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Gechloreerde
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grondwater

Dit is vaak te wijten aan onverantwoordelijk gedrag in het

verleden, maar toch ook aan toevallig morsen in het heden, met uitgebreide verontreiniging
van uitgestrekte gebieden tot gevolg. Het besef van de giftigheid en lange levensduur van het
sterkst gechloreerde etheen, te weten tetrachlooretheen (ofwel perchloorethylene; hier
afgekort als PCE) en zijn afbraakproducten, heeft tot belangrijke inspanningen geleid gericht
op het ontcijferen van zijn afbraakmechanismen alsook op het ontwikkelen van adequate
technieken voor het schoonmaken van verontreinigde locaties.

“Bioafzwakking”, dwz

biologische afbraak, zoals anaerobe reductieve ontchlorering (“RD”) van gechloreerde
ethenen door de zogenaamde “OHRB” bacteriën (dit zijn bacteriën die gehalogeneerde
koolstofverbindingen kunnen verbranden), wordt de efficiëntste, milieuvriendelijkste, en
goedkoopste benadering geacht van de behandeling van verontreinigingen met PCE (en
afgeleide verbindingen). Maar, als een lage concentratie of de aard van endogene OHRB op
een met PCE verontreinigde plek de natuurlijke afzwakking beperkt of zelfs verhindert, dan
zou men kunnen proberen om de omstandigheden voor de reeds aanwezige organismen te
verbeteren (dit heet biostimulering), of om de juiste OHRB van buiten toe te voegen, en
daarbij het proces van “bioversterking” in gang te zetten.
Voor dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van Desulfitobacterium hafniense
Y51 als modelsysteem voor reducerende PCE ontchlorering door organohalide verbrandende
bacteriën.

Hoewel deze door ons uitgezochte Y51 stam

niet in staat is tot volledige

ontchlorering van PCE tot etheen (het ongevaarlijke eindprodukt), biedt het wel
bioversterkingspotentieel. De stam heeft als voordelen dat (i) de basevolgorde van zijn
genoom volledig bepaald en geannoteerd is, (ii) zijn metabolisme erg wendbaar is, (iii) het
zelf voor zijn vitamine B12 kcan zorgen, (iv) hij bewegelijk is, (v) chemotaxis naar
gechloreerde verbindingen waarscheinlijk is, (vi) hij nogal snel groeit, (vii) hij gemakkleijk
in monokultuur te handhaven is, en (viii) sporen kan vormen. Zijn bioversterkingspotentieel
zou dan vergroot moeten worden door de stam te integreren in een goed-ontworpen
microbieel bioversterkingsnetwerk, bestaand uit een complexe groep van competente
functionele gildes.

Hiervoor was verder systeemecologisch onderzoek nodig, hetgeen we

hier in werking gezet hebben.
Het algemene doel van dit proefschrift was dan ook (i) het begrijpen van
omgevingsfactoren en interacties (zowel abiotische als biotische) die de activiteit bepalen van
Desulfitobacterium hafniense Y51, (ii) het ontwerpen van een nieuwe strategie voor PCENederlandse samenvatting 189

bioontsmetting onder gebruikmaking van organohalide verbandende bacteriën in een nieuw
microbieel netwerk, en (iii) om dan deze strategie proefondervindelijk te testen en daarbij
onze ontwerpmethodologie op zijn waarde te beoordelen.
Eerst hebben we de interacties van het centrale onderdeel van ons netwerk, dwz D.
hafniense Y51

met zijn onmiddellijke omgeving, bestudeerd (Hoofdstuk 2).

In een

chemostaat werd D. hafniense Y51 bloot gesteld aan omstandigheden die van belang zijn
voor het milieu en die zouden kunnen lijken op zijn natuurlijke leefomgeving (qua
beperkingen van koolstofverschaffing, en in electronverschaffing of -aanvaarding).

Het

doorvorsen van transcriptoom en proteoom onder deze beperkende onstandigheden liet zien
dat boven zijn metabole verwendbaarheid uit, D. hafniense Y51 over een nog sterkere
fysiologische flexibiliteit beschikt. De stam Y51 past specifieke strategieën toe, zoals (i) het
induceren van alternatieve metabole routes als hij geconfronteerd wordt met beperkingen, (ii)
het op het oog optimaal gebruik maken van beschikbare koolstof- en energiebronnen, of (iii)
het ontsnappen aan ongunstige omgevingen door het activeren van enzymen die te maken
hebben met sporulatie.
Dechlorering in het mileu hangt niet alleen af van metabole capaciteiten van
individuele organohalide verbrandende bacteriën, maar ook van hun wisselwerkingen met
andere leden van de gemeenschap. Die leden kunnen dan fermenterende organismen zijn die
niet alleen electrondonoren verschaffen voor reductieve ontchlorering, maar ook, althans ten
dele de snelheid bepalen waarmee gechloreerde ethenen ontchloreerd worden. Daarom zou
inzicht in omgevingsfactoren die aard en gedrag bepalen van wat dan naar voren komt als
‘fementatiegilde’, moeten kunnen helpen bij het optimaliseren van in situ bioontsmetting. In
Hoofdstuk 3 werd het tijdsverloop van glucosefermentatie alsook van de reductie van
electron acceptoren in verrijkingscultures verkregen onder steeds een van vier verschillende
redoxomstandigheden, gecorreleerd aan fylogenetische informatie afgeleid uit basevolgorde
bepaling van 16S rRNA genen.

Dit onthulde dat redoxomstandigheden grote invloed

uitoefenden op de aard van de fermenterende soorten alsook op het type fermentatie dat ze
uitvoerden. Deze invloed was onmiddellijk, dwz hij kwam door de samenlevende soort die
remming van de fermentatie voorkwam door de produkten van de fermentatie te consumeren.
Op basis van deze bevindingen stelden we vast in welke mate de samenstelling van de
gemeenschap, en in het bijzonder van de niet-OHRB delen ervan, de PCE afbraak door stam
Y51 zou kunnen beïnvloeden (Hoofdstuk 4).

Metabolieten en basevolgordes (met de

Illumina methode) werden bepaald om de effectiviteit van de afbraak en de samenstelling van
het resultaat daarvan, te vinden voor de stabiele consortia afgeleid (in Hoofdstuk 3) onder
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verscheidene van belang zijnde redoxomstandigheden. Wij voerden dit uit in samenkweekjes
met

D. hafniense Y51 in gedefinieerd vloeibaar medium, met PCE en glucose als

koolstofbronnen.

Deze benadering toonde aan dat ook de redoxgeschiedenis van de

gemeenschap het type reducerende dechlorering van PCE door D. hafniense Y51 bepaalde.
De hoogste afbraaksnelheden en Y51 celdichtheden traden hierbij op in consortia verkregen
onder de meest bevorderlijke redox omstandigheden (dwz met nitraat en ijzer als electron
acceptoren). Zij waren hoger dan afbraaksnelheden en celdichtheden in monocultures.
Aanwezigheid

van

azijnzuurvormende

organismen

in

consortia

verkregen

vanuit

sulfaatreducerende en methaanvormende omstandigheden, gaven aanleiding tot de
veronderstelling dat hun lagere ontchloreringsefficiëntie veroorzaakt werd door competitie
om electronbronnen (waterstof en mierezuur) tussen deze functionele group organismen en
stam Y51.
Om onze microbiële netwerken verder in een realistische omstandigheid, zoals een
bioversterking na een vermorsing van PCE, te testen werden de consortia die waren
vastgesteld in de experimenten van Hoofdstuk 4, geënt op kunstmatig met PCE vervuilde
riviersedimenten.

Dit werd gedaan nadat de in het sediment aanwezige microbiële

gemeenschap uitgeschakeld was door autoclavering (Hoofdstuk 5). De bioversterkte, Y51
bevattende, consortia gedroegen zich op een manier die vergelijkbaar was met de consortia
verkregen in het gedefinieerde basismedium (Hoofdstuk 4), hetgeen suggereert dat het
gedrag van bioversterkte gemeenschappen in een in situ bioontsmettingscenario voorspelbaar
is. Echter, als het autochtone sedimentecosystem in leven gehouden werd door af te zien van
autoclavering, was het resultaat anders. We stellen ons voor dat de grote functionele en
fysiologische diversiteit waargenomen in de natuurlijke sedimenten de kolonisatiecapaciteit
van de bioversterkende Y-51 bevattende consortia verminderd heeft. Ondanks dit fenomeen
en ondanks de aanwezigheid van andere autochtone Desulfitobacterium soorten in de van
leven vervulde sedimenten, werd onze bioversterkende stam Y51 als vanouds geïdentificeerd
als de enige organohalide verbrandende bacterie verantwoordelijk voor de omzetting van
PCE in cis-DCE (cis-dichlooretheen). Dit suggereert dat deze stam over het vermogen
beschikt om voor substraten te competeren in omgevingen waar alle niches al bezet zijn.
Hoofdstuk 6 giet tenslotte de resultaten van de eraan voorafgaande hoofdstukken in een
kader. Met dat kader als basis, bespreekt dit hoofdstuk de meeromvattende vondsten van het
onderhavige onderzoek met betrekking tot het belang voor het milieu en de implicaties voor
in situ PCE-bioontsmetting door D. hafniense Y51. We beargumenteren dat de Y51 stam in
een geschikt fermentatiegilde, in combinatie met een “stroomafwaarts bioontsmettingsgilde”
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dat in staat is om het intermediair dichlooretheen af te breken tot het terminale etheen, een
van de betere strategieën zou kunnen zijn om met PCE vervuilde plaatsen waar autochtone
organohalide verbrandende bacteriën niet snel of actief genoeg zijn, te ontsmetten. We
stellen vast dat, wegens de verschillen tussen vervuilde plekken, ook de effectiviteit van enig
statisch bioontsmettingsontwerp tussen die plekken zal gaan verschillen. Daarom stellen we
de idee van een dynamischer “precisie bioontsmettings strategie” voor, waarbij elke nieuwe
verontreiningsplek aan een wetenschappelijke analyse ontworpen wordt om een
plaatsspecifieke bioontsmettingstrategie met maximaal effect te formuleren.

Om dit te

bewerkstelliggen moeten richtlijnen verwoord worden om bij elke nieuwe voor
bioontsmetting in aanmerking genomen plek ten uitvoer te brengen. Verder integratie van
gegevens met de ontwikkeling van ecologische systeembiologie zal de eerste stap zijn
richting een complex maar profijtelijk doel: bioontsmetting zo goed mogelijk gemaakt met
hulp van precieze metingen en wiskundig modelleren, en dan specifiek voor de
veronreinigingsplek.
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