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RESUME
Anvendelse af hvidrådssvampe til biologisk rensning af jord bygger på et princip om, at de
enzymer som svampen normalt producerer for at kunne nedbryde lignin i træ kan bruges til at
nedbryde fremmedstoffer som tjære. I et stort feltforsøg har 8 partnere i BIOPRO arbejdet
sammen om at beskrive de biologiske, kemiske og toksikologiske ændringer, der sker i en
tjæreforurenet jord, der behandles med hvidrådssvampen, østerhat. Nedbrydningen af tjære-
stofferne bliver accelereret af tilsætning af svampen, men slutniveauet er ikke tilfredsstillende.

INDLEDNING
Tjæreforurenet jord findes i forbindelse med gamle industrigrunde, og det er karakteristisk at
forureningen ofte er af meget gammel dato. Hvis der kunne ske en biologisk nedbrydning helt
af sig selv – er det naturligt at tro, at den ville have fundet sted.

En hvidrådssvampemetode til accelereret nedbrydning af mange forskellige typer af for-
urening i jord har i de seneste 10 år været hædrende omtalt i forskellige internationale
videnskabelige tidsskrifter. Princippet i metoden bygger på at svampen producerer mono-
oxygenaser, en type enzymer med særlige muligheder for at åbne kemiske bindinger, der kan
angribe komplicerede kemiske strukturer. Under naturlige forhold producerer svampen
enzymerne for at nedbryde lignin i træ. Lignin minder strukturelt om f.eks. PAH forbindelser,
der er hovedindholdet af tjære. Ideen er så den simple, at kan man få enzymerne til at virke i
jord, kan nedbrydningen af tjærestofferne fremmes.

Forskergrupperne bag BIOPRO var kritisk overfor hvidrådssvampe teknikken, idet vi
frygtede, at svampens enzymer kunne føre til dannelsen af mere reaktive nedbrydnings-
produkter end de oprindelige tjærestoffer. Samtidig var vi interesserede i at finde et øko-
system hvor vi kunne studere økotoksikologiske aspekter af blandingsforureninger. En samlet
undersøgelse af de biologiske ændringer ved anvendelse af hvidrådssvampemetoden blev
derfor prioriteret højt i centeret.

FORMÅL
Med udgangspunkt i forurenet jord med mange hundrede mg tjære forbindelser pr kg jord
valgte BIOPRO’s forskere to forskellige jorde. 10 tons af den ene jord (sandet) blev gravet ud
i 3 meters dybde under den gamle B&W grund og en tilsvarende mængde af den anden jord
(leret) blev hentet under en gammel asfaltfabrik i Ringe. På Hovedstadens Jordrens (nu
RGS90) på Amager blev jordene homogeniseret ved gentagne kørsler igennem en tromlesigte,
der af en gang kan køre flere tons jord.

Hvidrådssvampen Pleurotus ostreatus, hvis frugtlegemer er spiselig Østerhat, produceres ved
et svampegartneri i Jylland og i forbindelse med den produktion er der et affaldsprodukt, som
indeholder store mængder af de enzymer, der kan nedbryde PAH forbindelser. Dette affalds-
produkt blev blandet op med den forurenede jord i april 2000. Triplikater af de to jorde blev
hver blandet med Østerhat eller de fornødne kontroller og placeret i brøndringe (Ø60cm,
h 50cm) i tilfældig rækkefølge. Efterfølgende blev der udtaget prøver til analyser for en række
forskellige biologiske og kemiske parametre.



MATERIALER OG GENNEMFØRTE ANALYSER

Bakterie tællinger. På Danmarks Miljøundersøgelser i Roskilde blev en jordprøve analyseret
for dyrkbare bakterier dagen umiddelbart efter udtaget af prøven. Der blev dels talt på
generelle agarmedier, dels på medier der viser vækst af pyren eller phenanthren nedbrydende
bakterier.

Genetisk fingeraftryk af bakteriesamfund. På Danmarks og Grønlands Geologiske Under-
søgelse blev DNA fra jordprøverne analyseret for artssammensætningen blandt bakterier.
DNA blev ekstraheret direkte fra jord og signalet forstærket ved hjælp af in vitro enzymatisk
reaktion (PCR).

Protozoe tællinger. På Københavns Universitet, Zoologisk institut blev friske jordprøver
analyseret for hurtigt- og langsomt voksende protozoer. Der anvendtes 1/300 TSA(tryptic soy
broth) som dyrkningsmedie.

Svampe aktivitetsmålinger. På Danmarks Jordbrugsforskning blev indholdet af enzymet
laccase i jorden bestemt som udtryk for svampeaktiviteten i jorden. Enzymaktiviteten blev
bestemt som oxidation af stoffet 2,3’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfon syre.

Antal større jordlevende dyr. På Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg blev jorden
analyseret for antal springhaler samt rovmider

Kemiske analyser og ekstrakter: På Roskilde Universitets Center blev en stor jordprøve
frysetørret, homogeniseret og sigtet. PAH’er blev ekstraheret fra 5 g jord ved en mikrobølge
ekstraktion i acetone:dichlormethan:vand. Ekstrakterne blev analyseret på GC-MS for indhold
af 20 forskellige 3, 4, 5 og 6 ringede PAH’er med anvendelse af ”single ion” monitering. Der
blev endvidere fremstillet ekstrakter til brug for toksikologiske analyser.

Toksikologiske analyser. På Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Institut for Fødevaresik-
kerhed og Ernæring  blev jordene analyseret for mutagen/genotoksisk effekt dels i  Ames test
på ekstrakter fra jordene, dels i regnorme-comet assay (beskrevet andetsteds i dette nummer).

RESULTATER

De mikrobielle samfund i jorden bliver voldsomt påvirkede af tilsætning af store mængder af
organisk stof. Det totale antal bakterier i Ringe jorden øges kraftigt, og der sker en samtidig
øgning af antallet af pyren og phenanthren nedbrydende bakterier. Den markante stigning i
antallet af bakterier følges efter kort tid af en vækst af antallet af protozoer. Protozoernes
vækst fra mindre end 100 per gram jord til det mere normale niveau på 100.000 har en mar-
kant indflydelse på antallet af bakterier. Når først antallet af protozoer er kommet op på det
høje niveau, holder de antallet af primærnedbrydere (bakterier) nede på omkring 50 millioner
per gram jord. Samspillet mellem bakterier og deres predatorer (protozoer) er afgørende for
hvordan de fremmedstofnedbrydende bakterier overlever i jorden.



Genetiske fingeraftryk lavet af sammensætning af bakteriesamfundene i jorden viser, at der
sker markante ændringer ved tilsætning af det organiske materiale. Mens bakteriesamfundene
er konstante i den ikke podede jord sker der store ændringer fra uge til uge i den jord, der får
tilført Østerhatte affaldet.

Figur 1 populationsudvikling af bakterier i Jorden fra Ringe asfaltfabrik, øverste del viser
total antal koloni dannede bakterier, midterste del viser kolonier på phenanthrencoatede
agarplader og nederste på pyrencoated agarplader.
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Svampe bestemt på V8 agarplader udgjorde omkring 10.000 dyrkbare enheder (CFU) pr.
gram jord ved forsøgets start, mens det voksede til over 200.000 CFU per gram jord ved
tilsætning af  Østerhat affald. Antallet af filamentrøse svampe faldt gennem perioden i
behandlingen tilsat østershat.

I Ringe jorden tilsat spiselig Østershat kunne vi påvise et højt niveau af enzymet laccase i de
første uger, sammenfaldende med hvornår der var nedbrydningsaktivitet af PAH
forbindelserne. I jorden fra den gamle B&W grund kunne vi ikke finde laccase aktivitet,
selvom svampen blev tilsat i samme mængde.

Nedbrydningen af PAH forbindelserne blev accelereret i jorden fra Ringe ved tilsætning af
Østershat. Samtidig skete der ingen yderligere nedbrydning af fremmedstofferne i B&W
jorden. Vi ved ikke, hvorfor der er forskel mellem de jorde, men vi gætter på det enten kan
skyldes at enzymet bindes til den store mængde organisk materiale, der er i jorden.  En anden
mulighed kunne være at den kviksølv, vi har fundet i B&W jorden hæmmer svampen.

Den kemiske nedbrydning var altså størst i Ringe jorden, hvor den totale mængde PAH faldt
fra  1254 ppm PAH til 830 ppm PAH i løbet af de første 14 dage, mens kontroljorden kun
faldt til 1080 ppm. Nedbrydningen er mest markant i starten af forsøget i samme periode som
der er biologisk aktivitet.

Der er stor forskel på hvilke PAH forbindelser der nedbrydes. Vi har analyseret jordene for 22
forskellige PAH forbindelser og generelt nedbrydes de 3 ringede forbindelser lettest fulgt af
de 4 ringede. Det er velkendt, at de forbindelser, der har færrest ringe nedbrydes hurtigst,
mens de flerringede PAH’er kræver en særlig indsats. Det ser ud til, at der især med de 4-
ringede PAH’er sker en stimulering af nedbrydningen, men effekten af tilsætningen af
østerhat er kun kortvarig.

Den mutagene og genotoksiske effekt af jordene er blevet vurderet i to forskellige
testsystemer.  I den ene metode undersøges DNA skader på regnorme ved hjælp af comet
assay. Denne metode som synes at være en ny og lovende metode til risikovurdering af
forurenet jord  er  comet assay på regnorme,beskrevet i en anden artikel af dette nummer.
Centerets største aktivitet indenfor dette område har dog været at undersøge jord ekstrakter
for mutagen effekt i den mere traditionelle mutagentest, Salmonella/mikrosom testen (Ames
test) . Jordprøver udtaget efter 0, 2, 9 og 46 uger blev testet i Ames test i teststammen TA98
med metabolisk aktivering (S9). Vi fandt en tidsafhængig stigning den mutagene aktivitet
(udtrykt som revertanter/mg jord) i alle 3 behandlede jorde. Allerede efter 2 uger sås en
signifikant forøgelse af den mutagene aktivitet på 32-38% i forhold til tiden 0, men der var
ingen statistisk signifikant forskel mellem jordene. Efter 46 uger var den mutagene aktivitet
forøget yderligere med 62-66% i forhold til uge 0 for kontrol jorden og jorden behandlet med
østershat, men der var ikke nogen signifikant forskel mellem de to jorde. Disse data er i
modstrid med de kemiske data, hvor der sås et signifikant fald i PAC koncentration over tid.
Betydningen af stigningen i mutagen aktivitet er endnu ikke afklaret. Mulige forklaringer
kunne være dannelse af mere mutagene stoffer eller en antagonistiske effekt af de 3-ringede
PACer overfor de mere mutagene 5-6 ringede, hvorfor den mutagene aktivitet stiger når
mængden af 3 ringede falder.



KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
Forsøgene viste en stor forskel mellem de to jorde. Vi ved endnu ikke hvorfor effekten var så
meget dårligere i B&W jorden end i Ringe jorden. Tilsætning af østershatte affald til den
svært forurenede Ringe jord bevirkede en forceret nedbrydning af PAH forbindelserne. Der
sker en kraftig stimulering af de mikrobielle samfund ved tilsætning af østerhatte affald. Der
er målt med Ames test en stigende mutagen aktivitet i Ringe jorden både i prøverne tilsat
østerhat og i kontrollen.

LITTERATUR
Yderligere litteratur om feltforsøget og BIOPRO’s aktiviteter i øvrigt kan findes på
hjemmesiden www.biopro.dk




