
24 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 6 Oktober 2017

bioelektrokemi

 Cellobiosdehydrogenas (CDH, 
EC 1.1.99.18) är ett extracellu-
lärt, sockeroxiderande redox-
enzym, som först beskrevs av 

Ulla Westermark och Karl-Erik Eriksson 
1974 [1]. Strukturen av CDH har även den 
stått i centrum för svenska forskare. Chris-
tina Divne och medarbetare har publice-
rat tre betydande artiklar om strukturen 
av CDH [2].

Studiet av de enzym som bryter ner cel-
lulosa och andra polysackarider handlade 
länge främst om de hydrolyserande en-
zymen, som har fått stor ekonomisk be-
tydelse inom tvättmedels-, pappers- och 
livsmedelsindustrin. Cellulaser finns i näs-
tan alla moderna tvättmedel, alla jeans be-
handlas med cellulaser.

Emellertid har man hela tiden i sökandet 
efter nya hydrolaser stött på en hel serie 
sockeroxiderande enzym. Fram till idag 
har de haft en mer undanskymd plats än 

hydrolaserna i forskningen om polysacka-
ridernas biologi och biokemi.

Länge förstod man inte riktigt vilken bio-
logisk roll cellobiosdehydrogenas (CDH) 
har i naturen. Men man var övertygad 
om att det var inblandat i nedbrytning-
en av lignocellulosa, eftersom de första 
funna varianterna av CDH produceras 
av vitrötesvampar – de enda organis-
merna som fullständigt kan bryta ner 
lignocellulosa. 

Först 2012 upptäcktes CDHs biologiska 
redoxpartner, lytiska polysackaridmonoox-
ygenaser (LPMO). Det är kopparinnehål-
lande enzym som tar upp elektroner från 
CDH och som i sin tur överförs till mole-
kylärt syre och bildar reaktiva syrefören-
ingar (ROS). Dessa är verkligt aggressiva 
radikaler som kan angripa och påskyn-
da nedbrytningen av den annars så mot-
ståndskraftiga lignocellulosan.

Parallellt med det stora intresset kring de 
polysackaridnedbrytande enzymen inom 
biokemi och bioteknik har de sockeroxi-
derande enzymen haft en särskild nisch 
inom (bio)analytisk kemi. Glukosoxidas 
(GOx), ett annat sockeroxiderande enzym, 
har sedan 1962 varit av analytiskt-kemiskt 
intresse då det användes i den första arti-
keln om en glukosbiosensor [3]. Det har 
sedan dess funnits ett mycket stort in-
tresse kring GOx och andra sockeroxide-
rande enzym.

Slutet av 1970-talet blev starten för modern 
elektroanalytisk kemi. Nya elektrokemiska 
tekniker som cyklisk voltametri i kombi-
nation med ny utrustning innebar en re-
volution. R. Marcus och hans teori kring 
elektronöverföringsmekanismer hade ock-
så stor betydelse för den gryende bioelek-
trokemin. Det första stora genombrottet 
kom då H. A. O. Hill i Oxford, England 

Närbild av interaktionen mellan cytokromdomänen (vänster  
i grått med haem b-gruppen i rött) och LPMO (höger i gråblått).

Cellobiosdehydrogenas  
– ett svenskt redoxenzym

[Av Lo Gorton, professor emeritus i analytisk kemi, Lunds universitet]

I vitrötesvampar de enda (kända) organismer som kan  
bryta ned lignocellulosa, finns ett sockeroxiderande enzym med  

egenskaper som har fascinerat svenska forskare länge.
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och T. Kuwana i Columbus, OH, USA, 
oberoende av varandra publicerade artik-
lar om elektrokemin hos redoxproteinet 
cytokrom c. Den viktiga slutsatsen i båda 
studierna var att man kunde och måste 
styra proteinets orientering på elektrody-
tan. Då minimeras avståndet mellan elek-
troden och proteinets redoxkofaktor så att 
elektroner kan ”tunnlas” dem emellan och 
man kan ”se” elektrokemin.

Den stora skillnaden mellan cytokrom c och 
GOx ur elektrokemisk synvinkel är att det 
kortaste avståndet mellan en elektrod och 
redoxkofaktorn i cytokrom c är ≈ 8 Å och 
det mellan en elektrod och GOx > 20Å. Det 
gör en direkt elektronöverföring mellan en 
elektrod och cytokrom c möjlig men inte 
mellan en elektrod och GOx. Därför måste 
man (och det görs i de flesta kommersiella 
glukosbiosensorer) använda hjälpmoleky-
ler, s k redoxmediatorer, som kan diffun-
dera in i GOx aktiva säte och där plocka 
upp de elektroner som överförts till enzy-
met av glukos och transportera dem vidare 
till elektroden för att kunna mäta en ström. 

Redoxmediatorer i biosensorer komplice-
rar design och tillverkning och öppnar för 
andra störande reaktioner vid elektrodytan. 
Det minskar drastiskt selektiviteten och 
gör sensorn mindre tillförlitlig. Dessutom 
är de flesta mediatorer toxiska. Därför har 
det alltid varit många bioelektrokemisters 
önskan att kunna hitta ett sockeroxideran-
de enzym med direktelektronöverförings-
egenskaper och som skulle kunna använ-
das för biosensortillverkning.

När jag 1993 blev inbjuden som opponent 
i Uppsala på en avhandling om biosensor-

studier där man använt CDH men också 
redoxmediatorer fick jag en idé. Jag åter-
vände till Lund med ett prov på CDH som 
jag adsorberade på en grafityta och kunde 
visa att i närvaro av cellobios erhölls en 
ström direkt från enzymet utan mediatorer. 

Både CDH och GOx är extracellulära glyko-
sylerade svampenzym och båda innehåller 
FAD (flavinadenindinukleotid) i sitt aktiva 
centrum. Skillnaden är att GOx är en ho-
modimer innehållande 2 FAD-molekyler 
belägna i det aktiva sätet djupt inne i enzy-
met. CDH består däremot av två olikstora 
domäner sammanlänkade via en flexibel 
oligopeptid på cirka 20 aminosyror. Av de 
två domänerna är den större en katalytisk 
FAD-innehållande domän och den mindre 
en hem b-innehållande cytokromdomän, 
som både fysiologiskt och elektrokemiskt 
fungerar som en elektronöverföringsdo-
män. Det spännande med cytokromdomä-
nen är att den med sin hemgrupp både kan 
svänga in i FAD-domänen och plocka upp 
elektroner men även svänga ut därifrån och 
överlämna dem till en lämplig elektronac-
ceptor t ex LPMO eller en elektrod. CDH 
tillhör alltså de ytterst få redoxenzym som 
direkt kan överföra elektroner till en elek-
trod utan hjälp av redoxmediatorer.

I sin naturliga funktion överförs elektro-
ner i ett elektrontransportsystem enligt: 
cellobios -> FAD-domän-CDH -> heme-
domän-CDH -> LPMO -> O2 och bildar 
ROS som attackerar och hjälper till att bry-
ta ner lignocellulosa. Om CDH immobi-
liseras på en elektrodyta kommer istället 
elektronerna att vandra enligt: cellobios -> 
FAD-domän-CDH -> heme-domän-CDH 

-> elektrod och man erhåller en ström, 
som är direkt beroende av koncentratio-
nen av cellobios.

Ur analytisk-kemisk synvinkel är cellobios 
kanske inte den mest intressanta sockerar-
ten. De första CDH-varianterna man hittade 
var som nämnts ovan från vitrötesvampar. 
Samtliga dessa CDH har en väldigt snabb 
reaktionskinetik med cellodextriner, men 
även med laktos och för denna sockerart 
finns det ett mycket stort analytiskt intresse, 
inte minst inom mejeriindustrin. 

I mejeriprodukter finns det emellertid 
några andra sockerarter än laktos, men 
man har genom screening av ett stort an-

Figur 1. Representation av Neurospora 
crassa CDH IIA i sluten konformation med 
bundet substrat. Dehydrogenasdomä-
nens FAD-kofaktor (vänster, orange) visas 
i komplex med cellobios (rosa). Cytokrom-
domänen (höger) har en b-typ haemkofak-
tor (röd) som ligger i närheten (9 Å kant-i-
kant) till FAD och kan acceptera en elektron 
från FADH2 efter cellobiosoxidation. Den 
kolhydratbindande domänen (CBM1, grön) 
binder starkt mot cellulosa och kolytor, och 
visas här nära en kolyta (svart).

Figur 2. Den reducerade haemkofaktorn hos Neurospora crassa CDH IIA (i blått, vänster 
sida) i öppen konformation, kontaktar typ 2-kopparcentret i Neurospora crassa LPMO9C 
(lila band, höger sida) för elektronöverföring. Reduktionen av koppar i det aktiva sätet 
är nödvändigt för LPMO-aktivering och oxidativ klyvning av glykosylbindningen i cellu-
losa. För att attackera cellulosa måste LPMO dissociera från CDH och binda till cellulo-
sa (LPMO-molekylen långt höger).

Författaren tackar Christophe Laurent och Roland Ludwig (BOKU-universitetet i 
Wien, Österrike) för figurerna 1 och 2.
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tal CDH från vitrötesvampar hittat kandi-
dater som nu används för tillverkning av 
mycket selektiva laktosbiosensorer av fö-
retaget DirectSens (www.directsens.com) 
baserade på direkt elektronöverföring.

Tillsammans med BOKU-universitetet i 
Wien (Roland Ludwig, Dietmar Haltrich) 
påbörjades ett samarbete 2005 om möj-
ligheten att hitta andra CDH för att kunna 
tillverka en glukosbiosensor baserad på di-
rekt elektronöverföring. Man fann då att 
även brunrötesvampar producerar CDH 
med delvis andra egenskaper. I motsats till 
vitrötesvamparnas CDH, kan brunrötesvam-
parnas CDH även oxidera monosackarider 
som t ex glukos och för en del även vid ett 
pH som sammanfaller med det mänskligt 
fysiologiska, dvs nära pH 7. För att tillverka 
en glukosbiosensor för mänskligt bruk är 
det absolut nödvändigt att sensorn är full-
ständigt selektiv för glukos bland de sock-
erarter som kan finnas i blodomloppet. 

Den allvarligaste interferenten är mal-
tos. Då man för ett antal år sedan bytte ut 
GOx i kommersiella glukossensorer mot 
ett annat glukosoxiderande enzym utan 
att noggrant studera dess selektivitet ledde 
detta till en serie tragiska dödsfall just på 
grund av att detta andra enzym även effek-
tivt oxiderar maltos. Emellertid kan man 
genom att mutera brunrötesvamp-CDH i 
det aktiva sätet drastiskt förhindra inbind-
ning och oxidation av di- och oligosackari-
der och på så sätt få fram CDH-kandidater, 
som idag används för produktion av glu-
kosbiosensorer för mänskligt bruk base-
rade på direkt elektronöverföring.

Under det senaste decenniet har fokus 
inom bioelektrokemin delvis flyttats från 
biosensorer till biobränsleceller. De kan 
beskrivas som ett ”öppet” system (i mot-
sats till ett batteri) i vilket man oxiderar ett 
ämne vid anoden och reducerar moleky-
lärt syre vid katoden för energiproduktion 
med tänkta tillämpningar inom exempel-
vis medicin (insulinpump, pacemaker, 
etc). Inom detta nya forskningsområde 
har CDH också fått en central roll just för 
sin förmåga till direkt elektronöverföring.

Sedan vår första publikation om möjlighe-
ten för direkt elektronöverföring mellan 
CDH och elektroder 1996 har vi publicerat 
mer än 90 artiklar om olika huvudsakli-
gen grundläggande men även tillämpade 
arbeten om CDH.

Under våren har vi publicerat två arbe-
ten. Det i ett specialnummer om “Electro-
chemical Biosensing” i ChemElectroChem 
handlar om just elektrokemiska studier av 

två mutanter av två brunrötesvamp-CDH, 
dvs de CDH som idag ligger till grund för 
selektiva glukosbiosensorer. 

Det andra arbetet i ett specialnummer om 
”Bioinspired Chemistry, Biomaterials and 
Bioelectrochemistry” i ChemPlusChem 
handlar om hur man kan nanostrukturera 
en elektrodyta med positivt laddade guld-
nanopartiklar för att inte bara drastiskt öka 
antalet immobiliserade enzymmolekyler 
på elektrodytan utan även kunna orien-
tera enzymet i en position så att alla en-
zymmolekylerna är orienterade för direkt 
elektronöverföring. På så sätt kan man öka 
känslighet och effektivitet.

Slutligen skulle jag vilja konstatera att min 
forskning alltid har drivits av nyfikenhet och 
inte av någon möjlig tillämpning. Om jag 
hade föresatt mig att komma fram med en 
biosensor för laktos- eller glukosmätning 
hade jag nog fortfarande bläddrat i Sigmaka-
talogen. För möjliga framtida tillämpningar 
är jag övertygad om att den grundläggande 
forskningen är absolut nödvändig.
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Tre av de tidskriftsomslag som prytts av 
cellobiosdehydrogenas 
(Physical Chemistry Chemical Physics, 
ChemPhysChem samt Analytical and  
Bioanalytical Chemistry).
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