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Metabolee en cometabole afbraak van 
polycyclischee aromatische koolwaterstoffen 

Inleiding g 

Polycyclischee aromatische koolwaterstoffen (PAKs) vormen een groep van giftige 

stoffenn die op vele locaties als bodemvervuiling in de grond zitten. Voorbeelden van 

mett PAKs vervuilde locaties zijn de terreinen van (voormalige) gasfabrieken en 

terreinenn waar houtconservering heeft plaatsgevonden. PAKs zijn moleculen 

opgebouwdd uit twee tot meer dan zes aromatische ringen, zoals de molecuulstructuren 

weergevenn in figuur 1 voor de in dit proefschrift bestudeerde PAKs. Hun giftigheid, ze 

zijnn onder andere kankerverwekkend en mutageen, maakt de sanering van met PAKs 

vervuildee terreinen erg belangrijk. Een methode om deze vervuilde bodems te saneren 

iss het gebruik van organismen zoals bacteriën en schimmels die in staat zijn deze 

stoffenn af te breken, ook wel biosanering genoemd. De bacteriën gebruiken de PAK 

alss groeisubstraat. ook wel metabolisme genoemd, waarbij de PAKs energie en 

bouwstoffenn voor de cel leveren en uiteindelijk omgezet worden in water en CCK Een 

vann de problemen die optreden bij biosanering is dat de afbraak in eerste instantie 

fluoreenn fenantreen antraceen 

fluoranteenn chryseen pyreen 

FiguurFiguur 1. Overzicht van de in dit proefschrift onderzochte PAKs. 
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effectieff  lijk t te zijn maar dat er altijd een rest achter blijf t die niet wordt afgebroken. 

Dezee restconcentratie is over het algemeen zo hoog dat de bodem nog niet als schoon 

kann worden aangemerkt. Een mogelijke oorzaak van het probleem is dat PAKs in 

waterr erg slecht oplosbaar zijn en hierdoor de beschikbaarheid voor de bacteriën erg 

laagg is. De restconcentratie zit waarschijnlijk zo gesorbeerd aan de bodemdeeltjes dat 

dee bacteriën hier bijna niet meer bij kunnen komen. Een mogelijke oplossing voor dit 

probleemm is het gebruik van bacteriën die beschikken over mechanismen om de 

beschikbaarheidd van deze stoffen te vergroten. Voorbeelden van dergelijke 

capaciteitenn zijn het groeien van de bacteriën op (de bron van) het groei substraat, het 

hebbenn van een hoge affiniteit voor een specifieke PAK die als groei substraat dient en 

hett uitscheiden van stoffen die de oplosbaarheid vergroten. 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd in het kader van twee EC 

projectenn (BIOVAB en BIOSTIMUL) die gericht waren op het benutten van bacteriën 

mett dergelijke beschikbaarheid vergrotende capaciteiten voor sanering van met PAKs 

vervuildee bodems. De twee projecten vormden een samenwerkingsverband van 

onderzoeksgroepenn van universiteiten en andersoortige onderzoeksinstellingen uit 

zevenn verschillende Europese landen. Ook waren er drie bedrijven bij het project 

betrokkenn die zich bezighouden met het saneren van vervuilde bodems. De projecten 

warenn zo ingedeeld dat elke onderzoeksgroep bijdragen leverde op het gebied van zijn 

eigenn expertise. Dit leidde tot intensieve samenwerking tussen deelnemers uit de 

verschillendee vakgebieden milieuchemie en microbiologie en tussen deelnemers uit 

verschillendee landen. De belangrijkste schakel was het gebruik van bacteriën die in het 

laboratoriumm van de Belgische projectleider met een nieuw ontwikkelde methode uit 

vervuildee bodems zijn geïsoleerd en opgekweekt. Het onderzoek in dit proefschrift is 

uitgevoerdd in samenwerking met wetenschappers uit Mol (België), Louvain-La-Neuve 

(België)) en München (Duitsland). 

Inn tegenstelling tot wat men uit het voorgaande zou verwachten, is aan het onderzoek 

inn dit proefschrift bijna geen grammetje grond te pas gekomen. Het onderzoek was in 

eerstee instantie vooral toegespitst op drie bacteriën die afzonderlijk werden onderzocht 

opp de mechanismen waarmee zij e'én enkele PAK afbreken (hoofdstukken 2, 3 en 4). 

Hierr ging het vooral om het oplossen van fundamenteel wetenschappelijke vragen 

waarbijj  een metabole en/of kinetische karakterisering van de drie onderzocht bacteriën 

wordtt gegeven. Deze karakterisering moet uiteindelijk leiden tot meer kennis over de 

toegepastee praktijksituatie. Het onderzoek is geleidelijk verschoven van fundamenteel 
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wetenschappelijkee vragen naar meer toegepast onderzoek doordat met steeds grotere 

mengselss van stoffen is gewerkt en ook met mengsels van meerdere bacteriën 

(hoofdstukkenn 5 en 6). Hierdoor zouden de experimenten een grotere overeenkomst 

moetenn vertonen met wat er in een vervuilde bodem werkelijk gebeurt dan 

experimentenn met een cultuur met een enkele soort bacterie en een enkele PAK. In 

dezee hoofdstukken is vooral gekeken naar factoren die de degradatie van PAKs 

beïnvloeden.. In het volgende deel van deze samenvatting zullen per hoofdstuk de 

hoofdlijnn van het onderzoek en de belangrijkste resultaten worden. 

Metabolee en kinetische karakteriserin g van PAK afbrekende bacteriën 

HoofdstukHoofdstuk 2 en 3, Opheldering van metabole en comeiabole afbraak routes 

Inn de hoofdstukken 2 en 3 zijn twee bacteriën onderzocht die respectievelijk fluoreen 

enn antraceen als groeisubstraat gebruiken. Behalve dat bacteriën één of twee bepaalde 

PAKss afbreken om dit als groeisubstraat te benutten heeft dit proces ook enkele neven-

effecten.. Andere PAKs worden namelijk ook afgebroken terwijl dit geen groei 

oplevertt voor de bacterie. Dit proces wordt cometabolisme genoemd. Deze cometabole 

afbraakk is erg belangrijk bij de biosanering van bodems omdat sommige PAKs niet als 

groeisubstraatt voor bacteriën dienen terwijl deze via cometabole degradatie toch uit de 

bodemm kunnen verdwijnen. Het nadeel hiervan is echter dat er een kans bestaat dat 

dezee PAKs niet volledig worden afgebroken en daardoor kunnen zich giftige afbraak-

productenn ophopen in de bodem. 

Eenn metabolisch afbraakproces van PAKs vindt plaats via een stapsgewijze 

afbraakroutee die wordt uitgevoerd door enzymen die in de bacteriële cel aanwezig 

zijn.. Deze stapsgewijze afbraak houdt over het algemeen in dat er eerst een of twee 

hydroxygroepenn aan de PAK worden gezet. Door deze hydroxylering ontstaat een 

nieuwee stof waarvan de volgende enzymen dan weer een ring kunnen openbreken. Op 

dezee wijze wordt de PAK steeds verder afgebroken waarbij hij energie en bouwstoffen 

(koolstof)) voor de bacteriële cel levert en de bacterie zich kan vermenigvuldigen. 

Vanwegee het belang van metabolisme en cometabolisme in de biodegradatie van 

PAKss in vervuilde bodems is in hoofdstukken 2 en 3 gekeken naar de manier waarop 

dezee processen in een bacterie plaatsvinden. Resultaten van dit onderzoek kunnen 

wordenn gebruikt om bij sanering van een vervuilde bodem vast te stellen of de 

gevondenn tussenproducten zich niet ophopen. 
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Inn hoofdstuk 2 is gekeken naar de afbraak van de PAK fluoreen door de bacterie 

SphingomonasSphingomonas LB\26 (kortweg LB126) die deze stof als grocisubstraat gebruikt. Deze 

bacteriee is ook in staat om vier andere PAKs (fenantreen, fluoranteen, antraceen en 

dibenzothiofeen)) cometabolisch af te breken. Als eerste is de afbraakroute van 

fluoreenn opgehelderd; deze stof bleek volledig te worden afgebroken via een route die 

all  bekend was voor andere op fluoreen groeiende bacteriën. De cometabole afbraak 

vann fenantreen, fluoranteen en antraceen door een op fluoreen groeiende bacterie was 

echterr nog nooit eerder onderzocht. Een van de belangrijkste resultaten was dat terwijl 

dee afbraak van fluoreen door LB126 via één specifieke route gaat, de cometabole 

afbraakk van de andere drie stoffen niet via één specifieke route gaat, maar via 

meerderee routes. Een belangrijke verklaring is dat bij de cometabole afbraak zeer 

waarschijnlijkk dezelfde enzymen zijn betrokken als bij de metabole afbraak van 

fluoreen.. Het komt er op neer dat deze enzymen waarschijnlijk gespecialiseerd zijn in 

dee afbraak van fluoreen maar met de andere PAKs minder goed raad weten waardoor 

eenn hogere variëteit aan tussenproducten ontstaat. Desondanks werden fenantreen, 

fluoranteenn en antraceen volledig afgebroken en kon geen ophoping van 

tussenproductenn worden aangetoond. De stof dibenzothiofeen echter, werd niet 

volledigg afgebroken. Hiervan hoopten zich twee eindproducten in hoge concentraties 

op.. De oorzaak hiervan kon worden gezocht in het feit dat in ieder geval een van de 

tweee afbraakprodukten giftig was voor LB126. 

Hett onderzoek in hoofdstuk 3 leek in grote mate op het onderzoek in hoofdstuk 2. Hier 

iss echter alleen gekeken naar de metabole afbraak van de PAK antraceen door de 

bacteriee Mycobacterium LB501T. Deze afbraak bleek via een route te gaan die nog 

niett eerder voor de bacteriële afbraak van antraceen was gepubliceerd. In deze route 

leekk zich door LB501T een tussenproduct op te hopen, maar verder onderzoek wees 

uitt dat dit tussenproduct na verloop van tijd weer door LB501T zelf wordt afgebroken. 

HoofdstukHoofdstuk 4, Afbraak van azaarenen 

Naastt 'gewone' PAKs, die zijn opgebouwd uit koolstof en waterstof, worden er ook 

NPAKs,, die naast koolstof en waterstof ook een stikstof atoom bevatten, aangetroffen 

inn met PAKs vervuilde bodems. Deze NPAKs worden ook wel azaarenen genoemd 

(figuurr 2). Door deze variatie in bouw gedragen azaarenen zich anders dan PAKs. Ze 

zijnn over het algemeen minder giftig maar wel beter oplosbaar in water wat de kans op 
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fenanthridine e 

benzo[/?]quinoline e benzo[f|quinoline e 

FiguurFiguur 2. Overzicht van de in dit proefschrift onderzochte azaarenen. 

blootstellingg aan deze stoffen juist weer vergroot. Als de giftigheid en de 

oplosbaarheidd bij elkaar worden opgeteld kan worden gesteld dat ze net zoveel 

aandachtt nodig hebben als gewone PAKs. Vandaar dat in dit proefschrift ook aandacht 

wordtt besteed aan de biologische afbraak van azaarenen. 

Inn hoofdstuk 4 is onderzoek beschreven waarbij snelheden van cometabole afbraak 

vann azaarenen door de bacterie Sphingomonas LH 128 werden bepaald. LH 128 

gebruiktt de gewone PAK fenantreen als groeisubstraat. maar bleek ook de op 

fenantreenn lijkende azaarenen fenantridine. benzo[/]quinoline en benzo[k] quinoline en 

dee op antraceen lijkende azaarenen acridine en 9-methylacridine cometabolisch af te 

breken.. De te bepalen kinetische waarden zouden kunnen worden gebruikt om te 

schattenn hoe lang het duurt voordat een vervuilde bodem weer schoon is. 

Dee bepaalde kinetische parameters zijn Vmax en Km die gebaseerd zijn op de Michaëlis-

Mentenn theorie. Vmax is de maximale snelheid waarmee een enzym een substraat kan 

omzettenn en Km is de affiniteit die een enzym voor een bepaald substraat heeft. Hun 

waardenn werden bepaald voor de stoffen fenantridine. benzo[/]quinoline en acridine. 

Voorr de andere twee azaarenen bleken deze waarden zo laag dat ze niet betrouwbaar 

bepaaldd kon worden. In de gevallen waar Vmax en Km wel werden bepaald kwam dit 

niett geheel overeen met de Michaëlis-Menten theorie. Bij verschillende concentraties 
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werdenn verschillen waarden voor de parameters V nm en Km gevonden, terwijl dit 

volgenss de theorie constante waarden moeten zijn. De Michaêlis-Menten theorie gaat 

echterr uit van een systeem met één substraat en één enzym. Een bacterie is eehter veel 

complexerr dan één enzym; er zijn namelijk naast enzymen die de azaarenen afbreken 

ookk enzymen die de azaarenen van buiten de cel naar binnen transporteren. Daarnaast 

kann een bacterie, als het nodig is, meer van hetzelfde enzym of andere enzymen 

aanmakenn die kunnen bijspringen in de uit te voeren processen. Al deze aspecten bij 

elkaarr maakt dat VmLlx en Km voor een bacterie minder constante factoren zijn dan 

verwachtt mag worden voor één enkel enzym. Voor alle stoffen zijn ook pseudo le-

ordee constanten (k|) bepaald, constanten die van belang zijn bij lagere concentraties. 

Dee waarden voor Vmax. Km en k, zijn gebruikt om te voorspellen welke azaarenen bij 

verschillendee concentraties in een vervuilde bodem het snelst zullen worden 

afgebrokenn als LH 128 als enige verantwoordelijk zou zijn voorde afbraak. 

Vann deze azaarenen is net als in hoofdstuk 2 en 3 gekeken of ze bepaalde metabolieten 

ophopen.. LH 128 bleek benzo[/]quinoline en acridine beide niet volledig af te breken. 

Vann deze stoffen hoopte zich een metaboliet op die ook is aangetroffen voor andere 

bacteriënn die deze stoffen afbreken. 

Factorenn die de afbraak van PAK s beïnvloeden 

HoofdstukHoofdstuk 5, De invloed van cometabole processen op metabole processen 

Inn de hoofdstukken 2 t/m 4 is steeds onderzocht hoe een bacterie één enkele PAK 

tegelijkertijdd afbreekt. In een vervuilde bodem komt een bacterie echter altijd in 

aanrakingg met een mengsel van diverse PAKs. De bacterie LB126, die in staat is tot 

metabolee afbraak van fluoreen en cometabole afbraak van verscheidene andere PAKs, 

zall  dus in zo'n situatie deze twee processen tegelijkertijd uitvoeren. Het is een feit dat 

alss metabole en cometabole afbraak door dezelfde enzymen wordt uitgevoerd, deze 

processenn elkaar zullen beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk 5 is gekeken naar het effect van de cometabole afbraak van fenantreen en 

fluoranteenn op de afbraak van fluoreen door de bacterie LB126. Om dichter bij de 

situatiee in de "natuur" te komen is een andere groeimethode voor de bacteriën gebruikt 

dann gebruikelijk. In de meeste onderzoeken, zoals ook in de hoofdstukken 2 t/m 4, 

wordenn "batch"-culturen gebruikt. In deze culturen worden enkele bacteriën geënt in 
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kweekmediumm met een grote hoeveelheid groeisubstraat. De cultuur maakt dan een 

exponentiëlee groeifase door tot een van de voor groei noodzakelijke stoffen 

(bijvoorbeeldd fosfaten, nitraten, ijzer en ander mineralen) op raakt en de groei stopt. 

OpOp dat moment zijn nog niet alle PAKs afgebroken. In een natuurlijke (ook een 

vervuilde)) bodem is. in tegenstelling tot een batch-cultuur. juist een langzame maar 

continuee groei van bacteriën aanwezig waar het groeisubstraat (in dit geval de PAK) 

meestall  de snelheidsbepalende factor is. Om de natuurlijke situatie dichter te 

benaderenn is gebruik gemaakt van chemoslaalculturen (figuur 3). Dit zijn culturen met 

continuu groeiende bacteriën doordat ze continu worden verdund met medium met 

groeisubstraat.. Deze culturen zijn zo ingesteld dat het groeisubstraat de limiterende 

factorr is. In deze chemostaatculturen is de bacterie LBI26 al groeiend op het substraat 

fluoreenn blootgesteld aan steeds grotere concentraties van een cosubstraat (fenantreen 

off  fluoranteen). 

FiguurFiguur 3. ()pstelling van chemostaatcultuur zoals gebruikt voor her onderzoek in de 

hoofdstukkenn 5 en 6. 
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Resultatenn lieten zien dat fluoreen bij hogere concentraties van het cosubstraat 

fenantreenn steeds slechter werd afgebroken. Voor het andere cosubstraat, fluoranteen, 

werdd hetzelfde effect waargenomen, maar dit was ongeveer 100 x lager dan dat van 

fenantreen.. Deze effecten kunnen door twee processen worden verklaard: inhibitie en 

toxiciteit.. Inhibitie kan het beste vertaald worden met verdringing; het cosubstraat 

verdringtt fluoreen bij de enzymen die fluoreen juist zouden moeten afbreken. Hierdoor 

wordtt dan minder fluoreen afgebroken. Als er meer cosubstraat aanwezig is. dan wordt 

fluoreenn vaker verdrongen en dus minder afgebroken. In het geval van inhibitie is de 

inhibitiee van fenantreen dus veel effectiever dan van fluoranteen. De mogelijkheid van 

toxiciteitt is nader onderzocht. Dit nader onderzoek liet zien dat de bacterie LB126 in 

eerstee instantie wel gevoelig was voor de toxiciteit van fenantreen, maar de 

chemostaatcultuurr met deze bacterie paste zich binnen drie dagen aan en was daarna 

niett meer gevoelig voor deze toxiciteit. Deze aanpassing was in een batch-cultuur niet 

waargenomen.. De effecten van fenantreen en fluoranteen die in het begin zijn 

waargenomenn zijn dus in hun totaal toe te schrijven aan inhibitie. Er moet wel gezegd 

wordenn dat ondanks de constatering dat het effect van fenantreen 100 x groter was dan 

hethet effect van fluoranteen, fluoreen zelfs bij de hoogste concentraties fenantreen voor 

meerr dan 95% werd afgebroken. Hieruit kan dan weer worden afgeleid dat in een 

vervuildee bodem waarin ook fenantreen aanwezig is, echt grote problemen voor de 

bacteriee LB126 niet kunnen worden verwacht. 

HoofdstukHoofdstuk 6, Verbetering van de PAK-ajbraak door een gemengde cultuur van 

bodembacteriën bodembacteriën 

Err zijn verschillende methoden om de afbraak van PAKs in een vervuilde bodem te 

verbeteren.. Een van deze methoden is het toevoegen van bacteriën die. zoals de 

bacteriënn die in dit proefschrift zijn onderzocht, gespecialiseerd zijn in het afbreken 

vann PAKs. Deze methode wordt verrijking genoemd. Een andere methode is het 

toevoegenn van andere groeisubstraten die voor de in de bodem aanwezige bacteriën 

makkelijkerr te benutten zijn. In dit laatste hoofdstuk werd gekeken naar de effecten 

vann verrijking en het toevoegen van makkelijke groeisubstraten op de afbraak-

efficiencyy van mengsels van PAKs door mengsels van bacteriën. Door het gebruik van 

mengselss van bacteriën en mengsels van PAKs in chemostaatculturen werd nog een 

stapjee dichter naar de situatie in het veld gezet dan in hoofdstuk 5. Het mengsel van 

bacteriënn was een mengsel van onbekende bacteriën, opgekweekt vanuit een 

bodemmonsterr van een met PAKs vervuild terrein (bodemcultuur). Deze 
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bodemcultuurr werd verrijkt met drie PA K-degraderende bacteriën die beschikken over 
mechanismenn om de beschikbaarheid te vergroten. Vervolgens werd getest of de 
verrijktee bodemcultuur PAKs efficiënter afbreekt dan de niet verrijkte bodemcultuur. 
Err bleek dat het verrijken van de bodemcultuur geen positieve werking had op de 
efficiëntiee van de PAK-afbraak. De onderzochte bodemcultuur was vanuit zichzelf in 
staatt om PAKs efficiënt af te breken. Ook het toevoegen van makkelijke 
groeii  substraten bleek zo goed als geen invloed te hebben op de PAK-afbraak. 

Behalvee de afbraak van PAKs werd er ook onderzocht of de toegevoegde bacteriën in 
staatt waren om te overleven in de bodemcultuur. Dit bleek in geringe mate alleen het 
gevall  als er PAKs aanwezig waren. Dit duidt erop dat de bacteriën die zijn gebruikt 
voorr de verrijking een nuttige bijdrage kunnen leveren in vervuilde bodems wanneer 
dee daar aanwezige bacteriën niet in staat zijn om alle PAKs af te breken. Het is 
waarschijnlijkk echter nuttiger om een volledige bodemcultuur toe te voegen die is 
opgekweektt van een vervuilde bodem en die wel een goede PAK afbraak vertoont in 
plaatss van enkele bacteriën. De in zo'n bodemcultuur aanwezige bacteriën zijn veel 
beterr op elkaar ingespeeld zodat ze een volledigere bijdrage leveren aan de processen 
inn de bodem. Er bleek ook dat de geteste groei sub straten, de PAKs en de makkelijke 
groeisubstraten,, de samenstelling van de bacteriële cultuur beïnvloeden. Meer kennis 
overr dit effect kan worden gebruikt om de juiste bacteriën in een vervuilde bodem te 
stimuleren. . 
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