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VII. AANTASTING VAN SULFOCARBONZUREN DOOR 
SULFAATREDUCEERENDE BACTERIEN. 

Onder de verschillende micro-organismen, welke deelnemen aan 
de kringloop van de zwavel in de natuur, vormen de sulfaat
reduceerende bacterien een belangrijke groep 1). Beyerinck, van 
Delden en later Baars 2), hebben verschillende spirillen geisoleerd, 
welke in staat zijn, onder vorming van zwavelwaterstof, sulfaten te 
reduceeren. 

Volgens Baars laat het chemisme der sulfaatreductie zich terug
brengen tot een keten van gekoppelde dehydrogenatie- en hydro
genatie-reacties, waarbij dus het organische substraat een of meer 
dehydrogenaties en het sulfaat een reeks van hydrogenaties onder
gaat. 

Het feit, dat verschillende zuurstofarme zwavelverbindingen het 
sulfaat als waterstofacceptor kunnen vervangen, terwijl als eind
producten der dehydrogenatie van het organische substraat soms 
vetzuren worden gevonden, was aanleiding tot de volgende proeven 
met Vibrio desulfuricans Baars, welke bacterie geen vetzuren als 
substraat kan gebruiken. 

Baars isoleerde Spirillum desulfuricans, door hem Vibrio desulfu
ricans genoemd, onder anaerobe omstandigheden in het volgende 
medium: 

leidingwater 
K 2HP04 

?-<H4Cl 
CaS04 

MgS04.7aq. 
Na-lactaat 
Mohrs zout 

1000 g 
0.5 g 
1.0 g 
l.Og 
2.0 g 
3.5 g 
spoor 

Behalve melkzuur bleken ook verscheidene andere organische 

1) Baas Becking, Chem. Weekblad 35, 502 (1938). 
2) Baars, diss. Delft 1930. 
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verbindingen als waterstofdonator te kunnen dienen: alcoholen, 
suikers, dicarbonzuren, aminozuren en tX-hydroxyzuren. Daaren
tegen gaven ~-hydroxyzuren en eenvoudige carbonzuren (behalve 
mierenzuur) negatieve resultaten. 

In al deze gevallen vinden dus dehydrogenatie en hydrogenatie plaats 
bt:j twee geheel verschillende moleculen, een organische verbinding 
en een anorcanisch zout. In dit verband was het van belang na 
te gaan, of dt't geheele proces zich ook in ecn molec~tul kan ajspelen 
en in hoeverre de plaats van de sulfogroep hierbij van beteekenis is. 
Daarbij werden oplossingen van verschillende sulfocarbonzure 
zouten als medium gekozen. Uit het medium volgens Baars werden 
de sulfaten en het lactaat weggelaten en vervangen door het 
baryumzout van een sulfocarbonzuur, terwijl Mohrs zout ver
vangen werd door een weinig ferrochloride. Er ontstond dan de 
volgende oplossing: 

leidingwater 
K 2HP04 

NH.Cl 
NaCl 
FeCl2 

Ba-zout van sulfocarbonz. 
(afbankelijk vjh 
mol. 

1000 g 
0.5 g 
1.0 g 
2.0 g 
spoor 

3--10 g 

60 cm3 van deze vloeistof werd geent met 1 cm3 bodemslib uit 
een normale, sulfaathoudende cultuur volgens Baars, en een maand 
gekweekt bij 30°. Na verloop van deze tijd had zich op de bodem 
van het fleschje een zwarte laag ijzersulfide afgezet; hieruit werd 
een weinig overgeent in een nieuw cultuurfleschje, om op deze 
wijze de, oorspronkelijk in de 1 cm3 bodemslib meegenomen, 
sulfaten kwijt te raken. Ook in de nieuwe cultuur, dus zonder 
sulfaat, was na ongeveer een maand kweeken, de vorming van 
sulfiden, door het neerslag van zwart ijzersulfide, duidelijk waar
neembaar, hoewel lang niet zoo spoedig als in media met gips en 
lactaat; het micro-organisme moest zich eerst aanpassen aan de 
nieuwe voedingsbron. 
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Onderzocht werden de baryumzouten van de volgende sulfo
carbonzuren: 

cx.-Sulfoacrylzuur 
cx.-Sulfocrotonzuur 
cx.-Sulfovinylazijnzuur 
cx.-Sulfo-~, (3-dimethylacrylz. 

oc-Sulfoazijnzuur 
cx.-Sulfopropionzuur 
(3-Sulfopropionzuur 
oc-Sulfoboterzuur 
(3-
Y-

oc, (3-Disulfopropionz. 
Sulfoba.rnsteenzuur 

Alle onderzochte verbindingen bleken als waterstojdonator en getijk
tijdige suljaatbron voor Vibrio desulfuricans te kunnen dienen; er 
bestond geen voorkeur voor verzadigde of onverzadigde ver
bindingen, noch voor een bepaalde onderlinge afstand van de 
sulfozuur- en de carboxylgroep. 

Dank zij de welwillende toestemming der Directie, was het 
mogelijk deze onderzoekingen uit te voeren in het chemisch
bacteriologisch laboratorium der gemeente-waterleiding van 
Groningen. 


