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I naturen findes mangfoldige 
mikroorganismer, som Novozymes kan 
benytte til fremstilling af enzymer
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Eller sagt på en anden måde: 

1:  Grundstofferne ville være her, men der ville ikke være 

nogen levende væsener. For det er enzymer, som sætter 

gang i de processer, der holder liv i alle levende organis-

mer.

2:  Der er enzymer i alle levende organismer som mennesker, 

dyr og planter.

3:  Enzymer er naturens eget værktøj, og får gang i livsvig-

tige processer, og vedligeholder det. Det er enzymer, der 

sætter molekyler sammen og opbygger væv. Det er også 

enzymer, der medvirker ved nedbrydning af bl.a. føden vi 

spiser, så den kan optages og udnyttes af kroppens celler. 

4:  Mange forskellige enzymer starter og vedligeholder  de 

kemiske processer, som holder liv i cellen. 

5:  Fordøjelsen er blot en af de mange processer, enzymer 

hjælper i gang. Når du f.eks. tager en bid af en bolle, 

begynder nedbrydningen i samme øjeblik, du tygger 

på den. Spyt indeholder nemlig enzymer, som gør 

stivelsen tyndflydende, så brødet let glider ned i maven. 

Der arbejder andre enzymer på, at nedbryde brødet i 

bittesmå dele, så kroppen kan optage næringen.

6:  Enzymer er ikke levende. Det eneste, der er levende, er 

de celler, som producerer enzymerne. Det er for eksempel 

de celler, der er i vores fordøjelsessystem.

7:  Mikroorganismer som svampe og bakterier er encellede 

og producerer forskellige slags enzymer, som er forholds-

vis lette at koncentrere op. Svampe og bakterier er i høj 

grad kernen i den industrielle produktion af enzymer.

Mennesket kopierer naturen 

Naturen viser sig endnu en gang, at være mennesket overle-

gent, når det drejer sig om opfindelser, der kan producere en 

masse uden at skade miljøet. Derfor har vi kopieret naturens 

måde, at producere enzymer på. Enzymerne er specifikke for 

de processer og reaktioner, de er skabt til at fremme (teknisk 

kaldet katalysere). De inddeles i seks hovedtyper og i masser 

af undergrupper.   

Hvordan vi fremstiller de enzymtyper, industrien skal bruge 

For at forstå, hvordan enzymer produceres i mikroorganis-

merne, må vi betragte en levende celle. I alle levende celler 

findes en form for en arbejdstegning over de ting, cellen skal 

producere. Den arbejdstegning kaldes DNA.

Uden enzymer
– var der ikke liv på jorden
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DNA viser, hvad der skal skabes 

DNA består af fire byggestene (nukleinsyrer), der er hægtet 

sammen i en lang tråd og kan kombineres på milliarder af 

måder. Rækkefølgen af de fire byggesten samt længden af 

DNA-tråden bestemmer bl.a., om en celle skal udvikle sig 

til en mikroorganisme, en plante eller et dyr. DNA- tråden 

består af mange dele, hvor hver enkelt del sørger for, at der 

bliver produceret et bestemt stof. 

Gener – DNA tråde

Disse dele kaldes for gener, og en DNA-tråd indeholder ko-

den på mange tusinde gener på én gang. Gener får cellerne 

til at skabe proteiner. Enhver celle har tusinder af gener, som 

hver især koder for en bestemt ting. I mennesker er der f.eks. 

gener, der bestemmer øjenfarven og andre gener der koder 

for højden eller evne til f.eks. at løbe. Alle generne sørger 

for, at cellerne producerer proteiner, som er et af de stoffer, 

kroppen er opbygget af. En muskel er opbygget af 100.000 

vis af tætsiddende proteiner, mens hele kroppen består af 

mere end to millioner forskellige proteiner.
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Eksempler på hvor 
enzymer anvendes i 
praksis 

Dyrefoder

Brød 

Øl

Sæbepulver

Fødevarer-Mejeriprodukter 

Papir og pap

Frugter og grøntsager

Motorbrændsel

Læder

Olie og gas

Personlig pleje

Lægemidler

Drikkealkohol

Vin

Tekstiler

Stivelse & sødemidler 
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Uden enzymer 
– var der ikke liv på jorden 
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Miljøvenlige enzymer

Novozymes
– vi finder fremtidens løsninger
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Enzymer sparer på vandet 

I de fleste processer hvor enzymer erstatter kemikalier, kan 

vandforbruget nedsættes betydeligt. Det skyldes, at efter en  

behandling med enzymer behøver man ikke at skylle f.eks. 

tekstiler eller læder ligeså grundigt, som hvis der er brugt 

kemikalier. Ofte er én gang nok. Bruger man derimod kemi-

kalier, er man nødt til at rense flere gange for at sikre, at der 

ikke sidder kemikalierester tilbage i tøjet. 

Enzymer sætter energiforbruget ned 

Enzymer virker ved langt lavere temperaturer end de fleste 

kemikalier. Det betyder, at energiforbruget i de processer, 

hvor der indgår enzymer, er meget lavere end ved brug af 

kemikalier, og et lavt energiforbrug er et plus for miljøet.  

En af de store kilder til den globale forurening af atmosfæ-

ren er netop forbrændingen af kul og olie ved fremstilling 

af varme og elektricitet. Produktionen af energi giver f.eks. 

store mængder CO2, som skaber det man populært kalder 

“drivhus effekten”. 

  

”Har vi brug for enzymer i dag?”
– Spørgsmålet besvares ved at gennemgå 
følgende række af dagsaktuelle eksempler 
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Enzymer til fremstilling af motorbrændstoffer 

Bio-ethanol fremstilles fra korn, halm og sukkerholdige 

landbrugsafgrøder ved en enzymproces, som efterfølges 

af en gæringsproces med almindelig gær. Rent bio-ethanol 

udvindes fra gæringen ved destillation. Bio-ethanolen 

tilsættes til benzin for at erstatte de giftige kemikalier, der 

ellers benyttes for at forbedre forbrændingen i moderne 

hurtigtgående motorer.     

De mest kendte enzymer giver renere tøj 

I dag findes der stort set ikke vaskemidler uden enzymer. 

Det er enzymer, der medvirker til at fjerne pletter af fedt, is, 

æg, blod og græs. Fælles for enzymerne er, at de virker ved 

lave temperaturer, så tøj kan vaskes ved 30-40 grader med 

samme resultat, som opnås ved at vaske ved 90 grader uden 

enzymer. Samtidig bliver der sparet på barske kemikalier i 

vaskepulver.
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Rent tøj ved lavt vandforbrug 
og lave temperaturer 
– belaster miljøet mindre 
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Enzymer hjælper til i 
fødevareproduktionen 
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Enzymer erstatter kemikalier i papirindustrien 

Papirindustrien er, modsat hvad man måske skulle tro, en 

meget forurenende industri. Papirmøller bruger en masse 

træ, vand, kemikalier og energi. For at producere hvidt papir 

kræves der f.eks. en masse klor, som skader miljøet. Med en-

zymer som hjælpemiddel i blegeprocessen kan klorforbruget 

mindskes med ca. en tredjedel. 

Enzymer hjælper til i fødevareproduktionen 

Det er ikke nogen nyhed med enzymer i produktion af fø-

devarer. Ost, øl og vin er gode eksempler på mad og drikke, 

som kun kan produceres med enzymer. I gamle dage vidste 

man ikke, at det var enzymer. Det ved vi i dag, og den viden 

gør os i stand til at erstatte miljøbelastende industrielle pro-

cesser med miljøvenlige processer
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Hvad er et enzym? 

Enzymer er proteiner, som er nødvendige for alt liv. Enzymer 

er karakteriseret ved at kunne omsætte et substrat til et 

produkt, uden selv at blive forbrugt. 

Enzymerne er vandopløselige og omsættes let til CO2 og 

vand i naturen og indgår derfor i det økologiske kredsløb. 

De aktive proteiner er – enzymer

Ud af de utallige proteiner, der er i levende organismer, er 

nogle særligt ihærdige. Det er dem, som starter alle de biolo-

giske processer, der er så vigtige for levende organismer. 

Der findes mange forskellige enzymer, og alle har hver sit 

speciale, som f.eks. at nedbryde fedt og kulhydrat til energi, 

som legemet skal bruge til for eksempel for at bevæge sig.

Enzymerne bliver produceret af mikroskopiske fabrikker 

Det er sjovt nok de mindste organismer, som er de største 

producenter af enzymer. Det er nemlig mikroorganismer 

som svampe og bakterier, der er bedst til at producere 

enzymer. Da de samtidig har et kort og enkelt liv, der er let 

at kontrollere, er de oplagte til industriel brug. 

Vi høster enzymerne ved spisetid 

Det særlige ved svampe og bakterier er, at de ikke har 

noget fordøjelsessystem, som vi kender det fra mennesker. 

De fordøjer deres føde ved at udskille enzymer, som starter 

nedbrydningen af føden uden for svampen. Når maden er 

opløst, bliver den optaget af svampen og omsat til energi. 

Det er lige præcis de enzymer, som mikroorganismen bruger 

til at spise med, vi mennesker kan høste og bruge.

Selv mikroorganismer kan bruge hjælp 

En ting er at finde den mikroorganisme, som producerer dét 

enzym, vi skal bruge. Noget andet er, at få den til at produ- 

cere enzymet inden for en overskuelig fremtid i en tilpas god  

kvalitet og i store mængder. Samtidig sker det, at de mikro-

organismer, vi finder rundt omkring i verden, producerer en 

masse uønskede ting, – og her har den vilde organisme brug 

for hjælp.

 Vi forener det bedste med gensplejsning

Novozymes har mange års erfaring i at udvikle mikroorga-

nismer, der både vokser hurtigt og er lette at håndtere. Ved 

at kombinere vores kultiverede bakterier eller svampe med 

vilde mikroorganismer, der producerer det ønskede enzym, 

får vi nogle, som både vokser hurtigt og som kun producerer 

de ønskede enzymer. Det er netop her, gensplejsning 

kommer ind i billedet. 
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Figuren viser et enzymmolekyle, 
som er i gang med at assistere ved 
nedbrydningen af et substratmolekyle  

Enzymmolekyle

Substrat-
molekyle
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Princippet i gensplejsning 

Ved gensplejsning finder forskerne dét gen i den vilde mikro-

organisme, som koder for – det vil sige sørger for – produk-

tion af et særligt enzym. Derefter flyttes genet fra den vilde 

organisme over i vores produktionsorganisme. Ideen lyder 

god og enkel. ’

Denne figur er et forsøg på at vise genteknologi. Fra en 

bakterie udtages DNA, som deles i fragmenter vha. et såkaldt 

restriktionsenzym (saksen). Fragmenterne sammenføjes med 

produktionsorganismens DNA ved hjælp af en promotor, 

som er den del af et gen, hvorfra fragmenterne sættes ind 

i det nye plasmid, før det mangfoldiggøres. Plasmidet er et 

lille cirkulært DNA-fragment, som replikeres uafhængigt af 

kromosomerne.

Promotor  

Gensplejset gen 
Termineringssignal 

Selektions markør  

Ekspressions 
plasmid
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Gensplejsning trin for trin

Enzymer bliver som sagt produceret af en celle ud fra cellens 

arbejdstegning eller DNA. Dele af DNA’et, generne, bestem-

mer enzymets egenskaber. Kender vi genet, som koder for 

et bestemt enzym, har vi altså arbejdstegningen til enzymet. 

Arbejdstegningen over genet giver vi videre til en anden 

organisme og viser derved den nye organisme, hvordan 

den skal producere enzymet. Herfra er det et spørgsmål om 

produktion.

Svage enzymer kan gøres stærkere

Det sker, at det er umuligt at finde et enzym, der kan løse en 

opgave godt nok. Enzymet har måske de rigtige egenskaber, 

men går i stykker ved den temperatur, der er nødvendig i 

industrien. Og her kommer proteinforskere ind i billedet. 

Vi sætter turbo på naturen

Forskerne kigger på enzymets arbejdstegninger og finder 

ud af, hvor de kan forbedre enzymet. Det kaldes molekylær 

evolution og bygger på naturens egen udvikling af enzymer. 

Vi speeder bare processen op, så vi i stedet for at vente i 100 

år, kun behøver en eftermiddag for at lave et hav af 

varianter af det oprindelige enzym. 

Mikroorganismerne bliver forkælet ud over alle grænser 

Én ting er at vokse i et laboratorium, noget andet er at vokse 

i store gæringstanke. Derfor passer og plejer vi mikroorganis-

merne, som vokser hurtigt, men som også er ret sarte. Vores 

mikroorganismer vokser bedst i tanke ved en helt bestemt 

temperatur, en bestemt pH-værdi, en bestemt mængde ilt og 

masser af deres livretter (substrater), som er sojamel, suk-

ker og kartoffelmel. Under de rigtige vækstbetingelser kan 

mikroorganismerne vokse fra et reagensglas til at fylde en 

hel tank med 160.000 liter på få dage. 

Genteknologi erstatter stråling og kemikalier 

Tidligere udviklede man enzymvarianter ved behandling af 

mikroorganismerne med bestråling med ultraviolet lys, elek-

troner eller elektromagnetiske bølger og kemikalier. I dag 

bruges genteknologi. 

Genteknologi er betegnelse for en række metoder, hvormed 

man kan undersøge og gøre indgreb i det genetiske mate-

riale (arvemassen) hos levende organismer. Den genteknolo-

giske viden og metodik er central inden for 

bioteknologi, hvor man vha. genetisk ændrede mikroor-

ganismer i stor mængde fremstiller en lang række nyttige 

stoffer, deriblandt enzymer, som er tilpasset de praktiske 

anvendelser, hvor de skal udnyttes. 
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Lev stærkt … 

De mikroorganismer vi bruger, kan sammenlignes med 

formel 1-racerbilers. De er også bygget til at yde alt, hvad de 

kan i en kort periode. Her får raceren den bedste olie, den 

bedste benzin og bliver plejet af de bedste mekanikere. Hvis 

formel 1-raceren skulle ud i myldretids trafikken, ville den 

bryde sammen. Vores mikroorganismer er også utroligt sarte 

og kan ikke overleve uden for gæringstanken. Men det er 

helt bevidst og for at sikre os, at gensplejsede mikroorganis-

mer ikke spredes i naturen.

Den sidste proces – og tilbage til naturen

Når mikroorganismerne har brugt alt næringsstof i gæ-

ringstanken stopper gæringen. Dernæst filtreres enzymerne 

fra, tørres og pakkes klar til brug. Tilbage er en suppe af 

mikroorganismer (biomasse), og rester af substrater.  Denne 

biomasse varmebehandles og tilsættes kalk for at sikre, at 

alle gensplejsede mikroorganismer er døde. Tilbage er en 

næringsrig gødning til landbruget, som slutter den naturlige  

cyklus, – med tak for lån.

Risikoen ved gensplejsning er mikroskopisk

Det er vigtigt at huske, at enzymprodukterne ikke indehol-

der gensplejset materiale. Det er de svampe og bakterier, 

som producerer enzymerne, der er udviklet ved gensplejs-

ning. Når det er sagt, skal man vide, hvad man gør med 

gensplejsning. Der er ingen, som ønsker mikroorganismer 

med nye gener ude i naturen, til at ødelægge naturens gang.  

Og her spiller bl.a. lovgivningen en vigtig rolle. Selvom de  

mikroorganismer, vi arbejder med er ugiftige og ikke kan  

overleve i naturen, må gensplejsning foregå under kontrol-

lerede forhold.  Grundige risikovurderinger og godkendelser 

skal være i orden, inden en gensplejset mikroorganisme må  

tages i brug til industriel produktion. Genteknologien er nok  

en af de mest kontrollerede teknologier i verden, og det er 

en lovgivning, vi støtter. Det er vigtigt for os, at befolknin-

gen kan have tillid til de virksomheder, der arbejder med 

genteknologi.

Gæring  Oprensning Formulering
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Den sidste proces
– og tilbage til naturen
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Noter
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Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder 

i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løs-

ninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens 

ressourcer. 

Med over 700 produkter i 130 lande forbedrer Novozymes’ bioinnovationer 

industriens resultater og sikrer samtidig verdens ressourcer takket være over-

legne, bæredygtige løsninger på morgendagens markedsbehov. 

Læs mere på www.novozymes.com 
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