducerende sukre og 

flere forskellige detergenter samt NaOH (Walker, 2002). Bicinchoninic acid (BCA)-assay er som 

Lowry-metoden en biuretreaktion, og har derfor de samme svagheder (Walker, 2002). En tredje 

meget anvendt metode er Bradford-assay, der er en mere simpel og hurtig metode at udføre end 

Lowry-metoden. Bradford-assay foregår ved at Coomassie Blue G250 bindes til protein og skaber 

en blåfarvning, som kan aflæses spektrofotometrisk (Walker, 2002). Ved sammenligning med 

Lowry- og BCA-metoderne er Bradford-assay ikke så følsom overfor interfererende agenter 

(Walker, 2002). Bio-Rad Protein Assay, en kommcerciel udgave af Bradford-assay til 

kvantificering af protein, blev på baggrund af den lave følsomhed overfor interfererende agenter 

valgt til måling af totalt celleprotein i dette forsøg. Der er dog visse ulemper ved metoden, idet 

farven binder bedst til arginyl og lysyl rester og derved giver forskellig respons på forskellige 

proteiner (Compton & Jones, 1985; Congdon et al., 1993). Derudover binder farven ikke til peptider 

mindre end 3000-5000 dalton (Sedmak & Grossberg, 1977). Ved måling af totalt celleprotein vil 

der være mange forskellige proteiner af variable størrelser, så protein til protein variation og den 

manglende detektion af meget små peptider vil formentlig ikke få betydning for resultatet.  

Bio-Rad Protein Assay kan, ifølge producentens anvisninger, måle protein i koncentrationer mellem 

0,2 og 0,9 mg/ml med et standardassay, hvor farvereagensen fortyndes med MilliQ-vand, mens et 

mikroassay, med ufortyndet farvereagens, måler mellem 1,2 og 10 µg/ml. Proteinkoncentrationen i 

AN60-kulturen var for lav til at kunne detekteres direkte med standardassayet, og der blev forsøgt 

med mikroassayet. For at forbehandle prøven til måling af protein, blev kulturen kogt i 10 minutter i 

vandbad med henholdsvis 0,2 N NaOH, 1 N NaOH, 0,1 % [v/v] Triton® X-100 samt methanol, 

men alle agenter interfererede med farvereagensen. Det var derfor ikke muligt at bestemme protein 

med denne metode. 
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Da mikroassayet ikke var kompatibelt med de anvendte lyserende agenter, blev det igen forsøgt at 

anvende standardassayet. For at gøre det muligt at detektere protein med standardassayet, skulle 

prøven opkoncentreres. Kulturvæske (1 ml) blev opkoncentreret ved at centrifugere prøven i 15 

minutter (13.400 rpm), hælde supernatanten fra og opslemme pellet i forskellige mængder 

detergenter. For at proteinkoncentrationen i prøverne nåede op på detektionsniveau, skulle 1 ml 

kulturvæske opkoncentreres i maksimum 200 µl detergent. Der blev forsøgt med opkoncentrering i 

henholdsvis 0,2 N NaOH, 1 N NaOH, 0,1 % Triton® X-100 samt methanol, og efterfølgende 

kogning af reagenserne i 10 minutter i vandbad eller ved sonikering af reagenserne i 3×30 sekunder 

ved 30 % (Tabel 5).  

 
Tabel 5: Proteinmåling af prøver ved forskellige forbehandlingsmetoder (jævnfør tekst). Proteinkoncentrationer 
angivet som µg/ml.  
 
Behandling \ Prøve 1 ml  1 ml 1 ml  2 ml  
Detergent 0,2 N NaOH (200 µl) 1 N NaOH (200 µl) 1 N NaOH (100 µl) 1 N NaOH (100 µl) 
Kogt 27 35 39 55 
Sonikeret 31 38 45 60 
 

 

Methanol og Triton® X-100 interfererede med standardassayet, og der kunne ikke måles på prøven, 

der havde fået denne behandling. 0,2 N NaOH gav en proteinkoncentration, der lå lidt lavere end 1 

N NaOH. Sonikering og kogning af prøver gav proteinkoncentrationer, der lå tæt op af hinanden, 

men idet sonikering er meget arbejdskrævende ved analyse af mange prøver, blev kogning valgt. 

Forsøg viste desuden, at kogning i 30 minutter gav højere koncentrationer end kogning i 10 

minutter (data ikke vist). Den højeste proteinkoncentration blev målt ved at koge prøven med 1 N 

NaOH. Koncentrationen lå lavt på standardkurven, og i det færdige assay blev 2 ml nedspundet 

kultur opslemmet i 100 µl 1 N NaOH. Proteinkoncentrationer målt på 2 ml kultur gav ikke dobbelt 

så høje koncentrationer som proteinkoncentrationer målt på 1 ml, men for at kunne anvende assayet 

til at måle proteinkoncentrationer gennem et helt vækstforløb, blev opkoncentrering af 2 ml kultur 

valgt. Hvor præcise de målte koncentrationer er, kan derfor diskuteres, men da der i forsøgene i 

dette studium anvendes måling af totalt celleprotein til at lave en vækstkurve, er den eksakte 

koncentration derfor ikke så vigtig som forløbet af væksten.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultater 
 



4 Resultater 

 47 

4. Resultater 
 

 

4.1 Isolering af cellulytiske stammer 

Vandprøver fra Dalum Papirs afdeling i Maglemølle (Næstved, Danmark) fra prøvetagningsstedet 

Pu336 blev inkuberet aerobt ved 40°C og anaerobt ved 60°C. Der blev isoleret 4 cellulytiske 

stammer fra aerobe inkubationer ved 40°C. De var alle i stand til at vokse på α -cellulose samt 

hydrolysere AZCL-HECellulose. Tættest beslægtethed med kendte stammer blev bestemt ved 

delvis sekventering af 16S rRNA, og efterfølgende BLAST-søgning af sekvenserne (Tabel 6).  

 
Tabel 6: Aerobe isolater er beslægtede med nedenstående arter. Tættest beslægtede henviser til tættest 
beslægtede dyrket organisme ved BLAST-søgning i GenBank, EMBL nukleotid sekvens database 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Accesion No. henviser ligeledes til GenBank, EMBL. Sekvenslængder er 835-
856 basepar. 
 
Kultur Tættest beslægtede Accession No. Reference 

D3-3A Inquilinus limosus AU430 16S, AY043373 (Coenye et al., 2002) 

B2 Paenibacillus lactis MB 1871 AY257868 (Scheldeman et al., 2004) 

B9 Chelatococcus daeguensis K106 EF584507 (Yoon et al., in press) 

D3-3B Paenibacillus sp. Smarlab 3301786 AY538688 (2004, ikke publiceret) 

 

D3-3A, B2 og D3-3B nedbrød AZCL-HECellulose meget langsomt, og der blev derfor ikke 

arbejdet videre med disse isolater. B9 nedbrød AZCL-HECellulose med en meget højere hastighed 

end de øvrige isolerede aerobe stammer, men mistede cellulaseaktiviteten. Efter tilbagegang til B9-

stockkulturer forsvandt cellulaseaktiviteten igen efter få overførsler. Desuden blev kulture konstant 

kontamineret med svamp og sporedannende bakterier, og den måtte til sidst opgives. Da der ikke 

blev arbejdet videre med de aerobe isolater, blev der ikke lavet fuldsekvens på dem, procentvis 

similaritet med tættest beslægtede er derfor ikke angivet.  

Efter talrige overførsler af inokulum fra en anaerob inkubation ved 60°C fremkom kulturen AN60 

(anaerob 60°C), som er en effektiv nedbryder af følgende cellulosesubstrater: AZCL-HECellulose, 

α-cellulose, CMC, Avicel, kopipapir, Whatman No. 1 samt RBB-cellofan. Sekventering af 

amplificeret 16S rRNA fra kulturen viste, at den ikke var ren, og AN60 blev forsøgt rendyrket ved 

isolering af kolonier under anaerobe betingelser. Dette blev gjort ved dyrkning i agarshakes i BM 

med cellobiose samt ved vækst på plader udgasset med kvælstof inkuberet i en anaerob beholder 

med AnaeroGenTM (Oxoid). Pladerne indeholdt BM med cellobiose samt nutrient broth. Begge 

dyrkningsmetoder resulterede sjældent i vækst, og overførsel af kolonier til flydende BM gav ingen 

vækst. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=22073948&dopt=GenBank&RID=NWKPB2MR016�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=148285572&dopt=GenBank&RID=NWMHW3S8013�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=46370581&dopt=GenBank&RID=NWNFP1AA01R�
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4.1.1 Kloning af AN60 

AN60 blev klonet for at undersøge hvor divers kulturen var, og 12 kloner blev sekventeret. 

Resultatet af sekventeringen kan ses i Tabel 7.  

 
Tabel 7: Resultatet af sekventering af 12 kloner fra AN60. Kloner tættest beslægtede med Clostridium sp. benævnes 
herefter Cel60-No., mens kloner tættest beslægtede med Coprothermobacter sp. benævnes CP-No. Klon nr. 14 blev 
ikke medtaget i undersøgelser, da sekvens efter to sekventeringer var dårlig, men klonen viste beslægtethed med Cel60-
klonerne. Accesion No. henviser til GenBank, EMBL, nukleotidsekvensdatabase: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. AN60-
kloner er fuldsekventerede (∼1550 basepar), og CP-kloner er delvist sekventerede (∼750 basepar). 
 
Kloner Tættest beslægtede Accession No. 

Cel60-15, 18, 19, 22, 24, 25 Clostridium sp. EBR-02E-0045  AB186359.1 

CP-2, 6, 7, 9, 12 Coprothermobacter sp. P1. AB162803.1 

 

 

Seks kloner udviste sekvenslighed med Clostridium sp. EBR-02E-0045, isoleret af Shiratori et al. 

(2006) (Figur 10). Clostridium sp. EBR-02E-0045 er tæt beslægtet med Clostridium thermocellum 

(93,4 %) og Clostridium straminisolvens (94,6 %) (Shiratori et al., 2006), som begge er anaerobe 

termofile cellulytiske bakterier, hvor specielt Clostridium thermocellum er velstuderet (Lynd et al., 

2002). Clostridium sp. EBR-02E-0045, var ligeledes en effektiv cellulosenedbrydende bakterie 

(Shiratori et al., 2006), og det antages derfor at disse seks klontyper ligeledes udviser cellulytisk 

aktivitet. De benævnes fremover Cel60-kloner.  

Fem kloner udviste sekvenslighed med Coprothermobacter sp. P1 isoleret af samme gruppe som 

isolerede Clostridium sp. EBR-02E-0045 (Ebara Research Co., Ltd. Kameino, Fujisawa, Japan) 

(Figur 10) (2004, ikke publiceret). Coprothermobacter sp. P1. er ikke indsat i træ, men nærmest 

beslægtede til Coprothermobacter sp. P1. er). Coprothermobacter sp. P1 er tæt beslægtet med den 

termofile, proteolytiske bakterie Coprothermobacter proteolyticus, der ikke udviser cellulytisk 

aktivitet (Ollivier et al., 1985). Det antages derfor, at disse fem klontyper heller ikke udviser 

cellulytisk aktivitet, hvorfor de betragtes som kontaminanter af den cellulytiske kultur AN60 og 

deres fylogeni bestemmes ikke yderligere. De benævnes fremover CP-kloner.  

Af Figur 10 ses det, at Cel60-22 og 25 grupperer sammen, mens Cel60-15, 18, 19 og 24 grupperer 

sammen, og begge grupper er nærmest beslægtede med Clostridium sp. EBR-02E-0045. Cel60-15, 

18, 19 og 24 samt Clostridium sp. EBR-02E-0045 har et insert på 122 basepar (fra base 59-181), 

som Cel60-22 og 25 ikke har. Insertet har gjort, at der ikke var primeroverlap på disse sekvenser, og 

der mangler derfor 82 basepar i midten (fra base 751-833).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=51036225&dopt=GenBank�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=45544518&dopt=GenBank�


4 Resultater 

 49 

 
Figur 10: Fylogenetisk træ baseret på fuldlængde 16S rRNA viser beslægtetheden mellem kloner fra AN60 samt nært 
beslægtede stammer. Cel60-kloner er fremhævet med grøn skrift, mens CP-kloner er fremhævet med rød skrift. Accesion 
No. henviser til GenBank, EMBL, nukleotidsekvensdatabase: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Scale bar viser 10 % 
sekvensforskel estimeret ved hjælp af neighbor-joining analyse.   
 

Definitionen på en ny art er ofte ved et cut-off level på 97 %, det vil sige ved 3 % 16S rRNA-

sekvensafvigelse fra alle andre organismers 16S rRNA (Madigan et al., 2003). Distancematricen 

(Tabel 8) viser, at sekvenserne fra de to Cel60-klongrupper afviger fra hinanden med maksimalt 1,7 

%, mens sekvenserne internt i grupperne afviger fra hinanden med 0,3 - 0,7 %. Sekvenserne fra 

Cel60-klongrupperne afviger 0,3 -1,4 % fra Clostridium sp. EBR-02E-0045. De to grupper og 

Clostridium sp. EBR-02E-0045 kan derfor betragtes som værende samme art ved et 97 % cut-off 

level. De to gruppers sekvenser afviger fra Clostridium thermocellum og Clostridium 

straminisolvens med henholdsvis 3,3 - 5,3 % og 2,9 - 4,9 %, og kan derfor betragtes som forskellige 

på artsniveau fra Cel60-klonerne. 

 
Tabel 8: Distancematrice viser forskelle mellem Cel60-klonsekvenser og nærmest beslægtede stammer. 
Baseret på neigbor-joining analyse. Distance angivet i %. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1- Clostridium thermocellum, L09173* 0         
2- Clostridium sp. EBR-02E-0045, AB186359 4,8 0        
3- Clostridium straminisolvens, AB125279# 3,1 4,3 0       
4- Cel60-15 5,2 0,4 4,8 0      
5- Cel60-18 5,1 0,4 4,7 0,5 0     
6- Cel60-19 5,3 0,7 4,9 0,5 0,7 0    
7- Cel60-22 3,3 1,4 3 1,4 1,5 1,7 0   
8- Cel60-24 5 0,3 4,6 0,3 0,5 0,6 1,3 0  
9- Cel60-25 3,3 1,3 2,9 1,5 1,5 1,7 0,3 1,3 0 
*Type strain ATCC 27405 
#Type strain DSM 16021 

0.10 

Cel60-19 
Cel60-15 
Cel60-18 

Cel60-24 
Clostridium sp. EBR-02E-0045, AB186359 

Cel60-22 
Cel60-25 

Acetivibrio cellulosolvens, L35515  
Clostridium aldrichii, X71846 

Clostridium straminisolvens, AB125279 
Clostridium sp., AB093546  

Clostridium thermocellum, L09173 
CP-7 

CP-12 
CP-2 

CP-6 
CP-9 

Coprothermobacter proteolyticus, X69335 
Coprothermobacter platensis, Y08935 

Coprothermobacter sp., AJ431252 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/�
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4.1.2 Isoleringsstrategi 

Sekventeringsresultatet viste, at der var to bakteriearter i AN60, der var beslægtet med henholdsvis 

Clostridium sp. EBR-02E-0045 (benævnes Cel60-stammerne) og Coprothermobacter sp. P1 

(benævnes CP-stammerne). Tættest beslægtede til Cel60-stammerne danner sporer (McBee, 1950; 

Shiratori et al., 2006), mens tættest beslægtede til kontaminanten (CP-stammerne) ikke danner 

sporer (Ollivier et al., 1985), hvilket også antages at gælde for Cel60- og CP-stammerne. Det skulle 

derfor være muligt at isolere de to bakterier på den baggrund, men da der sjældent blev observeret 

sporer i AN60 i flydende BM i Hungaterør, blev forskellige strategier forsøgt for at få kulturen til at 

danne sporer, og derved isolere den cellulytiske bakterie fra kontaminanten (Tabel 9).  

 
Tabel 9: Strategier anvendt til forsøg på at isolere den cellulytiske bakterie fra kontaminanten og resultater deraf. 
 
Strategi Resultat 
Agarshakes ved 55°C og 60°C Vækst i enkelte rør ved 55°C, men ingen vækst ved 

overførsel af kolonier til flydende BM. 
 

Varmebehandling af agarshakes med kolonier. 
 

Ingen vækst i agarshakes, og ingen vækst ved overførsel 
efter en uge til frisk flydende BM tilsat α-cellulose.  
  

Anarobe plader (BM med cellobiose samt nutrient broth 
gasset ud med kvælstof) i anaerobic jars. 
 

Vækst på enkelte plader få gange, men ingen vækst ved 
overførsel af kolonier til flydende BM. 

Flydende kulturer varmet op til 100°C i henholdsvis 5, 
15, 30, 60 og 120 minutter. Overførsel til frisk medie og 
inkubering ved 60°C. 
 

Ingen vækst i nyoverførte kulturer samt i opvarmede 
kulturer. 

Langsom opvarmning 5°C af gangen til 80°C i 
varmeskab. Overførsel til frisk medie for hvert interval, 
og inkubering ved 60°C.  
 

Vækst i flere rør, men kultur ikke ren. 

Sænkning af pH-værdien fra 7,0 til 4,0 i Hungaterør over 
5 dage (60°C) for at undersøge om der blev dannet sporer. 
 

Ingen sporer i kulturen. 

Temperatursænkning fra 60°C til 4 °C over 2 dage, for at 
undersøge om der blev dannet sporer. 
 

Ingen sporer i kulturen. 

Fortyndingsrække lavet i sterilfiltreret BM fra kultur i 
eksponentialfasen + α-cellulose (pH justeret til 7,2).  
 

Ingen vækst i fortyndinger. 

Inkubering af kultur med ethanol fra 6-20 % [v/v]. 
 

Vækst på 6 % [v/v] ethanol, men kultur ikke ren. 

Udnyttelse af cellulytiske bakteriers adhesion til cellulose 
ved dyrkning på cellofan samt Whatman No. 1. Ved tegn 
på vækst skylles strimlen med buffer, og overføres til 
frisk medie.  

Ingen vækst ved overførsel af strimmel til frisk medie. 

 

Alle behandlinger for at inducere sporedannelse mislykkedes. Der blev dog observeret vækst én 

gang efter langsom opvarmning af flydende kulturer, og efter 3 overførsler blev 16S rRNA-
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gensekvenser fra kulturen amplificeret ved PCR og efterfølgende sekventeret, men kontaminanten 

var stadig tilstede. Der blev aldrig observeret vækst i fortyndinger, hverken ved fortyndingsserier 

lavet på BM tilsat α -cellulose eller i sterilfiltreret BM fra kultur i eksponentialfasen tilsat α-

cellulose. Der blev observeret vækst i 6 % [v/v] ethanol, men sekventering af PCR-amplifikat fra 

kulturen viste, at kulturen stadig ikke var ren.  

Isolering af den cellulytiske bakterie på baggrund af adhesion til Whatman No. 1 lykkedes ikke. 

Filterpapiret blev totalt opløst ved forsøg med vaskning af strimlen, og overførsel af små dele af 

strimlen til nyt medie resulterede heller ikke i vækst. Samme resultat blev observeret ved brug af 

cellofan som adsorbant.  

 

 

4.2 Karakterisering af blandingskulturen AN60  

Karakterisering af blandingskulturen AN60 foretages, idet det ikke lykkedes at isolere og rendyrke 

den cellulosenedbrydende bakterie fra kulturen. 

De fysiologiske træk for AN60 er opsummeret i Tabel 10.  
 
 
Tabel 10: Fysiologiske træk af blandingskultur AN60 sammenlignet med tættest beslægtede kendte stammer: Clostridium 
thermocellum, Clostridium sp. EBR-02E-0045, Clostridium straminisolvens og Coprothermobacter proteolyticus.  
ND, no data.  
 
Karakteristik AN60 C. .thermocellum1 Clostridium sp. 

EBR-02E-00452 

 

C. straminisolvens3 C. proteolyticus4 

Isoleret fra Procesvand fra 
papirfabrik 

Gødning, jord, 
spildevand osv. 

Cellulose-
nedbrydende 
samfund 

Cellulose-
nedbrydende 
samfund 

Methanogen 
berigelseskultur 

Celleform Stave Stave Stave Stave Stave 
Cellestørrelse 0,5×1,5-6 µm 0,7×2,5-3,5 µm 0,4-0,5×2-5 µm 0,5-1×3-8 µm 0,5 × 1-6 µm 
Koloniform på 
agarplade 

Cirkulær, 
hvidlige og 
gullige   

Irregulær ND Cirkulær, gullig Cirkulær, hvidlig 

Sporeform Oval-rund Oval Oval Oval ÷ 
Anaerob vækst + + + + + 
Aerob vækst ÷ ÷ (÷) (÷) ÷ 
Flagel + og ÷ + + ND ÷ 
Optimum for cellulose- 
nedbrydning / vækst: 

    

- Temperatur ∼ 62°C / ND 70°C / 55-65°C ND / 55-60°C 50-55°C / 50-55°C ND / 63-70 °C 
- pH 4,8-8,8 / ND 5,7-6,1 / 6,4-7,4 ND / 7,5 7,5 / 7,5 ND / 6,8-7,5 

 
Tabel 10 fortsat →
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Tabel 10: Fortsat. 
 
Karakteristik AN60 C. .thermocellum1 Clostridium sp. 

EBR-02E-00452 

 

C. straminisolvens3 C. proteolyticus4 

- α-cellulose + + (+)* ND ÷ 
- Avicel + + (+)* + ÷ 
- Whatman No. 1 + + + + ÷ 
- Kopipapir + + + ND ÷ 
- Cellobiose + + + + + 
- Glukose + ÷ ÷ ÷ + 
- CMC + + ND ND ND 
- Xylan + ND ND ÷ ND 

* Cellulosesubstrat ikke specificeret, kun angivet som cellulose. 
1Type strain ATCC 27405 (Acc. No.  L09173) (McBee, 1950; Johnson et al., 1982).  
2 (Acc. No. AB186359) (Shiratori et al., 2006). 
3Type strain DSM 16021 (Acc. No. AB125279) (Kato et al., 2004). 
 4Type strain ATCC 35245 (Acc. No. X69335) (Ollivier et al., 1985; Kersters et al., 1994) 

 

Kulturen udviser fysiologiske træk tilsvarende dem tidligere beskrevet for Clostridium 

thermocellum (McBee, 1950; Duong et al., 1983) og Clostridium straminisolvens (Kato et al., 

2004) samt Coprothermobacter proteolyticus (Ollivier et al., 1985; Kersters et al., 1994).  

Mikroskopering af AN60 i lysmikroskop viste tynde stavformede celler, der sås enkeltvis eller i 

kæder, hvilket er typisk morfologi for både C. thermocellum (McBee, 1950) og C. proteolyticus 

(Ollivier et al., 1985; Kersters et al., 1994). Transmission-elektronmikroskopi (TEM) af AN60 viste 

to cellemorfologier (Figur 11). Den ene type var en kort stavformet bakterie (0,5 µm × 1,5 µm) 

uden flageller (Figur 11a), og den anden type var en lang stavformet, peritrik flagelleret bakterie 

(0,5 µm × ∼4 µm) (Figur 11b). 

 

a)  b)  
Figur 11: Transmission-elektronmikroskopi af AN60. a) viser CP-stammerne, og b) viser Cel60-stammerne.  Se 
Appendiks, Afsnit 8.6 for flere billeder.  Bar = 1 µm. 
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Clostridium thermocellum (ATCC 27405) er rapporteret til at være 0,6-0,7×2,5-3,5 µm lange stave 

med flageller (McBee, 1950; Johnson et al., 1982), mens Coprothermobacter proteolyticus er 

rappoteret til at være 0,5 × 1,0-6,0 µm lange stave uden flageller (Ollivier et al., 1985; Kersters et 

al., 1994). Sammenligning med litteraturen viser derfor, at det på baggrund af de to morfologityper, 

ikke er muligt at skelne mellem de to arter, men ved brug af TEM kan de to arter skelnes fra 

hinanden ved observering af flageller. Ved dyrkning af AN60 i serumflasker kunne enkelte ovale 

endestillede sporer ses, men kun i kulturer i eksponentialfasen. Desuden 

viste TEM-billeder af 2-3 uger gamle kulturer ingen sporer. Vækst i 

agarshakes og på agarplader fremkom sjældent, men ved observeret 

vækst fremkom synlige kolonier efter cirka 5-7 dage. I agarshakes var 

kolonier gule og  

linseformede, og på plader gule og cirkulære. Ved vækst på 

cellulosesubstrater samt cellobiose akkumulerede AN60 et tydeligt gult 

pigment i den tidlige vækstfase (Figur 12). 

Akkumulering af et gult pigment ved vækst på cellulose er et typisk 

træk for C. thermocellum, men ikke ved vækst på cellobiose (Duong et 

al., 1983; Ljungdahl et al., 1983). Kulturen kom i eksponentialfasen 

efter en lagfase på 20-24 timer ved vækst på cellulosesubstrater, og efter 

cirka 20 timer ved vækst på cellobiose, ved et inokulum på 2,5-10 % 

[v/v].  

 

4.2.1 Vækst og cellulaseaktivitet 

Vækst på forskellige cellulosesubstrater (α-cellulose, Avicel, Whatman No.1, kopipapir og 

cellobiose) blev undersøgt ved måling af totalt celleprotein over tid på kulturer (200 ml) groet i 300 

ml serumflasker (Figur 13). pH-værdier i kulturerne målt over tid er også angivet. Ved vækst på 

glukose blev der observeret vækst ved mikroskopi af kulturerne, men der blev ikke detekteret 

cellulaseaktivitet med AZCL-HECellulose. Alle forsøg blev udført ved 60°C ved pH 7,2, på 

baggrund af optimumbetingelser for nært beslægtede arter samt temperatur- og pH-optimum for 

cellulaserne (Figur 20 og 22). 

Vækst fremkom kun under fuldt reducererede betingelser. 

 

 

 
Figur 12: AN60 groet på 
cellobiose spundet ved 
13.400 rpm i 15 minutter. Der 
ses et tydeligt gult pigment i 
pellet. 
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Figur 13: Vækstkurver, målt som total celleproteinkoncentration, samt pH-værdier for AN60 groet på a) α-cellulose, 
b) Avicel, c) Whatman No. 1, d) Kopipapir og e) cellobiose fra inokulering til 5. dag efter inokulering. o viser pH-
værdierne på alle grafer. Vækstkurve og pH-værdier for vækst på α-cellulose er ikke angivet som replikater, da lagfasen 
i den ene flaske var længere end i den anden. 
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Vækst på α -cellulose, Avicel, kopipapir og cellobiose udviste en lagfase på < 20 timer, mens der 

ved vækst på Whatman No. 1 var en lagfase på ~ 24 timer. Ud over lagfasen ses samme mønster 

ved vækst på alle de anvendte substrater. Ved vækst på α -cellulose, Avicel, Whatman No. 1 og 

kopipapir nåede celleproteinkoncentrationen op på 50-60 µg/ml, hvorefter pH-værdien faldt til ~ 

6,3, mens kulturen groet på kopipapir opnåede en proteinkoncentration på 45 µg/ml, og pH-værdien 

faldt til 6,5. Ved vækst på α -cellulose, Avicel, kopipapir samt cellobiose var lagfasen kortere end 

forventet ud fra forudgående undersøgelser, hvor væksten startede efter 24 timer, mens den i 

ovennævnte forsøg startede efter ∼20 timer. Af denne grund blev der ikke udtaget prøver til total 

celleproteinkoncentration før ved 24 timer efter inokulering, og første del af vækstkurven er derfor 

ikke komplet. Specifikke vækstrater (µ) og fordoblingstider (Td) for vækst på de anvendte substrater 

bestemt ved logtransformering af data ses i Tabel 11. Fordoblingstiden for vækst på Avicel og 

Whatman No. 1 er henholdsvis 6,0 og 6,2 timer, mens den for vækst på α-cellulose og cellobiose er 

henholdsvis 4,1 og 5,3 timer. Ved vækst på kopipapir ses en fordoblingstid på 8,2 timer. 

 
Tabel 11: Specifikke vækstrater og fordoblingstider på forskellige cellulosesubstrater samt cellobiose. 

Substrat Specifik vækstrate (µ) Fordoblingstid (Td) (timer) 
α-cellulose 0,1311 5,3 
Avicel 0,1155 6,0 
Whatman No.1 0,1126 6,2 
Kopipapir 0,0846 8,2 
Cellobiose 0,1673 4,1 
 

 

Af Figur 14 ses endocellulaseaktiviteten målt over tid fra inokulering af kulturerne på ovennævnte 

cellulosesubstrater samt cellobiose til fem dage efter inokulering. Endocellulaseaktiviteten blev 

bestemt ved detektering af reducerende sukre frigivet fra CMC, og er angivet som 

glukoseequivalenter i mU/ml (1 mU = 1 nmol/min).  
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Figur 14: Endocellulaseaktivitet hos AN60 målt over tid ved vækst på α-cellulose, Avicel, Whatman No. 1 og 
kopipapir. Målt som reducerende sukre frigivet fra CMC. Aktivitet angivet som glukoseequivalenter i mU/ml (1 mU 
= 1 nmol/min). Endocellulaseaktivitet ved vækst på α-cellulose er ikke angivet som replikater, da lagfasen i den ene 
flaske var længere end i den anden. 
 

 

Endocellulaseaktiviteten følger celleprotein-

koncentrationen tæt. Figur 15 viser 

celleprotein-koncentrationen og endocellulase-

ativiteten for vækst på Whatman No. 1. Samme 

mønster ses for vækst på α -cellulose, Avicel, 

kopipapir og cellobiose. Exocellulaseaktiviteten 

blev bestemt ved detektering af reducerende 

sukre frigivet fra Avicel (Figur 16). Aktiviteten 

steg efter 30 timer indtil 60 timer efter 

inokulering, hvorefter den faldt kraftigt, for at 

stige igen efter 100 timer. Glukoseequivalenter 

blev ikke kvantificeret, men det antages at 

aktiviteter ved vækst på α -cellulose ligger på samme niveau som forudgående 

exocellulaseaktivitetsmålinger, hvor den maksimale aktivitet var 5 mU/ml (Figur 18). Samme trend 

blev observeret for alle anvendte cellulosesubstrater, men ved vækst på kopipapir blev der 

observeret en maksimal exocellulase-aktivitet, der er 2,6× højere end ved vækst på α-cellulose. Ved 

vækst på Avicel var aktiviteten 1,14× højere, og ved vækst på Whatman No. 1 var aktiviteten 0,4× 
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Figur 15: Den totale celleproteinkoncentration (Figur 13) 
samt endocellulaseaktivitet (Figur 14) målt over tid for 
vækst på Whatman No. 1. 
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lavere end ved vækst på α -cellulose. Exocellulaseaktivitet blev målt med høje standardafvigelser 

(maksimum 17 % af maksimum), og disse er af grafiske årsager ikke indtegnet på figuren (Figur 

16). 
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Figur 16: Exocellulaseaktivitet hos AN60 målt over tid ved vækst på α-cellulose, Avicel, Whatman No. 1 og 
kopipapir. Målt som reducerende sukre frigivet fra Avicel. Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte 
aktivitet i det aktuelle forsøg. Standard afvigelser udeladt fra graf. Exocellulaseaktivitet ved vækst på α-cellulose er 
ikke angivet som replikater, da lagfasen i den ene flaske var længere end i den anden, men alle andre værdier er 
gennemsnittet at to replikater. 
 

 

β-glukosidaseaktiviteten, bestemt ved anvendelse af p-Nitrophenyl-β-D-glukosid, ved inkubering af 

både kultursupernatant og kulturvæske ved 60°C i 2 timer, var under detektionsniveau (<1,4 µg/ml). 

 

 

4.3 Karakterisering af cellulaseaktivitet 

Den proteolytiske aktivitet i AN60 kulturen blev undersøgt med azocasein-assay, for at bedømme 

kontaminatens aktivitet i kulturen. AN60 viste lav proteolytisk aktivitet ved vækst på α-cellulose og 

glukose. Fra tidligere studier vides det, at C. proteolyticus (AB125279) ikke har cellulaseaktivitet 

(Kersters et al., 1994), hvilket også antages at være tilfældet for CP-stammerne ved 

cellulaseaktivitetsmålinger både på kultursupernatant (cellefri kulturvæske) samt kulturvæske fra 

AN60.  
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4.3.1 Lokalisering af cellulaseaktivitet 

Hydrolyse af cellulose kan foretages af frie cellulaser eller af celleassocierede cellulaser (Lynd et 

al., 2002). Ved måling af endocellulaseaktivitet med Cellazyme C assay i henholdsvis kulturvæske 

og kultursupernatant over tid fra inokulering af kultur til fem dage efter inokulering (Figur 17 og 

Figur 18), blev det undersøgt det, om cellulaserne blev frigivet til det omgivende medie, om de var 

fasthæftede til cellerne eller var afhængige af cellernes tilstedeværelse. 
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Figur 17: Endocellulaseaktivitet målt med Cellazyme C assay over tid i henholdsvis kulturvæske og 
kultursupernatant. Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle 
forsøg (1,46). Blankværdi er angivet, men er fratrukket alle værdier. 
 

Samme forsøg blev lavet for endocellulase målt som reducerende sukre frigivet fra CMC samt 

exocellulase målt som reducerende sukre frigivet fra Avicel (Figur 18). 

Af Figur 17 ses det, at endocellulaseaktivitet målt med Cellazyme C assay var næsten den samme i 

kulturvæske som i supernatant gennem hele vækstforløbet. Af Figur 18 ses samme forløb for 

exocellulaseaktivitet, mens endocellulaseaktivitet, målt som reducerende sukre frigivet fra CMC, 

udviste 1/3 højere aktivitet, når der blev målet på kulturvæske frem for supernatant. Målinger af 

endocellulaseaktivitet foretaget med Cellazyme C assay er også angivet på Figur 18, for at 

sammenligne de tre typer af cellulaseaktivitet i samme kultur på samme tidspunkt.  
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Figur 18: Exo- og endocellulaseaktivitet hos AN60 målt over tid ved vækst på α -cellulose både for kulturvæske og for 
kultursupernatant. Endocellulaseaktitet er målt som reducerende sukre frigivet fra CMC samt med Cellazyme C assay, 
mens exocellulaseaktivitet er målt som reducerende sukre frigivet fra Avicel. Aktiviteter er angivet som 
glukoseequivalenter i mU/ml (1 mU = 1 nmol/min) for aktiviteter målt som frigivelse af reducerende sukre, og som 
OD590 for aktiviteter målt med Cellazyme C assay. Blankværdier er fratrukket. Alle målinger er foretaget uden 
replikater. 
 

 

Idet forskellen mellem aktivitet i kulturvæske og i supernatant var den samme gennem hele 

vækstforløbet, og idet forskellen var lille, antages det, at hoveddelen af cellulaser var frigivet til 

væskefasen, og at cellulaserne ikke var afhængige af cellernes tilstedeværelse. På den baggrund 

blev cellulaseaktivitetsforsøg hovedsageligt lavet på kultursupernant. Der ses her bort fra 

endocellulaseaktivitet målt som reducerende sukre frigivet fra CMC, se yderligere diskussion i 

Afsnit 5.4.1. 

 

4.3.2 Adsorbering af cellulaser til cellulose  

Cellulaser fasthæftes ofte via CBM til cellulosesubstratet under hydrolysen (Lynd et al., 2002). 

For at undersøge betydningen af α-cellulosekoncentrationen i mediet for målbarheden af endo-1,4-

β-glukanaseaktivitet blev supernatant fra AN60 inkuberet med α-cellulose suspenderet i fosfatbuffer 

med henholdsvis 2, 4, 10 og 20 g/L ved 60°C og målt med Cellazyme C assay (Figur 19).  
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Figur 19: Cellulaseaktivitet målt med Cellazyme C tablet i supernatant i fosfatbuffer indeholdende henholdsvis 2, 4, 10 
og 20 g α-cellulose per L. a) viser resultaterne afbildet som søjlediagram, mens b) viser resultaterne afbildet på graf 
med R2-værdi for linien. Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg (1,12). 
Substratblank fratrukket alle værdier.  
 

 

Af søjlediagrammet (Figur 19a) ses det tydeligt, at der den højeste aktivitet blev målt ved 2 g α-

cellulose per L, hvorefter den målte aktivitet faldt med stigende α-cellulosekoncentration. Ved 2, 4 

og 10 g/L var målbarheden af endo-1,4-β-glukanaseaktivitet lineært afhængig af α -

cellulosekoncentrationen i mediet (Figur 19b), mens der ved 20 g/L skete en afbøjning af den 

relative aktivitet. Determinationskoefficienten (R2) for tendenslinien fra 2-10 g/L er 0,99, hvilket vil 

sige at lineariteten er stærk. Forlænges tendenslinien til 20 g/L ses en R2-værdi på 0,94 (data ikke 

vist), hvilket viser, at der til en vis grad også er linearitet til 20 g/L. 

 

4.3.3 Temperatur- og pH-optimum 

Temperatur- samt pH-optimum for endo-1,4-β-D-glukanaseaktivitet blev undersøgt ved brug af 

Cellazyme C assay. Aktiviteterne blev målt i både kulturvæske og i kultursupernatant (Figur 20 og 

22). Af Figur 20 ses relativ endocellulaseaktivitet som funktion af temperatur målt på kulturvæske 

(Figur 20a) samt på kultursupernatant (Figur 20b). Det ses, at den maksimale cellulaseaktivitet 

findes ved ∼62°C både efter 4 og 6 timers inkubering med kulturvæske og med supernatant, mens 

aktivitetsoptimum var mindre markant efter 2 timers inkubation. Når temperaturen oversteg 63°C 

bøjede aktiviteten af, og maksimumtemperaturen for cellulaserne var ∼70-72°C (Figur 21). 

Minimumtemperaturen kan ikke vurderes ud fra forsøget, da der ved laveste målte temperaturenhed 

(henholdsvis 22°C og 35°C) var aktivitet.  
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Figur 20: Effekt af temperatur på endocellulaseaktiviteten målt med Cellazyme C assay i BM ved pH 7,2. Aktivitet 
angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg. Substratblank vist, men er fratrukket alle 
værdier. Linearitet til en OD590-værdi på 1,9. a) viser endocellulaseaktiviteten i kulturvæske som funktion af 
temperatur (højeste målte OD590 er 1,66), mens b) viser endocellulaseaktiviteten i kultursupernatant som funktion af 
temperatur (højeste målte OD590 er 1,43). Forsøg udført uden replikater. 
 

 

Datapunkterne fra Figur 20 plottet som funktion af tid (Figur 21) viser, at cellulaserne 

hydrolyserede cellulosen lineært som funktion af tid fra 30°C til 69°C i kulturvæske og fra 35°C til 

67°C i supernatant. Mens kurven bøjer af ved henholdsvis 71°C og 72°C, og derfor må det antages, 

at cellulaserne nåede en maksimal temperatur ved ∼70°C, hvilket også fremgår af Figur 20, hvor 

cellulaseaktivitet var ∼20 % af maksimal aktivitet. 
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Figur 21: Udvalgte temperaturer fra grafer i Figur 20 plottet som funktion af tid (timer). Aktivitet angivet som 
procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg. a) viser målinger lavet på kulturvæske, mens b) viser 
målinger lavet på supernatant. 
 

 

Figur 22 viser endocellulasaktiviteten bestemt med Cellazyme C assay ved forskellige pH-værdier 

fra pH 2,5 til pH 12,0. Af Figur 22a ses det, at cellulaserne i kulturvæske udviste maksimum 

omkring pH 7,0 efter 2 og 4 timer, mens kurven når et plateau efter 6 timer, hvor maksimal aktivitet 

lå mellem pH 4,9 og pH 8,6. Cellulaserne i supernatanten (Figur 22b) havde initialt optimum (efter 

2 timer) mellem 7,3 og 8,5, mens samme plateau som for kulturvæske blev opnået efter 6 timers 

inkubation. Den minimale pH-værdi og den maksimale pH-værdi, hvorved der blev observeret 

cellulaseaktivitet, var henholdsvis ∼4,0 og ∼9,9, og pH-optimum var ∼4,8-8,8. 

Plateauet opnået efter 6 timers inkubation skyldes ikke substratmangel, da højeste målte OD590-

værdi er 1,37 og 1,73 for henholdsvis kulturvæske og supernatant, og assayet udviste linearitet til en 

OD590-værdi på 1,8 i det aktuelle forsøg, hvor kulturvæsken eller supernatanten blev fortyndet 1:6, 

og tilsat en Cellazyme C tablet.  

Temperatur- samt pH-optimum for endocellulase målt på kulturvæske og kultursupernatant giver 

overordnet samme resultat, til trods for at målingerne ikke foretaget på samme batch af AN60-

kulturen. 

Efterfølgende analyser af cellulaserne i AN60 blev foretaget ved pH 7,0-7,2 og 60°C.  
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Figur 22: Effekt af pH på endocellulaseaktiviteten. Målt med Cellazyme C assay i Britton-Robinson buffer ved 60°C. 
Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg. Substratblank vist, men er 
fratrukket alle værdier. Linearitet til en OD590-værdi på 1,8. a) viser endocellulaseaktiviteten i kulturvæske som 
funktion af pH (højeste målte OD590 er 1,37), mens b) viser endocellulaseaktiviteten i supernatant som funktion af pH 
(højeste målte OD590 er 1,73). a) udført uden replikater. 
 

 

4.3.4 Interaktioner mellem temperatur og pH-værdi 

Cellulaseaktivitet i supernatant blev testet med Cellazyme C assay ved 12 forskellige 

temperatur/pH-sammensætninger, for at undersøge effekteten af forskellige kombinationer af 

temperaturer og pH-værdier (Figur 23). Cellulaserne hydrolyserede lineært som funktion af tid ved 

både 30, 50 og 60°C, og hydrolysehastigheden var tilnærmelsesvis ens ved pH 5,2, 7,0, 8,5 og 8,8 

ved de respektive temperaturer. Aktiviteten nåede op på 25 % af maksimal aktivitet i pågældende 

forsøg ved 30°C, 90 % af maksimal aktivitet ved 50°C og 100 % af maksimal aktivitet ved 60°C. 
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Figur 23: Cellulaseaktivitet i supernatant som funktion af tiden (timer) inkuberet i Britton-Robinson Universalbuffer ved 
a) 30°C ved pH 5,2, pH 7,0, pH 8,5 og pH 8,8, b) 50°C ved pH 5,2, pH 7,0. pH 8,5 og pH 8,8 og c) 60°C med pH 5,2, pH 
7,0, pH 8,5 og pH 8,8. Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg (1,71). 
Substratblank fratrukket alle værdier. Linearitet til en OD590-værdi på 1,8. 
 

 

4.3.5 Cellulasestabilitiet 

Cellulasestabilitet over tid ved 60°C blev undersøgt ved at følge endocellulaseaktiviteten målt med 

Cellazyme C tablet assay i en nyinokuleret kultur i op til 150 dage. Af Figur 24 ses det, at der var en 

lagfase på mindst 20 timer, hvorefter aktiviteten steg indtil 6 dage, og faldt derefter til et niveau, 

hvor begge kulturer stadig er stabile efter 84 dage med en aktivitet på ~50 % af den maksimale 

aktivitet målt i det aktuelle forsøg. Fra dag 84 til dag 150 faldt aktiviteten til ~10 % af maksimal 

aktivitet.  
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Figur 24: Cellulaseaktivitet målt med Cellazyme C assay ved 60°C fra inokulering af kultur til 150 
dage efter inokulering. Substratblank fratrukket alle værdier. Aktivitet angivet som procentdel af 
den højeste målte OD590-værdi i det aktuelle forsøg (0,948). 
 

 

Termostabiliteten af endocellulase blev undersøgt ved at placere 5 dage gamle kulturer i termobænk 

ved 30, 40, 50, 60 og 70°C, og jævnligt udtage prøver over 60 dage til Cellazyme C assay (Figur 

25). Forsøg blev kun udført med kulturvæske.  
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Figur 25: Fuldt udvoksede kulturer (5 dage gamle) inkuberet ved 30, 40, 50, 60 og 70°C, og 
cellulaseaktiviteten målt med Cellazyme C assay i 60 dage. Aktivitet angivet som % af startaktivitet. 
Substratblank fratrukket alle værdier. Forsøg udført uden replikater.  
 

 

Generelt svingede aktiviteten op og ned indtil dag 20. Dog faldt aktiviteten hos kulturen placeret 

ved 70°C drastisk efter inkubering til 20 % af startaktivitet, og fortsatte med langsomt at falde indtil 
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dag 40 efter inkubering, hvor aktiviteten var 0 % af startaktiviteten. Efter 60 dages inkubering var 

aktiviteten i kulturen inkuberet ved 60°C faldet til 40 %, mens aktiviteten ved 40 og 50°C var ∼80-

90 % af startaktiviteten. 

  

4.3.6 Inhibering af cellulaseaktivitet 

Der blev ikke observeret inhibering af cellulaseaktiviteten ved tilsætning af helt op til 30 g 

cellobiose per L målt på kultursupernatant (Afsnit 2.5.11). Prøverne tilsat 30 g cellobiose per L 

udviste samme aktivitet som kontrollen uden tilsat cellobiose, og endocellulase målt med 

Cellazyme C assay hæmmes derfor ikke af cellobiose hverken i høje eller lave koncentrationer. 

 

4.3.7 Cellefri cellulosehydrolyse 

Hydrolyse af forskellige cellulosesubstrater og dannelse af reducerende sukre på cellefri kultrvæske 

blev undersøgt ved at inkuberere kultursupernatant ved 60 °C med α-cellulose, Avicel, kopipapir 

samt Whatman No.1 (4 g/L suspenderet i fosfatbuffer) (Figur 26). Der blev taget prøver ud til 

måling af reducerende sukre hver anden til ottende time efter inkuberingsstart. Mængden af 

reducerende sukre i kultursupernatanten blev bestemt med Somogyi-Nelson-metode til detektering 

af reducerende sukre. 
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Figur 26: Reducerende sukre angivet som glukoseequivalenter (µg/ml) målt i supernatant 
inkuberet med α-cellulose, Avicel, Whatman No.1 og kopipapir i 8 timer. Substratblank 
fratrukket alle værdier. 
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Der blev frigivet den største koncentration af reducerende sukre ved inkubering af supernatant på 

kopipapir og Avicel, hvor der efter otte timer blev målt koncentrationer på henholdsvis 47 og 41 µg 

glukoseequivalenter per ml supernatant. Ved inkubering med α-cellulose blev der frigivet 30 µg/ml 

efter otte timer, mens der ved inkubering på Whatman No.1 filterpapir blev frigivet 12 µg/ml.  

Af Tabel 12 ses det, at initielle rater (efter 2-8 timers inkubering) for hydrolyse af 

cellulosesubstrater til reducerende sukre er relativt lave for alle anvendte substrater med undtagelse 

af Avicel, der efter 2 timer har en rate på 9,7 µg/ml/time, hvorefter raten falder til ∼5 µg/ml/time. 

Efter 75 timers inkubering stiger raterne for alle anvendte substrater. 

 
Tabel 12: Rater for dannelse af reducerende sukre ved inkubering af supernatant på forskellige cellulosesubstrater i op 
til 75 timer. Angivet som µg glukoseequivalenter per ml supernatant per time ± standardafvigelser. Omregnet til mU/ 
ml se Appendiks, Tabel 8.8.1. 
 

Timer efter forsøgsstart α-cellulose Avicel Whatman  No.1 Kopipapir 
2 4,570 ± 0,327 9,743 ± 1,092 0,008 ± 0,011 3,567 ± 0,218 
4 4,678 ± 0,710 5,875 ± 0,218  1,166 ± 0,437 5,836 ± 0,055 
6 3,556 ± 0,655 5,332 ± 0,546 1,215 ± 0,036 5,383 ± 0,473 
8 3,748 ± 0,109 5,080 ± 0,300 1,451 ± 0,136 5,833 ± 0,218 

75 6,053 ± 0,984 8,106 ± 0,218 7,865 ± 1,782 9,627 ± 0,105 
 

 

4.3.8 Enzymaktivitet målt med AZCL-substrater 

Kultursupernatant fra AN60 blev analyseret for enzymaktivitet på forskellige azurinfarvede 

substrater. Aktivitet blev bestemt som farvefrigivelse fra substratet, og skaleret som høj og lav 

aktivitet i forhold til graden af blåfarvning af kulturvæsken. Der var høj aktivitet på følgende 

substrater: AZCL-HECellulose, substrat til analyse af endo-1,4-β-D-glukanase, AZCL-

Arabinoxylan (Wheat), substrat til analyse af endo-1,4-ß-D-xylanase og AZCL- Xylan (Birch 

wood), substrat til analyse af endo-1,4-ß-D-xylanase, og lav aktivitet på AZCL-Galactomannan, 

substrat til analyse af endo-1,4-ß-D-mannanase. Mens der ingen aktivitet var på AZCL-Pullulan, 

substrat til analyse a limit-dextrinase og AZCL-Amylose, substrat til analyse af α-amylose. 
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5. Diskussion 
 

Procesvandet fra papirfabrikken giver et godt miljø for vækst af cellulosenedbrydende 

mikroorganismer. Vandet er fyldt med papirfibre, som er et godt substrat for mange 

cellulosenedbrydende bakterier, pH er neutral og der er andre organiske forbindelser som stivelse 

samt næringsstoffer i vandet. Ved prøvetagningssted P72 er temperaturen ∼40°C, hvilket er inden 

for tolerancespektret for mange mesofile bakterier, og ved prøvetagningssted Pu336 er temperaturen 

∼60°C, hvilket er optimumtemperatur for mange termofile bakterier. Desuden introduceres bakterier 

konstant til systemet via ferskvand fra Suså, genbrugspapir og recirkuleret procesvand. Alt taget i 

betragtning burde der være mulighed for isolering af cellulytiske bakteriearter herfra. 

 

 

5.1 Isolering af aerobe cellulosenedbrydende bakterier 

Der blev isoleret fire aerobe bakteriestammer (Tabel 6) fra papirfabrikken. Fylogenetiske analyser 

viste, at D3-3A var tættest beslægtet med α-proteobakterien Inguilinus limosus AU430 tidligere 

isoleret fra patienter med cystrisk fibrose (Coenye et al., 2002). Denne organisme er ikke tidligere 

observeret som cellulosenedbrydende. Den nærmest beslægtede til B2 var Paenibacillus lactis 

MB1871, der tilhører gruppen af gramnegative bakterier, og denne organisme er heller ikke 

observeret som værende cellulosenedbrydende (Scheldeman et al., 2004). D3-3B Viste nærmeste 

slægtskab med Paenibacillus sp. Smarlab 3301786, som ikke er karakteriseret (2004, ikke 

publiceret). Flere andre Paenibacillus-arter er i stand til at hydrolysere cellulose (Rivas et al., 

2006). α-proteobakterien Chelatococcus daeguensis K106 (Yoon et al., in press) tilhørende familien 

Rhizobiales er den stamme, der var nærmest beslægtet med isolatet B9. Denne stamme er ikke 

tidligere beskrevet, men en anden Chelatococcus-art, Chelatococcus asaccharovorans, er tidligere 

beskrevet hovedsageligt som en nitrilotrieddikesyre (NTA)-nedbrydende bakterie, der er vidt 

udbredte i akvatiske miljøer (Egli & Auling, 2005). Chelatococcus asaccharovorans kan ifølge 

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology ikke gro på andre sukre end glycerol, og derved heller 

ikke cellulose (Egli & Auling, 2005). Da B9 udviste en meget ustabil cellulaseaktivitet (Afsnit 4.1), 

er det muligt at B9 var kontamineret med en cellulytisk organisme, til trods for at kun én 16S 

rRNA-sekvens blev amplificeret ved PCR og efterfølgene sekventeret. Da de aerobe isolater ikke 

udviste stort potentiale for cellulosenedbrydning, blev disse fire isolater ikke nærmere klassificeret. 

B9 var en meget effektiv cellulosenedbryder, og Chelatococcus sp. ikke tidligere er beskrevet med 
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henblik på cellulaseaktivitet. Så hvis det ikke havde været for dens ustabile cellulaseaktivitet, kunne 

det have været interessant, yderligere at undersøge om B9 var axenisk, og i så fald karakterisere 

isolatet.  

  

 

5.2 Karakterisering af blandingskulturen AN60  

Kulturen AN60 viste sig derimod at være en stabil og effektiv cellulosenedbrydende kultur. De 

fylogenetiske analyser indikerede at kulturen bestod af to arter (Figur 10). Den ene var tæt 

beslægtet med cellulosenedbrydende termofile clostridier (Cel60-klonerne), mens den anden (CP-

klonerne) var tæt beslægtet med den ikke-cellulytiske bakterieart Coprothermobacter protolyticus. I 

naturen nedbrydes cellulose ikke af renkulturer, men af en eller flere cellulytiske mikroorganismer i 

sameksistens med ikke-cellulytiske organismer, og det er i flere tilfælde observeret, at hydrolyse af 

cellulose foregår hurtigere i blandingskulturer (Lynd et al., 2002).  

Forskellige strategier blev forsøgt til at få isoleret en cellulosenedbrydende bakteriestamme fra 

AN60 (Tabel 9), men det lykkedes ikke. Da det ikke lykkedes at isolere den cellulosenedbrydende 

bakteriestamme fra AN60, blev den anaerobe blandingskultur karakteriseret samlet med hensyn til 

fysiologiske egenskaber, vækst, cellulaseaktivitet og så videre. 

 

5.2.1 Fylogeni  

De to bakteriearter i AN60, var ikke nært beslægtede. Fylogenetiske undersøgelser baseret på 16S 

rRNA viste at Cel60-klonerne tilhører slægten Clostridium mens CP-klonerne tilhører 

Coprothermobacter placeret i familien Thermobacteriaceae. Cel60-klonerne er desuden placeret i 

gruppe III af klassen Clostridia, hvor Clostridium thermocellum og Clostridium straminisolvens 

også er placeret. Cel60-klonerne afviger i gennemsnit 4,5 % fra C. thermocellum og 4,15 % fra C. 

straminisolvens, og kan derfor betragtes som værende forskellige på artsniveau ved et 97 % cut-off 

level (Figur 10). Cel60-stammerne og Clostridium sp. EBR-02E-0045 afviger kun fra hinanden 

med maksimalt 1,4 %, og kan derfor betragtes som værende samme art. Cel60-klonerne var 

desuden delt op i to grupper (Figur 10 og Tabel 8). Det kan skyldes, at der er to forskellige 

stammer af clostridier i kulturen, eller det kan være et udtryk for to forskellige operoner af samme 

gen. Clostridier er specielt kendetegnede ved ofte at udvise polymorfisme blandt forskellige 

operoner af 16S rRNA-genet (Garnier et al., 1991). Er det tilfældet her, vil det resultere i, at de to 

gruppers sekvenser afviger fra hinanden til trods for, at de tilhører samme stamme.  
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5.2.2 Fysiologi 

Forskellige fysiologiske træk blev undersøgt for AN60, og mange af de fysiologiske træk fundet 

hos blandingskulturen afviger ikke væsentligt fra dem beskrevet for C. thermocellum, C. 

straminisolvens, Clostridium sp. EBR-02E-0045 og C. protolyticus (Tabel 10).  

Cellemorfologien hos AN60 blev observeret som stavformet med omtrent 0,5 µm tykke og 1,5-6,0 

µm lange celler. Observering af AN60 ved TEM viste to cellemofologier. Den ene type var 0,5 µm 

× ∼6 µm med flageller, mens den anden type var 0,5 µm × 1,5 µm uden flageller (se Figur 11). 

Celler på 1,5 µm er ikke ulig celleformer tidligere beskrevet for C. proteolyticus, ligesom der hos C. 

proteolyticus heller ikke er observeret flageller (Ollivier et al., 1985). C. thermocellum og C. 

straminisolvens har celler, der er 0,5 µm × 2-8 µm, og der er observeret flageller hos C. 

thermocellum-stammer, mens det ikke er beskrevet for C. straminisolvens (Johnson et al., 1982; 

Kato et al., 2004). Kolonierne på agarplader var af to morfologityper, der svarer til dem tidligere 

beskrevet for henholdsvis C. proteolyticus og C. straminisolvens (Kato et al., 2004). Ingen af de 

nært beslægtede bakteriearter til AN60 er aerobe, men både C. straminisolvens og Clostridium sp. 

EBR-02E-0045 kan tolerere ilt (Kato et al., 2004; Shiratori et al., 2006). AN60 afviger derved fra 

Clostridium sp. EBR-02E-0045, da AN60 ikke udviste vækst hverken på plade eller i agarshakes, 

hvis ikke mediet var reduceret tilstrækkeligt. 

Vækstoptimum blev ikke undersøgt hos blandingskulturen AN60, da det ikke syntes relevant at 

finde vækstoptimum for en kultur, der ikke var ren. Forskellige småforsøg (resultater ikke vist) 

indikerede, at temperaturoptimum for vækst af kulturen, var det samme som optimum for cellulaser 

i AN60 (∼62°C), og at pH-optimum for vækst lå mellem ∼7,0-7,5. Disse optimumbetingelser er 

også beskrevet for Clostridium sp. EBR-02E-0045 (Shiratori et al., 2006) og C. thermocellum 

(McBee, 1950), mens C. straminisolvens har en lavere optimumtemperatur på 50-55°C (Kato et al., 

2004). 

Generelt ligner de undersøgte fysiologiske træk observeret for AN60 meget dem beskrevet for C. 

thermocellum og C. straminisolvens. De fysiologiske træk var tilnærmelsesvis identiske med dem 

beskrevet for Clostridium sp. EBR-02E-0045, og afviger kun idet, AN60 var iltfølsom. 

 

5.2.3 Strategi til isolering af cellulosenedbrydende bakterier 

Det lykkedes, som tidligere nævnt, ikke at få isoleret cellulosenedbrydende bakterier til en axenisk 

kultur. De fylogenetiske analyser viste, at AN60 sandsynligvis bestod af to bakteriestammer, hvilket 

ligeledes blev understøttet af morfologiske undersøgelser. 
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Der er tidligere beskrevet problemer med kontaminering af kulturer af Clostridium thermocellum 

(McBee, 1950; Freier et al., 1988; Mori, 1990), og McBee mener, at alt tidligt arbejde (før 1950) 

blev udført med blandingskulturer, da meget ekstreme vækstbetingelser blev vist for de tidligt 

beskrevne cellulytiske bakterier, for eksempel vækst og cellulosenedbrydning ved både 30 og 70°C. 

Erbeznik et al. beviste med en PCR-baseret metode, at Clostridium thermocellum JW20 (ATCC 

31549) erhvervet direkte fra  ”American Type Culture Collection” (ATCC), var kontamineret med 

en Thermoanaerobacter ethanolicus-stamme, og at alt tidligere arbejde gjort med denne stamme 

skal behandles som resultater fra en blandingskultur (Erbeznik et al., 1997). På grund af mange 

bakteriers identiske morfologi, baseret på almindeligt lysmikroskopi, var det tidligere ikke altid 

muligt at afgøre, om en bakteriekultur var axenisk. I dag bruger vi molekylærbiologiske teknikker, 

hvor bakterier skelnes fra hinanden på baggrund af deres 16S rRNA-gen.  

Adskillelse af de to bakterietyper i AN60 blev forsøgt med adskillige metoder (Tabel 9). Det blev 

først og fremmest forsøgt ved hjælp af traditionelle isoleringsteknikker, men også på baggrund af C. 

thermocellum og Clostridium sp. EBR-02E-0045’s evner til fasthæftning til cellulosesubstrater og 

til at danne sporer (Wiegel & Dykstra, 1984; Shiratori et al., 2006).  

Til trods for at Clostridium sp. EBR-02E-0045 danner kolonier på agarplader både under anaerobe 

samt mikroaerofile betingelser (Shiratori et al., 2006), blev der kun sjældent observeret vækst af 

AN60 på plader og i agarshakes. Desuden ville kulturen heller ikke gro op i fortyndinger, hverken 

ved fortynding af flydende kultur (> 10-1) eller ved overførsel af koloni fra plade, og det var derfor 

ikke muligt at isolere den cellulytiske bakterie ved disse metoder. Da alle rør var fuldt reducerede, 

var det sandsynligvis ikke ilt, der hæmmede væksten. Det blev ligeledes undersøgt, om cellerne var 

afhængige af signaler fra andre celler for at dele sig (Miller & Bassler, 2001) ved at lave 

fortyndingsrækker i sterilfiltreret vækstmedie fra en eksponentionelt voksende kultur. Men da der 

ved flere forsøg heller ikke blev observeret vækst ved denne metode, blev der ikke bygget videre på 

denne teori. Hvilke faktorer der gjorde, at kulturen ikke ville gro op i fortyndinger, vides derfor 

ikke, men der er tidligere skrevet om cellulytiske clostridier, der ikke vil vokse på agarplader eller i 

agarshakes, selv under strengt anaerobe betingelser (Shiratori et al., 2006). 

Det blev forsøgt, at isolere den cellulosenedbrydende bakterie fra AN60 ved hjælp af 

sporeinduktion. Da tættest beslægtede til Cel60-klonerne danner sporer (McBee, 1950; Shiratori et 

al., 2006), mens tættest beslægtede til kontaminanten (CP-klonerne) ikke danner sporer (Ollivier et 

al., 1985), antages det også at gælde for Cel60- og CP-stammerne. Til tider blev der observeret få 

sporer i AN60-kulturen (2-3 i synsfeltet ved mikroskopi), men kraftig sporedannelse kunne ikke 
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induceres hos AN60. Wiegel og Dykstra (1984) beskrev C. thermocellum-kulturen (JW20) som 

sporedannende, når pH-værdien i en kultur faldt til ∼6,3. Lee og Blackburn (1975) beskrev en 

cellulaseproducerende anaerob termofil Clostridium-bakterieart M7, som sporolerede i fast medie, 

men kun sjældent i flydende medie. Ligeledes observerede McBee (1950) ved en sammenligning af 

flere C. thermocellum-stammer, at sporer sjældent blev observeret i flydende kulturer, men ofte i 

celluloseagar. pH- og temperatursænkning, samt forskellige former for varmebehandling af 

flydende kulturer samt agarshakes blev forsøgt for at få bakterierne i AN60 til at sporolere (Tabel 

9), men ingen sporer blev observeret i kulturen.  

Man har tidligere isoleret cellulosenedbrydende bakterier på baggrund af deres evne til at adsorbere 

til cellulosesubstrater via cellulaser (Wiegel & Dykstra, 1984; Shiratori et al., 2006). For eksempel 

isolerede Wiegel & Dykstra (1984) en C. thermocellum-stamme, mens Shriratori et al. (2006) 

isolerede en bakterie i gruppe III af klassen Clostridia ved adhæsion til filterpapir. Metoder anvendt 

af disse to grupper blev forsøgt, både med Whatman No. 1 og RBB-cellofan som 

adsorbtionsmateriale. Ifølge Figur 19 adsorberes endocellulase produceret af AN60 til et vist 

omfang til cellulosesubstratet, men der blev ikke observeret vækst ved overførsel af 

adsorbtionsmaterialet. Figur 17 og Figur 18 antyder, at hoveddelen af cellulaser var frigivet fra 

cellerne til væskefasen, og derfor vil adsorbering af cellulase til cellulose ikke medføre overførsel af 

celler ved denne metode, hvilket kan være forklaringen på manglende vækst ved overførsel af 

delvist nedbrudt cellulosesubstrat. Desuden gjorde det samme problem sig gældende som ved 

fortynding af AN60, da et lille stykke Whatman No. 1 eller RBB-cellofan, sandsynligvis ikke bar 

celler nok til at få vækst i kulturen. 

 

 

5.3 Blandingskulturer  

Idet det var så svært at isolere den cellulytiske bakterie fra kontaminanten, kan man spekulere i, om 

de findes i et mutualistisk forhold eller lignende, der gør det sværere for organismerne at vokse hver 

for sig. Som nævnt, er der flere eksempler på sameksistens mellem cellulytiske og ikke-cellulytiske 

bakterier, hvor målte cellulosehydrolyserater er højere i blandingskulturer end i monokulturer 

(Murray, 1986; Mori, 1990; Lynd et al., 2002). Der er flere teorier, der kan være med til at forklare 

denne effekt. Cellulosehydrolyseprodukter, specielt cellobiose og glukose, er velkendte inhibitorer 

af cellulaserekspression (Zhang & Lynd, 2005) og cellulaseaktivitet (Lee & Blackburn, 1975; 

Lamed et al., 1985) hos cellulytiske clostridier. Fede syrer som acetat og laktat er også dominerende 
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hydrolyseprodukter, der forsurer mediet og inhiberer cellulytiske clostridier (Wiegel & Dykstra, 

1984). Fjernelse af inhiberende stoffer fra cellulosenedbrydning såsom reducerende sukre og fede 

syrer kan derfor være med til at øge cellulaseaktiviteten i en blandingskultur. I et studie har man 

efter karakterisering af en termofil cellulytisk blandingskultur, isoleret de enkelte bakteriestammer 

og efterfølgende genskabt en stabil cellulytisk kultur (Haruta et al., 2001; Kato et al., 2004; Kato et 

al., 2005; Kato et al., in press). Denne kultur består af fire bakteriestammer: en anaerob cellulytisk 

bakterie; Clostridium straminisolvens, en anaerob sakkaridfermenterende bakterie; Clostridium sp. 

og to aerobe ikke-cellulosenedbrydende bakterier; Pseudomonas sp. og Brevibacillus sp. Ved 

forsøg med forskellige blandinger af de enkelte bakterierstammer fra blandingskulturen, blev 

forskellige sammenhænge mellem bakterierne forsøgt udredt (Kato et al., 2005; Kato et al., in 

press). Blandt andet så det ud til, at de aerobe stammer havde en positiv effekt på væksten af C. 

straminisolvens, ved at opbruge ilt og skabe anaerobe betingelser, samt forbruge 

hydrolyseprodukter som sakkarider og acetat, og derved fjerne inhiberende sukre og neutralisere pH 

(Kato et al., 2005).   

I blandingskulturen AN60 kendes cellulaseaktiviteten alene for cellulytiske bakterie ikke, da det 

ikke lykkedes at isolere den. Det vides derfor ikke om cellulaseaktiviteten hos Cel60-stammerne 

øges eller hæmmes ved vækst i blandingskulturen bestående af Cel60- og CP-stammer. C. 

proteolyticus kan vokse på cellobiose og glukose (Kersters et al., 1994), og det er derfor 

sandsynligt, at det samme gør sig gældende for CP-stammerne. Kontaminantens forbrug af 

cellulosehydrolyseprodukter kan derfor være en vigtig del af samspillet mellem de to bakteriearter i 

AN60.  

Mori (1990) viste, at mutualisme mellem Clostridium thermohydrosulfuricum og Clostridium 

thermocellum ikke kun afhang af udveksling af næringsstoffer, da vækst i medie beriget med 

gærekstrakt viste samme resultater (hurtigere cellulosenedbrydning hos blandingskultur end hos 

monokultur). Det er derfor muligt, at disse to organismer afhænger af hinanden ved udveksling af 

en eller flere vækstfaktorer. Kato et al. (in press) viste også, at kulturfiltrater5

Cellusomet hos C. thermocellum samt hos andre anaerobe cellulosenedbrydende bakterier, har 

enzymer, der kan hydrolysere andre polysakkarider end cellulose, blandt andet enzymerne xylanase, 

mannanase, lichenase og chitinase (Schwarz, 2001). C. thermocellum er ikke selv i stand til at 

 fra Pseudomonas sp. 

og Brevibacillus sp. havde en positiv effekt på C. straminisolvens, hvilket ligeledes er et belæg for, 

at udveksling af vækstfaktorer kan have indflydelse på væksten af organismer i blandingskulturer.  

                                                 
5 Sterilfiltrerede vækstmedier fra voksende kulturer. 
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optage hydrolyseprodukterne fra disse enzymer, men enzymerne er nødvendige for at give adgang 

til cellulosemolekylerne. Hydrolyseprodukterne kan så optages direkte af andre organismer, der 

lever i symbiose med C. thermocellum. Derfor blev AN60 testet på en række AZCL-substrater, og 

af de testede substrater udviste AN60 endo-xylanase- og β-manannaseaktivitet (Afsnit 4.3.9). Den 

øgede hydrolyserate observeret hos mange blandingskulturer indikerer, at cellusomets mange 

sakkarolytiske enzymer er udviklet i takt med symbionternes enzymsystemer. (Lynd et al., 2006). 

Udover at cellulaseaktiviteten i blandingskulturer i flere tilfælde er højere end i monokulturer 

(Murray, 1986; Mori, 1990; Lynd et al., 2002), kan blandingskulturen også være en praktisk fordel 

at anvende i industrielle systemer. De er nemmere at håndtere, idet der er mindre risiko for 

kontaminering af kulturen og dermed lavere omkostninger til vedligeholdelse af kulturen. Desuden 

vil man i et vist omfang kunne undgå inhibering af cellulosehydrolyse på grund af ophobning af 

hydrolyseprodukter (Demain et al., 2005).  

 

 

5.4 Cellulaseaktivitet i blandingskulturen AN60 

Cellulaseaktiviteten hos AN60 blev undersøgt til trods for, at kulturen ikke var ren. Resultaterne af 

forskellige analyser af cellulaserne i AN60 diskuteres i følgende afsnit med henblik på at beskrive 

cellulaseaktiviteten direkte fra et cellulært system. Cellulaserne beskrives med hensyn til adhæsion 

til celler og cellulosesubstrat og betydningen deraf, herunder inhibering af cellulaseaktivitet. 

Desuden beskrives stabiliteten af enzymerne samt vækst på forskellige cellulosesubstrater og 

indvirkningen deraf på produktionen af cellulaser. Cellulaseaktiviteten blev karakteriseret i 

cellekulturer hovedsageligt i cellefrit kulturvæske, mens vækst på forskellige cellulosesubstrater 

blev detekteret ved dannelse af gult pigment (Figur 12), mikroskopi af kultur samt ved måling af 

totalt celleprotein. 

 

5.4.1 Celle- og cellulaseadhæsion til cellulose   

Hos anaerobe, termofile og cellulosenedbrydende bakterier som for eksempel C. thermocellum 

adsorberes celler ofte til cellulosesubstratet via cellusomet (Lynd et al., 2002). Bakteriecellers 

adhæsion til cellulosesubstrater kan være en vigtig overlevelsesstrategi i naturen. Når cellen er 

fasthæftet til substratet findes den tæt på hydrolyseprodukter såsom korte cellodextriner, som derfor 

straks kan optages af cellen. De fleste stammer af C. thermocellum udviser da også celleadsorption 

til cellulase under hydrolyse (Lynd et al., 2002). Anderledes er det for AN60, hvor størstedelen af 
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cellulaserne ikke er fasthæftet til cellerne. Af resultaterne vist i Figur 17 og Figur 18, ses at der 

ikke var forskel på cellulaseaktivitet i kulturvæske og kultursupernatant under hele vækstforløbet, 

hvilket angiver, at hverken exo- eller endocellulase sad fasthæftet på celleoverfladen og heller ikke 

var afhængige af cellekontakt for at kunne hydrolysere cellulose. På den baggrund blev 

cellulaseaktiviteten i AN60 hovedsageligt målt på cellefrit kulturvæske, da man derved undgår, at 

cellerne optager det sukker, der dannes under hydrolyse. Hvis de frigivne reducerende sukre, 

optages af celler, bliver det ikke detekteret som frigivet fra det pågældende modelsubstrat ved 

måling med DNS- og Somogyi-Nelson-assay til detektering af reducerende sukre, hvorved 

cellulosehydrolyseraterne underestimeres. Endocellulaseaktivitet i AN60, målt som reducerende 

sukre frigivet fra CMC, var dog 1/3 lavere i supernatanten end i kulturvæsken ved vækst på 0,4 % 

α-cellulose [w/v]. Dette blev ligeledes set i supplerende forsøg ved vækst på 1,0 % α -cellulose 

[w/v], men ved vækst på 0,2 % α -cellulose [w/v], var endocellulaseaktiviteten, målt som 

reducerende sukre frigivet fra CMC, den samme i kulturvæske som i supernatant (Appendiks, Figur 

8.8.1). Endocellulaseaktivitet, målt med Cellazyme C assay, var, i alle undersøgelser, den samme i 

kulturvæske som i supernatant. Det kan skyldes at det er to forskellige typer af endocellulase, der 

kløver AZCL-substrater og CMC, eller eventuelt målemæssige fejlkilder (Afsnit 5.4.6).  

Til trods for at cellulaserne i AN60 ikke sidder fasthæftet på cellerne, er cellulaserne adsorberet til 

cellulosesubstratet. Cellulaser er som regel fasthæftet via CBM til cellulosesubstratet under 

hydrolysen (Lynd et al., 2002). CBM på cellulaserne adsorberer hurtigt til cellulose, og mange 

undersøgelser viser, at der er indgået en adsorptionsligevægt på ≤ 30 minutter (Lynd et al., 2002). 

Denne effekt blev ligeledes observeret hos AN60. Det ses af Figur 19, hvor der blev detekteret 

lavere cellulaseaktiviteter desto mere α-cellulose, der blev tilsat et Cellazyme C assay. Den lavere 

aktivitet skyldes, at cellulaserne var fasthæftet til den tilsatte α -cellulose inden Cellazyme C 

tabletten blev tilsat 30 minutter efter inkubationsstart, hvorfor cellulaserne opnåede en 

adsorbtionsligevægt med α -cellulosen. Det var derfor kun var den lille andel af cellulaserne, der 

ikke var adsorberet til α-cellulose, der kunne adsorbere til AZCL-substratet og hydrolysere det.  

For termofile anaerobe bakterier er det specielt vigtigt at være fasthæftet til substratet i deres 

oprindelige miljø, da substratet derved ikke mistes ved sporolering af celler under vækstperioder 

med dårlige betingelser som temperatur- og pH-svingninger samt tørke. Burrell et al. (2004), fandt 

også at bakterier placeret i gruppe III af klassen Clostridia oftest findes associeret til cellulose 

(Burrell et al., 2004). Dette synes ikke at være tilfældet for AN60, til trods for at dens nærmeste 

beslægtede på artsniveau Clostridium sp. EBR-02E-0045 er blevet observeret tæt fasthæftet til 
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cellulosemateriale, og er blevet isoleret på baggrund af denne adhæsionsevne (Shiratori et al., 

2006). Andre undersøgte termofile clostridier udviser som AN60 ingen tegn på, at cellulaser er 

fasthæftet til cellerne (Lee & Blackburn, 1975).  

 

5.4.2 Inhibering af cellulaser 

Ved måling af cellulaseaktivitet på kultursupernatant frem for kulturvæske, er der den ulempe, at 

enzymerne ofte hæmmes af hydrolyseprodukter (Lee & Blackburn, 1975; Bayer et al., 2001). Lee & 

Blackburn viste at, cellulaseaktivitet i kultursupernatant fra en termofil Clostridium-kultur hæmmes 

100 % ved glukosekoncentrationer i mediet på 0,4 % [w/v] og 100 % ved tilsætning af 0,3 % [w/v] 

cellobiose. AN60 udviste ingen tegn på inhibering af cellulaseaktivitet ved vækst på cellobiose, da 

kultur groet på cellobiose (0,4 % [w/v]) havde samme cellulaseaktivitet som kulturer groet på 

samme koncentration af Whatman No.1 (∼40 mU) (Figur 14). Ligeledes hæmmes 

cellulaseaktiviteten i kultursupernant fra AN60 ikke ved tilsætning af helt op til 3,0 % [w/v] 

cellobiose (Afsnit 4.3.6). Derimod udviste AN60 dyrket på glukose (0,2-0,4 % [w/v]) ingen tegn på 

cellulaseaktivitet. Det kan skyldes at CP-stammerne vokser hurtigere end Cel60-stammerne på 

glukose, og at Cel60-stammerne derved ikke når at vokse op og danne cellulaser. Eller det kan 

skyldes at cellulaserne inaktiveres eller slet ikke induceres. Der blev ikke lavet direkte 

inhiberingsforsøg med AN60, så de eksakte koncentrationer, der skal til for at inhibere endo- og 

exocellulasefunktion og syntese er ikke kendte. Koncentrationen af reducerende sukre i 

kulturvæsken under forsøget var maksimalt 0,3 g glukoseequivalenter per L kulturvæske (0,03 % 

[w/v]) (Tabel 16 og Appendiks Figur 8.8.2), hvilket er ∼10× mindre end hvad der i andre forsøg er 

beskrevet som inhiberende (Lee & Blackburn, 1975; Johnson et al., 1982). Det vil sige, at 

sukkerkoncentrationerne i flaskerne sandsynligvis ikke var høje nok, til at cellulaserne blev 

inhiberet af sukker. Under inkubation af enzym og substrat ved bestemmelse af cellulaseaktivitet, 

nåede glukoseequivalenterne op på maksimalt 0,04 % [w/v], hvilket sandsynligvis heller ikke var 

nok til at hæmme cellulaserne til trods for, at der ikke var celler tilstede til at optage 

hydrolyseprodukterne.  

Undersøgelse af kulturer med Clostridium thermocellum (Type strain ATCC 27405) har vist 

cellulaseaktiviter, der er 2,7-4,7× højere i cellekulturer end i oprensede cellulasepræparationer (Lu 

et al., 2006). Det blev konkluderet at den lavere aktivitet målt med oprensede 

cellulasepræparationer, ikke skyldes inhibering af cellulaser på grund af forhøjede koncentrationer 

af sukre i mediet. I stedet skønner Lu et al., at fænomenet skyldes overfladekontakt mellem celler 
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og cellulose (Lu et al., 2006). Dette fænomen gælder sandsynligvis ikke for AN60, da cellulaser 

dannet af AN60 antageligt ikke var celleassocierede, idet de udviste samme aktivitet ved assays 

lavet på kultursupernatant og kulturvæske i næsten alle tilfælde (Figur 17 og Figur 18). Det er dog 

muligt, at Cel60-stammerne i blandingskulturen har mistet evnen til adsorbere til cellullose, da 

AN60, blev overført mere end 100 gange i celluloseholdigt medie efter dannelse af den stabile 

blandingskultur. På grund af de talrige forsøg på at isolere den cellulytiske bakterie fra kulturen, 

blev AN60 ikke karakteriseret før efter mange overførsler. Det er derfor muligt, at Cel60-

stammerne i kulturen oprindeligt kunne fasthæfte sig til cellulose, men efter mange overførsler har 

mistet evnen, eller måske afviger den fra sine nærmest beslægtede på dette område. 

 

5.4.3 Temperatur- og pH-optimum for cellulaserne 

AN60 afviger fra C. thermocellum og C. straminisolvens ved deres forskellige optimumbetingelser 

for cellulosehydrolyse. Cellulaserne i AN60 havde temperaturoptimum ved ∼62°C (Figur 20), 

mens C. thermocellum og C. straminisolvens har maksimal cellulaseaktivitet ved henholdsvis 70°C 

og 50-55°C. Andre C. thermocellum-stammer end Type strain (ATCC 27405), udviser optimal 

cellulaseaktivitet ved ∼60°C (Freier et al., 1988). Cellulaserne i blandingskulturen udviste et bredt 

pH-optimum fra 4,8-8,8 (Figur 22), mens C. thermocellum og C. straminisolvens udviser maksimal 

cellulaseaktivitet ved henholdsvis pH 5,7-6,1 og pH 7,5. (Tabel 10).  

Undersøgelse af den kombinerede effekt af pH-værdi og temperatur på endocellulaseaktiviteten 

målt med Cellazyme C assay, viste at cellulaserne er stabile inden for et bredt pH-område, 

hvorimod temperaturen har en stor indflydelse på aktiviteten af cellulaserne. Temperaturens 

indflydelse på aktiviteten ses af Figur 20 og Figur 21, hvor aktiviteten steg med stigende 

temperatur indtil 62°C, hvorefter aktiviteten faldt. Af Figur 22 ses, at cellulaserne i AN60 har et 

meget bredt pH-optimum (∼4,8-8,8). Den kombinerede effekt af disse to faktorer viser, at pH-

værdien inden for dette interval ingen indflydelse har på cellulaseaktiviteten, da cellulaserne 

hydrolyserer lineært som funktion af tid ved alle de testede pH-værdier (Figur 23). Aktiviteten var 

derimod lavere ved 50 og 30°C end ved optimutemperaturen (60°C). 

Generelt er enzymer dannet af termofile bakterier meget stabile (Demain et al., 2005), men det 

brede pH-optimum bestemt for endocellulase produceret af AN60 er ikke typisk for cellulaser 

produceret af clostridier (Lee & Blackburn, 1975; Ng et al., 1977; Johnson et al., 1982; Freier et al., 

1988). Derimod har cellulaser produceret af visse termofile clostridie-stammer 
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optimumtemperaturer, der ligger over dem fundet hos AN60 (Lee & Blackburn, 1975; Johnson et 

al., 1982).  

 

5.4.4 Cellulasestabilitet   

Anaerobe termofile bakterier er ofte meget robuste mikroorganismer med meget stabile enzymer 

(Demain et al., 2005). C. thermocellum JW20 (ATCC 31549), har som AN60 en meget stabil 

endocellulaseaktivitet, der forbliver stabil i > 30 dage ved 60°C (Ljungdahl et al., 1988). Efter 

mange måneders opbevaring ved 4°C kunne JW20 bruges til at inokulere nye kulturer med 

(Ljungdahl et al., 1988), hvilket ligeledes var tilfældet for AN60. Af Figur 24 ses det, at 

endocellulase hos AN60, målt med Cellazyme C assay, er stabil over lang tid ved 

optimumbetingelser (pH 7,2 og 60°C). Aktiviteten faldt kun ganske langsomt fra omtrent 1 måned 

til 5 måneder efter inokulering, hvor aktiviteten var < 10 % af den maksimale aktivitet i det 

pågældende forsøg.  

Temperaturstabiliteten af cellulase målt med Cellazyme C assay var også høj hos AN60 (Figur 25). 

Ved 40 og 50°C, var aktiviteten ved forsøgets afslutning (efter 60 dage) stadig > 80 % af 

startaktiviteten. Enzymerne var dog ikke stabile ved 70°C, hvor aktiviteten straks faldt til 25 % af 

startaktiviteten, og derefter langsomt faldt mod 0 % aktivitet efter 40 dage. Udsvingene i løbet af 

det første døgn i temperaturstabilitetsforsøget, skyldes formentlig, at kulturerne blev flyttet fra 

inkubering ved 60°C til de respektive analysetemperaturer. I både stabilitetsforsøget ved 60°C og 

temperaturstabilitetsforsøget steg aktiviteten efter 1-2 døgn for at falde og stige igen, inden kurven 

langsomt faldt. Hvad disse svingninger skyldes, er svært at sige, men kan skyldes produktinhibering 

af cellulaserne. Idet der var celler tilstede i kulturen, kan disse optage hydrolyseprodukter, hvorefter 

aktiviteterne kan stige igen. 

 

5.4.5 Vækst på cellulosesubstrater  

Målinger af totalt celleprotein bruges som et mål for vækst, idet det ved vækst på cellulose ikke er 

muligt at anvende traditionelle vækstmålinger, hvor der måles turbiditet eller tælles celler, da det 

ikke vil være muligt at skelne mellem celler og cellulose ved disse metoder (Afsnit 3.2). AN60 gror 

næsten lige godt på alle de anvendte cellulosesubstrater (α -cellulose, Avicel, Whatman No. 1 og 

kopipapir) samt cellobiose. Kulturene groet på de forskellige substrater opnåede næsten den samme 

celleproteinkoncentration (Figur 13) og havde vækstrater der lå tæt op af hinanden (Tabel 11). Kun 

ved vækst på kopipapir blev der observeret en lavere vækstrate og en lavere proteinkoncentration, 
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hvilket kan skyldes at en mindre andel af papiret ikke er cellulose, men lignin, bindemiddel og 

fyldstoffer, som ikke nedbrydes af bakterierne. Der blev ligeledes observeret vækst på glukose, men 

som beskrevet ovenfor ingen cellulaseaktivitet. Det kan skyldes, at det kun er CP-stammerne, der 

vokser på glukose, men dette blev ikke nærmere undersøgt. Det er blevet observeret, at C. 

thermocellum kun er i stand til at gro på glukose efter en adapteringsperiode (Lynd et al., 2006). 

Den cellulosenedbrydende bakterie i AN60 var beslægtet med C. thermocellum, og der er 

sansynlighed for, at den cellulosenedbrydende bakterie ikke voksede op i kulturen ved vækst på 

glukose. 

AN60 udviste vækstrater og fordoblingstider ved vækst på cellulosesubstrater og cellobiose, der er 

sammenlignelige med dem angivet for C. thermocellum stammer (Tabel 13). Det ses, at AN60 gror 

mindst lige så godt på cellulose som forskellige stammer af C. thermocellum, men lidt langsommere 

på cellobiose. AN60 er en blandingskultur, og vækstraterne dækker derfor over vækst af både 

Cel60- og CP-stammerne. Det antages, at det kun er Cel60-stammerne, der kan nedbryde og vokse 

på cellulose, mens CP-stammerne vokser på nedbrydningsprodukter fra cellulosehydrolysen og 

eventuelt proteiner fra døde celler i kulturen. Hvis tilfældet er, at CP-stammerne vokser på 

hydrolyseprodukterne, er cellulosehydrolyse nødvendig, før CP-stammerne gror op, og derved 

dækker vækstraterne over den cellulytiske bakteries vækst i kulturen. Endocellulaseaktiviteten, målt 

med DNS-assay til detektion af reducerende sukre frigivet fra CMC, følger bakterievæksten tæt 

(Figur 13), hvilket indikerer at Cel60-stammerne voksede op enten før eller samtidig med CP-

stammerne. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at bekræfte eller afkræfte denne hypotese. 

 

*Afhængig af hvilket cellulosesubstrat, der er anvendt (se Tabel 5). 
#Kultur sandsynligvis ikke ren (Erbeznik et al., 1997) 
ND- no data 
 

 

Til trods for at vækstraten var sammenlignelig med andre studerede cellulosenedbrydere, var 

celleproteinkoncentrationer målt i AN60-kulturer ikke ret høje sammenlignet med andre studier 

Tabel 13: Fordoblingstider ved vækst på cellobiose og cellulose fra forskellige studier af C. thermocellum- 
stammer samt AN60. Fordoblingstider er angivet i timer. 
 
Organisme Cellobiose Cellulose Reference 
AN60 4,1 5,3-8,2* Se Tabel 5 
C. thermocellum LQ8 2,1 11 (Weimer & Zeikus, 1977) 
C. thermocellum LQ8 2,4 7,2 (Ng et al., 1977) 
Clostridium thermocellum ATCC 31549# 2,5 6,5 (Freier et al., 1988) 
Clostridium thermocellum ATCC 27405 ND 7 (Lynd et al., 1989) 
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(Tabel 14). Målte proteinkoncentrationer i studier af cellulytiske clostridier er typisk 5× så høje, 

som dem detekteret hos AN60. I voksende kulturer af AN60 så det ud til, at væksten toppede lidt 

før pH-værdien faldt til under 6,5 (Figur 13). Det er derfor sandsynligt, at væksten ikke stoppede på 

grund af for lav pH-værdi, men på grund af substratbegrænsning, da alt cellulose i kulturen var 

nedbrudt. Kun ved vækst på α -cellulose og Whatman No. 1 toppede vækstkurven 20-30 timer efter 

pH-værdien faldt til under 6,5, men proteinkoncentrationen nåede op på samme niveau, som ved 

vækst på de øvrige substrater. Det vurderes derfor, at disse kulturer heller ikke var pH-inhiberede, 

men at væksten ligeledes stoppede på grund af substratbegrænsning.  

 
Tabel 14: Maksimale celleproteinkoncentrationer bestemt i forskellige studier af cellulytiske clostridier. Alle ved vækst 
på ∼0,4 % [w/v] cellulose. 
 
Organisme Assay Substrat Celleprotein Reference 
AN60 Bradford α-cellulose  0,06 mg/ml Se Figur 4 
Acetivibrio cellulolyticus ATCC 33288 Lowry Whatman No.1 0,14 mg/ml (Sanchez et al., 1999) 
Clostridium thermocellum ATCC 27405 Bradford Avicel 0,3 mg/ml (Zhang & Lynd, 2003) 
Clostridium cellulolyticum ATCC 35319 Bradford MN 301  0,3 mg/ml (Desvaux et al., 2000) 
Clostridium M7 Lowry Cellulose  ∼ 2 mg/ml (Lee & Blackburn, 1975) 
 

 

Forskellen i proteinkoncentrationer bestemt for AN60 og de øvrige organismer i Tabel 14 kan 

skyldes, at AN60 ikke opbyggede lige så meget cellebiomasse som dem, idet det ses at alt 

cellulosesubstrat blev opbrugt. En mere sandsynlig årsag er, at der er anvendt forskellige 

proteinassays i de forskellige studier. Som beskrevet i Afsnit 3.2, er de målte 

proteinkoncentrationer, i det anvendte assay sandsynligvis ikke præcise, da opkoncentrering af 2 ml 

kulturvæske ikke gav dobbelt så høje koncentrationer som opkoncentrering af 1 ml kulturvæske. Af 

Tabel 14 ses det også, at Clostridium M7 opnår en celleproteinkoncentration på ∼2 mg/ml, hvilket 

er 30× så højt som AN60. Generelt kan der være store forskelle mellem proteinassays (Sapan et al., 

1999), og ifølge en analyse, hvor koncentrationsmålinger af forskellige proteiner blev bestemt med 

forskellige assays (http://www.piercenet.com), varierer de målte koncentrationer af en lang række 

proteiner fra assay til assay. Bradford-metoderne detekterer ifølge analysen ∼1,5× lavere 

proteinkoncentration end BCA- og Lowry-metoderne. Variationer mellem de forskellige assays kan 

ikke være med til at forklare hele forskellen, men sandsynligvis en del af den. Generelt er der 

mange komponenter, der interferer med de forskellige assays (Afsnit 3.2), og dette kan ligeledes 

have indflydelse på de forskellige proteinkoncentrationer, der er blevet bestemt i forskellige studier 

af clostridier. 

http://www.piercenet.com/�
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5.4.6 Cellulaseaktivitet 

Sammenligning af cellulaseaktiviteter, er som tidligere beskrevet (Afsnit 1.1 og Afsnit 1.4), svært 

på grund af kompleksitet af cellulosesubstrater samt de mange forskellige cellulaseassays, der 

anvendes til analyse af cellulaseaktivitet. Derudover er analyse af cellulaseaktivitet i et cellulært 

system heller ikke så brugt, da man mest arbejder med oprensede enzymsystemer på grund af 

industriens interesse. I industrielle systemer er det nemmere at arbejde med enzymopløsninger frem 

for at skulle håndtere og opretholde bakteriekulturer, ligesom man også undgår celleoptagelse af de 

ønskede hydrolyseprodukter.  

Mange af de cellulytiske analyser, der er foretaget på cellulære systemer, er fra 1970’erne og 

80’erne (Tabel 15). Alle studier sammenlignet i Tabel 15 er foretaget på voksende kulturer dyrket 

på forskellige koncentrationer af cellulose samt forskellige typer af cellulosesubstrat, og de er 

analyseret med forskellige aktivitetsassays ved forskellige inkuberingsbetingelser. Det gør det svært 

at sammenligne direkte med resultater fra dette studie, der jo også blev foretaget på en 

blandingskultur. Derudover spiller det også ind, om bakterierne har groet i en batchkultur eller 

kontinuert i en kemostat, og om kulturen blev pH-reguleret eller ej. AN60 udviste 

endocellulaseaktiviteter ved vækst på α -cellulose (0,4 % [w/v]) på maksimalt 76 mU/ml, og 

exocellulaseaktiviteter på 5,7 mU/ml. Aktiviteter bestemt for C. thermocellum JW20 

(ATCC31549), dyrket i batchkultur, er markant højere (∼500-1000×) end aktiviteter bestemt for 

AN60 samt de øvrige organismer i Tabel 15. Den højere aktivitet kan ikke kun forklares ved, at 

denne kultur har groet på 2 % [w/v] Avicel. JW20 har ifølge Erbeznik et al. ikke været ren 

(Erbeznik et al., 1997), og cellulaseaktiviteten kan som følge deraf have været øget (Afsnit 5.3). 

Andre organismer i Tabel 15 udviser cellulaseaktiviteter, der er mere sammenlignelige med AN60, 

men alle C. thermocellum-stammer i tabellen har aktiviteter, der er højere end aktiviteterne opnået 

med AN60 (mindst 2×). AN60 er en blandingskultur, og det blev ikke bestemt, hvor stor en andel 

den cellulosenedbrydende bakterie udgør af kulturen. Det er derfor ikke muligt direkte at 

sammenligne resultaterne med andre studier, men målte hydrolyserater, der er 2× lavere end for en 

renkultur er at forvente. Til trods for, at der blev målt celleprotein på AN60, var det heller ikke 

muligt at udregne den proteinspecifikke cellulaseaktivitet i kulturen, da andelen af den 

cellulosenedbrydende bakterie, ikke er kendt. Desuden var den anvendte metode til bestemmelse af 

celleprotein svær at stole på, da den sandsynligvis ikke bestemmer den eksakte 

proteinkoncentration, og det ville derfor slet ikke være muligt at udregne et mål for 

cellulaseaktiviteten hos den cellulosenedbrydende bakterie i kulturen med de anvendte metoder.  
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Ved vækst på cellulosesubstrater blev der visuelt observeret en hurtig nedbrydning af substraterne 

(Figur 27). Efter 3 dages inkubering af AN60 i BM tilsat cellofan, Whatman No. 1 eller kopipapir 

(0,4 % [w/v]), var alt substrat nedbrudt. Dette er ligeledes blevet rapporteret for Clostridium M7 og 

Clostridium sp. EBR-02E-0045 (Lee & Blackburn, 1975; Shiratori et al., 2006).  

 

a)  b)  
Figur 27: a) Nedbrydning af Whatman No. 1. Set fra højre: nyinokuleret kultur, efter 1 dag, efter 2 dage og efter 3 
dage. b) Nedbrydning af RBB-cellofan. Set fra venstre: nyinokuleret kultur, efter 1 dag og efter 2 dage.  
 

 

I andre studier, hvor cellulose blev nedbrudt ligeså hurtigt som i AN60, blev der målt højere 

cellulosehydrolyserater end der blev målt hos AN60 (Lee & Blackburn, 1975). Derfor burde det 

være muligt, at detektere højere rater hos AN60 end dem der blev bestemt. 

En del af forklaringen på de lave rater detekteret hos AN60 sammenlignet med andre studier, kan 

være, at cellulaserne fra AN60 adsorberes til cellulose (Afsnit 5.4.1). Ifølge Figur 19 detekteres der 

50 % lavere endocellulaseaktivitet bestemt med Cellazyme C assay ved tilsætning af 2 % [w/v] 

cellulose i forhold til tilsætning af 0,2 % [w/v] cellulose. Dette viser at cellulase, der sidder 

fasthæftet til cellulosefibrene i vækstkulturen ikke medtages i assay til bestemmelse af 

cellulaseaktivitet, da der i mange af forsøgene med AN60 måles på kultursupernatant. Herved 

underestimeres kulturens cellulosehydrolysepotentiale væsentligt. Der var dog ingen forskel i 

cellulaseaktivitet på målinger foretaget med kultursupernatant og kulturvæske ligegyldigt hvilket 

assay, der blev anvendt (Figur 17 og Figur 18). Dette antyder, at aktiviteten kun er blevet bestemt 

for cellulase ikke fasthæftet til cellulose ligegyldigt om der er celler tilstede eller ej, og måling på 

supernatant frem for kulturvæske er derfor ikke yderligere med til at underestimere raterne under 

betingelser og inkubationstider anvendt i dette studie. Zhang og Lynd (2003) anvendte en metode til 
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fraktionering af cellulaseaktivitet, hvor cellulase frit i kulturvæsken eller adsorberet til celler og 

cellulose blev adskilt (Zhang & Lynd, 2003). Metoden er omfattende med flere trin af 

centrifugering, sonikering og hydrolysering. Metoden blev derfor ikke anvendt i studiet af AN60. 

Det er dog muligt, at en mild sonikering af cellekulturen ville have kunnet frigive en del af de 

celluloseadsorberede cellulaser. 

En anden forklaring kan være, at modelsubstratet anvendt i det pågældende assay ikke hydrolyseres 

til glukose, som er det anvendte referencesubstrat. Cellulosehydrolyseraterne opgives i 

glukoseequivalenter, og hvis cellulosesubstratet nedbrydes til længere cellodextriner og ikke helt til 

glukose, underestimeres aktiviteterne, når β -glukosidase ikke er i overskud til at kløve 

cellodextriner til glukose (Afsnit 1.4.1). Der blev ikke detekteret β-glukosidaseaktivitet hos AN60. 

Ifølge Zhang & Lynd har C. thermocellum heller ikke ekstracellulære β -glukosidaser, men kun 

intracellulære, som ikke er en del af det ekstracellulære cellusom (Zhang & Lynd, 2004a). Det er 

ligeledes blevet demonstreret, at C. thermocellum ved vækst på cellulose inkorporerer 

cellodextriner på ∼4 DP6

Udover at metoderne til detektering af reducerende sukre ikke er optimale til bestemmelse af 

hydrolyseraterne, når cellulosesubstratet ikke kløves helt til glukose, og cellulaserne desuden 

adsorberes til cellulose, er der visse fejlkilder forbundet med de to assays anvendt til detektering af 

reducerende sukre. Ifølge Breuil & Saddler påvirkes begge assays af DP af cellulosesubstrater, idet 

der frigives flere reducerende sukre fra cellulose med lav DP frem for cellulose med høj DP, 

ligesom DNS-assay påvirkes en anelse af inkubationsbetingelser som den anvendte buffer og 

komponenter fra cellulose (Breuil & Saddler, 1985). DNS-assay har desuden heller ikke 

støkiometriske forhold mellem antallet af reducerende ender og farveudviklingen i assayet ved 

analyse af cellobiose- og glukosestandarder, hvilket Somogyi-Nelson-assay har. DNS-assay 

detekterer ∼1,5× højere absorbanser med samme molære koncentrationer af cellobiose som af 

glukose (Breuil & Saddler, 1985; Sørensen, 1999). Det giver udslag i højere værdier, hvis der måles 

med DNS-assay frem for Somogyi-Nelson-assay. Hvordan de to assays hver især reagerer på 

længere cellodextriner er ikke undersøgt i disse studier.  

, hvilket energimæssigt er mest favorabelt for C. thermocellum. Herved er 

ekstracellulær kløvning til cellobiose og glukose ikke nødvendigt, og det antydes at 

cellulosehydrolyseprodukterne også har en gennemsnitlig DP på 4 (Zhang & Lynd, 2005), hvorved 

antallet af reducerende ender er færre end hvis produktet var glukose. Underestimering af raterne på 

denne baggrund kan være med til at forklare de lave rater detekteret hos AN60. 

                                                 
6 Polymeriseringsgraden. 
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Der blev fundet meget lave exocellulaseaktiviteter hos AN60 (Figur 18). I forsøg med AN60 blev 

endocellulaseaktiviteter målt med DNS-assay og exocellulaseaktiviteter med Somogyi-Nelson-

assay. Valget af assay kan have haft en indflydelse på de målte rater, da der generelt detekteres 

lavere værdier med Somogyi-Nelson-assay end med DNS-assay (Breuil & Saddler, 1985; Schwald 

et al., 1988). Under inkubationer af AN60 i serumflasker blev der netop detekteret højere 

glukoseeqivalenter per ml kulturvæske målt med DNS-assay frem for Somogyi-Nelson-assay 

(gennemsnitligt 2,6×) (se Tabel 16).  

 
Tabel 16: Reducerende sukre dannet i serumflasker under inkubation målt med henholdsvis Somogyi-Nelson-
assay og DNS-assay, og angivet som µg glukoseequivalenter per ml kulturvæske. Målt uden replikater. DNS-
assayet måler gennemsnitligt 2,6× højere værdier end Somogyi-Nelson-assayet, når de 3 første værdier (skrevet 
med kursiv), der ligger under detektionsniveau for DNS-assayet (< 100 µg), ikke medtages i beregningen. 
 
Timer Somogyi-Nelson (µg/ml) DNS (µg/ml) Forhold 
0 23 118 5,1 
24 18 126 7,0 
50 53 188 3,5 
72 99 235 2,4 
96 126 275 2,2 
168 116 271 2,3 
 

 

Som foreslået af Coward-Kelly et al. (2003) kan problemet med underestimering af cellulase-

aktiviteterne, på grund af cellulosesubstratets nedbrydning til længere cellodextriner, afhjælpes ved 

at tilsætte β -glukosidase i overskud til reaktionsblandingerne ved detektering af reducerende sukre 

(Coward-Kelly et al., 2003). På denne måde hydrolyseres længere cellodextriner til glukose, og en 

eventuel inhibering af cellulaserne på grund af cellobiose eller længere sukre undgås. Bestemmelse 

af hvilke cellodextriner cellulosen nedbrydes til, ville have været et godt supplement til detektering 

af reducerende sukre, hvorved det kan vurderes i hvilken grad cellulosehydrolyseraterne 

underestimeres.  

Derudover kunne nogle af spørgsmålene vedrørende cellulaseaktivitet være blevet besvaret ved at 

kende den tilbageværende cellulosekoncentration i mediet i løbet af cellulosehydrolyse. Derved vil 

graden af hydrolyse kunne bestemmes, hvilket er langt mere relevant end cellulaseaktiviteter 

bestemt som mængden af hydrolyseprodukt dannet per tidsenhed (Johnson et al., 1982). Det 

skyldes, at mængden af for eksempel glukoseequivalenter vil variere fra tidsenhed til tidsenhed 

afhængig af nedbrydningsgraden af cellulosesubstratet. Ved korte inkubationstider, vil substratet 

ikke være ”angrebet” til fulde af cellulaserne, og resultatet er derfor et udtryk for den initielle rate, 
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og giver ikke et realistisk billede af den reelle hydrolyserate (Afsnit 1.4.2). Af Figur 26 ses, at 

hydrolyse af cellulose med cellulaser fra foregår lineært som funktion af tiden på både amorft 

cellulose (α-cellulose) og krystallint cellulose (Whatman No. 1 og Avicel), men til trods for det, er 

hydrolyseraterne bestemt per tidsenhed forskellige til forskellige tider under hydrolysen (Tabel 12).  

De lave cellulosehydrolyserater bestemt for AN60 stemmer ikke overens med cellulosesubstratets 

hurtige nedbrydning, og som beskrevet ovenfor er der flere målemæssige fejlkilder, der kan forklare 

en del af disse uoverensstemmelser, men der er også andre ting der kan spille ind. Idet AN60 er en 

blandingskultur, og forholdet mellem den cellulosenedbrydende bakterie og kontaminanten ikke er 

bestemt, vides det ikke hvor stor en andel af kulturen der reelt set er cellulosenedbrydende. Da det 

heller ikke er lykkedes at få rendyrket kulturen, er det umuligt at afgøre hvorledes de to bakterier 

interagerer. Om de producerer en eller flere vækstfaktorer der inducerer vækst hos den anden, om 

de udskiller metabolitter, der kan være toksiske for hinanden, om kontaminanten optager 

hydrolyseprodukter, der ellers ville inhibere cellulosehydrolyse, eller om de blot vokser side om 

side uden at have nogen egentlig indflydelse på hinanden.  
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Forsøg på isolering af cellulosenedbrydende bakterier fra procesvandet fra Dalum Papir A/S, 

Afdeling Maglemølle (Næstved) resulterede i fire aerobe isolater fra inkubationer ved 40°C, som 

ikke blev yderligere beskrevet på grund af et lavt potentiale for cellulosehydrolyse. Derudover 

opstod en cellulosenedbrydende kultur fra anaerobe inkubationer ved 60°C (AN60). AN60 var en 

effektiv og stabil cellulosenedbrydende blandingskultur med vækstoptimum omkring pH 7 og 60°C. 

På baggrund af resultater fra kloning af kulturen og efterfølgende sekventering af PCR-

amplificerede 16S rRNA-gensekvenser blev det antaget, at kulturen bestod af to bakteriearter; CP- 

og Cel60-stammerne. CP-stammerne var nært beslægtede med Coprothermobacter proteolyticus, 

der er en anaerob proteolytisk bakterie, som ikke udviser cellulaseaktivitet (Kersters et al., 1994).  

Cel60-stammerne var nært beslægtede med Clostridium sp. EBR-02E-0045 isoleret af Shiratori et 

al. (2006), der er en termofil anaerob clostridie, som udviser effektiv cellulosenedbrydning.  

 

Blandingskulturen AN60 blev karakteriseret med specielt henblik på dens cellulosenedbrydende 

evner. Før dette var muligt var det nødvendigt at optimere de fleste metoder til dette system, da 

cellulose er et uopløseligt substrat, der ikke er kompatibelt med de traditionelt anvendte metoder til 

karakterisering af bakterier og deres enzymsystemer. Vækst af celler blev bestemt ved måling af 

totalt celleprotein. Exo- og endocellulaseaktiviteter blev bestemt ved at måle frigivelsen af 

reducerende sukre henholdsvis fra Avicel og CMC med henholdsvis Somogyi-Nelson-assay og 

DNS-assay. Derudover blev der anvendt et kolorimetrisk assay (Cellazyme C assay) til at bestemme 

pH- og temperaturoptima. Alle metoder skulle modificeres, så de på bedst mulig måde kunne 

anvendes til et system indeholdende uopløseligt cellulose. 

 

AN60 udviste både exo- og endocellulaseaktivitet, men ingen β-glukosidaseaktivitet. Cellulase 

syntese og aktivitet blev ikke inhiberet ved vækst på cellobiose (0,4 % [w/v]). Derudover udviste 

AN60 vækst på glukose, men der blev ikke detekteret cellulaseaktivitet. Endocellulaserne fra AN60 

udviste maksimal aktivitet mellem pH 4,8 og pH 8,8 ved ∼62°C. Samtlige testede 

cellulosesubstrater blev fermenteret af AN60, og vækst på cellulosesubstrater førte til 

fordoblingstider på 5,3-8,2 timer afhængig af substrat, mens vækst på cellobiose førte til en 
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fordoblingstid på 4,1 timer. Cellulaserne var ekstracellulære og ikke fasthæftede til cellerne under 

hydrolyse, men var til en vis grad fasthæftet til cellulosesubstratet. 

 

AN60 nedbrød både krystalline (Avicel, Whatman No. 1) og amorfe cellulosesubstrater (α -

cellulose) med en koncentration på 0,4 % [w/v] på 1-2 dage, men udviste ikke høje 

cellulosehydrolyserater sammenlignet med studier af andre termofile clostridier. Mulige årsager 

kunne være underestimering af raterne, idet cellulaserne i AN60 til en vis grænse var adsorberet til 

cellulosesubstratet. Raterne underestimeres også, hvis bakterierne nedbryder cellulosesubstrater til 

reducerende sukre, der er længere end referencesubstratet (cellodextriner versus glukose) ved 

bestemmelse af reducerende sukre. Det er velkendt, at C. thermocellum inkorporerer cellodextriner 

på ∼4 DP, hvilket ligeledes antyder, at cellulosehydrolyseprodukter er af længden 4 DP (Zhang & 

Lynd, 2005). Derudover er der visse måletekniske fejlkilder, såsom manglende støkiometri mellem 

antallet af reducerende ender og farveudviklingen i assayet, samt interferens med komponenter fra 

buffer eller cellulose.   

 

AN60 er en blandingskultur antageligt bestående af en cellulytisk bakterieart og en ikke-cellulytisk 

bakterieart. Det kan være svært at adskille cellulytiske bakterier fra andre morfologisk og 

fysiologisk ensartede bakteriearter, som tidligere er beskrevet af Freier (1988), McBee (1950) og 

Mori (1990). Det lykkedes ikke at isolere en cellulosenedbrydende bakteriestamme fra AN60 trods 

adskillige forsøg. For AN60 er det svært at konkludere noget om Cel60- og CP-stammernes samspil 

i kulturen. En mulighed er at de producerer en eller flere vækstfaktorer der inducerer vækst hos den 

anden, eller at de udskiller metabolitter, der kan være toksiske for hinanden. Det kan også være, at 

kontaminanten optager hydrolyseprodukter, der ellers ville inhibere cellulosehydrolyse, eller at det 

bare er to arter med samme vækstoptima, der vokser side om side uden at have nogen egentlig 

indflydelse på hinanden. Mange af disse spørgsmål vil kunne besvares ved adskillelse af de to 

bakteriearter i kulturen 
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8. Appendiks 
 
 
 
8.1 Polymerase Chain Reaction (PCR) 
 
 
Materialer: 

 Thermo cycler: PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research, USA). 

 Sigma Buffer: 10× stock: 100 mM Tris-HCl pH 8, mM KCl 

 dNTP: 10× stock: 1,25 mM af hver dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) 

 Primer: Oligonukleotider 18-22 nt lang 

50× stock: 50 pmol/µl → 1 pmol/µl i den færdige reaktionsblanding 

  
Primer Sekvens Specificitet 
26F AGA GTT TGA TCC TGG CTC A Bacteria 16S rRNA 
1492R GGY TAC CTT GTT ACG ACT T Universal 16S rRNA 
M13F GTA AAA CGA CGG CCA G Universal 16S rRNA 
M13R CAG GAA ACA GCT ATG AC Universal 16S rRNA 
M13F-pUC GTT TTC CCA CTC ACG AC Universal 16S rRNA 
M13R-pUC CAG GAA ACA GCT ATG AC Universal 16S rRNA 

 
 Taq DNA polymerase: Sigma 5.000 units/ml 

 Template: 1 µl celler opslemmet i dH2O 

 
 
8.1.1 PCR-opsætning  

 
 

  PCR med Master Mix red (Amplicon, 
Bie & Berntsen). 

 50 µl*n   50µl*n 25µl*n 
dH2O 
Sigma buffer 
dNTP 
MgCl2 
Reverse primer (1392R) 
Taq polymerase 
Forward primer (26F) 

34,5 µl 
5,0 µl 
5,0 µl 
0,5 µl 
1,0 µl 
1,0 µl 
3,0 µl 

 2× Mastermix: 
dNTP 200µM 
MgCl2 2,0 mM 
Taq pol 0,025 U/µl 
Forward primer 
Reverse primer 
Bovin Serum 
Albumin 
dH2O 

25µl 
 
 
 
1 µl 
1 µl 
2,0µl 
20µl 

12,5µl 
 
 
 
0,5µl 
0,5µl 
1,0µl 
9,5µl 

n = antal prøver + negativ kontrol.  
Hold reagenser på is 
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I. Lav reaktionsblandingen. 

II. Marker PCR-rørene.  

III. Del i aliquots på 49 µl eller 24 µl i hver 200 µl PCR-rør. 

IV. 1 µl prøve tilsættes blandingen. 

V. PCR-rørene placeres i thermocycleren, som startes på programmet GAK-57: 

 
1 = 94°C 15 min initiel denaturering 
2 = 92°C 0,30 min denaturering 
3 = 57°C 1 min reannealing 
4 = 72°C 1 min extension 
 
5 = goto 2 23× 
 
6 = 92°C 0,45 min  
7 = 57°C 1 min 
8 = 72°C 10 min 
9 = 14°C  for ever 

 
 
 
8.1.2 Evaluering af PCR-amplificering 
 
Materialer: 

 Kammer: Hoefer (Pharmacia) submarine elektroforesekammer. 

 Strømforsyning: Powerpac 300 (BioRad). 

 1,5 % NuSieve gel: 0,75 g agarose (BMA products, Rockland, USA) + 50 ml 1× TAE buffer 

smeltes i mikroovn få minutter og hældes i støbeform med kamme. Polymeriserer på 20 

minutter. 

 1× TAE buffer: 40 mM Tris, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA. 

 Loading buffer: 0,2 % bromphenolblå i 10 % sucrose loading buffer. 

 Markør: GeneRuler™ 100bp Plus (Fermentas cat. no. SM0321). Bånd ved 3000, 2000, 

1500, 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400 og 300 bp. 

 Gel farve: SybrGold 10.000× 

 
 
Protokol: 
 

I. Stivnet gel lægges i gelkammer og overhældes med 1×TAE buffer. 

http://www.fermentas.com/profiles/electrophoresis/pdf/generuler0321_impr.pdf�
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II. Loadingbuffer (2 µl) pipetteres i aliquots på parafilm, blandes med 5 µl prøve samt markør, og 

loades. Husk noter rækkefølge! 

 

III. PCR-produkt gemmes i køleskab. 

IV. Gelen køres i 35 min ved 120V. 

V. Gelen farves i min 20 min i 50 ml 1×TAE buffer + 2 µl SybrGold farveopløsning. 

VI. Placer gelen i en UV transilluminator og fotografer med GelDoc 2000 – QuantityOne software 

(BioRad). 

 
 
8.1.3 Oprensning af PCR-produkt 
 
PCR-produkterne oprenses for at fjerne polymeraser, primere, nukleotider og så videre. GenEluteTM PCR 

Clean-Up Kit (Sigma-Aldrich) anvendes til oprensning af PCR-produkter i henhold til producentens 

anvisninger. 

 

I. Placer GenElute Miniprep Binding Column i et opsamlingsrør. Tilsæt 0,5 ml Column 
Preparation Solution og centrifuger ved 12.000 rpm i ½- 1 minut. Hæld væsken i 
opsamlingsrøret bort. 

 
II. Bland 5 dele Binding Solution med 1 del PCR-produkt, og overfør til Miniprep Column. 

Centrifuger ved maximum speed (13.400 rpm) i 1 minut. Hæld væsken i opsamlingsrøret bort. 
 

III. Tilsæt 0,5 ml Diluted Wash Solution til Miniprep Column og centrifuger ved 13.400 rpm i 1 
minut. Hæld væsken i opsamlingsrøret bort. 

 
IV. Centrifuger Miniprep Column ved 13.400 rpm i 2 minutter for at fjerne overskydende ethanol. 

 
V. Overfør Miniprep Column til et frisk 2 ml opsamlingsrør. Tilsæt 50 µl Elution Solution til 

Miniprep Column. Inkuber ved stuetemperatur i 1 minut. 
 

VI. Centrifuger Miniprep Column ved 13.400 rpm i 1 minut for at eluere DNA. PCR-produktet er 
nu til stede i eluatet, og er klar til brug med det samme eller opbevares ved -20°C. 
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8.2 Kloning 

 

Kulturen blev amplificeret ved direkte PCR med oligonukleotid forward primer 26F og reverse 

primer 1492R med Master Mix red (Appendiks, Afsnit 8.1). Produkterne blev undersøgt ved 

elektroforese på en 1,5 % [w/v] agarosegel (Appendiks, Afsnit 8.1.2). PCR-produktet blev oprenset 

med GenEluteTM PCR Clean-Up Kit (Sigma-Aldrich) i henhold til producentens anvisninger 

(Appendiks, Afsnit 8.1.3). Efter oprensning blev PCR-produktet klonet ved at anvende pGEM®-T 

and pGEM®-T Easy Vector Systems (Promega, Madison, USA) i henhold til producentens 

anvisninger. 

 
Beskrivelse: 

pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector Systems indeholder T7 og SP6 RNA polymerase promotorer 

flankerende en multible cloning region i den α-peptidkodede region af enzymet β-galactosidase. Når 

PCR-produktet indsættes inaktiveres α -peptidet, og rekombinante kloner kan identificeres på 

indikatorplader med X-gal og IPTG. Endvidere indeholder plasmidet et gen resistent overfor 

ampicillin, således at kun rekombinante kloner gror på LB-plader med ampicillin. 

 
Materialer: 

 SOC-medium: 2,0 g tryptone, 0,5 g gærekstrakt, 1 ml 1 M NaCl, 0,25 ml 1 M KCl, 1 ml 2 

M Mg2+ stock* (filtersteriliseret), 1 ml 2 M glukose (filtersteriliseret).  

 

 Tryptone, gærekstrakt, NaCl og KCl opløses i 97 ml MilliQ-vand. Autoklaveres og 

afkøles. Mg2+ og glukose tilsættes, og der tilsættes steril MilliQ-vand op til 100 ml. 

pH burde være 7,0. 

 
*2 M Mg2+ stock: 20,33 g MgCl26H2O, 24,65g MgSO47H2O tilsættes til sterilt 

MilliQ-vand op til 100 ml, og blandingen filtersteriliseres. 

 

 IPTG stockopløsning (0,1 M): IPTG (1,2 g) tilsættes vand op til 50 ml, filtersteriliseres, og 

opbevares ved 4°C. 

 X-gal (2 ml): 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside (100 mg) opløses i 2 ml N,N’-

dimethylformamide. Dæk med aluminiumfolie, og opbevar ved 4°C. 

 LB-medium: 10 g tryptone, 5 g gærekstrakt, 5 g NaCl, 1 liter vand. pH justeres til 7,0 med 

NaOH. 
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 LB-plader med ampicillin: Tilsæt 15 g agar til 1 liter LB-medium. Autoklaver. Køl ned til 

50°C før tilsætning af ampicillin til en slutkoncentration på 100 µg/ml. Hæld agaren i 

petriskåle, lad det størkne og opbevar pladerne op til 1 måned ved 4°C eller 1 uge ved 

stuetemperatur. Ved tilsætning af X-gal og IPTG spredes 100 µl IPTG og 20 µl X-gal på 

ovrefladen af størknede LB-plader, og pladerne stilles ved 37°C 30 minutter før brug. 

 2× Rapid Ligation Buffer, T4 DNA Ligase: 60 mM Tris-HCl (pH 7,8), 20 mM MgCl2, 20 

mM DTT, 2 mM ATP, 10 % polyethylene glycol (MW8000, ACS Grade). Opbevar i 

engangs aliquots ved -20°C. 

 Inkubatorer: 37°C varmeskab med og uden shaker (150 rpm), 42°C vandbad. 

 
 
 
8.2.1 Protokol for ligering 
 

I. Centrifuger pGEM®-T Vector kort 

II. Ligeringsopsætning: 

 Standard reaktion 
2× Rapid Ligation Buffer, T4 DNA Ligase 5 µl 
pGEM®-T Vector 1 µl 
PCR-produkt 3 µl 
T4 DNA Ligase (3 Weiss units/µl) 1 µl 
NB. Vortex 2× Rapid Ligation Buffer kraftigt før hver brug! 
 
III. Bland reaktionerne ved at pipettere op og ned. Inkuber reaktionerne natten over ved 4°C. 
 

 

 

8.2.2 Protokol for transformering 

 

I. Forbered to LB/ampicillin/IPTG/X-gal-plader for hver ligeringsreaktion. Temperer pladerne 
til stuetemperatur før brug. 

 
II. Centrifuger rør med ligeringsreaktion for at samle indholdet på bunden af røret. Overfør 2 µl 

af ligeringsreaktionen til et nyt sterilt 1,5 ml microcentrifugerør placeret på is. 
 
III. Hent JM109 High Efficiency Competent Cells fra -80°C, og placer dem på is indtil de lige 

akkurat er tøet. Bland cellerne ved forsigtigt at banke på røret, da cellerne er meget 
skrøbelige.  
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IV. Overfør forsigtigt 50 µl celler til hver transformeringsreaktion., og bland ved forsigtigt at 
banke på røret. 

 
V. Giv cellerne et heat-shock i 45-50 sekunder i et vandbad ved præcis 42°C. NB. Sluk for 

termostaten imens, for at undgå rysten! 
 
VI. Placer straks efter cellerne på is i 2 minutter. 
 
VII. Tilsæt 950 µl SOC-medium (stuetemperatur) til cellerne transformeret med 

ligeringsreaktionen. 
 

VIII. Inkuber i 1,5 time ved 37°C i rysteinkubator (∼150 rpm). 
 
IX. Udplad 100 µl transformeringskultur på to LB/ampicillin/IPTG/X-gal-plader med hver sin 

fortynding. 
 

X. Inkuber pladerne natten over ved 37°C. Hvide kolonier indeholder insert.  
 

 

 

8.2.3 Analyse af positive kloner 

 

I. Pluk hvide kolonier, og plad ud på LB/ampicillin-plader. Inkuber natten over ved 37°C.  
 
II. For at kontrollere om insertet er af rette længde amplificeres kolonierne ved PCR med forward 

primer M13F og reverse primer M13R med Master Mix red.  
 
III. PCR-produktet evalueres på en 1,5 % [w/v] agarosegel (Appendiks, Afsnit 8.1.2). 
 
IV. Kolonier, der ønskes sekventeret overføres til lagkageopdelt LB/ampicillin-plade for at få 

mange celler til plasmidoprensning. Inkuberes natten over ved 37°C. 
 

 

 

8.2.4 Plasmidoprensning 

 

Plasmidoprensning blev foretaget med GenEluteTM Plasmid kit (Sigma-Aldrich) i henhold til 
producentens anvisninger. 
 

I. Biomasse fra LB/ampicillin-pladerne skrabes af med en steril tandstik, og resuspenderes i 200 
µl Resuspension Solution. Vortex eller pipetter op og ned til cellerne er helt opløst. 
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II. Lyser de resuspenderede celler ved at tilsætte 200 µl Lysis Solution. Bland ingredienserne ved 
at vende røret forsigtigt (6-8 gange). Lysisreaktionen må ikke vare mere end 5 minutter! 

 
III. Bundfæld celledebris ved at tilsætte 350 µl Neutralization/Binding Solution. Vend forsigtigt 

røret 4-6 gange. Pellet celledebris ved at centrifugere 13.400 rpm i 10 minutter. Hvis 
supernatanten indeholder flydende partikler centrifuger igen. 

IV. Indsæt GenElute Miniprep Binding Column i et mikrocentrifugerør. Tilsæt 500 µl Column 
Preparation Solution, og centrifuger ved 13.400 rpm i 30 sekunder til 1 minut. Hæld væsken i 
opsamlingsrøret bort. 

 
V. Overfør det rensede lysat til Miniprep Column, og centrifuger 13.400 rpm i 30 sekunder til 1 

minut. Hæld væsken i opsamlingsrøret bort. 
 
VI. Tilsæt 500 µl Optional Wash Solution til Miniprep Column, og centrifuger 13.400 rpm i 30 

sekunder til 1 minut. Hæld væsken i opsamlingsrøret bort. 
 
VII. Tilsæt 750 µl af diluted Wash Solution til Miniprep Column, og centrifuger 13.400 rpm i 30 

sekunder til 1 minut. Hæld væsken i opsamlingsrøret bort, og centrifuger igen ved 13.400 rpm 
i 1-2 minutter, for at fjerne overskyden ethanol. 

 
VIII. Overfør Miniprep Column til et nyt opsamlingsrør. Tilsæt 100 µl Elution Solution, og 

centrifuger 13.400 rpm i 1 minut. DNA findes nu i eluatet, og er klar til brug med det samme 
eller opbevares ved -20°C. 
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8.3 Medie, substrater og lignende 

 

8.3.1 Basalmedie (BM) 

Modificeret efter Dermoun & Belaich (1988). 

  

Ionbyttet vand 1 L 
NaH2PO4 × H2O 3 g 1 g 
K2HPO4  6 g 3 g 
(NH4)2SO4  3 g 
Gærekstrakt  0,1 g 
Sporstoffer: TMS3* 1 ml 
 

 

 

IV. Til plader og agarshakes tilsættes agar (15 g/L).  
 

V. Til anaerobe medier tilsættes 50 µl/L resazurin-opløsning (2 % [w/v]). 
 
VI. Substrater (4 g/L): carboxymethylcellulose (CMC), α-cellulose, Avicel, Whatman No.1, 

kopipapir eller RBB-cellofan (1-2 strimler af 1×5 cm) tilsættes. Cellobiose og glukose 
tilsættes ved sterilfiltrering efter autoklavering. 

 
VII. pH i mediet justeres med 5 N NaOH til 7,4, og autoklaveres ved 121°C i 20 min.    
 

VIII. Følgende autoklaveres separat, og tilsættes sterilt med sprøjte og kanyle efter autoklavering til 
en færdig koncentration i mediet på: 
MgCl2 × 6H2O  0,2 g/L 
CaCl2 × 2H2O  0,1 g/L 
Tryptic Soy Broth (TSB)  0,1 g/L 
 

IX. Det anaerobe medie reduceres med 2 dråber natriumdithionit (Na2S2O4) (2 % [w/v]) til 
resazurin bliver farveløst. 

 

 
 

 

*TMS3 sporstofopløsning modificeret efter Ingvorsen & Jørgensen (1984). 

Per liter MilliQ-vand: 

10 ml HC1 (32 %); 2,0 g FeC12 × 6H20; 0,25 g CoC12 × 6H20; 0,10 g MnCI2 × 4H20; 0,07 g ZnC12; 
0,006 g H3BO3; 0,04 g Na2MoO4 × 2H20; 0,07 g NiC12 × 6H20; 0,002 g CuCl2 × 2H20; 0,025 g 
A1Cl3; 0,006 g Na2WO4 × 2H20. 
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8.3.2 Fremstilling af RBB-cellofan  

 Efter Moore et al. (1979). 

 

Materialer: 

 1 g cellofan i 10×10 cm stykker (Innovia Films (tidligere British Cellophane Ltd), uncoated 

Grade 325P) 

 0,5 g Remazol Brillinant Blue R (RBB) (Sigma-Aldrich, Cat. No. R8001, Lot 075K1762) 
 
 10 g Na2SO4  

 0,833 g Na3PO4×12H2O 

 

Metode: 

III. Cellofanen koges af to omgange i 170 ml MilliQ-vand for at fjerne eventuelle blødgører. 

IV. Der tilsættes 170 ml koldt MilliQ-vand, og der varmes op under omrøring til 80°C og RBB 

tilsættes. 

V. Na2SO4 opløses i 33 ml MilliQ-vand, og tilsættes ad 5 gange med to minutters interval stadig ved 

80°C. 

VI. Na3PO4×12H2O opløses i 5 ml MilliQ-vand , og tilsættes ved 80°C. Temperaturen holdes i 20 

minutter. 

VII. Cellofanstykkerne skylles med varmt MilliQ-vand til skyllevandet er farveløst. 

VIII. Cellofanstykkerne autoklaveres i cirka 300 ml MilliQ-vand (15 minutter ved 121°C), lufttørres og 

opbevares ved stuetemperatur. 

IX. Ved brug klippes cellofanen i mindre stykker (1×2 cm) og autoklaveres i MilliQ-vand. 

 

 

8.3.3 Agarshake-metode til isolering af anaerobe bakterier 

 

Metode: 

III. Medie + agar (15 g/L) fremstilles i en Blue Bottle, og pH justeres til 7,4.  

IV. Mediet gasses ud med N2, og autoklaveres. 

V. Agaren køles ned til ∼55°C, placeres i vandbad (55°C) og cellobiose tilsættes. 
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VI. Agaren overføres med pipette til sterile reagensglasrør (10 ml) med sterile butylpropper, 

placeret i vandbad ved 55°C. 

VII. Headspace gasses ud med N2.  

VIII. 10× fortyndningsrække fremstilles i Hungaterør med flydende medie. 

IX. 0,1 ml fra hver fortynding samt 2 dråber Nadithionit (2 % [w/v]) overføres til agarrørerne, 

som vendes og sættes i koldt vandbad (4°C).  

 

 

8.3.4 Universalbuffer  

 (Britton and Robinson type), pH 2,6-12,0 (Fluka, 1987) 

 

 

Opløsning A,  citric acid  6,008 g 
  KH2PO4  3,893 g 
  H3BO3  1,769 g 
  Diethylbarbituric acid 5,266 g 

Opløses i 1 liter MilliQ-vand. Opbevares ved stuetemperatur. 

 

Opløsning B,  0,2 N NaOH 

100 ml opløsning A titreret med y ml opløsning B, giver en buffer med pH-værdien indikeret i 

nedenstående tabel: 

 
Tabel 8.3.4.1: 100 ml opløsning A  
 
pH 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 
× ml B 2,0 4,3 6,4 8,3 10,1 11,8 13,7 15,5 17,6 19,9 22,4 24,8 
pH 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 
× ml B 27,1 29,5 31,8 34,2 36,5 38,9 41,2 43,5 46,0 48,3 50,6 52,9 
pH 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 
× ml B 55,8 58,6 61,7 63,7 65,6 67,5 69,3 71,0 72,7 74,0 75,9 77,6 
pH 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 
× ml B 73,9 80,8 82,0 82,9 83,9 84,9 86,0 87,7 89,7 92,0 95,0 99,6 
NB: pH-værdi angivet i Tabel 1 er gældende ved 18°C, pH-værdi skal derfor tjekkes ved arbejdstemperatur 

inden brug. pH-værdier under 8,0 måles ved range 0-10 på pH-meter, mens pH-værdier over 8,0 måles ved 

range 6-14. 
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8.3.5 Fosfatbuffer 
 
Fosfatbuffer pH 7,0 anvendes som buffer i alle assays og forsøg med mindre andet er angivet. 
 
 
Fosfatbuffer (0,1 M): 
 
0,2 M NaH2PO4 (39 ml) + 0,2 M Na2HPO (61 ml) fortyndes med MilliQ-vand til et total volumen 
på 200 ml. 
 
8.3.6 Termobænk 
 
Termobænken består af en aluminiumskerne, et køle- samt et varmelegeme. Aluminiumskernen er 

udformet som en rektangulær blok (9,9 × 15,0 × 200 cm) med 3 × 30 huller, der passer i størrelse til 

reagensglasrør, samt 30 tilsvarende huller placeret mellem disse beregnet til rør med kølevæske 

således at temperaturen kan tjekkes (se Figur 1).  

 
 

 
Figur 8.3.6.1: Skematisk oversigt af termobænken. 
 
 
Den ene ende af aluminiumskerne er tilkoblet et varmelegeme, mens den anden er tilkoblet et 

kølelegeme, og på denne måde opnås en temperaturgradient hen over aluminiumsblokken. Ved at 

justere på henholdsvis varme og kølelegemet kan temperaturen justeres. Det er muligt at lave et 

temperaturspænd på maksimalt 60°C. Selve aluminiumsblokken er indkapslet i en kasse isoleret 

med polyethylenskum, hvor toppen kan tages af, og det er derved muligt at komme ind til blokken 

for at placere sine prøver. 
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8.4 Assays til analyse af cellulytisk aktivitet 

 
8.4.1 Cellazyme C assay 

 

Metode: 

III. Enzymopløsning (0,25 ml) og fosfatbuffer (0,25 ml) overføres til et 2 ml Eppendorfrør, 

der inkuberes ved 60°C. 

IV. Reaktionen startes ved tilsætning af en Cellazyme C tablet (Megazyme, Ireland). NB. Rør 

ikke i suspensionen! 

V. Stop reaktionen efter ½ time ved tilsætning af 1,5 ml 96 % [v/v] ethanol, og bland kraftigt 

på en vortexmixer. 

VI. Centrifuger prøven 7 minutter ved 13.400 rpm. 

VII. Aflæs absorbansen på spektrofotometer ved 590 nm med MilliQ-vand som reference. 

VIII.  Absorbansen fratrækkes en substratblank. 

 

 
 

8.4.2 Estimering af reducerende sukre med Somogyi-Nelson-assay 

Modificeret efter Wood & Bhat (1988) og Nelson (1944). 

Lineær i området 0,01-0,5 mg glukose ml-1 

 

Reagenser: 
 
Na2SO4 (anhydrous),   45 g 
Rochelle salt (Na-K tartarat) 3 g 
Na2CO3   6 g 
NaHCO3   4 g 
CuSO45H2O   1 g 
H24Mo7N6O244H2O 
(ammoniummolybdat)  12,5 g 
Koncentreret H2SO4 (98 % [w/v]) 10,5 ml 
Na2H arsenat   1,5 g 
 
Glukose stamopløsning i fosfatbuffer 10 mg/ml 
Cellulosesubstrat (se nedenstående beskrivelse) 
 
 



8. Appendiks 

 111 

Somogyi reagens I: Na2SO4 (anhydrous) (36 g) opløses i 125 ml kogt MilliQ-vand, hvorefter 

Rochelle salt (3 g), NaHCO3 (4 g) og Na2CO3 (6 g) opløses i blandingen. Opløsningen fortyndes til 

200 ml med kogt MilliQ-vand og opbevares ved stuetemperatur. 

Somogyi reagens II: Na2SO4 (anhydrous) (9 g) opløses i 37,5 ml kogt MilliQ-vand, hvorefter 

CuSO45H2O (1 g) tilsættes. Opløsningen fortyndes til 50 ml med kogt MilliQ-vand, og opbevares 

ved stuetemperatur. 

 

Nelson reagens: Ammoniummolybdat (12,5 g) opløses i 225 ml MilliQ-vand. Dertil tilsættes 

koncentreret H2SO4 (10,5 ml). Na2H arsenat (1,5 g) opløses i 12,5 ml MilliQ-vand, og tilsættes 

opløsningen. Opløsningen opbevares ved 37°C i 24-48 timer i en brun glasflaske, hvorefter den 

opbevares ved stuetemperatur. 

 

Metode: 

III. Somogyi-reagens I (0,25 ml) blandes med Somogyi-reagens II (0,05 ml) (blandes lige før 

brug). 

IV. Enzymopløsning eller glukosestandard (0,3 ml) blandes med reagenserne. 

V. Opløsningen koges i 15 minutter og køles ned i isbad. 

VI.  Nelson-reagens (0,3 ml) tilsættes, og blandes forsigtigt på en vortexmikser. 

VII. MilliQ-vand (0,6 ml) tilsættes, og opløsningen blandes ved at vende røret. 

VIII. Absorbansen aflæses ved 520 nm, og omregnes efter fratrækning af reagensblank eller 

eventuelt enzymblank til glukoseequivalenter.  
 
 
Glukosestandarder: 

Stamopløsninger: 2 mg/ml og 10 mg/ml. Aliquots af 2 ml kan fryses til senere brug. 

Fortyndinger: 

10 mg/ml 
Mængde (ml) 1+19 buffer 1+24 buffer 1+29 buffer 
Koncentration (mg/ml) 0,5  0,4 0,33  
 
2 mg /ml fortyndes 10× til 0,2 mg/ml 
0,2 mg/ml 
Mængde (ml) ufortyndet 1+1 buffer 1+ 4 buffer 1+ 19 buffer 
Koncentration (mg/ml) 0,2 0,1  0,04  0,01  
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Substratopløsninger: 

- Avicel 1 % [w/v] suspenderet i fosfatbuffer. 

- α-cellulose 1 % [w/v] suspenderet i fosfatbuffer. 

- Strimler af Whatman No.1 filterpapir (0,5×3 cm ≈ 12,5 g) samt 0,5 ml fosfatbuffer. 

 

 

Enzymopløsning: 

III. Cellulosesubstrat (0,5 ml) + enzymopløsning (0,5 ml) inkuberes ved 60°C. 

IV. Til ønsket tid (minimum 1 time) udtages (0,4 ml), og centrifugeres ved 13.400 rpm i 5 

minutter. 

V. Supernatant (0,3 ml) udtages til et 2 ml Eppendorfrør, og assay udføres straks, eller prøven 

opbevares i fryser til senere analyse.  

 
 
 
 
8.4.3 Eksempel på udregning af glukoseequivalenter af reducerende sukre målt med Somogyi-
Nelson-assay 
 
OD-værdi målt:  
1,003 
 
Enzymlank fratrækkes:  
1,003-0,099 = 0,904 
 
Prøve (0,5 ml) inkuberes med 0,5 ml substratopløsning (Appendiks, Afsnit 8.4.2):  
0,904 × 2 = 1,808 
 
Omregning til glukoseekvivalenter udfra hældningen på standardkurven (Figur 8.4.3.1):  
(1,808 + 0,0731) / 6,0769 = 0,31 mg/ml 
 
Prøve inkuberet i 5 timer:  
0,31 mg/ml / 5 h = 0,062mg/ml/h ⇔ 62,0 µg/ml/h ⇔ 1,03 µg/ml/min  
 
Omregning til units/ml (µmol/min/ml):  
1,03 µg/ml/min / 180,16 g/mol = 0,0057 µmol/ml/min ⇔ 0,0057 U/ml ⇔ 5,7 mU/ml 
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Figur 7.4.3.1: Glukosestandardkurve målt med Somogyi-Neslon-assay lineær fra 0,01-
0,5 mg/ml. Tendenslinie vist med ligningen for liniens hældning. 

 

 

8.4.4 Estimering af reducerende sukre med dinitrosalicylsyrereagens (DNS) 

Modificeret efter Wood & Bhat (1988) og Miller et al. (1960).  

Lineær i området 0,1-2 mg glukose ml-1 

 
 
DNS- reagens: 
3,5-dinitrosalicylsyre  10 g 
Phenol   2 g 
Na2So3   0,5 g 
Rochelle salt (Na-K tartarat) 200 g 
 
Alt opløses i 500 ml 2 % [w/v] NaOH og fortyndes til 1 liter med MilliQ-vand. Opbevares mørkt 

ved 4°C. 

 

Metode: 

III. Enzymopløsning eller glukosestandard (125 µl) + DNS (750 µl) koges 5 minutter, og afkøles 

til stuetemperatur i koldtvandsbad. 

IV. MilliQ-vand (6,0 ml) tilsættes, og suspensionen blandes godt ved at vende røret flere gange. 

V. Den dannede farve måles på spektrofotometer ved 540 nm med MilliQ-vand som reference. 

VI. Reagensblank og enzymblank behandlet på samme måde som standarderne, fratrækkes, og 

resultaterne plottes som glukosekoncentration mod absorbans. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium�
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Glukosestandarder:  

Stamopløsning 2 mg/ml i fosfatbuffer. Aliquots af 2 ml kan fryses til senere brug. 

Fortyndinger: 

Mængde (ml) ufortyndet 1+ 0,5 buffer 1+ 1,0 buffer 1+ 3,0 buffer 1+9 buffer 1+20 buffer 
Koncentration 
(mg/ml) 

2,0  1,3  1,0  0,5  0,2 0,1 

 
 

Substratopløsning: 

- 2 % [w/v] CMC opløses i fosfatbuffer. 

 

Enzymopløsning: 

III. CMC-opløsning (0,5 ml) + enzymopløsning (0,5 ml) inkuberes ved 60°C. 

IV. Til ønsket tid (minimum ½ time) udtages (125µl) til et 2 ml Eppendorfrør, og assay udføres 

straks, eller prøven opbevares i fryser til senere analyse.  

 
 
 
 
8.4.5 Eksempel på udregning af glukoseequivalenter af reducerende sukre målt med DNS-assay 
 
 
 
OD-værdi målt:  
0,266 
 
Enzymblank fratrækkes:  
0,266 – 0,055 = 0,211   
 
Prøve (0,5 ml) inkuberes med 0,5 ml substratopløsning (Appendiks, Afsnit 8.4.4):  
0,242 × 2 = 0,422 
 
Omregning til glukoseekvivalenter udfra hældningen på standardkurven (Figur 8.4.5.1):  
(0,484 + 0,029) / 0,274 = 1,65 mg/ml 
 
Prøve inkuberet i 2 timer:   
1,65 mg/ml / 2 h = 0,82 mg/ml/h ⇔ 0,014 mg/ml/min  
 
Omregning til units/ml (µmol/min/ml):  
0,014 mg/ml/min / 180,16 g/mol = 7,6E-5 mmol/ml/min ⇔ 0,076 µmol/ml/min ⇔ 76,0 mU/ml 
 

 



8. Appendiks 

 115 

y = 0,2744x - 0,0295

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Glukose (mg/ml)

Ab
so

rb
an

s 
(5

40
 n

m
)

 
Figur 8.4.5.1 Glukosestandrdkurve målt med DNS-assay lineær fra 0,1-2 
mg/ml. Tendenslinie vist med ligningen for liniens hældning. 
 
 
 
 

8.4.6 Måling af cellobiaseaktivitet med p-nitrophenyl-β-D-glukoside  

Efter Wood & Bhat (1988). 

 

Reagenser: 

Fosfatbuffer (pH 7,0) 

5 mM p-nitrophenyl-β-D-glukoside i fosfatbuffer (0,015 g til 10 ml buffer) 

0,4 M glycinbuffer, pH 10,8 (3 g glycine opløses i 75 ml MilliQ-vand, og der tilsættes 50 % [w/v] 

NaOH til pH er 10,8, og der fortyndes til 100 ml) 

p-nitrophenolstandard (0,2 mg/ml) 

 

Metode: 

III. p-nitrophenyl-β-D-glukoside-substrat (0,25 ml) og fosfatbuffer (0,45 ml) tilsættes et 2 ml 

Eppendorfrør, og det tempereres til 60°C i varmeskab.  

IV. Enzymopløsning (50 µl) tilpas fortyndet i fosfatbuffer tilsættes, blandes med reagenserne, og 

inkuberes ved 60°C i mindst 30 minutter.  

V. Glycinbuffer (1 ml) tilsættes for at stoppe reaktionen, og frigivet p-nitrophenol måles på 

spektrofotometer ved 430 nm.  
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VI. Enzymblank og reagensblank fratrækkes absorbanserne, og de omregnes til mol nitrophenol 

ved at bruge en p-nitrophenol-standardkurve. 

 

p-nitrophenolstandarder:  

Stamopløsning: 0,2 mg/ml.  

Fortyndinger: 

Mængde (ml) ufortyndet 1+ buffer 1+4 buffer 1+19 buffer 1+39 buffer 1+49 buffer 
Koncentration  
(mg/ml)  

0,2  0,1  0,04  0,01  0,005  0,004  
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8.5 Andre assays 
 
 
8.5.1 Bio-Rad Protein Assay 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). 

Lineær fra 0,1-1 mg BSA ml-1 

 
 
Kemikalier: 
Dye Reagent Concentrate (Bio-Rad) 
Bovin serum albumin (BSA) stamopløsning 10 mg/ml 
NaOH    1 N 
 
1 del Dye Reagent Concentrate fortyndes med 4 dele MilliQ-vand, og filtreres gennem et Whatman 

No.1 filterpapir for at fjerne partikler. Den fortyndede farvereagens kan anvendes i 2 uger, ved 

opbevaring ved stuetemperatur.  
 
 
Standardkurve: 

Stamopløsning: 10 mg/ml fortyndes til 2 mg/ml i 1 N NaOH: 200 µl + 800 µl 1 N NaOH. 

Alle standarder fortyndes i 1 N NaOH. 

2 mg/ml:     
Mængde (µl) 100+100 100+150 100+185 100+233 100+300  100+400 100+900 
Koncentration 
(mg/ml) 

1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 

0,2 mg/ml: 
Mængde (µl) 100+100   100+300  50+950  
Koncentration (mg/ml) 0,1 0,05 0,01 
 
 
III. BSA standard (20 µl) samt en blank (20 µl 1 N NaOH) tilsættes 1 ml fortyndet farvereagens 

og blandes på en vortexmikser.  

IV. Inkuberes 15 minutter ved stuetemperatur, og aflæses ved 595 nm. 

 

Metode: 

III. Prøve (2 ml) centrifugeres ved 13.400 rpm i 15 minutter, supernatanten afpipetteres, og pellet 

suspenderes i 1 N NaOH (100 µl).  

IV. Koges i vandbad i 30 minutter, køles ned, og centrifugeres igen.  
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V. Supernatant (20 µl) afpipetteres til et nyt Eppendorfrør, 1 ml fortyndet farvereagens tilsættes, 

og blandes på en vortexmikser.  

VI. Inkuberes 15 minutter ved stuetemperatur, og aflæses ved 595 nm. 

 

 

 

8.5.2 Azo-casein assay  

Modificeret efter Wang et al. (2003). 

 

Materiale: 

Sulfanilamide-azocasein 0,5 % [w/v] fortyndet i fosfatbuffer (Appendiks, Afsnit 8.3.5) 

Trichloroacetic acid (TCA) 10 % [w/v]  

 

Metode: 

I. Kulturvæske (0,2 ml) tilsættes azo-casein (0,8 ml) forvarmet til 60°C. 

II.  Reaktionsblandingen inkuberes ved 60 °C i mindst 30 minutter. 

III. TCA (0,2 ml) tilsættes for at stoppe reaktionen. 

IV. Blandingen centrifugeres i 5 minutter ved 13.400 rpm, og aflæses i spektrofotometer ved 450 

nm. Buffer blev anvendt som kontrol. 
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8.6 Billeder fra transmission-elektronmikroskopi 

 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Figur 8.6.1: Transmission-elektronmikroskopi af AN60. Bar = 1 µm. 
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8.7 Procesoversigt: Dalum papirfabrik A/S, Afdeling Maglemølle (Næstved) 
 
 
 

               
 
    
Figur 8.7.1: Procesoversigt: Dalum Papirfabrik A/S, Afdeling Maglemølle (Næstved). Prøvetagningssted P72 findes i 
Loop 1 og prøvetagningssted findes i Loop 2 (Tang & Jørgensen, 2005). 
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8.8 Supplerende data 
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Figur 8.8.1: Endocellulaseaktivitet hos AN60 målt over tid ved vækst på BM tilsat α-cellulose a) 2g/L og b) 
10 g/L både for kulturvæske og for kultursupernatant. Endocellulaseaktitet er målt med Cellazyme C assay 
(AZCL) og med DNS-assay. Aktivitet angivet som procentdel af den højeste målte OD590-værdi i det 
aktuelle forsøg (1,2) for AZCL målinger og som glukoseequivalenter i mU/ml (1 mU = 1 nmol/min) for 
DNS-assay. Blankværdier er fratrukket. Alle målinger er foretaget uden replikater.  
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Figur 8.8.2: Reducerende sukre dannet af AN60, under inkubation af serumflasker med BM tilsat α-cellulose, målt 
med a) Somogyi-Nelson-assay og b) med DNS-assay. Angivet som µg glukoseequivalenter per ml kulturvæske. Alle 
målinger er foretaget uden replikater. 
 
 
 
 
Tabel 8.8.1: Rater for dannelse af reducerende sukre ved inkubering af 
supernatant på forskellige cellulosesubstrater i op til 75 timer. Angivet 
som mU glukoseequivalenter per ml supernatant ± standardafvigelser. 
 
Timer  α-cellulose Avicel Whatman  No.1 Kopipapir 
2 0,42 ± 0,07 0,90 ± 0,10 0,0 ± 0,00 0,33 ± 0,02 
4 0,43 ± 0,06 0,54 ± 0,02  0,11 ± 0,04 0,54 ± 0,00 
6 0,33 ± 0,01 0,49 ± 0,05 0,11 ± 0,00 0,50 ± 0,04 
8 0,35 ± 0,09 0,47 ± 0,03 0,13 ± 0,01 0,54 ± 0,02 
75 0,56 ± 0,09 0,75 ± 0,02 0,73 ± 0,16 0,89 ± 0,01 
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